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1. ELŐZMÉNYEK 

Üllő Város közigazgatási területének egészére 2001-2004. évben készültek el a településrendezési eszközök. 
A településfejlesztési koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv és a kül- és belterületet egyaránt 
lefedő építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására, valamint a belterületre és egyes átalakuló, illetve 
fejlesztési területekre vonatkozó szabályozási terv elkészítésére. A képviselő-testület a településszerkezeti tervet 
30/2004. (III.11.) önkormányzati határozatával fogadta el, a település egészére vonatkozó helyi építési 
szabályzatot és szabályozási terveket 9/2004. (III .20.) önkormányzati rendelettel állapította meg. A 
településrendezési eszközök módosítása az elmúlt években többször is szükségessé vált. 

A fentiekben szereplő dokumentumokat az elmúlt években bekövetkezett társadalmi-, gazdasági- változásokhoz, 
és az önkormányzat lehetőségeihez, valamint a törvényi,  jogszabályi változásokhoz szükséges igazítani. Az 
új országos jogszabályok tartalmi követelményeinek és előírásainak megfelelő új településszerkezeti tervet az új 
településfejlesztési koncepciót alapul véve kell elkészíteni. Az építésjogi jogszabályok és az építésjogi eljárási 
rendszerek, valamint az építésjogi sajátos jogintézmények teljesen átalakultak. Ennek kapcsán jelentős 
mértékben megváltozott az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
(továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (OTÉK), a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, hatályba lépett  a 
Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. A 
településrendezési eszközök elkészítése óta jelentősen módosultak a területrendezési tervek előírásai is. A jogi 
környezet kötelezővé teszi az új rendszerhez való igazodást, a településszerkezeti terv 10 évenkénti és a helyi 
építési szabályzat és az integrált településfejlesztési stratégia 4 évenkénti felülvizsgálatát. A hatályos tervek 
2018. december 31-ig alkalmazhatók. 

A fentiek alapján Üllő város képviselő-testülete 13/2014. (I. 23.) határozatában döntött arra vonatkozóan, hogy 
felülvizsgálja településfejlesztési koncepcióját, integrált településfejlesztési stratégiáját és településrendezési 
eszközeit, igazodva az új országos jogszabályi környezethez és az eltelt időszakban bekövetkezett társadalmi-
gazdasági változásokhoz, városfejlesztési célokhoz, valamint az egyedi kérelemként érkezett tulajdonosi 
fejlesztési igényekhez. 

A fenti dokumentumok felülvizsgálatának módszertani alapját, egyeztetési folyamatát a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A Korm. 
rendelet alapján a koncepciót és településrendezési eszközöket helyzetfeltáró, -elemző és -értékelő munkarész, 
összefoglalóan Megalapozó vizsgálatok készítése előzte meg. Üllő város önkormányzat képviselő-testülete 
6/2015. (I. 28.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés 
alapjának, és elfogadta a település fejlődési irányát meghatározó jövőképet és célrendszert.  

Üllő város településfejlesztési dokumentumai, összhangban készültek Pest megye területfejlesztési 
koncepciójában (2013.), és a Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014.-2020. kapcsán meghatározott 
célrendszerrel és prioritásokkal. A következő elfogadott településfejlesztési dokumentumok vannak hatályban: 

 Üllő Város Önkormányzat képviselő-testületének 63/2015. (IV. 30.) önkormányzati határozattal 
elfogadott településfejlesztési koncepciója, 

 Üllő Város Önkormányzat képviselő-testületének 64/2015. (IV. 30.) önkormányzati határozattal 
elfogadott integrált településfejlesztési stratégiája. 

Üllő város Településfejlesztési Koncepciójának alapvető célkitűzése, hogy Üllő megfelelően pozícionálja 
magát Budapest közelében és beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyek fejlesztése révén 
versenyképes maradhat, illetve versenyelőnyökhöz juthat. Így kitér az iparterületek komplex fejlesztésére (a 
meglévők fejlesztése és újak előkészítése), elsősorban a meglévő adottságokra alapozva, kapcsolódva a 
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közlekedéshálózati fejlesztésekhez és a térségben jelentkező gazdasági fejlesztésekhez. Üllő város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2. akcióterületként jelöli ki a város belterületétől észak-nyugati 
irányban az M4 gyorsforgalmi útig húzódó területeket.  

A településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök tartalma közötti összhang 
megteremtése érdekében szükséges volt a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. 
rendeletben meghatározott területrendezési hatósági eljárás lefolytatása. A településrendezési eszközök 
egyeztetési folyamatának véleményezési szakaszát megelőzte az illetékes állami főépítész hatáskörében eljáró 
Pest megyei Kormányhivatal területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye (PED/ÁF/233-
17/2015). A területrendezési hatósági eljárás célja az önkormányzat fejlesztési szándékával egyezően, 
területcsere révén, a közigazgatási terület északi részén található már kijelölt gazdasági és különleges 
kereskedelmi területbe sorolt területek bővítése, egységes, összefüggő gazdasági terület kialakíthatóságának 
megteremtése a gyorsforgalmi úthálózattal körül ölelten és a nemzetközi repülőtér tőszomszédságában. 

A településfejlesztési koncepció megalapozása céljából, és azok alátámasztásaként Örökségvédelmi 
hatástanulmány készült 2015-ben, még a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai alapján, annak 1. 
mellékletében meghatározott tartalommal. 

2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv és a helyi 
építési szabályzat egyeztetése, párhuzamosan egy eljárásban történhet, a teljes eljárásra vonatkozó 
előírások alapján. Az egyeztetési eljárás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2016. 09. 01-jén hatályos előírásai 
szerint történik, mivel a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor már folyamatban volt. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a településrendezési 
eszközök készítéséhez a Polgármester kezdeményezte az előzetes véleményezési szakasz lefolytatását 
2016. januárjában. Az előzetes tájékoztatóban meghatározta a rendezési alá vont területet, a rendezés célját, a 
fontosabb fejlesztési elképzeléseket, és a rendezési várható hatását. Az előzetes tájékoztatás kapcsán kérte 
érintettség esetén a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási 
szervek térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását. Az előzetes véleményezési 
szakasz lefolytatásával párhuzamosan történt a településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó 
környezeti értékelés tematikájának véleményezése, az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint. Az előzetes véleményezési szakasz kapcsán 
beérkezett vélemények, a környezet védelméért felelős szervek tematikával kapcsolatos észrevételei, 
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek által kapott adatok a településrendezési eszközök 
készítésénél beépültek. 

Jelen dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ban meghatározott véleményezési szakasz 
lefolytatásához készült. A környezeti értékelés a településrendezési eszközök alátámasztó javaslatainak egyik 
munkarészeként készült el, véleményezése a településrendezési eszközök véleményezési szakaszának 
keretében történik. 

Az államigazgatási egyeztetési eljárással párhuzamosan folyik a véleményeztetés a partnerségi egyeztetés 
szerinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek, valamint gazdálkodó szervezetek, stb.), a Pest 
Megyei Önkormányzattal és a szomszédos önkormányzatokkal. A partnerségi egyeztetés szabályairól a 
képviselő-testület a 182/2013. (XII. 12.) számú Ö.H. határozatával döntött. 

3. A TERVEZÉSI FELADAT, A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

Jelen tervfelülvizsgálat  egyik célja a településrendezési eszközök és az új jogszabályi háttér, valamint a 
területrendezési tervek közötti összhang megteremtése. A településrendezési tervek, a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 2016. 09. 01-jén hatályos tartalmi követelményei és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak 
megfelelően, valamint az  OTÉK 2017. 01. 01-jén hatályos településrendezési követelményeinek figyelembe 
vételével készülnek.  
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A településrendezési tervek alapját nem csak a településfejlesztési koncepció adja, hanem az önkormányzathoz 
írásban érkezett egyedi kérelmek, lakossági vélemények, elvárások, valamint az előzetes tájékoztatásra 
érkezett államigazgatási észrevételek, adatok, vélemények, általános jogszabályi hivatkozások.  

A fentiek alapján jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, azon belül a 
településszerkezeti tervet és leírását, az új jogszabályi környezetnek megfelelően a település területi mérlegét, 
a területrendezési tervekkel való összhang igazolását, a biológiai aktivitásérték számítás eredményét. Elkészül 
az új jogszabályi háttérrel összhangban lévő helyi építési szabályzat, valamint annak mellékleteként a 
szabályozási terv a teljes külterületre, részletesebb kidolgozásban a központi belterületre, illetve a különálló 
beépítésre szánt területekre.  

A településszerkezeti tervhez és helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek készülnek, 
melyek tartalmazzák az alátámasztó javaslatokat, ezeken belül a különböző szakági javaslatokat, amelyek a terv 
készítését meghatározták, és amelyeknek hatása van az építés térbeli rendjének alakítására. Az alátámasztó 
munkarészek a településfejlesztési koncepcióhoz és településrendezési eszközökhöz készült megalapozó 
vizsgálatok figyelembevételével készült. Az alátámasztó javaslat egyes részei összevonva, átcsoportosítva, 
bővítve kerülnek be az anyagba, egyes szöveges tartalmi elemek elmaradnak, a település településhálózatban 
elfoglalt helyének, szerepkörének, adottságának megfelelően. 

A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeiben leírtak alapján, a jelenlegi a környezeti állapot 
fenntartását szolgáló területhasználatok folytatásának köszönhetően jelentős környezetterhelő hatások nem 
várhatók. Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti 
külön környezeti vizsgálat és értékelés készül, mivel a településrendezési eszközök a teljes közigazgatási 
területre kiterjednek.  

4. A TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Nemzeti Kataszteri Program Kft. kötött szerződés alapján, az 
Önkormányzat saját hatáskörébe tartozó településrendezési feladatainak ellátásához megvásárolta, a település 
teljes területére, a digitális földmérési alaptérképét. A településszerkezeti terv és szabályozási terv alaptérképe 
az állami alapadatok felhasználásával készültek a földhivatali ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 2016.-ban 
készült állapot digitális állománya alapján. 

Fenti digitális alaptérkép magassági adatokat nem tartalmaz, de a belterület és a beépítésre szánt területek 
esetében a térkép a magassági adatokkal, szintvonalakkal kiegészült. A település domborzati adottságai szerint 
síknak tekinthető, így nem indokolt a teljes közigazgatási terület, vagyis a beépítésre nem szánt területek 
vonatkozásában a magassági adatok használata. 
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K I V O N A T 
 

Üllő Város Önkormányzat 2017. ……. …-i testületi ülésének 

 

J  e  g  y  z  ő  k  ö  n  y  v  é  b  ő  l 

 

Üllő Város Településszerkezeti Terve  

A napirendhez kérdés, hozzászólás ……..  hangzott el, a Képviselő-testület . .. . igen szavazattal, a következő 
határozatot hozta:  

 

Határozat 

 
Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete 

...../2017.(.... .....) önkormányzati határozata  
Üllő Város Településszerkezeti Terve felülvizsgálatáról 

 

1. Üllő Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Üllő teljes közigazgatási területére kiterjedő 
településszerkezeti terve elfogadásához, összhangban a hatályos jogszabályokkal.  

 

2. Jelen határozat mellékletét képezik: 
1. melléklet: Üllő Város T-1 rajzszámú Településszerkezeti Terve,  
2. melléklet: Üllő Város településszerkezeti tervének leírása,  
3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések), 
4. melléklet: A település területi mérlege, 
5. melléklet: Területrendezési tervvel való összhang igazolása, 
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye. 

3. A határozat és a mellékletei az elfogadástól számított 30. napon válnak hatályossá. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos. 

K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
kivonat hiteléül: 

 

 

 

 
Földváriné dr. Kürthy Krisztína 

jegyző 

 
 
 

Kissné Szabó Katalin 
polgármester 

 
Földváriné dr. Kürthy Krisztína 

jegyző 
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2. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 

 

A településszerkezeti terv határozza meg Üllő térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és a 
megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek 
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a 
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában. Az 
országos és térségi érdek, a szomszédos települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet 
állapotának javítása, vagy legalábbis szinten tartásának figyelembe vételével. 

Üllő településszerkezeti tervének alapját a 23/2003. (II. 13.) önkormányzati határozatával elfogadott és tíz 
alkalommal módosított településszerkezeti terve adja, ehhez a hatályos tervi állapothoz képest jelennek meg 
jelen településszerkezeti tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások. 

A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és 
beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy 
a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, 
önkormányzati fejlesztési szándékok, és az elkészített, elfogadott településfejlesztési koncepció (63/2015. (IV. 
30.) önkormányzati határozat) és az integrált településfejlesztési stratégia (64/2015. IV. 30. önkormányzati 
határozat) határozta meg. Hatottak a besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (továbbiakban: BATrT) meghatározott követelményei, 
a térségi területfelhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.  

A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, kötöttpályás és közúti közlekedési, 
elemként, valamint egyéb területfelhasználási egységekben megjelenő önálló korlátozó közmű elemként kerülnek 
megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási térségként jelennek meg a 
vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások.  

A területi mérleg és beépítési sűrűség számítása során a területfelhasználási egység területét a 
településszerkezetet nem meghatározó, területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek 
területével növelt területtel kell számítani. Az eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló 
kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett 
szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek 
(gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti 
terv módosítása nem szükséges. 

A településszerkezeti terv tartalmazza az egyes területekre vonatkozó védelemmel (védőterületek, védősávok) 
és korlátozással érintett területeket, meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is. 

A településszerkezeti terv a tervezett területfelhasználásnak megfelelően jelöli a fejlesztési területeket. A 
gazdasági célú fejlesztések korábban rögzített kereteinek biztosítása a jövőben is megmarad, ehhez társul a 
területrendezési hatósági engedély kapcsán létrejövő területcsere (PED/ÁF/233-17/2015.számú határozat) 
többletigényének tervekben történő szerepeltetése. A lakhatás erősítését szolgáló lakóterületi fejlesztések 
összterületi nagysága csökken, központi belterület tartalék területein a jövőben is biztosított a lakóterületi 
igénybevétel. A központi belterület és Hosszúberek összeépülésére kijelölt, de igénybe nem vett lakóterületek 
besorolására nem kerül sor.  
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1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

A település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas 
műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok. A 
közigazgatási területet a vonalas közlekedéshálózati meglévő és tervezett elemek, valamint a vízfolyások, 
északnyugat - délkeleti tengellyel közel párhuzamosan, jelentősen tagolják. A villamoshálózatok, a 
szénhidrogén szállítóvezetékek és a termékvezetékek a közigazgatási területet keresztül-kasul szelik, jelentősen 
korlátozzák a területhasználatokat, a beépíthetőséget (lakócélú használat, gazdasági célú beépítés, különleges 
rekreációs célú igénybevétel) és az erdőgazdálkodást.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének meghatározóbb vonalas elemei: 

 A város közigazgatási területének észak-nyugati részén halad az M0 autóút, M5 és 11. számú főút 
közötti szakasza. Üllő közigazgatási területén található az M0 és az M4 gyorsforgalmi út csomópontja 
is. 

 Az M4 gyorsfogalmi út, mely az Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – 
(Románia) nyomvonalon halad majd. Ennek Üllő belterületét észak-nyugatról kerülő, a 4603 j. Mende-
Üllő-Ócsa összekötő útig megépült része jelenleg a 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű 
főútként üzemel. A nyomvonal csomóponttól Monor irányába haladó szakaszának engedélyezési terve 
alapján került feltüntetésre a hatályos településszerkezeti tervben. 

 A közigazgatási terület felső egyharmad részén halad át a 400. számú Vecsés-Üllő másodrendű főút 
és a központi belterületet északról megkerülő 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút. 
A belterület keleti határánál, a részben beépült gazdasági területnél találkozik, egyesül a két főút és 4. 
számú elsőrendű főútként halad tovább délkelet felé Monor irányába (Budapest – Debrecen - Záhony). 

 Nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala érinti a közigazgatási terület északi részét mely 
Budapest [Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]–Záhony térsége – (Ukrajna) és Röszke és Kübekháza – 
(Szerbia és Románia) irányába jelent majd távlatban kapcsolatot. A nyomvonal pontos térbeli terület 
igénybevétele nem ismert, így a településszerkezeti terv, vonalas szimbólummal jelöli az OTrT-ben 
szerepeltetett nyomvonalat és annak védőtávolságát. 

 A város közigazgatási területének északi egynegyedén halad keresztül a 100. sz. MÁV Budapest [VI. 
kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb országos törzshálózati 
vasútvonal. A gazdasági területek háromnegyedét, az északi lakóterület 1/5-t, valamint az északkeleti 
mezőgazdasági területeket választja el a város többi területrészeitől halad keresztül a közigazgatási és 
a belterület egy részén. 

 Egyéb mellékútként, a 4603 j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út halad észak-dél irányba, ezzel tovább 
osztva mind a belterületet mind a külterületet, a nyomvonal kapcsolatot ad az M5-ös autópálya irányába 
is. 

 Szintén érinti a közigazgatási területet 31112 j. Péteri bekötőút, mint országos mellékút.  

 Tervezett agglomerációs út nyomvonala a településszerkezeti terven a 3101 jelű út délnyugati irányú 
nyomvonala továbbvezetése Üllő közigazgatási területére kerül a Vecsési közigazgatási határ és az M0-
ás autóút közé. 

 a jelentősebb vízfolyások is északnyugat-délkeleti tengellyel szelik át a közigazgatási területet: a 
belterülettől délre a Szilassy-csatorna és a Vasadi-főcstorna, a belterülettől északra a Gyáli I. csatorna.  

 Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület] 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a 
közigazgatási területen észak-déli irányban a belterületet keleti irányban megkerülve. 

 Országos szénhidrogén-szállító vezetékek haladnak a közigazgatási terület nyugati részén és a 
közigazgatási területet átszelve földgázszállító vezetékek, valamint a Barátság II. (Ukrajna) – 
Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta kőolaj szállító vezeték és a 
Tiszaújváros-Százhalombatta termékvezeték.  
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A fontosabb, településszerkezetet meghatározó területfelhasználások gyűrűszerűen épülnek egymásra. A 
belső mag a városközpont területe, melyeket lakóterületek öveznek, majd távolodva a központtól gazdasági 
területek alakultak ki, a legtávolabb pedig mezőgazdasági és erdőterületek találhatók. 

A település közigazgatási területét és a belterületét is négy részre osztja a 400-as számú főút és a 4603 j. 
Mende-Üllő-Ócsa összekötő út, Ezek belterületi szakaszai (Pesti út, Gyömrői út, Ócsai út) gyűjtőút szerepkörűek, 
kiegészülve az Ecseri út - Maglódi út nyomvonallal. Ezek mentén illetve, csomópontjuk körül alakult ki a 
városközpont is a fontosabb intézményekkel, így az elmúlt időszak jelentős fejlesztésével az "Üllő városközpont 
fejlesztési és funkcióbővítő rehabilitációja" című projekt megvalósításával, mely az új Polgármesteri Hivatal, 
Közösségi központ és étterem közös épülete mellett jelentős közterületi fejlesztést is jelent (sétáló utca, dísztér, 
szabadtéri színpad). A városközpont településközpont területei közterületeiben és tömbjeiben őrzik a történelmi 
településmagot. Utcahálózata megmaradt, térrendszere szűkült, besűrűsödött. a városközponti településrész 
ellátási központ is egyben. A lakóterületek irányából közel egyenlő távolságra helyezkedik el és az  kereszt alakú 
úthálózatnak köszönhetően minden irányból jól megközelíthető.  

Ezt a központot veszik közre a lakóterületek. A városközponton kívül, további négy városrészre tagolódik 
Üllő központi belterülete. Ezek nagy része homogén lakóterület, ahol a kertvárosias családi házas beépítés a 
jellemző, de az 1990-es évek után megjelent a több lakásos társasházas beépítési is, jellemzően a 
tömbfeltárással megnyíló fejlesztési területek és az újonnan felparcellázott területeken (Pedagósus-földek, 
Kenderes-alja). Mind a négy városrészben vannak beépült és fejlesztésre kijelölt lakóterületek. A központi 
belterülettől távolabb helyezkedik el a 31112 j. Péteri bekötőút  út mentén Hosszúberek lakóterülete. 

A kertvárosias és kisvárosias lakóterületeket keretezik gyűrűszerűen a gazdasági területek, melyek összterülete 
meghaladja a kijelölt lakóterületek összterületét. A gazdasági területek kapcsolódnak a főúthálózathoz, a 
főutakkal határosak, de egyes részei feltáratlanok. A belterülettől észak-nyugatra, a 4-es elkerülő út és a 
vasútvonal között (Üllő Airport Logisztikai Központ), valamint a belterület dél-keleti részén, a Pesti út mentén 
(Viktória ipari park) találhatóak a jelentősebb, nagyrészt már beépült gazdasági területek. Nagyméretű, gazdasági 
célú fejlesztési területeket a településszerkezeti terv az M0-ás autóút mentén jelölt ki. 

A közigazgatási terület déli részén a kedvező természeti adottságokra építve elsősorban a sport és szabadidős 
és oktatási tevékenységek elősegítése a cél. Ezen a területen található a Dóra-major területe, ahol jelenleg az 
Állatorvosi Egyetemhez tartozó Nagyállat Klinika működik. Az Ócsai út mentén jelentős rekreációs célú fejlesztési 
területeket jelölt ki a településszerkezeti terv, azonban egyenlőre ezen a területen még nem indult meg 
semmilyen beruházás. A természeti és táji szempontból értékesebb zömében mezőgazdasági- és erdőterületek 
is a belterülettől délre eső területen találhatók (Vasadi főcsatorna, Szilassy-csatorna mentén). Északon a 
közigazgatási határ, a gyorsforgalmi út, és a vasút között a Gyáli (1) csatorna környezetében szintén a 
mezőgazdasági területhasználat 

1.2. BELTERÜLET ÉS BELTERÜLETI FEJLESZTÉS 

A település közigazgatási területe belterületre és külterületre tagolódik. A belterületet beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt területek alkotják, beépítésre szánt területi dominanciával. A meglévő belterület bővítése, 
a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint, ütemezetten javasolható. A belterület 
bővítése környezeti és infrastrukturális feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában 
valósítható meg településrendezési szerződés sajátos jogintézményének alkalmazásával. 

Üllő területén a központi belterület öt városrésze a Pesti útra, a Gyömrői út és az Ócsai út vonalára fűződik fel, 
míg a Hosszúberek lakóterülete a központi belterülettől délkeletre a 31112 jelű Péteri bekötőút mellett 
helyezkedik el. A meglévő belterület bővítése a Városközpontot kivéve minden városrésznél tervbe vett, részint 
lakóterületi fejlesztések céljára a Nyugati, Északi, keleti városrészben, részint jelentős ipari gazdasági 
igénybevételek számára a Déli, Nyugati, Északi, és Keleti városrészekben.  

A mezőgazdasági céllal használt telkek telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt, a 
tulajdonosi szándékegyezés esetén elkészíttetni a közterületi és telekszerkezeti szabályozást, valamint a 
fejlesztéshez szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, külön önkormányzati döntés alapján, 
elsősorban a Nyugati városrész meglévő belterületi határához kapcsolódó részeken (Gazdák-erdeje és az 
Öregszőlők környezetében, valamint a Kenderes dűlő keleti részén). Termőterület végleges máscélú 
hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos feltételek 
meglétéhez köthető. 
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A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni kívánt 
terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása megvalósítható 
legyen. 

A gazdasági területek fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A fenntartható 
fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása érdekében a fejlesztéshez, a 
tervben szereplő területfelhasználás megvalósításához el kell készíttetni a közterületi és telekszerkezeti 
szabályozást, valamint biztosítani szükséges a fejlesztéshez a tér és településszerkezeti szinten jelentkező 
infrastrukturális ellátást, amennyiben a hasznosítás kapcsán felvetődik a meglévő telekszerkezet átalakítása, 
átrendezése, továbbosztása.  

A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületen belül 
helyezkednek el. Külterületen, a településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt 
területek. A beépítésre szánt különleges terület-felhasználásba sorolt telkek a mezőgazdasági üzemek 
Pusztalöb, Tornyoslöb területén, a Dóra-major, Szekeres tanya, Hubert tanya telkei, lovas-tanyák telkei az Ócsai 
út északnyugati oldalán, valamint a 4. számú főút délkeleti szakaszánál. A belterületektől távollévő beépítésre 
szánt telkek belterületi átminősítése nem javasolt. 

1. 3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE 

A beépítésre szánt területek Üllő területén belül, az építési használat általános jellege, valamint a sajátos 
építési használata szerint, a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak: 

Általános használat 
szerint 

Sajátos használat szerint  Beépítési sűrűség Közüzemi közművesítettség 
mértéke 

lakó 
kisvárosias  0,8  teljes 

kertvárosias  0,6  Központi belterületen és 
Hosszúberek területén: teljes 

vegyes  településközpont   1,5  teljes 

gazdasági 

kereskedelmi, szolgáltató   2,0  részleges 

egyéb, illetve környezetre jelentős 
terhelő hatást gyakorló ipari  

1,5  részleges 

különleges 

repülőtérhez kapcsolódó 
gazdasági terület  1,5  részleges 

oktatási központ területe  0,8  részleges 

lovas idegenforgalmi 0,8 részleges 

mezőgazdasági üzemi   0,8  részleges 

A beépítésre nem szánt területek a használat általános jellege, valamint a sajátos építési használata szerint a 
következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak: 

Általános használat 
szerint  Sajátos használat szerint  beépítési 

sűrűség 
Közüzemi 

közművesítettség mértéke

közlekedési és közmű-
elhelyezési, hírközlési- 

közúti közlekedési terület  - 
a feltárt, kiszolgált terület 

közművesítettségi 
mértékével azonos 

kötöttpályás közlekedési terület 
-  vasútállomásnál teljes, 

egyéb helyen hiányos 

telekigényes közmű  -  közmű-technológia 
igényszintje szerint  

zöld  közkert  -  hiányos 
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erdő  védelmi, gazdasági, közjóléti  -  közművesítetlen 

mezőgazdasági 
általános 

0,01 

közművesítetlen 

birtokközpont esetén 
hiányos közművesítettség

kertes  tanya esetén hiányos  

vízgazdálkodási  vízfolyások, csatornák, árkok,   -  közművesítetlen 

Különleges beépítésre 
nem szánt  

nagykiterjedésű sportolási célú 0,2 részleges 

sportcélú lövészet 0,1 hiányos 

lovas idegenforgalmi  részleges 

oktatási központhoz tartozó  0,1 hiányos 

temető, kegyeleti park 0,05 hiányos 

idegenforgalmi rekreációs 1,5 részleges 

bánya 0,01  közművesítetlen  

repülőtéri irányító 0,003 hiányos 

napelem-park 0,05 hiányos 

külterületi lakott hely, vadászház  0,5  hiányos 

A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 
10%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%. 

A terület-felhasználáshoz kapcsolódik a beépítési-sűrűség, ami nem telekre lebontva, hanem a terület-
felhasználási egységekre (építési telkek és a hozzájuk tartozó kiszolgáló utak együttes területe) határozza meg a 
beépítés intenzitását. A beépítésre nem szánt területfelhasználásnál a szintterület–sűrűség jellemzően nem 
értelmezhető, ahol megengedett a korlátozott beépítés, csak ott kerül meghatározásra. 

Az egyes területfelhasználási egységek minimális közüzemi közművesítettségének mértékét a fenti táblázatok 
rögzítik. A terület-felhasználási egységekben, építési övezetekben, övezetekben az építés során a közölt 
minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő feltételeket kell alkalmazni. A 
környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon teljesíthetők, az 
övezetre előírt teljes közművesítettség esetében is. A közművesítési szinteket és feltételeket külön jogszabály 
határozza meg (OTÉK 8.§ és a 33.§).  

1.4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI BESOROLÁSA ÉS VÁLTOZÁSAI 

A beépítésre szánt területek felhasználása, a kialakult és már beépített tömbökhöz szervesen kapcsolódóan 
történhet meg. Az ütemezhetőség alapfeltétele, hogy a környezeti és infrastrukturális ellátás létrehozása a 
fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósuljon meg. A besorolt, de igénybe nem vett tartalék területeket a 
terv nem különbözteti meg, területfelhasználási besorolás szerint végállapotot rögzít. 

1.4.1. Lakóterület 

Összvárosi érdek a meglévő lakóterületek megújítása, minőségi fejlesztése és a tartalék lakóterületek 
igénybevételének elősegítése. A kialakult lakóterületeken a lakásszám növekedést keretek között kell kezelni, 
figyelemmel kell lenni az ellátó intézményi és a meglévő kiépített infrastrukturális hálózatokra. A Gyömrői út 
északi szakaszához kapcsolódó lakótelkek és az Ócsai út délnyugati szakaszához kapcsolódó lakóterületek a 
város városképileg meghatározó elemei. A városrészek lakóutcák menti lakóterületei városképileg kevésbé 
frekventált területek, a város ezen területein a földszintes, alacsony beépítési intenzitású karakter és légtérarány 
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megőrzendő. A kialakult és új beépítésre szánt lakóterületeken a környezet értékeit tiszteletben tartó, ahhoz 
igazodó, megfelelő lakófeltételeket és környezeti minőséget jelentő fejlesztéseket, korszerűsítéseket célszerű 
támogatni, előtérbe helyezni. 

Üllő Keleti városrészének keleti peremén lévő nagyobb telkek kisvárosias lakóterületbe tartoznak (Dóra Sándor 
krt., Kistemető utca). A kisvárosias lakóterületi beépítési sűrűség csak a korábban kijelölt területeken jött létre. A 
30%-os beépítettséget meghaladó kistársasházas beépítési forma idegen Üllő lakóterületi karakterétől, ezért a 
város más részein nem kerül sor kisvárosias területfelhasználási besorolásra.  

A kisvárosias területfelhasználásba tartozó fejlesztési terület a Dóra Sándor krt.-nál (kb. 1,01 ha) és a Papp 
László utcában van (kb. 1,69 ha). A már korábban is kisvárosias területfelhasználásba sorolt, de még be nem 
épített lakótelkeken a telekméretekhez jobban igazodó tömegarányok valósítandók meg a fejlesztés részeként. A 
szabályozásban rögzített tömegarányok megtartandók, zöldfelületi védelem a hátsókertben a 4. számú főút 
irányába megoldandó. A beépítés során figyelemmel kell lenni, az egyes vonalas infrastruktúra elemek 
védősávjára, valamint a passzív akusztikai védelem eszközeire (vasútvonal, 4. számú főút). A 
területfelhasználáson belül a lakódominanciát célszerű megtartani. A Faiskola utca és a Pesti út közötti 
tömbfeltárás és beépítés kertvárosias lakóterületi besorolásból átkerül kisvárosias lakóterületi 
területfelhasználásba (kb. ). Az átsorolás célja a Városközponti városrész szerepének és arculatának erősítése, 
valamint a ITS-nek való megfeleltetés. 

Kertvárosias lakóterületbe tartozik a város lakóterületeinek 90%-a. A településszerkezeti terv ebbe a terület-
felhasználásba sorolja az Északi, Keleti, Déli és Nyugati városrész lakóterületeit. Kertvárosias lakóterületen belül 
a lakófunkció mellett célszerű teret adni a kiskereskedelemnek, vendéglátásnak szolgáltatásnak, valamint a 
mikró- és kisvállalkozásoknak, az egyéb, terhelő gazdasági tevékenységeket azonban a gazdasági területekre 
célszerű irányítani. A meglévő földszintes tömegarány őrzendő meg a beépített telkek átépítésénél és az új 
telektömbök kialakulásánál. A közvetlen egymás melletti keskeny telkek összevonhatósága támogatható, a 
földszintes sorház jellegű, ikerház jellegű kistársasházak lehetővé tétele szabályozási szinten kerülendő. A 
tömbfeltárásoknál szintén kerülendő a zsákutcás lakóutca kiszabályozása. A kertvárosias lakóterületen belül a kis 
és közepes méretű egyedi telkek a meghatározók. Üllőn egyedi, nagytelkes, villaszerű laza beépítésű lakóterület 
iránti igény nem alakult ki.  

Tervezett lakóterület van az Északi városrészben a Kertek alja dűlőhöz kapcsolódóan (kb. 22,97 ha), a Nyugati 
városrészben a belterületi határhoz kapcsolódóan (Erdősor utca, Pipacs utcai tömbfeltárás, Tölgyes lakópark, 
Halomhatár utca menti terület, összesen: 42,51 ha). A Déli városrészben a tartalék, jelentősen átalakuló terület a 
Szőlőskert utca beépítetlen, kertként használt telkeinek összessége (5,9 ha), és további építési lehetőséget jelent 
a Kertek-alja utcai tömbfeltárás során kialakítható terület (kb. 4,4 ha). A Keleti városrészben a Pedagógus földek 
(3,07 ha) beépítetlen telkei és Hosszúberek területén (11,7 ha) a Péteri bekötőút két oldalán kijelölt kertvárosias 
lakóterületek jelentenek fejlesztési területet. 

A tervezett lakóterületeken az üllői lakóterületi karakterhez igazodó fejlesztéseket egyedi telkes megvalósítással 
célszerű szorgalmazni. A fejlesztési területeken is biztosítani kell a városra jellemző teljes közműellátást.  

Jelentős településszerkezeti tervi változás a központi belterületet és Hosszúberek településrészt összekötő 
tervezett kertvárosias lakóterület visszasorolása általános mezőgazdasági területfelhasználási egységbe,  
területrendezési hatósági engedély kapcsán létrejövő területcsere (PED/ÁF/233-17/2015.számú határozat) 
kapcsán. Összességében a településszerkezeti terv jelentős, 175 ha-os visszalépést fogalmaz meg a korábbi 
településszerkezeti tervhez képest a kertvárosias lakóterületek vonatkozásában, de még mindig kb 100 ha-os 
beépítetlen terület marad településszerkezeti tervi szinten lakóterületbe sorolva. 

Minőségi fejlesztést jelent a lakótelkeket kiszolgáló közterületek rehabilitációja, vízelvezető rendszer, 
kapubehajtók egységesítése kialakításban, méretben, anyaghasználatban (út- és járdaépítés, fasorok telepítése 
a kulturált környezet létrejöttét és a mikroklíma javítását célzóan, közlekedési zöldfelületek létrehozása). 

1.4.2. Vegyes terület 

Jellemzően a városközponti területet sorolja a településszerkezeti terv településközponti vegyes 
területfelhasználásba. A hagyományos Városközpont, mint összvárosi ellátó központ továbbra is elsődleges 
jelentőséggel bír. A kompakt városszerkezet és alakzat a Városközponti városrész központi szerepének 
erősítését teszi szükségessé,így a városi ellátó és közösség szervező funkciók szélesítésére a Városközponton 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE   HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

      TÉR -T-REND KFT.  9 
 

belül szükséges helyet találni (piac, közösségi terek láncolata). Településközponti vegyes területbe sorolja a terv 
a történetileg kialakult központot a Városközpont városrészben, a Pesti út nyugati szakaszának északi és déli 
oldalát, és a Pesti út keleti szakaszának északi oldalán lévő telkeket. Ugyancsak településközponti területbe kerül 
a Gyömrői út és az Ócsai út Városközponthoz kapcsolódó 2-3 tömbje. Településközponti területfelhasználásba 
maradnak az óvodai ellátás telkei. Az országos utak menti területek intenzitásnövekedéssel átalakuló, 
városiasodó területek. A besorolt tömbökben, a lakófunkció mellett, annak rovására az ellátásában szerepet 
játszó igazgatási, közösségi, kulturális, szakrális, egészségügyi, oktatási és szociális ellátási, kereskedelmi 
szolgáltatói, vendéglátói, egyéb gazdasági funkciók is helyet kapnak.  

Az átalakulást segítheti a főutak menti telkek összevonása, az új funkciókhoz igazodó újraosztása. A település 
fejlődésével párhuzamosan a közintézmények kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az épületek 
folyamatos jó karbantartását biztosítani kell. A lakosság igényeit a meglévő funkciók ki tudják elégíteni. 

A közösségi funkciókat is befogadó fejlesztési terület a Városközpontban, a Deák Ferenc utcai tömbbelsőben 
alakítható ki (kb. 1,1 ha), ahol telepítési tanulmányterv szerint alakítandó ki az érintett terület szabályozása.  

A délkeleti kialakításra váró településkapu a 400. számú főút és a 4. számú főút találkozásánál szintén 
településközponti vegyes területfelhasználásba marad. A még igénybe nem vett, 9,44 ha-os fejlesztési területen 
a közösségi funkciókat célszerű előnyben részesíteni, a lakófunkcióval szemben. További, településközponti 
fejlesztési terület a Zsaróka utcától délre eső, lakóterületek és kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület közé 
ékelődött 9,21 ha-os terület. Ez a terület elsősorban az ipari gazdasági területek betelepülésével keletkező 
közösségi, oktatási igények kielégítésére szolgál, fokozatosan az igények jelentkezésével összehangoltan. 

1.4.3. Gazdasági terület 

Kereskedelmi gazdasági szolgáltatói területfelhasználásba jelenleg a délkeleti gazdasági terület beépült 
működő és fejlesztésre kijelölt infrastrukturális ellátást igénylő része tartozik (Viktória ipari park és kapcsolódó 
területek). Ugyancsak kereskedelmi szolgáltatói területfelhasználási besorolásban marad az északi városrész 
Zsaróka úti betelepült gazdasági területe. A 4. számú elsőrendű főút várost elkerülő keleti szakaszához 
kapcsolódó gazdasági területek is kereskedelmi szolgáltatói besorolásba kerülnek, elhelyezkedésük, városkapu 
szerepük miatt. A besorolás a szélesebb körű funkcionális használat lehetőségét kínálja, a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló egyéb gazdasági célú használat mellett minden kereskedelmi, szolgáltató tevékenység 
befogadására alkalmas a terület. A kereskedelmi szolgáltatói gazdasági fejlesztésekhez a kedvezőbb 
hasznosíthatóság érdekében közlekedéshálózati fejlesztés is szükséges. A kereskedelmi szolgáltatói területek 
kiszolgálása a központ és a lakóterületek közlekedési terhelése nélkül megvalósítható. A kereskedelmi 
szolgáltató területek területfelhasználási besorolása a már beépült területeken túl, további kb. 74,53 ha fejlesztési 
terület kialakítását teszi lehetővé. 

A településfejlesztési koncepcióban és integrált településfejlesztési stratégiában rögzítettek szerint, az M0-ás 
autóút és a 4. számú elsőrendű főúthoz kapcsolódó területetek egyéb ipari gazdasági területfelhasználásba 
kerülnek. A kijelölt területen belül elsődleges elérendő cél a megfelelő környezeti minőség biztosítása, az 
infrastrukturális ellátottság javítása, környezetesztétikai szempontok érvényesítése. Az átsorolás érinti a korábbi 
kereskedelmi gazdasági besorolású területeket a 4. számú főút és a Zsaróka utca között, valamint a 
Zsarókahegy belterületi és külterületi részeit, a Juhállás-dűlő részeit. Érinti továbbá az átsorolás a vasút és a 
Gyáli (1) csatorna közötti mezőgazdasági használatú területeket és a 400. számú főúttól délre lévő különleges, 
kereskedelmi szolgáltatói és mezőgazdasági területeket. A településszerkezeti tervi kijelölés összhangban 
történik a területcserére vonatkozó területfelhasználási engedélyben foglaltakkal. 

Az egyéb ipari gazdasági területen belül az igénybevételhez gyűjtőúthálózat kiépítése szükséges, valamint a 
főutak és gyorsforgalmi utak irányába csomóponti rácsatlakozási lehetőség biztosítása. Az iparterületre olyan ipar 
telepedhet, ami a környezetre jelentős hatást nem gyakorol, elsősorban ipari gyártó - szerelő, élelmiszeripari, 
energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál. 

A besorolás jelentős fejlesztési tartalékot is biztosít közel 419,79 ha-on történő gazdasági terület besorolása 
révén, ezek már kijelölt, gazdasági területbe sorolt (207,2 ha), illetve igénybevételre újonnan tervezett területek 
(212,59 ha) együttesen. A gazdasági területen belül az egyéb ipari hasznosítási cél a jellemző. A városon belül a 
gyártó szerelő ipari gazdasági tevékenység csekély. A betelepüléshez jelentős infrastrukturális fejlesztés is 
szükséges, gyűjtőút és kiszolgáló úthálózat kiépítés és közműhálózat fejlesztések. Az új iparcsarnokok, ipari 
épületek a korlátozó tényezők figyelembe vételével helyezhetők el. 
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Jelentős mértékű zavaró hatású ipari területbe a meglévő MOL-telep és az inert hulladék lerakására és 
feldolgozására kijelölt területek tartoznak.  

1.4.4. Különleges beépítésre szánt terület 

Különleges repülőtérhez kapcsolódó gazdasági terület (Krep) Üllő északnyugati határában a gyorsforgalmi 
utakkal és a 3101 jelű úttal határolt, a repülőtérhez kapcsolódó gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói funkciók 
számára fenntartott településrész. Hasznosítási lehetőségeket szűkíti a repülőtéri leszálló pálya magassági 
korlátozása, az OTrT-ben rögzített tervezett gyorsvasút nyomvonala. Beépítést befolyásoló elem a terület közel 
felét lefedő régészeti lelőhely is. 

Különleges oktatási központ területbe (Ko) sorolt az Állatorvos-tudományi egyetem Dóra-majori intézete. A 
széleskörű tevékenység indokolja a különleges oktatási területi besorolást. A terület használata széleskörű, 
majorsági épületekkel, állattartó épületekkel, oktatási, állatklinikai épületekkel, turisztikai létesítményekkel 
intenzíven beépített részek épp úgy megtalálhatók, mint a termény, takarmány előállítás beépítetlen területrészei. 
A területet indokolatlanul ketté szelte az Ócsai út tervezett délkeleti elkerülő szakasza, a nagytávon tervezett 
útnak forgalmi szempontból nincsen szerepe. A gyorsforgalmi úthálózati fejlesztések és a fuvarozással 
kapcsolatos jogszabályi változások miatt az átmenő teherforgalom nagysága jelentősen lecsökkent. Az út 
nyomvonal jelölése a településszerkezeti tervről lekerül. Ennek révén a dóra major egységes területfelhasználási 
besorolása megmarad.  

Különleges lovas idegenforgalmi terület (Klo) területhasználati besorolásba kerülnek azok a földrészletek, 
amelyeken a már megkezdett lótartáshoz kapcsolódó tevékenységet kívánják fenntartani, fejleszteni, kialakítani a 
tulajdonosok. A lovasbázisok, központok Üllő idegenforgalmi fejlesztéseit szolgálják. A lovasközpontok 
intenzívebben beépített részei kerülnek a a beépítésre szánt különleges területfelhasználásba. 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) Jogszabályi változás következtében a korábban gazdasági 
területbe sorolt mezőgazdasági üzemi területek különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználási 
besorolásba kerülnek Tornyoslöb területén és a Szekeres tanyán. A Pusztalöb mezőgazdasági üzeme, a déli 
közigazgatási határnál lévő Hubert-tanya, az Ócsai út északi oldalán a belterületi határtól délnyugatra működő és 
fejleszteni kívánt lovas-tanya, valamint a kisállat-temető céljára korábban fenntartott különleges terület szintén 
különleges mezőgazdasági üzemi besorolásba kerül. A területfelhasználási besorolás a működés és fejlesztés 
kereteit biztosítja és megteremti a lovas-turizmuson keresztül az idegenforgalmi fejlesztés lehetőségeit. 

1.5. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI BESOROLÁSA ÉS VÁLTOZÁSAI 

1.5.1. Közlekedési és közműterületek 

Közúti közlekedési terület Üllő közigazgatási területén közlekedési területfelhasználásba kerültek az országos 
közúthálózat gyorsforgalmi és főúthálózati elemeiként az M0-ás autóút közigazgatási területet érintő szakasza és 
a 4. számú elsőrendű főút közigazgatási területet érintő szakasza. Az M4 autópálya a kisajátítási terv alapján 
közlekedési területfelhasználásként kerül a településszerkezeti tervre, a nyomvonal az Üllői dűlő északkeleti 
részén halad. 

Településszerkezetet meghatározó utak a 400. számú másodrendű főút és az országos mellékutak a Gyömrői út 
(4603 jelű) és az Ócsai út (4603 jelű), valamint a település gyűjtőútja a Kossuth Lajos utca – Ecseri út – Maglódi 
út, a Zsaróka út, valamint az iparterületet feltáró meglévő és tervezett gyűjtőutak hálózati rendszere. A 
településszerkezeti tervre tervezett elemként jelöli a 3101 jelű összekötőút térségi szerkezeti terven Üllő 
területére jelölt, M0-ás autóúttal közel párhuzamosan haladó nyomvonalat. 

Az M4 autópálya továbbvezetése során a Gyömrői úti csomópont átépítése válik szükségessé. Tervezett új 
csomópont a tervezett iparterületi szerviz és gyűjtőúthálózat kiépítésénél jelentkezik igényként a 400. számú 
főúton, a Maglódi út északi irányú továbbvezetésénél, és az M0-ás autóútnál a délnyugati iparterület 
kiszolgálásához. 

A település többi utcája lakóút, egyéb kiszolgáló út, vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó 
közlekedési terület. A Maglódi utca belterületi beépített szakasza is ebbe a kategóriába kerül, mérete, szélessége 
kialakítása, beépítettsége nem teszi alkalmassá a gyűjtőúti szerep betöltésére. 
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A jelentősebb parkolók a Templom téren, a Városháza és az orvosi rendelő mögötti tömbben, a Pesti út mentén, 
a Penny Market előtt, az általános iskola előtt a Malom utcában, a vasútállomásnál. A déli gazdasági területnél a 
Tesco-nál, a szerviz út mentén és telken belül. A kerékpárút hálózat elemei nem külön területfelhasználásként, 
hanem közlekedési területhez kapcsolódó közlekedési elemként kerülnek a tervre a Pesti útnál és a Gyömrői – 
Ócsai útnál és a 100 a vasútvonal északi, iparterületi oldalánál. 

Kötöttpályás közlekedési területek A 100.-as vasúti fővonal területe kötöttpályás közlekedési elemként kerül 
feltüntetésre. A tervezett gyorsvasút csak nyomvonalként kerül a tervre (tanulmányterv szintű végig gondolására 
sem került még sor). 

Telekigényes közműterület A vonalas közművek elhelyezése, általában a közlekedési területen belül, 
földhivatali nyilvántartás szerinti szélességen belül biztosított. A nem vonalas jellegű közüzemi 
közműlétesítmények (pl.: gázfogadó, víztározó, hidroglóbusz, vezetékes hírközlési központ, szennyvíz átemelő) 
közmű területfel-használásba kerülnek. Szükség esetén új közműtelek bármely terület-felhasználásban 
létrehozható. A város vízellátása szempontjából jelentős vízmű területe telekigényes közműterületi besorolásba 
került a délnyugati belterületi határ közelében, az Ócsai út északi és déli oldalán. A Hidroglóbuszok a 
környezetükre jellemző terület-felhasználások részei az északi városrészben és a Dóra majorban. 

1.5.2. Zöldterület 

A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület. Üllő területén a kialakult 
zöldterületi, zöldfelületi rendszer egyenetlen. Az Északi városrészben a Sport tér egy része zöldterület, a Keleti 
városrészben a zöldterület a lekerített játszóteret leszámítva szánkózó dombi szerepet tölt be. Rekreációs célú 
pihenőkerti fejlesztés mindkét városrészben indokolt. A városiasodás a magas színvonalú települési környezet 
biztosítását kívánja meg. Ezt szolgálja a kiépített fásított köztér a Templom téren és a Városháza melletti 
rendezvénytéren. A felületek azonban közlekedési és településközponti terület-felhasználásba tartoznak. A 
Városközpontban zöldterületi fejlesztésre ad lehetőséget a Deák Ferenc utca nyugati oldalán kijelölt zöldterületi 
közkert. A Déli városrészben a Kertekalja utca játszótere, kis sportpályája és szánkózó-dombja kerül zöldterületi 
közkert besorolásba.  

A Pesti út menti, és az országos mellékutak menti zöldfelületek, elsősorban díszítő funkcióval rendelkeznek, a 
környezet minőségét emelhetik, javíthatják, igényes megújításuk a városias karaktert erősítheti a Templom téri 
megújulás példáját követve.  

1.5.3. Erdő területek 

A település erdőterületeinek lehatárolására az erdészettől kapott adatszolgáltatás, valamint a BATrT 
erdőgazdálkodási térségei jelölése alapján kerül sor. A település erdőterületei, a rendeltetésük szerint, 
településszerkezeti terv szintjén is megkülönböztetetten jelennek meg. A közjóléti, a gazdasági célú és a védelmi 
célú erdőterületek külön területfelhasználásba kerülnek. Az erdőterületek térbeli elhelyezkedése a város 
belterületétől délre meghatározó, az északi, keleti és nyugati külterületi részeken csak szórványosan jelennek 
meg az erdőtömbök. Nagyobb összefüggő erdőtömbök a Pusztalöb, Tornyoslöb és Dóra major környezetében, 
valamint a déli belterületi határhoz kapcsolódóan találhatók. A délnyugati új egyéb ipari terület keleti és déli 
határában a lakóterületek és az ökológiai folyosó védelmére új erdő terület-felhasználási besorolásra kerül sor. 

1.5.4. Mezőgazdasági területek (általános és kertes mezőgazdasági) 

A terv 300 ha-t meghaladó mértékben jelöl ki új beépítésre szánt területeket egyéb ipari gazdasági hasznosítási 
céllal, a korábbi tervhez képest, így a város nyugati részén a mezőgazdasági használatú területek átsorolás 
révén jelentősen csökkennek. A keleti városrészben közel ugyanekkora területen azonban, korábban 
lakóterületként jelölt fejlesztési területek kerülnek vissza mezőgazdasági területi besorolásba. A 
területfelhasználási besorolás a kertes mezőgazdasági területeket is megkülönbözteti a Hosszúbereki lakóterület 
és a közigazgatási határ között. A mezőgazdasági kertes területfelhasználáson belül a meglévő tanyák övezeti 
szabályozással éltethetők tovább. 

1.5.5. Vízgazdálkodási terület 

A vízgazdálkodási terület meghatározó eleme a Gyáli (1) csatorna és mellékágai, a Vasady (2) főcsatorna és a 
Szilassy-csatorna. Vízgazdálkodási területbe került a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, valamint a 
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csatornákhoz kapcsolódó vízi létesítmények (pl.: zsilip, gátőrház) területei a külterületen, a csapadékvíz levezető 
árkok a belterületi Kenderes dűlőnél, valamint az északi városrészben.  

1.5.6. Különleges beépítésre nem szánt területek 

Különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kb-Sp) A belterületen, a Keleti 
városrészben a vasút és a 4. számú főút határában létesült a városi szintű sporttelep. A szabvány szerinti 
labdarugó pálya köré lelátó is és sportöltöző büfé épült, a versenypálya melletti edzőpálya biztosítja a mindennapi 
sportolás lehetőségét hosszútávon. A terület nagyság további szabadtéri sportpályák kiépítését azonban nem 
teszi lehetővé a jelenlegi lehatárolással. Elhelyezkedéséből fakadóan a környezetében lévő lakóterületi 
területhasználatokra a sporttelepnek kedvezőtlen hatása nincsen. A parkolási igények telken belül és a környező 
közterületeken kielégíthetők.  

Különleges beépítésre nem szánt sportcélú lövészet területe (Kb-Sl) Az új városi lőtér létesítésére a 
gyorsforgalmi út tervezett új szakasza és a közigazgatási határ között kerülhet sor. 1,22ha terület kerül a terület-
felhasználási egységbe. A megközelítéshez, kiszolgáláshoz a Gyáli (1) csatornán átkelési lehetőséget kell 
létrehozni a gyorsforgalmi út megépítésével egyidőben. 

Különleges beépítésre nem szánt lovas idegenforgalmi terület (Kb-Lo) területfelhasználásba az intenzíven 
beépített lovas központokat kiszolgáló, azt keretező, de még nem beépített, gyepként szántóterületként, 
erdőtervezett területként  használt részek tartoznak. 

Különleges beépítésre nem szánt oktatási központhoz tartozó terület (Kb-o) területfelhasználásba azok a 
földrészletek kerülnek, melyek a Dóra major beépítésre szánt részeit körül ölelik, a fő rendeltetés kiszolgáló 
területrészei, az extenzív használat a jellemző rájuk, nincsenek beépítve és a jövőben sem várható, vagy csak 
kismértékben jelentkezhet a beépítés igénye.  

Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi rekreációs terület (Kb-Ir) 130 ha a térségi területrendezési 
terv előírásai miatt a hosszútávú idegenforgalmi rekreációs beruházások számára fenntartott és besorolt terület 
beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe kerül. Az idegenforgalmi rekreációs fejlesztési 
területen a koncepció kiérlelésénél a korlátozó tényezőket (ökológiai folyosó, tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület) is figyelembe kell venni.  

Különleges beépítésre nem szánt temető és kegyeleti park területe (Kb-T) Különleges beépítésre nem szánt 
területhasználatba a református és a római katolikus temető kerül. A temetők még rendelkeznek tartalék 
területtel, bővítésük nem időszerű, nem indokolt. 

Különleges beépítésre nem szánt bánya terület (Kb-B) A külterület keleti részén elhelyezkedő bányatelek az 
adatszolgáltatásként kapott területtel került a terület-felhasználásba. A keleti közigazgatási határ közelében 
található. A bányatelek beépítésre szánt különleges területből, különleges beépítésre nem szánt bányaterületi 
terület-felhasználásba kerülnek.  

Különleges beépítésre nem szánt repülőtéri irányító terület (Kb-Ri) A délkeleti városkapu közelében lévő 
repülőtéri irányításban szerepet játszó torony telke, lakóterületi terület-felhasználási besorolásból különleges 
beépítésre nem szánt terület-felhasználásba kerül. 

Különleges beépítésre nem szánt napelem -park területe A 4603 jelű összekötő út központi belterülettől 
délnyugatra lévő szakasza keleti oldalán mezőgazdasági terület igénybevételével alakítható ki a célzott 
területhasználat. A területen az épületépítési igény minimális. Az erdősültség a környezetben meghatározó, így a 
tájképvédelmi szempontok nem sérülnek. 

Különleges külterületi lakott helyek (Kkl) az erdőkben zárványként maradtak meg. A privatizációt követően a 
korábbi vadászházak, erdészházak önálló telekre kerültek, az önálló telkek értékesítés révén, erdőterület nélkül 
magántulajdon részévé váltak a korábbi jogszabályi keretektől függetlenül. A lakóterületi fejlesztési területeken a 
fejlesztéshez igazodóan megőrizhetők.  
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2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Táj- és természetvédelmi szempontból a területhasználat a magasabb rendű tervek, az OTrT és a BATrT 
szerkezeti terve és övezeti szabályozása által meghatározott és egyes övezetekben korlátozott. A térségi és 
övezeti lehatárolások figyelembe vételével került sor a településszerkezeti terven a területfelhasználás 
meghatározására és a településrendezési terv szintjén a korlátozó övezeti lehatárolásokra. A terület-
felhasználási besorolások és határok igazodtak a valós területhasználatokhoz és a kapott adatszolgáltatásokhoz 
a beépítésre nem szánt területek kijelöléseinél.  

A meglévő értékes természeti területek, ökológiai elemek, erdők és vízfelületek megőrzése a tervben a megfelelő 
területhasználatok és védőtávolságok jelölésével biztosított. Az országos jelentőségű táj és természeti területek, 
értékek, emlékek lehatárolása a kapott adatszolgáltatás alapján történt, a lehatárolásokra az önkormányzati 
döntésnek nincsen hatása. 

Üllő területén nincs országos, illetve helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület, továbbá nincs 
kijelölve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” terület. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete az ökológiai folyosó elemét képező 
Vasadi (2.) főcsatorna menti területrészeken és a Vasad közigazgatási területére átnyúló erdőterületeken érinti 
Üllő területét. Az ökológiai hálózathoz tartozó területek, valamint a Nemzeti Park Igazgatóság 
nyilvántartásában természeti területként meghatározott területek - a Kis-Székes nádas-vizes tájrészletét két 
foltban és a Határhalom-dűlő legelőterülete a város tájképvédelmi területeinek részei. 

A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt 
hatásait az érintett övezetek kialakításánál figyelembe kell venni. A tervezett fejlesztések megvalósításához 
szükséges előfeltételeket (pl. elő-közművesítés, kiszolgáló úthálózati fejlesztés) a beruházások megvalósítása 
előtt biztosítani kell, ami alapvetően a területtulajdonosok tehervállalásával történhet. 

A mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemeit meg kell tartani és ki kell egészíteni a fasorok, védősávok 
megújításával, újratelepítésével. 

3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közkertek, a jelentős zöldfelületű 
létesítmények kertjei (pl. különleges beépítésre nem szánt területek – temető, sport- és különleges beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt rekreációs területek; oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei), lakókertek, 
erdő- és mezőgazdasági területek (kertes területek), vonalas zöldfelületi elemeket, utakat, vízfolyásokat 
kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok. 

A település négy közhasználatú játszókertje körbekerített, EU-konform, modern játszóeszközökkel ellátottak. 
Közhasználatú sportpályák (futball és kosárlabda) a Sport téren és a Kisfaludi téren találhatók, valamint egy 
szánkódomb és egy BMX pálya is a Dózsa György u. – Szegfű u. közötti zöldterületi tömbön. 

A különálló fekvésű közkerteket, a jelentős zöldfelületű létesítmények kertjeit (pl. különleges területek – temető, 
sport- és rekreációs területek; oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei) az utcafásítások rendszere köti 
össze zöldfelületi rendszerré.  

Zöldterületi fejlesztésre ad lehetőséget a Városközpontban, a Deák Ferenc utca nyugati oldalán, a piactérrel 
szemben kijelölt zöldterületi területfelhasználás. A Keleti városrésznek nincsen közkertje. A mindennapi rekreáció 
biztosításához itt szükséges fejlesztés, ez elsősorban a szélesebb közúti közlekedési területeken kialakítandó 
zöldfelületeken valósítható meg. 

A város zöldfelületi rendszerének fejlesztési lehetősége a külterületen a településszerkezeti terven jelölt tervezett 
erdőterületek megvalósításának támogatása, valamint a mezővédő erdősávok rendszerének bővítése, a 
vízelvezető árkok, csatornák menti fásított zöldsávok értékvédő gondozása, fásítása, mert a csatornák menti 
sávok fásítása hiányzik. 
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4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A terv készítése idején nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti tervlap tartalmazza. A régészeti 
lelőhelyek a vonatkozó törvény hatálya szerint védettek, védelmüket a hatályos jogszabályok szerint kell 
biztosítani.  

Üllő egyetlen országosan védett műemlék épülete a római katolikus templom, ami a történeti településmag 
súlypontjába áll, a Templom tér 2., 1hrsz-ú telkén. A 2001. évi LXIV. törvény 39.§ (2) bekezdése a műemléki 
környezet lehatárolását kormányrendelethez köti. Ezért tájékoztató figyelemfelhívó elemként jelen 
településszerkezeti tervi módosítás is rögzít műemléki környezeti lehatárolást. Jelen lehatárolás azokat a telkeket 
foglalja magában, amelyeknél jelentős szempont a műemlékhez való igazodás az átépítéseknél, bővítéseknél. 

A helyi művi értékek számának bővítése javasolt a népi építészeti értékeket hordozó épületekkel, legalább 
bontás előtti részletes rajzi és fotódokumentáció készítéseként, a helytörténeti gyűjtemény számára. Az egyedi 
védelem a kiemelt helytörténeti, építészeti értékek megőrzésére irányul. A helyi építészeti értékvédelemhez 
kapcsolódó szabályokat a településképi arculati kézikönyvre alapozott településképi rendeletben kell 
meghatározni. 

5. KÖZLEKEDÉS 

5.1. Közúti közlekedés 

A településszerkezeti terven ábrázolt közúti közlekedési rendszer, illetve a közúthálózat hierarchiájának 
meghatározása: 

 A város közigazgatási területének észak-nyugati részén halad az M0 autóút, M5 és 11. számú főút 
közötti szakasza.  

 Az M4 gyorsfogalmi út, mely az Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – 
(Románia) nyomvonalon halad majd. Ennek Üllő belterületét észak-nyugatról kerülő, a 4603 j. Mende-
Üllő-Ócsa összekötő útig megépült része jelenleg a 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű 
főútként üzemel. A nyomvonal csomóponttól Monor irányába haladó szakaszának engedélyezési terve 
alapján került feltüntetésre a hatályos településszerkezeti tervben. 

 A közigazgatási terület felső egyharmad részén halad át a 400. számú Vecsés-Üllő másodrendű főút 
és a központi belterületet északról megkerülő 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút. 
A belterület keleti határánál, a részben beépült gazdasági területnél találkozik, egyesül a két főút és 4. 
számú elsőrendű főútként halad tovább délkelet felé Monor irányába (Budapest – Debrecen - Záhony). 

 meglévő, megmaradó országos mellékút: 

 Egyéb mellékútként, a 4603 j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út halad észak-dél irányba, ezzel 
tovább osztva mind a belterületet mind a külterületet, a nyomvonal kapcsolatot ad az M5-ös 
autópálya irányába is. Belterületi átkelési szakasza a Gyömrői út és az Ócsai út. 

 Szintén érinti a közigazgatási területet 31112 j. Péteri bekötőút, mint országos mellékút.  

 A település belterületén halad a 31307 j. út a Pesti út és a vasúti átjáró között. 

 Tervezett országos mellékút az agglomerációs út nyomvonala a településszerkezeti terven a 3101 
jelű út délnyugati irányú nyomvonala továbbvezetése Üllő közigazgatási területére kerül a Vecsési 
közigazgatási határ és az M0-ás autóút közé. Az új nyomvonal tanulmánytervi és engedélyezési tervi 
kidolgozásánál a meglévő infrastrukturális környezetet (országos és térségi szénhidrogén vezetékek, 
meglévő és tervezett gyűjtőutak csomópontjai és az autóút feletti meglévő átvezetés kapcsolatai) 
figyelembe kell majd venni. 

 A település gyűjtő szerepkörű útjait jellemzően az országos közutak belterületi átkelési szakaszai 
alkotják, ezeken kívül helyi gyűjtőútnak minősül a településszerkezeti terv szernt: 

 A Zsaróka út kiépített szakasza, mely határt képez a lakó és a gazdasági terület között a 22m-
es közterületi szélességgel. A nyugati irányú továbbvezetése az ipari gazdasági területek 
gyűjtőútjaként kapcsolja össze a 400. számú főutat és a 4603 jelű országos mellékutat. 
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 Az északi kereskedelmi szolgáltató terület határában javasolt a terület kiszolgálását biztosító új 
gyűjtőút a 4. számú elsőrendű főúttal közel párhuzamosan, a Zsaróka út irányába történő 
levezetéssel. 

 Ugyancsak új gyűjtőút javasolt a délnyugati egyéb ipari terület kiszolgálására a 400. számú főút 
és az M0-ás autóút között. 

A településszerkezeti terven ábrázolt közúthálózat fontosabb közúti csomópontjai: 

 Külterületen az M0 és a 4 sz. főút csomópontja külön szintű keresztezés.  

 A település fontosabb szintbeni csomópontjai a 4 sz., 400 sz. főutak és. az országos mellékutak 
csomópontjai. A belterületen találhatók még a gyűjtőutak fontosabb csomópontjai is. Az országos főutak 
egymással alkotott csomópontjai kanyarodósávokkal kiépültek, több csomópont jelzőlámpás irányítású, 
vagy körforgalmú. A 4603 j. út és a 400 sz. főút csomópontja jelzőlámpával vezérelt a város 
központjában. A 4 sz. főút és a 400 sz. főút csatlakozása körforgalmú csomópont a délkeleti belterületi 
határ közelében.  

A gazdasági terület használata során az utak, csomópontok forgalmi terhelését minden létesítmény esetén 
vizsgálni kell, amennyiben a forgalmi terhelés jelentősen megnő, az utak és csomópontok fejlesztését meg kell 
valósítani. A terület beépítése során keletkező forgalmi terhelés függ a felhasználás, funkció jellegétől, és a 
járművek számától, ezért a megközelítő utak, belső utak forgalomnövekedésének nyomon követése szükséges.  

A közterületi szélességek lehetővé teszik a kerékpársáv, vagy önálló kerékpárút létesítését. Az iparterületi 
betelepülések keletkeztette forgalomnövekedés szükségessé teszi az országos utak menti kerékpárutak 
megvalósíthatóságát. 

A településen található gazdasági egységekhez telken belül és közforgalom számára átadott szervizút mentén 
parkolót alakítottak ki. A jövőben is a gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó parkolók helyigényét telken belül 
kell biztosítani. Nem csak a hivatásforgalom parkoló igényét kell telken belül megoldani, hanem a gazdasági 
forgalomból adódó be és kiszállítás, várakozás kamionforgalmának parkolási igényét is telken belül kell 
biztosítani. Több helyen szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból 
nem, a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, közterület alakítási tervben meghatározott elvek 
szerinti rendezett átépítésük azonban szükséges a rendezett városi környezet létrejöttéhez az országos 
úthálózathoz tartozó területek mentén (Pesti út, Gyömrői út, Ócsai út). A Templom téri igényesség szerint 
újítandók fel az intézményi parkoló felületek az iskolához, a Városi sportcsarnokhoz, teniszpályához és a városi 
kultúrházhoz kapcsolódóan. A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. A vasútállomásnál 
kiépített P+R és B+R parkoló található az északi városrészben a Gyáli (1) csatorna és a vasúti telek között, a 
vasútállomástól délre vasúti telken. mindkettő bővíthető nyugati irányban, utóbbi a tüzép kitelepülése révén 
felszabaduló helyen. Hosszúberek városrészben a buszforduló környéke alkalmas P+R megvalósítására.  

5.2. Kötöttpályás közlekedés 

A város közigazgatási területének északi egynegyedén halad keresztül a 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, 
Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb országos törzshálózati vasútvonal. A vasútvonal 
kétvágányú, villamosított. A vonalon ütemes menetrend szerint közlekednek vonatok. A településnek 
vasútállomása van a vonalon. Az Üllő közigazgatási határán belül található Hosszúberek- Péteri megállóhely a 
településtől délkeletre fekszik. Budapestről Üllőre 30 perces követési idővel közlekednek vonatok. Az átlagos 
menetidő Budapest - Nyugati pályaudvar és Üllő között 35 perc. A vasút és az autóbusz egyaránt versenyképes 
közlekedési forma a településről Budapestre ingázók számára. 

A nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala érinti a közigazgatási terület északi részét mely Budapest 
[Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]–Záhony térsége – (Ukrajna) és Röszke és Kübekháza – (Szerbia és 
Románia) irányába jelent majd távlatban kapcsolatot. A nyomvonal pontos térbeli terület igénybevétele nem 
ismert, így a településszerkezeti terv, vonalas szimbólummal jelöli az OTrT-ben szerepeltetett nyomvonalat és 
annak védőtávolságát.  
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6. KÖZMŰELLÁTÁS 

A település közműhálózatokkal ellátott, a használt és igénybe vett, belterületi határon belüli területeken csaknem 
teljes kiépítettségű valamennyi közműhálózat. A településközponttól távolabb eső majorsági részek 
(Tornyoslöb, Pusztalöb, Dóra major, tanyák) csatornázása, közművesítése ugyan nem teljes, azonban ivóvíz, 
elektromos áram, gázellátás gerinchálózatai teljesen kiépítettek. A kábel TV és internetes kapcsolatok a meglévő 
hálózatok (elektromos, gyenge áramú) nyomvonalát, részben azok kiépített infrastruktúráját használva szintén 
elérhetők a település egészén. Ez utóbbit illetően a mobil kommunikációs eszközök térhódításával a település 
teljes bel és külterületei lefedettek telekommunikációs hálózatokkal. 

A közművezetékek átépítéskor és új vezeték létesítésekor a gazdaságos, racionálisabb területhasználatra 
figyelmet kell fordítani. Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési 
lehetőségét kell figyelembe venni, főként az újonnan betelepülő gazdasági területeknél. Lakóterületi fejlesztések 
zömében a meglévő kialakult közterületeket és a kiépített közműhálózatokat érintik. közműkiépítésre váró 
ellátatlan lakóterületi fejlesztési terület a Déli városrész délnyugati belterületi határához kapcsolódikés 
Hosszúberek nyugati területéhez.  A 12 m-nél nagyobb szabályozási szélességű utak esetén helyett kell 
biztosítani legalább egyoldali fásított zöldsáv létesítésére, vagy fasor telepítésére, főként a tervezett gyűjtőutak 
mentén a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és a tájba illesztés érdekében. 

A közművezetékeket és közműlétesítményeket közterületen, vagy közműterületen kell elhelyezni, azok ágazati 
előírásaik szerinti biztonsági övezetének a helyigényét is köz-, vagy közműterületként kell szabályozni. Országos 
és térségi ellátó vezetékek és a biztonsági övezeteik számára szolgalmi jogi bejegyzéssel kell helyet biztosítani. 
Szolgalmi joggal terhelt területen mindennemű építési tevékenység csak a kedvezményezett hozzájárulásával 
engedélyezhető. 

A településen a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhető meg. 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi 
előírásokat. 

A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: 
 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő, 
 megelőzze a környezetszennyezést, 
 kizárja a környezetkárosítást, 
 megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. 

A település gazdasági létesítményeinél és intézményeinél a magasabb rendű jogszabályokban és tervekben 
előírt környezetvédelemi jellegű adatszolgáltatási kötelezettségek betartását, a bejelentett környezeti terheléseket 
figyelemmel kell kísérni (pl. légszennyező pontforrások emissziós értékei, szennyvízkibocsátás, keletkező 
veszélyes hulladékok, stb.). 

A talaj védelme keretében az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken 
környezetkímélő (talajvédő) gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél 
állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A talajok 
károsodását, a talajszerkezet romlását okozhatja a belvízzel veszélyeztetett területeken a tartós vízborítottság, 
illetve a tartós magas talajvíz-állás, aminek potenciális veszélye csökkenthető a felszíni vízelvezető rendszer 
megfelelő kiépítettségével és működtetésével, a rendszer jó karban tartásával. A külszíni bányaművelésű 
bányatelek területén a talaj letermelésével, a termőterület megszűnésével kell számolni. A bányaterület 
rekultivációs céljaként a bányaművelés jelegétől függően a biológiailag aktív zöldfelület elérése, a talajvízállástól 
függően, nádas, gyepes, fás terület kialakítása határozható meg. A település számos területén időről időre 
ismétlődően engedély nélküli, illegális hulladéklerakás történik, amivel a “hulladékelhagyók” potenciálisan 
veszélyeztetik a talaj, a talajvíz és más felszín alatti víz, valamint felszíni víz minőségét. A környezetszennyezés 
veszélyének csökkentésére rendszeres területi szemléket és a „hulladékelhagyókat”, a területtulajdonosakat 
érintő intézkedéseket kell megvalósítani. A területen működő állattartó telepeken, illetve az egyéni állattartás 
során keletkező trágya elhelyezése a talajjavítást szolgálóan a mezőgazdasági területeken történhet a 
talajvédelmi hatóság engedélyével. 
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A felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából a település területe a hatályos jogszabály (27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet) meghatározása szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek 
közé tartozik. Üllő területén a belvíz által időszakosan veszélyeztetett területek nagysága kb. 60-65 hektárra 
tehető. A településen a felszínen összegyülekező csapadékvizek befogadói a Gyáli (1) csatorna vízgyűjtő 
területéhez tartozó mellékcsatornák, időszakos vízfolyások: a belterülettől Északra a Gyáli (1.)- csatorna és a 
100. számú Budapest – Cegléd – Szolnok országos törzshálózati vasút északi oldalán lévő csapadékvíz gyűjtő 
csatorna. A belterülettől délre a Vasadi (2.)-főcsatorna és a Szilassy-csatorna. A felszíni vízelvezetés időszakos 
nehézségei miatt a vízfolyások rendszeres mederkarbantartásáról gondoskodni kell. A tervezési terület 
sérülékeny földtani környezetű vízbázist, illetve vízbázis védőterületet nem érint. A település vizek szempontjából 
meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó fejlesztéshez szükséges a szennyvizek 
és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelése. Tisztítatlan, illetve nem megfelelő minőségben tisztított 
szennyvíz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki eszközzel meg kell akadályozni. A 
település még csatornázatlan ingatlanjainak a szennyvízelvezető hálózatra történő rákötését meg kell oldani. 

Levegőtisztaság-védelem szempontjából a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002.(X.7.)KvVM rendelet meghatározása szerint Üllő területe a 1. számú Budapest és környéke 
légszennyezettségi zónába tartozik. A környezeti levegő minőségét lokálisan, illetve kismértékben a 400-as 
számú másodrendű főút menti területeken, így a belterületen is a közúti közlekedésből eredő légszennyező 
anyag kibocsátás és felporzás, települési szinten általánosan a háztartások egyedi fűtőberendezéseinek és a 
gazdasági létesítményeknek az emissziója, valamint a mezőgazdasági területeken történő felporzásból eredő 
diffúz légszennyezés befolyásolja az aktuális közúti forgalmi viszonyok, aktuális meteorológiai viszonyok, a 
domborzat és a növényborítottság függvényében. A levegőminőségre kedvező hatással vannak a környező erdők 
és egyéb zöldfelületek. A közlekedési eredetű légszennyező-hatás csökkentése érdekében belterületen 
alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen a védő fásításokat meg kell őrizni, 
ahol szükséges újakat kell telepíteni. A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-
váltással, vagy a szennyező forrás felszámolásával meg kell szüntetetni a határérték feletti terhelést. 

Zaj- és rezgés elleni védelem kapcsán a közúti közlekedésből származó zajterhelés az elmúlt időszakban 
csökkent. A 4. számú elsőrendű főút (M4) megépülése a település átmenő forgalmát és zajterhelését jelentősen 
mérsékelte. Az M0 autóút a lakott területektől távolabb halad, így zajhatása a védendő létesítményekre csekély 
mértékű. Az országos közutak belterületi szakaszai mentén, a csomópontjaik környezetében lévő, határérték 
feletti zajterhelés esetén a passzív zajvédelem, a zajvédő kerítés és zajt csökkentő nyílászáró alkalmazása 
javasolt. A vasúti közlekedésből eredő zajterhelés éri a vasútvonal mentén lévő védendő funkciójú területeket, 
építményeket. A pályarekonstrukció során zajszigetelt pályatestet alakítottak ki. Zajárnyékoló falak épültek a 
belterületi szakasz mentén a pálya déli oldalán a Széchenyi u –Ecseri u. közötti kb. 1 km-es szakaszon, valamint 
a vasútállomás térségében (Május 1. u. – Móra F. u. szakaszon).a zajárnyékoló falak építését folytatni szükséges 
a további érintett területen az Ecseri út és a Gyömrői út között. A légi közlekedésből eredő zajterhelés éri Üllő 
közigazgatási területét. Elkészült a nemzetközi repülőtér új stratégiai zajtérképe, és zajvédelmi intézkedési terve. 
Az intézkedési terv alapja, hogy a tervben 10 éven belüli zajcsökkentési, vagy más, a zaj elleni védelmet célzó 
műszaki, szervezési és településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket kell meghatározni, ha a zaj a 
védelemre szánt területeken a meghatározott stratégiai küszöbértéket (napközben (6-22 h) = 65 dB, éjjel (22-6 h) 
= 55 dB) meghaladja. 

A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település területén 
adottak. A városban 2010 szeptemberétől került bevezetésre a háznál történő lakossági szelektív hulladékgyűjtés 
2010. óta a közszolgáltató március 15-től október 15-ig tartó időszakban elszállítja a kerti zöldhulladékokat is, 
komposztálás céljára. Üllő beépítetlen területein környezeti problémát jelent az elhagyott hulladékok nagy száma. 
A közigazgatási területen található illegális hulladéklerakók felszámolására továbbra is szervezett intézkedések 
szükségesek.  

8. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

A tervlapokon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok 
és egyéb műszaki tényezők amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint 
övezeti előírásokhoz nem köthetők.  
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A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület 
(biztonsági terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület 
kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – 
ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos 
jogszabályi előírásokon alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon 
alapuló elem szerepel, ezek módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye. 

Üllő közigazgatási területén a következő - településrendezési és területhasználati szempontból korlátozó - 
védőterületekkel és védősávokkal kell számolni: 

Közlekedési nyomvonalak védősávjai: 

 A 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút és a 400 - Vecsés - Üllő másodrendű főút 
külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 100-100 m védősáv biztosítandó, ahol minden építési 
munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges, (Ktv. 42/A §. (1) a) pont, ) 

 Az országos mellékutak mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv biztosítandó, ahol minden 
építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Ktv. 42/A §. (1) a) pont) 

 A tervezett M4 gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre szánt 
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével ( OTÉK 38. (8),  

 a 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb 
országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m távolságon belül építmény csak a 
vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK 38. § (10) bekezdés), illetve 100 méteren belül nem 
jelölhető ki új beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK 
38.§ (8) bekezdés). 

Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja: 

 A villamosvezetékek és létesítmények védősávja (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység 
végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet): 

 220 kV-os távvezeték biztonsági övezete: 18,0-18,0 m,  

 120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m, 

 20 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete: külterületen 5,0-5,0 m, belterületen 2,5-2,5 m. 

 Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet): 

 Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,  

 Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m, 

 Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m,. 

 Kőolaj- és termékvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (2/2010. (I.14.) KHEM rendelet): 

 a Barátság II. (Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta 
kőolaj szállító vezeték (DN600) 18,0-18,0 m, 

 Tiszaújváros-Százhalombatta termékvezeték (DN200) 130-13,0 m, 

 Fáklya biztonsági övezete 30 m sugarú kör. 

 A szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye:  

 hatóság által egyedileg megállapított és rögzített mérettel,  

 vagy előzetes megállapítás nélkül bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m, 
bűzzár és zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150m. A védőtávolságon belül új beépítésre szánt 
területen lakó-, üdülő-, vegyes rendeltetésű épület nem létesíthető. 

Felszíni vízek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás: 

 vízmű-kútnál nincs számítások alapján kijelölt védőövezet és védőidom, így a belső védőövezet a 
vízkivételtől számított minimum 10 m-es kör (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint), 
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 A vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák partján, legalább egyoldali, a part-éltől mért, szabadon 
járható fenntartósáv biztosítandó, ami nem keríthető le és nem keríthető el (83/2014. Korm. rendelet):  

 az állami tulajdonú vízfolyások mentén a partvonaltól számított 6,0-6,0 m széles sáv, 

 Egyéb vízi létesítmények (vízfolyások, tavak) mentén 3,0-3,0 m széles sáv. 

 Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus 
céljait szolgáló épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet 
elhelyezni. 

 Növényvédelmi tevékenység a felszíni vizek környezetében a növényvédőszer veszélyességétől 
függően 200 m-en belül korlátozottan folytatható.  

Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás: 

 Természetvédelemmel érintett területek (országos ökológiai hálózat) esetében az elsődleges cél a 
természetes élőhelyek megőrzése, bármely építési tevékenység az illetékes hatóság beleegyezésével 
végezhető.   

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági és erdőterületeket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő.  

 Természeti területen (olyan terület, melyet természetközeli állapotok jellemeznek)- a jogszerűen 
beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes 
és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak 
partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése. 
(Ttv.) 

Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások: 

 belvízveszélyes, mélyfekvésű területek szabályozási szintű kezelést igényelnek az övezeti 
paraméterek, terepszint alatti  meghatározásával. 

 A repülőtér leszálló síkjához tartózó magassági korlátozás külön jogszabály szerint. 

 Tűz-és robbanásveszélyes üzem védőterületének lehatárolása a Katasztrófavédelmi szakhatóság 
határozata szerint. 

Egyes eltérő területhasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv: 

 Temető és a környező lakóterületek védelme érdekében szabályozási tervi szinten szükséges 
pufferterületet biztosítani, ahol az építési lehetőségek korlátozottak az eltérő területhasználatból adódó 
konfliktusok mérséklése érdekében. 

 A bányák környezetében a környezeti hatásvizsgálat során, a kitermelés engedélyezésekor kerül 
kijelölésre a szakhatósággal egyeztetve. A jelen terv keretében kijelölésre kerülő bánya esetében a 
zajterhelés és a levegőszennyezés hatásterülete alapján állapítható meg védőtávolság. 

Fejlesztési területeket érintő korlátozások: 

 Közművel ellátatlan, csatornázandó területek a területfelhasználás szintjén kijelölt, de igénybe nem 
vett gazdasági és lakóterületek. Ezek beépítésének feltétele a feltáró úthálózat és közművek kiépítése, 
melyhez szükség lehet külön megállapodásokra a terület fejlesztője és az önkormányzat között: pl. 
településrendezési szerződés, útépítési együttműködés, vagy kapcsolódó önkormányzati döntésekre 
pl. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés, Útépítési és közművesítési hozzájárulás, termőföld 
belterületbe vonása. 

 A településszerkezeti terven kijelölt fejlesztési területek egy részére átmeneti szabályozás továbbra is 
fenntartandó, azok igénybe vétele, csak ütemezetten történhet. A terület igénybevételéig a feltárási 
lehetőségeket biztosítani szükséges, a területen jelentős értéknövelő beruházás nem végezhető, a 
jelenlegi területhasználat azonban nem korlátozott. 

 A repülőtér leszálló sík magassági korlátozása a különleges gazdasági kereskedelmi szolgáltatói 
területen figyelembe veendő. 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE   HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

      TÉR -T-REND KFT.  20 
 

 

3. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

 
VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

Üllő településszerkezeti tervének alapját a 30/2004. (III.11.) önkormányzati határozatával elfogadott és 
utoljára 2015-ben módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti 
tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások. Ezek a területek és 
területfelhasználási változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is. 

Az egyes területek elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra, indoklását, méretét a mellékelt 
táblázat mutatja be. 

A településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök tartalma közötti összhang 
megteremtése érdekében szükséges volt a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. 
rendeletben meghatározott területrendezési hatósági eljárás lefolytatása. A településrendezési eszközök 
egyeztetési folyamatának véleményezési szakaszát megelőzte az illetékes állami főépítész hatáskörében eljáró 
Pest megyei Kormányhivatal területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye (PED/ÁF/233-
17/2015). A területrendezési hatósági eljárás célja az önkormányzat fejlesztési szándékával egyezően, 
területcsere révén, a közigazgatási terület északi részén található már kijelölt gazdasági és különleges 
kereskedelmi területbe sorolt területek bővítése, egységes, összefüggő gazdasági terület 
kialakíthatóságának megteremtése a gyorsforgalmi úthálózattal körül ölelten és a nemzetközi repülőtér 
tőszomszédságában. 

1. Településszerkezetet meghatározó nyomvonalas elemeket érintő változások 

A településfejlesztési döntésekkel, és a területrendezési tervekben szereplő közlekedéshálózati elemekkel 
összhangban a településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat 
tartalmazza:  
 A településszerkezeti terv szerepelteti az M4 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát és a 4603 j. úttal 

tervezett csomópont területi igényét a rendelkezésre bocsátott műszaki tervdokumentáció alapján. A 
szabályozási terv a kisajátítási terv határvonalai alapján jelöli a szabályozási vonalat. 

 A településszerkezeti terv jelöli mind az OTrT-ben jelölt nyomvonalon, mind pedig a korábbi 
településszerkezeti tervnek és tanulmánytervnek megfelelően vezetett nyomvonalat.   

 Meglévő országos mellékutak mellett, a gyűjtőúthálózat a tervezett gazdasági területek feltárását biztosítja. 

2. Településszerkezeti tervi területfelhasználási változások 

A 2004-ben elfogadott és többször településszerkezeti tervhez képest bekövetkező területfelhasználási 
változásokat, illetve ezek indoklását a következő, területfelhasználások módosítására vonatkozó táblázat, a 
település közigazgatási területén történő elhelyezkedését pedig a területfelhasználási változásokról szóló ábra 
mutatja be.  

3. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó ütemezések 

A településszerkezeti terv a korábbi településrendezési terveknek figyelembe vételével jelöli ki az egyes 
fejlesztési területeket. A képviselő-testület egyes fejlesztési területek vonatkozásában úgy döntött, hogy 
kikerülnek a szabályozási tervből, ezzel építési joguk megszűnik, mivel ezek feltárása, közművesítése, beépítése 
nem időszerű, de a településszerkezeti terv továbbra is tartalmazza azokat. Ezek igénybevétele ütemezetten 
történhet. 
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I. ütem, 1-10 év várható változásai:  

Az I. ütemben igénybe veendő fejlesztési területeket a szabályozási terv építési övezetekbe sorolja, ezzel ezek a 
területek építési joggal rendelkeznek.  

II. ütem 10-20 év várható változásai:  

A településszerkezeti terven kijelölt fejlesztési területek egy része (lakóterületi fejlesztés, gazdasági területi 
fejlesztés) a fejlesztés időszerűségének megfelelő igénybevétele. Az igénybevételt megelőzően az építési jogot 
adó szabályozási tervet szükséges módosítani, ezek a területek jelenleg mezőgazdasági övezetbe soroltak. 

 

  
  





ssz. hatályos terv szerinti területfelh. tervezett területfelh. terület hrsz jelenlegi területhasználat területfelhasználási kategória módosítás indoklás megjegyzés
Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási változások

1. kertvárosias lakó kisvárosias lakó 0,27 3431 beépítetlen terület települési beépítési % sorgarázs

2. kertvárosias lakó kisvárosias lakó 5,88 települési ITS: … akcióterület

5.  kertvárosias lakó településközpont vegyes 9,21 038/28‐29, 92‐94, 041/2, 4‐7 beépítetlen terület települési környezeti hatások önk. tul.

7.  településközponti vegyes kereskedelmi szolgáltató gazdasági 6,60 3642/1‐2, 3643, 3644, 3645, 3646részben beépített terület települési egyedi kérelem

9. kertvárosias lakó településközpont vegyes 0,16 1177/3, 1177/4 beépített terület, üzem települési tényleges használat

10. településközponti vegyes kertvárosias lakó 0,32 1291/2,3,6, 1294/2 beépült lakóterület települési tényleges használat

11. kertvárosias lakó településközpont vegyes 0,52 1339, 1338, 1354/7 beépült terület települési kialkault beépítés

14. különleges bánya egyéb ipari gazdasági 30,60 058/2‐12, 0127/12,11,7 beépítetlen terület mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 1. terület

17. különleges kereskedelmi célú egyéb ipari gazdasági 98,45 0147/10‐48, 0149, 0151/1 beépítetlen terület települési ITS, ITB, TFK

23. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 46,99 056/11‐14,053/8‐34, 3699 részben beépített terület települési ITS, ITB, TFK

24. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 16,41 0145/3‐11, 0145/51 mezőgazdasági legelő települési ITS, ITB, TFK

25. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 11,55 3637/9 beépítetlen terület települési ITS, ITB, TFK

26. mezőgazdasági üzemi gazdasági mezőgazdasági üzemi különleges 1,90 0155/24,0155/47‐48 béepített terület üzem települési jogszabály változás

27. mezőgazdasági üzemi gazdasági mezőgazdasági üzemi különleges 18,75 0259/1‐16,0262/1‐16 béepített terület üzem települési jogszabály változás tornyoslöb

28. mezőgazdasági üzemi gazdasági különleges oktatási 5,81 0297 béepített terület üzem települési tényleges használat szekeres tanya, egyetem része

29. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 102,04 0100/, 062/,0107/,0112/,064/ beépítetlen terület települési ITS, ITB, TFK m0 csomópont melletti terület

Összesen: 355,46
Beépítésre nem szánt területen belüli területfelhasználási változások

20. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 9,19 092/4, 089/1,087/1‐8,076/6/7 erdő mezőgazdasági erőtervezett erdő

21. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 27,87 0155/26,0155/5 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági eltérő terülehasználatok

22. általános mezőgazdasági védelmi erdő 21,10 0153/13‐19 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági eltérő terülehasználatok

33. általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges bánya 5,54 030/34‐38,030/22‐030/24 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági bányatelek

34. általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges lőtér 1,22 030/26 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági önkormányzati döntés

36. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 4,50 0374/49 ‐54,074/56‐57 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

40. erdőterület különleges beépítésre nem szánt napelempark 9,00 0203/2 mezőgazdasági szántó erdőgazdálkodási nem erdőtervezett erdő

42. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 1,33 0199/3 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

45. erdőterület beépítésre nem szánt sportolási célú 6,90 0182/1, 0155/9 erdő erdőgazdálkodási erdőtervezett erdő csereerdősítés folyamatban

50. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 5,57 0155/32 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

51. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 1,78 0323 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

52. erdőterület általános mezőgazdasági 25,31 0203/3 erdő, mezőgazdasági szántó erdőgazdálkodási tényleges használat nem erdőtervezett erdő

53. erdőterület általános mezőgazdasági 20,97 08/16‐19,82,90,53,106,112,119,1mezőgazdasági szántó erdőgazdálkodási tényleges használat nem erdőtervezett erdő

Összesen: 140,28
Beépítésre szánt területi növekménnyel járó területfelhasználási változások

6. erdőterület kertvárosias lakó 4,69 beépítetlen terület erdőgazdálkodási egyedi kérelem belvízveszélyes, nem erdőtervezett

8. közlekedési terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági 0,82 034/38, 034/19, 034/29 közút telke települési ‐ mezőgazdasági NIF kérelme a csomópont kiépítése után visszamaradó terület

13. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 30,43 064/126‐230 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 1. terület

15. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 51,69 0127/1‐6, 0123/1‐6, 0125/1‐8, 01mezőgazdasági szántó mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 1. terület

16. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 98,24 0153/9‐12, 0155/3‐38 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 2. terület

37. általános mezőgazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági 1,82 0362/48,49 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági egyedi kérelem

Összesen: 187,69
Beépítésre szánt terület visszaminősítésével járó területfelhasználási változások

3. kertvárosias lakó általános mezőgazdasági 153,90 mezőgazdasági szántó települési‐‐>mezőgazdasági területcsere ‐ 5. terület

4. kertvárosias lakó gazdasági erdő 10,77 0193/3 erdő települési‐‐>mezőgazdasági üzemtervezett erdő területcsere‐4. terület

12. különleges sport zöldterület, közkert 0,90 1035 fás terült, volt sportpálya települési tényleges használat

18. kereskedelmi szolgáltató gazdasági általános mezőgazdasági 39,81 066/17‐38, 076/9, 097 mezőgazdasági szántó települési‐‐>mezőgazdasági ITS, ITB, TFK területcsere‐ 3. terület

19. kereskedelmi szolgáltató gazdasági gazdasági erdő 8,11 088/33, 087/13 erdőtervezett erdő települési‐‐>mezőgazdasági ITS, ITB, TFK területcsere‐ 3. terület

30. különleges bánya általános mezőgazdasági 39,25 0355/3‐4, 0357/2‐3 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági

32. különleges kisállattemető különleges lovas idegenforgalmi 4,39 0374/41, 0374/47 beépült terület, lovarda mezőgazdasági tényleges használat

31. kertvárosias lakó különleges légi irányító 0,50 02/2 légiirányító torony települési‐‐>mezőgazdasági tényleges használat területcsere ‐ 5. terület

35. különleges bánya általános mezőgazdasági 6,57 030/44,42,43 rekultivált bánya mezőgazdasági tényleges használat

38. különleges oktatási beépítésre nem szánt különleges oktatási 41,62 0297,0300/1,0254 egyetem magas zöldfelületi arányú települé BATrT megfelelés

39. különleges sportolási célú beépítésre nem szánt különleges lovas 11,88 017/2‐9 lovarda magas zöldfelületi arányú települé BATrT megfelelés

41. különleges sportolási célú beépítésre nem szánt rekreációs 252,36 0155/8, 0210,  mezőgazdasági szántó különleges rendeltetésű  BATrT megfelelés

43. különleges sportolási célú védelmi erdő 18,27 0155/9 erdő különleges rendeltetésű  erdőtervezett erdő

44. különleges sporotlási célú gazdasági erdő 14,84 0155/9 erdő különleges rendeltetésű  erdőtervezett erdő

46.  különleges sporotlási célú beépítésre nem kölünleges sportolási célú 15,50 0155/9, 0182/1‐2, 180/6 mezőgazdasági szántó, major magas zöldfelületi arányú települé BATrT megfelelés

47.  különleges sporotlási célú gazdasági erdő 3,01 0182/7, 0180/5 erdő magas zöldfelületi arányú települé erdőtervezett erdő

48.  különleges sporotlási célú védelmi erdő 6,40 0155/34 erdő magas zöldfelületi arányú települé erdőtervezett erdő

49. különleges sporotlási célú gazdasági erdő 3,54 0155/34 erdő magas zöldfelületi arányú települé erdőtervezett erdő

Összesen: 631,62
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4. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

Beépítésre szánt területek

Területfelhasználási egység  Jele Terület (ha)  %

Kisvárosias lakó  Lk 9,05 0,19 

Kertvárosias lakó  Lke 382,97 7,96 

Településközpont vegyes   Vt 82,97 1,72 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági   Gksz 256,45 5,33 

Egyéb ipari gazdasági   Gip 505,59 10,51 

Jelentős mértékű zavaró hatású ipari Gip 12,80 0,27 

Különleges repülőtérhez kapcsolódó gazdasági Krep 38,06 0,79 

Különleges oktatási központ Ko 30,48 0,63 

Különleges lovas idegenforgalmi Klo 4,50 0,09 

Különleges mezőgazdasági üzemi   Kmü 31,62 0,66 
Összesen:  1354,49 28,15 

Beépítésre nem szánt területek

Területfelhasználási egység  Jele Terület (ha)  %

Közúti közlekedési   KÖu 173,88 3,61 

Kötöttpályás közlekedési   KÖk 29,87 0,62 

Telekigényes közmű  KÖ-km 1,50 0,03 

Zöldterület, közkert  Zkk 2,96 0,06 

Védelmi erdő   Ev 71,06 1,48 

Gazdasági erdő   Eg 1266,00 26,31 

Közjóléti erdő  Ek 4,84 0,10 

Általános mezőgazdasági terület  Má 1557,16 32,36 

Kertes mezőgazdasági terület  Mk 34,60 0,72 

Vízgazdálkodási   V 59,17 1,23 

Különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú Kb-Sp 26,63 0,55 

Különleges beépítésre nem szánt sportcélú lövészet   Kb‐Sl  1,26 0,03 

különleges beépítésre nem szánt lovas idegenforgalmi  Kb‐Lo  5,48 0,11 

különleges beépítésre nem szánt oktatási központhoz tartozó Kb‐O  43,05 0,89 

különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi rekreációs Kb‐Rek  154,19 3,20 

különleges beépítésre szánt temető  és kegyeleti park Kb‐T  3,56 0,07 

különleges beépítésre nem szánt bánya Kb‐B  11,68 0,24 

különleges beépítésre nem szánt repülőtéri irányító  Kb‐Ri  0,66 0,01 

különleges beépítésre nem szánt napelem park Kb‐N  9,75 0,20 

különleges beépítésre nem szánt külterületi lakott hely Kb‐Kl  0,93 0,02 

Összesen:  3458,23 71,85 

Közigazgatási terület összesen:  4812,72 100,00 

A területi mérleg számításánál: 
 a területi értékek az ingatlan-nyilvántartási térképről mért adatok alapján készültek.  
 Közúti közlekedési területekbe kerültek az országos fő- és mellékutak, valamint a települési 

gyűjtőutak. 
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 A településszerkezetet nem meghatározó közterületek, így a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak, 
kiszolgáló utak, gyalogutak területe az általuk feltárt területfelhasználási egység területébe kerültek. 

 Az eltérő területfelhasználási egységek, illetve térségi területfelhasználási kategóriák találkozásánál a 
közterületek fele-fele arányban kerültek az érintett egységekhez. 
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5. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

 
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

1. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATI ELEMEK 

Az OTrT 1  és a BATrT 2  szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a 
településszerkezeti terv figyelembe vette, azok nyomvonalának jelölésénél a hatályos területrendezési terveknek 
megfelelő nyomvonal jelölés szerepel. Az országos jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala az OTrT 
szerkezeti terve szerint, a térségi jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala a BATrT szerkezeti terve alapján 
kerül feltűntetésre a településszerkezeti terven. 

A területrendezési tervek szerkezeti tervlapja alapján a Településszerkezeti terven jelölt műszaki 
infrastruktúra-hálózati elemek: 

1.1. Országos jelentőségű szerkezeti elemek 

A meglévő műszaki infrastruktúra-hálózat elemek a Településszerkezeti terven a tényleges nyomvonalnak 
megfelelően jelöltek, az ingatlan-nyilvántartási térkép, illetve az egyes szervezetek adatszolgáltatása szerint. 

 A város közigazgatási területének észak-nyugati részén halad az M0 autóút, M5 és 11. számú főút 
közötti szakasza. Üllő közigazgatási területén található az M0 és az M4 gyorsforgalmi út meglévő 
csomópontja is. 

 a településszerkezeti szerkezeti terv főútként jelöli a 400. számú Vecsés-Üllő másodrendű főutat, és 
ennek keleti folytatásában a 4. számú Budapest – Debrecen - Záhony elsőrendű főutat,  

 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb 
országos törzshálózati vasútvonal halad keresztül a közigazgatási területen és a belterület északi 
részén. 

 Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület] 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a 
közigazgatási területen észak-déli irányban a belterületet keleti irányban megkerülve. 

 Országos szénhidrogén-szállító vezetékek haladnak a közigazgatási terület nyugati részén és a 
közigazgatási területet átszelve földgázszállító vezetékek, valamint a Barátság II. (Ukrajna) – 
Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta kőolaj szállító vezeték és a 
Tiszaújváros-Százhalombatta termékvezeték.  

A tervezett országos műszaki infrastruktúra-hálózat elemek nyomvonala: 

 Az M4-es gyorsfogalmi út, mely az Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki 
– (Románia) nyomvonalon halad majd. Ennek Üllő belterületét északról elkerülő, a 4603 jelű Mende – 
Üllő - Ócsa összekötő útig megépült része, jelenleg a 4. számú Budapest – Debrecen - Záhony 
elsőrendű főútként üzemel. Ennek keleti irányban tervezett folytatása az OTrT által jelölt tervezett M4 
gyorsforgalmi út nyomvonal. A településszerkezeti terv az M4 gyorsforgalmi út tervezett szakaszát 
az út elkészült műszaki dokumentációja szerint tartalmazza. A nyomvonal szerepeltetése 
összhangban van az OTrT 31/B.§ a) pontjában, a 9.§ (7) bekezdésében és 10.§ (2) bekezdésében 
foglaltakkal.  

 nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala érinti a közigazgatási terület északi részét, mely 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Záhony térsége – Ukrajna és Röszke és Kübekháza – 
Szerbia és Románia irányába jelent majd távlatban kapcsolatot az OTrT szerint. 

                                                             
1 Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2016. 01.07-én hatályos állapota) 
2 Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXVI. törvény (2016. 07.01-én hatályos állapota) 
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A településszerkezeti terv a nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonalát az OTrT-ben 
szereplő nyomvonalnak megfelelően jelöli. A nyomvonalat a településszerkezeti terv vonalas 
szimbólumként szerepelteti, mivel a nyomvonal pontos helye, vonalvezetése, területi igénye a 
településrendezési eszközök készítésekor még nem ismert.  

1.2. Térségi jelentőségű szerkezeti elemek:  

 egyéb mellékútként szerepel a 4603 jelű Mende – Üllő - Ócsa összekötő út, és a 31112 j. Péteri 
bekötőút,  

 térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei, 

 térségi szénhidrogén szállítóvezetékek húzódnak a közigazgatási terület északi zónájában, 

 a térségi szerkezeti terven térségi mellékútként jelölt a közigazgatási terület nyugati részén haladó 
tervezett agglomerációs út nyomvonala (Kistarcsa 3. sz. főút – Pécel – Vecsés – Alsónémedi – 
Dunaharaszti 51. sz. főút). A településszerkezeti terv a nyomvonalat vonalas szimbólumként jelöli. 

1.3. A tervezett nyomvonal kijelölés igazolása: 

Az OTrT szerkezeti tervlapján szereplő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét 
és vonatkozó előírásait a településszerkezeti terv figyelembe vette a tervezett az M4 gyorsforgalmi út és a 
gyorsvasút nyomvonalának kijelölésénél. 

A BATrT szerkezeti tervlapján szereplő, térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózathoz tartozó elem 
település közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a térségi szerkezeti tervben 
megállapított nyomvonalváltozattól: 

 BATrT szerint Településszerkezeti 
terven 

tervezett agglomerációs út 860 m 842 m 
Eltérés (±5%): 43m  
határértékek: 817<x<903 megfelel 

2. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ÉS A TELEPÜLÉSI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 
ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

Térségi területfelhasználási rendelkezés Településrendezési eszközök megfelelősége 

Városias települési térség 

A térségen belül új lakóterület, vegyes terület, gazdasági 
terület, illetve üdülőterület kijelölésének feltétele: 
- Meglévő településszerkezethez jól illeszthető,  
- Táj- természetvédelmi-, környezetvédelmi, erdővédelmi, 
valamint kulturális örökségvédelmi  és árvízvédelmi érdeket 
nem sért, 
- A tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki 
infrasrtuktúra kapacitás lehetővé teszi, vagy a terület 
igénybevételével párhuzmosan kiépül., [BATrT 5.§ (2) bek.] 

A településszerkezeti terv a városias települési térséget a 
területcserére vonatkozó területfelhasználási engedély 
(PED/ÁF/233-17/2015) alapján vette figyelembe. Ennek 
megfelelően új gazdasági területek kerülnek kijelölésre az 
M0 és M4 gyorsforgalmi út és a város belterülete közötti 
területeken. A terület szervesen kapcsolódik a már beépült, 
illetve a korábbi településszerkezeti terven jelölt gazdasági 
területekhez. A területek igénybevételének, beépítésének 
feltétele az infrastruktúra-hálózatok megvalósítása. 

Városias települési térségben új beépítésre szánt terület a 
település közigazgatási határához 200 méternél közelebb 
csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági 
eljárás során kiadott terülefelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. [BATrT 5.§ (3) bek.] 

A településszerkezeti terv nem jelöl ki 200 méternél 
közelebb új beépítésre szánt területet. Az érintett sávban 
lévő beépítésre szánt területek a korábban hatályos 
településszerkezeti tervben is már beépítésre szánt 
területként kezeltek. 

Új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési 
területhez kapcsolódóan lehet kijelölni, [BATrT 5.§ (4) bek.] 

Új lakóterületi kijelölés a Kenderes-dülő területén történik, a 
már kijelölt lakóterületekhez kapcsolódva. 

A városias települési térség növekménye nem haladhatja 
meg az 1/3. számú mellékletben található terület mérlegben 
szereplő terület 2%-át. [BATrT 7.§ (2)], azaz  

A BATrT-ben rögzített, illetve a területfelhasználási 
engedély szerinti állapothoz képest új beépítésre szánt 
területi kijelölést a korábban elfogadott településszerkezeti 
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1457,31 ha*0,02=29,17 ha 

terv 6,57 ha-os területen jelölt ki, jelen módosítás kapcsán 
további 4,69 ha-os terület kijelölésére van igény. Ez 
összesen 11,26 ha új beépítésre szánt területet jelent, tehát 
a BATrT-ben meghatározott növekményt nem éri el 
(29,17 ha). 

A rögzített növekményen felül az állami főépítésznek a 
területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási 
engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a 
települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a 
Szerkezeti tervben rögzítetthez képest máshol a 
mezőgazdasági térség javára csökken a települési térség, a 
terület nagysága nem változhat. [BATrT 7.§ (3)] 

A településszerkezeti terv a városias települési térséget a 
területcserére vonatkozó területfelhasználási engedély 
(PED/ÁF/233-17/2015) alapján vette figyelembe.  

Magas zöldfelületi arányú települési térség 

Legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve 
oktatási, egészségügyi és sport célú különleges terület 
jelölhető ki, [BATrT 5.§ (8) a) pont], azaz 

117,78ha*0,3=35,33 ha 

A településszerkezeti terv jelenleg 33,78 ha-t sorolt a 
térségen belül beépítésre szánt területbe, mint különleges 
oktatási központ és különleges lovas idegenforgalmi terület 
(Dóra-major és Tornyoslöb területe). 

Legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki, 
[BATrT 5.§ (8) b) pont], azaz 

117,78ha*0,7=82,46 ha 

A településszerkezeti terv a további területeket beépítésre 
nem szánt különleges lovas idegenforgalmi területként 
(53,5 ha), illetve erdőterületként kezeli (27,87ha).  

Erdőgazdálkodási térség 

Legalább 85%-ában erdőterületbe, illetve természetközeli 
karsztbokorerdő területfelhasználási kategóriába kell sorolni, 
[BATrT 6.§ (1)], azaz 

1274,86 ha*0,85=1083,63 ha 
figyelembe véve a tervezett M85 nyomvonalát: 

1083,63-4,41 ha=1082,22 ha 

A településszerkezeti terv 1341,90 ha területet sorol erdő 
területfelhasználásba.  

A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és 
természetközeli területként besorolt területfelhasználási 
egységek kiterjedése nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (1)] 

A korábbi településszerkezeti terv nem különböztette meg 
az erdőterületek elsődleges rendeltetését. A 
településszerkezeti terv módosítása során az erdészeti 
adatszolgáltatásként kapott elsődleges rendeltetés szerint 
történt az erdőterületek besorolása, a védelmi rendeltetésű 
erdők mindegyike erdő területfelhasználásba került. 

A településen lévő erdőterület nagysága a közigazgatási 
területre vetítve nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (2)]  

A korábbi településszerkezeti terv 1172,87 ha területet 
sorolt erdőterületbe. A településszerkezeti terv módosítása 
kapcsán összesen 1341,90 ha kerül erdő 
területfelhasználási egységbe. 

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 
minősülő területet a településrendezési eszközöknek 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.] azaz, 

 
1294,8 ha*0,05=64,74 ha 

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett 
erdőterületek Üllő közigazgatási területén 1294,8 ha-t 
tesznek ki. Ezek nagy része erdőterület 
területfelhasználásba került, kivéve azok a területek, 
melyek a korábbi településszerkezeti terv szerint 
különleges területbe soroltak, vagy ahol jelen módosítás 
kapcsán beépítésre szánt területi kijelölés történik. Az 
eltérő terület felhasználásba sorolt terület 32,19 ha területet 
jelent, így a rendelkezésnek a besorolás megfelel. 

Mezőgazdasági térség 

Legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, [BATrT 7.§ (1) bek].  

1772,66ha*0,9 = 1595,39ha 
figyelembe véve a tervezett M85 nyomvonalát: 

1595,39 ha-20,09 ha=1575,3 ha 

A településszerkezeti terv 1591,76 ha területet sorolt  
mezőgazdasági területbe. 
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Legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási 
egység kialakítható, [BATrT 7.§ (1) bek] 
 

Eltérő területhasználat a korábbi településszerkezeti terven 
beépítésre szánt területként kezelt területek, a különleges 
beépítésre nem szánt különleges területbe sorolt területek 
(bánya, lovas idegenforgalmi, lőtér), valamint a közlekedési 
területbe sorolt területek adják. 

Különleges rendeltetésű térség 

olyan térség, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági 
területek, valamint – a különleges beépítésre nem szánt 
területek köréből – az egészségügyi, sportolási, valamint 
megújuló energiaforrás hasznosítási területek tartoznak 
[BATrT 1/A.§] 

Beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem 
szánt területfelhasználási egység jelölhető ki [BATrT 8.§ (1)] 

Az érintett terület településszerkezeti tervi szinten 
erdőterületbe és beépítésre nem szánt különleges 
rekreációs (egészségügyi és sportolási célú) 
területfelhasználási egységbe került. A korábbi 
településszerkezeti terv a teljes területet beépítésre szánt 
különleges területként kezelte. 

3. ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

országos és kiemelt térségi 
övezetek: településszerkezeti terv megfelelősége: 

országos ökológiai hálózat 
országos övezete, 

ökológiai folyosó kiemelt térségi 
övezete 

A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.  

Az ökológiai folyosó övezetének területén új beépítésre szánt terület, valamint 
külszíni művelésű bányatelek létesítését lehetővé tevő területfelhasználási egység 
nem került kijelölésre. Új közlekedés hálózati elemként, az M4 gyorsforgalmi út 
keleti szakasza, valamint a kijelölt gazdasági területek feltárását biztosító gyűjtőút 
nyomvonala keresztezi az ökológiai folyosó övezetét (Gyáli I.-csatorna), a lehető 
legkisebb területi igénybevétellel.  

országos ökológiai hálózat 
országos övezete, 

pufferterület kiemelt térségi 
övezete 

A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.  

Az övezet területén a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet nem jelöl 
ki. 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület országos övezete 

Az OTrT 3/2. melléklete szerint Üllő közigazgatási területének egy része (Erőss-
tanya) érintett az országos övezettel. A Földmérési és Távérzékelési Intézet 
adatszolgáltatása alapján azonban Üllő közigazgatási területén nincs kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület. 

jó termőhelyi adottságú 
szántóterület országos övezete 

Az OTrT 3/3. melléklete szerint Üllő közigazgatási területének egy része (Vasadi-
csatorna környezete) érintett az országos övezettel. A Földmérési és Távérzékelési 
Intézet adatszolgáltatása alapján azonban Üllő közigazgatási területén nincs jó 
termőhelyi adottságú szántóterület. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület országos övezete 

A PMKH erdészeti igazgatóság adatszolgáltatása alapján történt az országos 
övezet lehatárolása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új 
beépítésre szánt terület kijelölése nem történt, az övezethez tartozó területek 
jellemzően erdőtervezett területek, melyeket a településszerkezeti terv erdő 
területfelhasználási egységbe sorol. A 43/Q jelű erdőtag sportolási célú különleges 
beépítésre nem szánt területbe, a 25/L (Dóra-major) jelű erdőtag egy része 
oktatási célú különleges beépítésre nem szánt területbe kerül, összhangban a 
korábbi településszerkezeti terv elhatározásával.  

Erdőtelepítésre javasolt terület 
kiemelt térségi övezete 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása alapján Üllő közigazgatási 
területét "erdőtelepítésre másodlagosan javasolt fedvény" érinti. A 
településszerkezeti terven az erdőtervezett erdőterületek, valamint az eltérő 
területhasználatok miatt indokolt tervezett erdőterületeken túl további tervezett 
erdőterület kijelölése nem indokolt, azt a BATrT területi mérlege a mezőgazdasági 
területek rovására nem teszi lehetővé. 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

országos övezete 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága adatot nem szolgáltatott. Az országos 
adatállomány alapján került lehatárolásra az övezet határa. Az övezet beépítésre 
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szánt területet nem érint.  

Országos vízminőség-védelmi 
terület határa 

A területi lehatárolás a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján a teljes közigazgatási terület érintett az övezettel. A településrendezési 
eszközökben feltűntetésre kerülnek a vízvédelemmel érintett területek. 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület 
kiemelt térségi övezete 

A bányaterületek lehatárolása a Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró, PMKH 
adatszolgáltatásként adott bányatelek figyelembevételével, és a tervezett 
bányaterület (bányatelek fektetési eljárás folyamatban) figyelembe vételével 
történt. 

 

4. EGYÉB TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint, PMKH erdészeti igazgatóság adatszolgáltatása alapján Üllő 
közigazgatási területén 1294,8 ha erdőtervezett erdőterület helyezkedik el. Az OTrT rendelkezése szerint a 
településrendezési eszközökben ennek legalább 95%-át erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
Ezek nagy része erdőterület területfelhasználásba került, kivéve azok a területek, melyek a korábbi 
településszerkezeti terv szerint különleges területbe soroltak, vagy ahol jelen módosítás kapcsán beépítésre 
szánt területi kijelölés történik. Az eltérő terület felhasználásba sorolt terület 32,19 ha területet jelent, így a 
rendelkezésnek a besorolás megfelel. 
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6. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

 
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

A változásokból adódó biológiai aktivitásérték alakulása: +325,02 BIAÉ 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdés b) pontja szerint 
újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A településszerkezeti terv 
készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott 
külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. 

A településszerkezeti terv területfelhasználás változásából adódó módosításai a település közigazgatási 
területére vetített biológiai aktivitásérték egyenlegére nézve pozitív. Ezt elsősorban az Országos erdőállomány 
Adattár szerinti erdőtervezett erdők erdőterületi besorolása, az egyes eltérő területhasználatok konfliktusait 
mérséklő tervezett erdőterületek, valamint a korábbi településszerkezeti terven beépítésre szánt különleges 
területek beépítésre nem szánt különleges területbe sorolása jelenti. 
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Üllő Város Önkormányzat képviselő-testületének 
......./2017. (....  ....) önkormányzati rendelete 

Üllő Város Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

       I. FEJEZET 

      ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) területi hatálya Üllő város közigazgatási területére (továbbiakban: város) 
terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános érvényű 
törvényi, jogszabályi és hatósági előírások, valamint a HÉSZ és a rajzi tervmellékletei rendelkezései szerint 
szabad. 

(3) A rendelet szabályozási tervi mellékletei (a továbbiakban: szabályozási terv) a következők:  

a) 1. melléklet: SZ-1 jelű szabályozási terv – A közigazgatási terület külterületére, jellemzően beépítésre 
nem szánt területek szabályozási tervi szelvények. 

b) 2. melléklet: SZ-2 jelű szabályozási terv – A központi belterületére, jellemzően beépítésre szánt 
területek területére vonatkozó szabályozási tervi szelvények. 

(4) A rendelet függelékei a következők:  

a) 1. függelék: Kiegészítő előírással érintett településrészek lehatárolása, 

b) 2. függelék: Művi értékvédelem, 

c) 3. függelék: Táj- és természetvédelem, 

d) 4. függelék: mintakeresztszelvények, 

e) 5. függelék: sajátos jogintézménnyel érintett vagy ennek alkalmazására javasolt területek lehatárolása. 

2. Értelmező rendelkezések 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Átmenő telek: olyan építési telek, amely legalább két egymással szemben lévő, közterületi telekhatárral 
rendelkezik. 

2. Beépítési mód: az építési hely és a telek viszonya, a mindenkori telekhatárhoz illeszkedve. 

3. Beépítés szempontjából kialakult telektömb: meglévő telekszerkezet, kiépített nyomvonalas 
infrastruktúrával, kiszolgáló közterületekkel, és a telektömb építési telkeinek 75%-a beépített a földhivatali 
nyilvántartás szerint. 
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4. Építési övezeti, övezeti paraméterek: beépítési mód, terepszint feletti és alatti beépítési mérték, 
épületmagasság, a szabályozási terven rögzített helyeken a homlokzatszakaszra számított 
épületmagasság, a legkisebb kialakítható telekterület, valamint a telek legkisebb zöldfelületi aránya. 

5. Fekvőtelek: az a telek, aminél a közterület felöli szélesség megegyezik, vagy nagyobb, mint a telek 
közterületre merőleges mélysége.  

6. Főépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó, utcaképet formáló épület. 

7. Háromszintes beültetésű zöldfelület: az építési telek intenzív zöldfelületként kialakított része, melyet 
háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani .  

8. Irányadó szabályozási vonal: településrendezési szerződés keretében pontosítható tervezett közterületi 
lehatárolás, mely nem keletkeztet telekalakítási kötelezettséget és építési jogot, kizárólag 
közlekedéshálózati rendszerigényt rögzít.  

9. Kialakult építési vonal: előkert nélküli beépítés, utcakép esetén a közterületi vagy magánúti telekhatár, 
legalább a telekszélesség felén. Előkertes beépítés, utcakép esetén az utcaszakaszra jellemző előkert 
méretet meghatározó vonal, ami az adott utcaszakaszon a közterületi homlokzatsíkokat összekötő 
vonalból adódik. 

10. Közhasználat céljára átadott terület: tulajdonviszonytól függetlenül, közhasználatú telekrész, mely lehet 
előkert, parkoló, út, gyalogos kapcsolatot biztosító út, belső parkoló. 

11. Közforgalom elöl el nem zárt magánút: közlekedési célra fenntartott, építési jogot adó gépkocsi 
közlekedésre alkalmas és közműkiszolgálást biztosító terület. 

12. Legkisebb kialakítható telekszélesség: előkerti építési határvonalon mért, kialakítható legkisebb 
telekszélesség. 

13. Mellékrendeltetésű épület: A területfelhasználás szerinti főrendeltetéstől eltérő, azt kiegészítő rendeltetésű 
önálló épület: járműtároló, barkácsműhely, nyárikonyha, kerti szerszámtároló, állattartó épület, üvegház, 
raktár, gazdasági területen porta, járműtároló, trafó, önálló szociális és gépészeti épület. 

14. Sorgarázs: önálló épületben, kettőnél több, egymás mellett elhelyezett, férőhelyenként önálló bejárattal 
kialakított gépjárműtároló.  

15. Utcaszakasz: az utca saroktelektől saroktelekig terjedő szakasza. 

16. Telekalakítási terv: telekcsoport újraosztással érintett lehatároláson belül, 5db-nál több telket együttesen 
érintő, új utcanyitáshoz (közút, szervizút, gyalogút) kapcsolódó telekalakítási vázrajz megalapozásához 
készítendő tanulmányterv. 

17. Telek be nem építhető része: a szabályozási terven külön megjelölt telekrész, melyen védelmi 
szempontból, vagy későbbi hasznosítás érdekében épület nem helyezhető el, nem építési hely; területe 
az építési telek zöldfelületeként beszámítható. 

18. Telekigényes közműterület: a közterületek és a közműszolgáltató telkének közműépítmény, 
közműlétesítmény elhelyezésére szolgáló része. 

19. Terepszint alatti legnagyobb beépítettség: az épület alatti pinceszint és a terepszint alatti építmények 
bruttó alapterületének együttese. 

20. Védő zöldfelület: a káros környezeti és vizuális hatások mérséklését szolgáló védelmi célú zöldfelület, 
fasor. 

21. Zártsorúsodó, hézagosan zártsorú beépítési mód: zártsorú beépítési móddá alakuló oldalhatáron álló, 
utcaképet formáló épület, megszűnő vagy a jogszabályi környezetben meghatározott oldalkertnél kisebb 
oldalkerttel. Az épületek közötti hézag mindkét oldalhatáron, vagy a telek középső részén is létrehozható. 
Az épület és az oldalsó telekhatár közötti hézag legfeljebb 3m, vagy 3m-nél kisebb. 

22. Zártsorú épület elhelyezés: oldalsó telekhatártól oldalsó telekhatárig történő építést jelent, oly módon hogy 
a tetőről összegyűlő csapadékvizek telken belülre kerüljenek, kivéve ha a közterületi befogadó biztosított 
és a közterület kezelője hozzájárul az erre való rácsatlakozásra. 
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23. Zárványtelek: Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút 
kapcsolattal nem rendelkező telek. 

3. Szabályozási elemek és alkalmazásuk 
3. § 

(1) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: 

a) meglévő és tervezett szabályozási vonal (meglévő és tervezett közterületi telekhatár, tömbhatár), 
b) szabályozási szélesség, kiszabályozott közterületi szélességek, vagy a földhivatali nyilvántartás 

szerinti közterületi szélesség és azok kótája, 

c) kötelező megszüntető jel, 
d) építési övezet, övezet határa és a hozzá rendelt, építési övezeti, övezeti paraméterek, melyeket az 

építési övezethez, övezethez tartozó telekrészre kell kötelezőnek tekinteni. A belterületi határt, a 
szabályozási vonalat és a szabályozási terven eltérő színnel jelölt területhasználatot egyben építési 
övezet, övezet határként kell értelmezni. 

e) a telek be nem építhető része, 
f) az építési határvonal, építési-hely rajzi és szöveges rendelkezése, a mindenkori telekhatárhoz 

viszonyítottan, 

g) átjáró, térszín feletti átépítési lehetőség: 4,7 m magas űrszelvény megtartásával, vegyeshasználatú és 
gyalogos útnál 3 m magas közterületi űrszelvény megtartásával, vároközpont városrészi előírásokhoz 

h) védő zöldfelület, fasor, 
i) háromszintes beültetésű zöldfelület. az építési telek többszintes zöldfelületi részének (gyep, cserje és 

lombkorona szint együttese) szabályozási terven rögzített helye, 

j) belvízzel veszélyeztetett terület, 
k) közhasználat céljára átadott terület, 

(2) A szabályozási terven jelölt más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek az alábbiak: 

a) közigazgatási határ; 
b) művi értékvédelemi, örökségvédelmi elemek (régészeti lelőhely, műemlék, műemléki környezet, 
c) táj- és természetvédelmi elemek (országos ökológiai hálózat, tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület határa), 
d) védőterületek, védősávok, (közlekedési és közműlétesítmények védősávjai, felszíni és felszínalatti 

vízvédelmi területek határa), 

e) korlátozások (zajövezeti zóna, katasztrófa-védelmi veszélyességi övezetek határa). 

(3) A szabályozási terven alkalmazott javasolt szabályozási elemek az alábbiak: 

a) tervezett belterületi határ, 
b) irányadó szabályozási vonal, 
c) javasolt tervezett telekhatár, 
d) javasolt megszüntető jel, 
e) kerékpárút közterületen belüli nyomvonala, 
f) vegyes használatú út, 

g) közterület alakítási terv készítendő, 
h) szerkezeti jelentőségű gyalogos kapcsolat, 
i) közlekedési övezeten belül kialakítandó zöldfelület, 
j) telekcsoport újraosztással érintett terület határa, 
k) közforgalom elöl el nem zárt magánút 
l) zajgátló fal. 
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(4) A szabályozási terven jelölt egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő elemek, tájékoztató elemek, 
melyek a tájékozódást és a szabályozási terv értelmezését segítik. 

(5) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemektől eltérni csak a 4.§-ban meghatározott 
esetekben lehet, egyéb esetben a HÉSZ-t, és annak mellékletét képező szabályozási tervet előzetesen 
módosítani szükséges. 

(6) A szabályozási terven alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, a javasolt 
szabályozási elemek és tájékoztató elemek a szabályozási terv módosítása nélkül is változtathatók. A 
más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek kizárólag a más jogszabályban meghatározott 
előírásokkal összhangban változtathatók. 

4. Az egyes szabályoktól való eltérés lehetősége 
4. § 

(1) Az új közlekedési közterületek nyomvonala a terven ábrázolt úttengelytől 10,0-10,0 m-es sávban (az út 
szélességének megtartása mellett) elmozdítható a rendezési terv módosítása nélkül, ha azt a 
megvalósíthatóság, a terepadottságok, a talajmechanikai állapotok, a forgalomtechnikai megoldások, vagy 
a tulajdonjogi rendezések külön-külön vagy együttesen indokolttá teszik, és a változtatás nem teszi 
lehetetlenné az építési övezetre előírt minimális telekméretek betartását, az új közlekedési közterület 
hálózati vonalvezetését. A változtatás részeként a tervben meghatározott minimális közterületi szélesség, 
nem csökkenthető. 

(2) A szabályozási terv szerinti meglévő és tervezett közterületek a terv módosítása nélkül szélesíthetők az 
utak kezelőinek hozzájárulásával, amennyiben a visszamaradó telkek az övezeti előírásoknak 
megfelelnek, a szélesítés legalább két utca közötti hosszban megtörténik és az érintett tulajdonosok a 
területet az önkormányzat részére tulajdonba adják, vagy külön megállapodással közhasználat céljára 
átadják. 

(3) A szabályozási terven jelölt építési övezet, övezet határa nem jelent kötelező telekosztást, kötelező 
telekhatárt, vagyis egy telek tartozhat több építési övezethez, övezethez is. Több építési övezetekbe 
tartozó építési telken, az építési övezeti paramétereket a telek adott építési övezetbe tartozó részére kell 
alkalmazni, az adott telek megosztása nélkül. 

(4) Építési övezetek, övezetek határai az aktuális tulajdonviszonyok figyelembe vételével változtathatók, 
amennyiben a telekhatár rendezés és telekegyesítés során létrejövő telkek az egyéb hatályos 
jogszabályoknak, és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek és amennyiben a változás során 
zöldterület területe nem csökken. Az érintett telkek közül a nagyobb telekterülettel rendelkező telek 
területének legfeljebb 15%-áig érvényesíthető az építési övezet, övezet határ pontosítása. Építési övezeti 
határ, övezeti határ korrigálását a rendelet hatályba lépését követő egy alkalommal lehet érvényesíteni, 
telekegyesítést, telekhatár-rendezést követően.  

(5) A telekcsoport újraosztással érintett tömbökben a meglévő határoló utak mentén a kialakult és beépített, 
12m-es telekszélességet meghaladó telken álló épület bővíthető, újraépíthető az újraosztás meglétének 
hiányában is. A bővítés mértékét a kialakítható legkisebb telekterületre vetítetten kell meghatározni. 

(6) A létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározására vonatkozó szabályoktól eltérni 
csak telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés alapján lehet. 

(7) A szabályozási terven jelölt, közterületi, vagy magánúthoz kapcsolódó telekhatár felöl jelölt építési 
határvonal a tömbre vonatkozó legkisebb előkert méretét rögzíti, azokban az esetekben ahol az 
illeszkedés alapján ez egyértelműen nem határozható meg. A szabályozási terven feltűntetett építési 
határvonalak és építési helyek az aktuális, megvalósuló telekhatárokhoz igazítandók, kivéve ott, ahol a 
védősáv, védőterület vagy háromszintes beültetésű zöldfelület jelölt az építési telek részeként, itt ezek 
határozzák meg az építési határvonal helyét.  

(8) a Vt jelű építési övezetben, azoknál a HÉSZ hatályba lépésekor már meglévő épületeknél, ahol az épület 
1 egyéb rendeltetés és 4 lakás létesítési lehetőséget kihasználva épült, az egyéb rendeltetés a 
használatba vételt követő 6. évben minősíthető lakássá, ha biztosított a lakótelkekre vonatkozó 
minimálisan kialakítandó zöldfelületi arány és a lakásegységekhez tartozó telken belüli parkoló, telken 
belüli kiszolgáló út. 
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5. Belterületi határ változására, belterületbe vonásra vonatkozó előírások 
5. § 

(1) A szabályozási terven jelölt, tervezett belterülethez tartozó földrészletek bevonása szakaszosan is 
végrehajtható, az időszerűség, a konkrét építési igények függvényében. A teljes közműhálózat 
kiépítésének feltételeit külön önkormányzati döntés alapján településrendezési szerződésben kell 
rögzíteni. 

(2) Út- és közműépítéssel járó beépítésre szánt területet kialakítani, (telket átminősíteni), és azt belterületbe 
vonni csak az út- és közműépítés feltételeinek tisztázása és a településrendezési szerződésben 
meghatározottak szerint lehet. 

(3) A lakóterületi fejlesztést a belterületbe vonásnak meg kell előznie. Tervezett belterületi határon belüli 
lakóterületi felhasználásra akkor kerülhet sor, ha az ingatlan-nyilvántartásban külterületi ingatlanként 
nyilvántartott terület belterületbe csatolása megvalósul legalább a beépíteni kívánt tömb szintjén, a 
meglévő belterülethez való közvetlen csatlakozás esetén és az infrastrukturális fejlesztés, valamint a 
telekcsoport újraosztás is együttesen létrejön.  

(4) Gazdasági kereskedelmi-szolgáltatói (Gksz) és egyéb ipari gazdasági (Gip) építési övezetbe sorolt, 
beépítésre szánt terület gazdasági területként történő felhasználása belterületbe vonás nélkül is 
megvalósítható, ha településrendezési szerződést követően a telek építési övezeti besorolására sor került 
és a szerződésben kikötött területhasználathoz szükséges infrastrukturális fejlesztés megvalósul. 

(5) Ha a belterületi területfelhasználás és beépítésre szánt külterületi terület között meglévő, vagy tervezett 
közlekedési közterület található, a közterület belterületbe vonandó. 

6. Közterület alakításra vonatkozó előírások 
6. § 

(1) A település közterületein felszín felett a közlekedési és közmű létesítményeken kívül elhelyezhető 
építmények, köztárgyak az alábbiak: 
a) hirdető, reklám berendezés,  
b) árusítópavilon, 
c) közúti tömegközlekedéssel kapcsolatos építmények, várakozóhelyek és tartozékaik,  
d) közmű műtárgyak, 
e) köztisztasággal kapcsolatos építmények, 
f) szobor, díszkút, szakrális emlék, emlékmű, utcabútor, 
g) távbeszélő fülke, 
h) közparkoló. 

(2) A felszín feletti berendezések, utcabútorok csak a terület tulajdonosa és kezelője hozzájárulásával 
helyezhetők el, amennyiben a gyalogos és gépjárműforgalom biztonsága sértetlen marad, biztosított az 
útmenti 0,5m széles biztonsági sáv, akadálymentes legalább 1,5m széles járdaszakasz, vagy gyalogos 
sáv. 

(3) A település közterületein felszín alatt elsődlegesen nyomvonalas közművezetékek helyezhetők el. 

(4) Árusító pavilon legfeljebb 12,00 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,5 méteres épületmagassággal létesíthető. 

(5) A közterületet és közhasználat elöl el nem zárt magánterületet csak a legszükségesebb nagyságú burkolt 
felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – 
fenntartható zöldfelületként kell kialakítani. 

(6) Az országos fő és mellékutak mentén közterületi parkoló, kapubehajtó, kerékpársáv kerékpárút, járda, 
fásított sétány közterület alakítási terv alapján (továbbiakban: KAT) változtatható, egységes megjelenésű 
műszaki megoldással és anyaghasználattal fejleszthető. 

(7) A helyi kiszolgáló utakat 7m, vagy 7m-nél keskenyebb közterületi szélesség és kétirányú forgalom esetén 
vegyeshasználatú útként kell kialakítani. 
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(8) Vegyeshasználatú utca meglévő közterületi szélessége nem csökkenthető. A közterületen belül felületet 
kell biztosítani a vegyes-közlekedés számára csapadékvíz elvezető szereppel, a felszín feletti tűzcsapok 
létesítésére és a biztonsági sáv zöldfelületi kialakítása számára.  

(9) Egyéb kiszolgáló lakóutaknál, vegyeshasználatú utaknál a kapubehajtókat egységes műszaki 
paraméterekkel, az útburkolathoz és járdához illeszkedő anyaghasználattal, a felszínivíz-elvezetés 
rendszeréhez igazodóan kell kialakítani. A közterületi kapubehajtó csak tulajdonosi és útkezelői 
hozzájárulással valósítható meg, településrendezési szerződés szerint. 

(10) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló közutak telkén belül útfásításra csak a tájra jellemző honos fa- és 
cserjefajok használhatók.  

7. Az épület elhelyezésre vonatkozó általános előírások 
7. §  

(1) Beépítés szempontjából kialakult telektömbben az épület elhelyezésének módját az építési övezetben 
meghatározottak, valamint a szabályozási terven alkalmazott rendelkezések és az illeszkedés szabályai 
szerint kell meghatározni, a következők figyelembevételével: 

a) A központi belterületen az új épület az utcaszakaszra jellemző kialakult építési vonalra helyezendő, 

b) Előkert nélküli utcaképi karakternél, az oldalkerti telekhatároknál a meglévő épületsíkokhoz 
szükséges igazodni utcafronti vagy fésűs épület elhelyezéssel (szabadon álló, oldalhatáron álló, 
zártsorúsodó beépítési módnál is). 

c) Településközponti és lakó építési övezetekben a kötelező építési vonaltól, építészeti tagolást 
szolgálva, illeszkedési szempontból indokolt esetben, el lehet térni, de az eltérés az oldalhatárokon a 
kialakultnál nagyobb új takaratlan tűzfalszakaszokat nem keletkeztethet. Az eltérés a telek közepén 
alakítható ki a telek szélességének felén, csak az építési telek irányába.  

d) Előkertes utcaképi karakternél az utcaszakaszra jellemző építési vonalhoz kell igazodni új épület 
elhelyezésénél, az érintett utcaszakasz kialakult előkert méretét szűkíteni nem lehet. 

e) Saroktelek esetén az építési vonal illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének 
közterületi építési vonalaihoz, kivéve, ha a szabályozási terv ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az 
illeszkedési szempontok az ettől való eltérést indokolják. 

f) Jellemzően új beépítésű tömbben, telekcsoport újraosztással érintett területen, az előkert legalább 
5m legyen és legfeljebb 10m lehet. 

(2) Zártsorú beépítési módba tartozó telken az utcai homlokzatmagasságot az alábbiak feltételek együttes 
alkalmazásával kell kialakítani: 

a) foghíjtelek esetében és építési övezethatáron álló telek beépítésénél a tervezett épület 
épületmagassága nem haladhatja meg az építési övezetre meghatározott, vagy a szabályozási 
tervben rögzített értéket. 

b) 2 csatlakozó szomszédos épület homlokzatmagassága között legfeljebb 3m különbség lehet. 

(3) Az utcai homlokvonalhoz, vagy az előkerthez kapcsolódóan csak a fő rendeltetés épülete építhető, 
különböző, telken belül elhelyezhető zavaró és védendő funkciók telekszomszédok közötti hatásainak 
csökkentése érdekében.  

(4) Mellékrendeltetésű épület csak a telek utcaképet formáló, közterület felöli 15m-es sávján túl építhető 
önálló épületként. A porta, kapuépítmény előkertben létesíthető. Épületmagassága és anyaghasználata 
eltérhet a főépületétől kisvárosias lakóövezetben, településközponti építési övezetben gazdasági építési 
övezetben, azonban kertvárosias lakóövezetben legfeljebb a főépülettel megegyező lehet. 

(5) Az építési helyen kívül álló meglévő épület tovább nem bővíthető (sem vízszintes, sem függőleges 
irányban), nem alakíthatók át, azokon csak állagmegóvási tevékenység végezhető. Az építési helyen kívül 
álló épület vagy épületrész elbontása esetén, az csak építési helyen belül építhető vissza. 
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(6) Ha a telken meglévő épület egy része építési  helyen kívül esik, az ebben az esetben az építési helyen 
kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül átépíthető. Ezek az épületek csak az építési helyen belül 
bővíthetők. 

(7) Magastető létesítésénél, vagy átalakításánál csak olyan műszaki megoldás alkalmazható, amely nem 
vezeti rá a csapadékvizeket a szomszéd telekre, a szomszéd épületre, nem károsítja a szomszédos 
épület műszaki állapotát, nem kényszeríti ki a szomszédos épület tetőzetének átépítését. 

(8) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül 
történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. 

8. A táji és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 

8. § 

(1) Természeti értékkel rendelkező területen, természetközeli területen és tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések 
elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási útmutató 
nem rendelkezik) a tervezés során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a természeti érték megóvása 
mellett a táj jellegéhez is igazodjon.  

(2) A területhasználat és építés során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az élőhelyek 
megmaradását, kapcsolatát az ökológiai folyosókhoz, az országos ökológiai hálózathoz. Területet 
felhasználni csak úgy szabad, hogy a területhasználat a természeti értéket jelentő életközösségek 
életfolyamatait és élőhely-viszonyait, a biológiai sokféleséget ne károsítsa, illetve a természeti értékeket 
ne veszélyeztesse.  

(3) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációnak, a természetes élőhelyeknek a 
védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani kell.  

(4) A környezeti értékeknek, a környezet minőségének védelme érdekében - a zavaró mértékben 
légszennyező, illetve zajterhelő környezeti hatások ellen, valamint a tájképromboló, településkép romboló 
területhasználat elleni védelem érdekében a közterület felé megnyíló zavaró látványok takarására, 
továbbá az értékes élőhelyek összekapcsolására – a telkeknek legalább a szabályozási terven jelölt 
részén háromszintes beültetésű zöldfelület kialakítása szükséges.  

9. A föld és a talaj védelmének előírásai 

9. § 

(1) A termőföldön más célú hasznosításhoz kötött, építési engedély köteles változtatás esetén gondoskodni 
kell a területen található humuszvagyon védelméről, a letermelés, összegyűjtés, a deponálás, a megfelelő 
kezelés, a kiporzás elleni védelem és a felhasználás módjáról.  

(2) Termőföldet érintő tereprendezéshez a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges.  

(3) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózióvédelme, a terület gyommentesen 
tartása, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül biztosítható legyen. 

(4) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során az esetleg meglévő környezetet károsító 
anyagokat a terület-előkészítés részeként el kell távolítani. A talajszennyező anyagoknak elszállításáról a 
terület tulajdonosa köteles gondoskodni, csak hatósági engedéllyel rendelkező helyre lehet a szennyezett 
talajt elszállítani. Új épületet elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni csak az esetleges 
talajszennyezettség megszüntetése után szabad.  

(5) Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, feltöltés nem tartalmazhat 
környezetet károsító anyagokat. 

(6) A talaj védelme érdekében a környezetre káros anyagot (pl. veszélyes hulladék, növényvédő szer, 
műtrágya, útsózási anyag, egyéb szennyező anyagok) a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelően, csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű zárt tárolóban szabad elhelyezni, 
átmenetileg tárolni.  
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10. A vizek védelmének előírásai 
10. § 

(1) Az országos vízminőség védelmi terület övezetébe tartoznak a Déli és Nyugati városrész azon beépítésre 
szánt telkei, amelyeket a vízmű területe köré vont 1000m-es védőtávolsággal húzott kör lefed a Hajcsár és 
Ócsai út környezetében. Az országos vízminőség védelmi terület térségi övezetébe tartozó telkek 
használata és építése a vonatkozó vízminőség-védelmi előírások betartásával lehetséges.  

(2) A közigazgatási területen a felszíni és felszín alatti vizeket szennyező ipari, vagy szennyező kereskedelmi 
szolgáltató és szennyező mezőgazdasági üzemi tevékenység nem folytatható. 

(3) A felszíni, ill. felszín alatti vizek védelme érdekében a környezetre káros anyagot (pl. veszélyes hulladék, 
növényvédő szer, műtrágya, útsózási anyag, egyéb szennyező anyagok) a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelően, csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű zárt tárolóban szabad 
elhelyezni, átmenetileg tárolni. 

(4) A település közigazgatási területén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Ha a 
szennyvíz közcsatornába nem vezethető, zárt szivárgásmentes szennyvíztároló vagy környezetvédelmi 
engedéllyel egyedi, korszerű, szakszerű szennyvíztisztító berendezés létesítendő. 

(5) Gazdasági területről és vegyes vagy gazdasági rendeltetésű épületből a közcsatornába csak olyan 
szennyvíz vezethető, ami a jogszabályokban meghatározott határértékeknek megfelel. 

(6) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a vízjogi 
engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények 
zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.  

11. § 

(1) A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - 
meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.  

(2) A belvízzel veszélyeztetett területeken a belvíz elleni védelem a felszíni vízelvezető rendszer szükséges 
elemeinek kiépítésével és jó karban tartásával biztosítandó. 

(3) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú közlekedési terület 
kialakításának részeként kell megépíteni, egyidőben kell kivitelezni. A beépítésre nem szánt területeken 
az azokat feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak, és a vízjogi létesítési engedélyben 
meghatározottaknak megfelelően kell megvalósítani. 

(4) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem 
akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín alatti 
vizekkel érintkező térszín alatti építés esetén, telekhatártól telekhatárig történő építés esetén, a felszín 
alatti talajvíz szakszerű elvezetéséről gondoskodni kell. 

(5) A vízfolyások, belvízlevezető csatornák medrébe és parti sávjába, felhagyott kutakba bármely hulladékot 
elhelyezni, szennyvizet vezetni tilos. 

11. Levegőtisztaság-védelem előírásai 
12. § 

(1) Új, légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmények csak az erre lehetőséget adó 
építési övezetben, a védendő területhasználatú területek jó környezet-minőségének fennmaradását 
szolgáló védelmet biztosítva, a vonatkozó jogszabályok, valamint a közegészségügyi-, a 
környezetvédelmi- és az építési hatóság előírásai szerint helyezhető el. 

(2) Védendő területhasználatú területen, és annak 500m-es környezetében légszennyező, a védendő terület 
használatát zavaró mértékű bűzhatást és fertőzésveszélyt okozó tevékenységet folytatni, anyagokat 
szabadtéren tárolni, kezelni nem szabad. 
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12. Zaj- és rezgés elleni védelem előírásai 
13. § 

(1) Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó területhasználat, rendeltetésváltást szolgáló építés csak abban 
az esetben megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, illetve üzemi eredetű környezeti zaj, 
valamint a rezgésterhelés mértéke a vonatkozó zaj és rezgésvédelmi hatályos jogszabályban az adott 
védendő területhasználatú építési övezetre (lakó, településközponti, intézményi), az adott létesítmények 
körére megállapított határértékeket nem haladja meg. 

(2) Zajgátló védőövezet területen belül új épület létesítése, meglévő épület bővítése esetén azok 
zajvédelméről gondoskodni kell, a belső téri zajhatárértékek teljesülését biztosító akusztikai védelemmel,  
külön jogszabályban meghatározottak szerint. 

13. Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai 

14. § 

(1) A területen keletkező kommunális hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell 
ártalmatlanítani. Azokon a területeken, amelyek a szervezett szemétszállításba nincsenek bekapcsolva, 
ott a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a tulajdonos köteles gondoskodni. 

(2) A település területére más településekről csak inert hulladék hozható be tárolás, ártalmatlanítás, 
újrafelhasználás céljából. 

(3) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg 
ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodnia.  

(4) A keletkező veszélyes hulladékokat tilos a kommunális szeméttel együtt gyűjteni és a kommunális 
szemétlerakó helyre szállítatni. 

(5) A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint kell ártalmatlanítani. Az 
egészséges zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell 
gyűjteni és tárolni, a hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. Zöldhulladékot 
elégetni a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint lehet.  

15. § 

(1) A hulladékok szelektív gyűjtésére és hasznosítására alkalmas hulladék udvar csak gazdasági területen 
alakítható ki. 

(2) A területen érintett minden telektulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a tulajdonán rendezetlen, 
engedély nélküli, illegális hulladéklerakás ne történjen. A magánterületen lévő engedély nélkül lerakott 
hulladékok környezeti ártalom nélküli felszámolásáról és az igénybe vett terület rendeltetés szerinti 
állapotnak megfelelő rendezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.  

(3) Elhullott állatok és állati eredetű hulladékok elhelyezése csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történhet. A tetemek elszállítását és megsemmisítését csak az erre a célra szakosodott és 
engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. 

14. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 
16. § 

(1) A szabályozási terven jelölt, belvízzel veszélyeztetett területeken (pl.: Kenderes dűlő lakóterületi 
fejlesztésre és különleges sportterületi fejlesztésre kijelölt része, a Faiskola utcai tömbbelső a Pesti úttól 
délre 160m-es mélységben, Maglódi út – Akácfa u. – Zsaróka u. által határolt tömbbelsőben, valamint a 
Pedagógus földek területén):  

a) A közterület kialakítása kapcsán a felszíni-vízelvezetés és a csapadékvíz elvezetés rendszerét meg 
kell tervezni, és az útépítéssel egyidőben meg kell valósítani. 
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b) A lakóutak építésnél nem megvalósított csapadékvíz elvezető rendszert pótlólag meg kell tervezni és 
ki kell építeni. Ott, ahol a csapadékvíz elvezető rendszer nincs kiépítve, a beépített telkeken 
összegyűlő csapadékvizek a telkekről a közterületre nem vezethetők. 

c) A belvízzel veszélyeztetett területeken, a telekhatárok mentén megszűnt, feltöltődött csapadékvíz 
levezető árkokat működő képes állapotra helyre kell állítani.  

(2) A belvízzel veszélyeztetett területeken az építészeti terveket (engedélyezési terv, kiviteli terv) a 
talajmechanikai szakvélemény javaslatai alapján kell készíteni, a földszinti vezérszint magassága az 
eredeti terepszinthez képest legalább 0,60m magasra kerüljön.  

(3) A belvízzel veszélyeztetett területeken alápincézett épületet elhelyezni csak a pince talajvíznyomás elleni 
szigetelésével lehet. Épületen kívüli lehajtó, rámpa, külső pincelejárati lépcső nem létesíthető. Az 
esetleges talajvíz, belvíz a pinceszintre nem vezethető.  

15. Egyes sajátos jogintézményekre vonatkozó előírások 

17. § 

(1) Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot:a szabályozási terven jelölt közterületek, közhasználat elöl 
el nem zárt közlekedési sávok és egyéb zöldfelületi rendszer fejlesztésére szolgáló területekre. 

(2) A fejlesztési területeken a gyűjtőút, a kiszolgáló úthálózat és a teljes közműhálózat kiépítésének feltételeit 
külön önkormányzati döntés alapján településrendezési szerződésben kell rögzíteni. 

(3) Városközpont városrészben a szabályozási terven jelölt Pesti úti szakaszra közterület alakítási terv (KAT) 
készítendő, anyaghasználatban, szemléletben a Templom térhez igazodó módon. 

16. Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások 

18. § 

(1) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer 
előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon belül 
haszonállat tartás céljára szolgáló épület, épületrész (pl.: istálló, trágyatároló) nem létesíthető. 

(2) A központi belterületen és Hosszúberek belterületén haszonállat tartására szolgáló rendeltetésű épület, 
épületrész és trágyatároló a lakóépülettől biztosított legalább 15m-es védőtávolság megtartásával 
építhető, abban az esetben, ha az nem korlátozza a szomszédos telek lakóépülettel történő 
beépíthetőségét, a következők figyelembevételével: 

a) haszon állattartás céljára szolgáló épületrész a Városközpont városrészben nem létesíthető, 
b) a többi városrészben 800m2-t meghaladó telken a beépített alapterület legfeljebb 20m2-n lehet 

haszon állattartásra alkalmas épületrészt kialakítani. 
c) Hosszúberek lakóövezetében telkenként legfeljebb 50m2 bruttó alapterületű épület épületrész 

építhető haszonállat tartása céljából, amennyiben a lakóépület és a haszonállat tartására épület 
épületrész között 20m-es védőtávolság biztosítható. 

(3) Levegőtisztaság védelmi szempontból, a meglévő és tervezett belterületi határon belül a lakó és vegyes 
építési övezetektől (levegőtisztaság védelmi szempontból védendő területhasználatú) 500m-es védőzóna 
tartandó meg. A védőzónán belül légszennyező tevékenység és védőtávolságot igénylő rendeltetésű 
területhasználat nem végezhető. 

19. § 

(1) A légiforgalmi irányító egység 300 méter sugarú védőterületén építményeket és növényzetet elhelyezni, a 
terepet alakítani a vonatkozó nemzetközi előírások (Civil Aviation Authority) szerint szabad.  

(2) A csatornák ökológiai folyosóba tartozó külterületi, természetközeli szakaszán partvonalától számított 50 
m-en belül csak vízügyi rendeltetetésű épület, építmény helyezhető el. Az övezeten belül tilos tartósan, 
vagy ideiglenesen az élő szervezetekre káros, illetve a vízre és a talajra szennyező hatású vegyszert 
tárolni, állattartó építményt elhelyezni, szerves trágyát, illetve bármilyen típusú hulladékot tárolni. 
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(3) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló magán- és közutak telkén belül útfásításra csak a tájra jellemző 
honos fa- és cserjefajok használhatók, településkaraktert adó egységes telepítéssel. Nem ültethetők 
erősen allergizáló fafajok. 

(4) A temetővel határos lakótelkek hátsókertje 20m-nél kisebb nem lehet, a hátsókert háromszintes 
zöldfelületként alakítandó ki. Épület, melléképítmény a hátsókertben nem létesíthető. 

17. A telekalakítás és új tömb kialakításának általános szabályai 
20. § 

(1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a kedvezőbb 
telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei. Ahol a szabályozási terv javasolt telekhatárt jelöl, ott a 
javaslatnak megfelelő telekalakítás abban az esetben is végrehajtható, ha az így létrejövő telek az építési 
övezetben, övezetben meghatározott legkisebb kialakítható telekterületet nem éri el. 

(2) A szabályozási terven nem szereplő, de a kialakult telekszerkezetet érintő telekosztás akkor hajtható 
végre, ha az alábbiak közül valamelyik teljesül:  

a) az érintett telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség) a 
telekosztás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak, vagy 

b) a telkek nem felelnek meg az építési övezeti előírásban meghatározott paramétereknek, de a 
jobbítás irányába hat a telekhatár rendezés és a jelenlegi állapotnál kedvezőbb állapotot keletkeztet, 
vagy 

c) a szabályozási terven kialakult telektömbben közterület szélesítéssel, szabályozással érintett, és a 
szabályozás végrehajtása nem lehetetleníti el a besorolás szerinti telekhasználatot, vagy 

d) a szabályozási tervi rendelkezés hiányában, vagy attól eltérően a közterület szélesítését szolgálja 
önkormányzati és tulajdonosi megegyezés alapján és az építési teleknél a kialakítható legkisebb 
telekterülethez képest legfeljebb 15%-os csökkenést eredményez, vagy 

c)  zárvány telek építési telekké alakulását segíti, és a teleknyél kialakítására 18m-es telekszélességet 
elérő és meghaladó telek esetén kerül sor, valamint a nyél szélessége legalább 4m.  

(3) Telekcsoport újraosztásával érintett területen új telekcsoport, vagy közterületekkel határolt új tömb csak 
egységes, a tömbre vonatkozó változási vázrajz, vagy legalább 5 telket érintő telekalakítási tervhez 
kapcsolódó változási vázrajz alapján hozható létre.  

(4) Telekújraosztás, telekmegosztás során keletkező 14 m-nél keskenyebb új lakó és településközponti 
építési telek és 30m-nél keskenyebb új gazdasági telek nem alakítható ki. Telekhatár rendezés, vagy 
közterület kiszabályozás révén kialakuló építési telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb 
lakótelek esetében 12,0 m-nél. 

21. § 

(1) A szabályozási terven nem jelölt magánút minden építési telekből és minden telekből kialakítható. 
Legfeljebb 2 lakótelket, vagy legfeljebb 4db lakást kiszolgáló magánút szélessége legalább 4m, 2-nél több 
lakótelket kiszolgáló magánút szélessége legalább 7m 2-nél több gazdasági telket kiszolgáló magánút 
szélessége legalább 12m. 

(2) A 8m-12m széles magánutakat közforgalom elöl el nem zárt magánútként kell megvalósítani. 

(3) A magánutat úgy kell kialakítani, hogy a gépjárműforgalomra szolgáló burkolat szegélye a szomszédos 
telken álló épület homlokzatától min. 1 méterre legyen. 

(4) Több telket kiszolgáló magánút – amennyiben kivételesen - csak zsákutcaként alakítható ki, a végén 
gépkocsi fordulóra alkalmas telekrészt kell biztosítani. Gazdasági területen a végforduló méretét a tűzoltó 
gépjárművek tolatásmentes fordulási igénye határozza meg. 

(5) Tulajdonosi megegyezés esetén közterület szélesíthető, bővíthető a szabályozási terven rögzített 
szabályozási szélességet meghaladóan, a közterületi telekhatár rendezhető közlekedési felület, járda, 
közösségi parkoló, kerékpársáv kerékpárút, közterületi várakozóhely, valamint közlekedési zöldfelület és 
zöldterületi közkert létrehozása érdekében. 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

 

    TÉR -T-REND KFT.   15 

(6) Telekigényes közműlétesítmény számára önálló telek minden építési övezetben és minden övezetben 
kialakítható. A közműtelek területnagyságát és beépítettségének felső határát a közmű technológiai 
igénye, külön jogszabályi és védőtávolsági igény határozza meg és nem a környezetében lévő építési 
övezetre, övezetre meghatározott szabály. 

18. Közművekre vonatkozó általános előírások 
22. § 

(1) A közműveket közterületen vagy szolgalmi jog bejegyzéssel ingatlanon keresztül lehet vezetni, elhelyezni. 

(2) Szennyvíz-szikkasztás ideiglenes jelleggel sem engedélyezhető. 

(3) A csapadékvíz elvezetésére a zárt és nyílt csapadékvíz – elvezető, szikkasztó hálózatot kell 
továbbfejleszteni, előzetesen elkészített vízelvezetési koncepció alapján. A beépített, a beépítésre szánt 
területeket kiszolgáló burkolt út csak a vízelvezetés megoldásával együtt építhető. 

(4) 20 gépkocsi férőhely befogadásánál több férőhelyes parkolót, 200m2-nél nagyobb vízzáró burkolattal 
ellátott manipulációs teret létesíteni – a csapadékvíz közcsatornába, vagy élővízfolyásba vezetése, vagy 
öntözésre történő felhasználása esetén – csak kiemelt szegéllyel és vízzáró burkolattal, hordalék és 
olajfogó műtárggyal szabad. 

(5) Az előtisztított csapadékvizek területen, telken tartása, öntözésre történő felhasználása csak a 
szomszédos telek használatának veszélyeztetése nélkül folytatható. 

(6) Telekről csapadékvíz csak a közterület kezelőjének hozzájárulásával vezethető a közterületi csapadékvíz 
elvezető rendszerbe. 

23. § 

(1) Középnyomású földgázzal ellátott területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. 

(2) A feltétel teljesítéséhez kötött fejlesztési lakóterületen a villamos energia ellátó hálózat, elektronikus 
hírközlő hálózat és a bekötés csak földkábellel létesíthető. 

19. Építési övezetek, övezetek közművesítettsége  

24. § 

(1) Az építési övezetekre megállapított közművesítettségi mérték környezettudatos energiagazdálkodás 
eszközeivel, közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon is teljesíthetők. 

(2) A központi belterület építési övezeteiben és Hosszúberek lakóterületén teljes közműellátás biztosítandó. 

(3) A központi belterülethez és a kiépített közüzemi szennyvízcsatorna hálózathoz nem kapcsolódó egyéb 
ipari gazdasági övezetben, kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetben, különleges gazdasági, 
különleges mezőgazdasági üzemi, majorsági, oktatási, rekreációs idegenforgalmi övezetben a részleges 
közművesítéssel ellátott ingatlan beépíthető. 

(4) A különleges beépítésre szánt külterületi lakott helyen és a beépítésre nem szánt területfelhasználások 
telkein épület, hiányos közművesítéssel létesíthető, talajszennyezés megakadályozásával, 
környezetkímélő módon, a vízügyi hatóság által engedélyezett korszerű szakszerű közműpótló 
alkalmazásával.  

20. Építés általános szabályai  

25. § 

(1) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei telekcsoport újraosztás, terület-előkészítés, vízrendezés, 
elő-közművesítés, kiszolgáló út hiánya miatt nem biztosítottak, építési tevékenység csak a szükséges 
teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre álltát követően kezdhető - végezhető. 

(2) Az egyéb jogszabályoknak megfelelően kialakult telkek beépíthetők, kivéve: 

a) A 10 m szélességet el nem érő kialakult, de be nem épített telket.  
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b) A köz-, vagy magánúti közvetlen gépjármű kapcsolattal nem rendelkező, kertként használt telket, 
c) valamint azt a telket, amelyen az új épület körül a telepítési távolság nem biztosítható (az 

épületméret és telekméretből, telek alakból következően nem áll rendelkezésre a tényleges 
épületmagasságnak megfelelő oldalkert, vagy hátsókert). 

(3) Lakóterületen, amennyiben a telek területe nem haladja meg a minimális telekméret másfélszeresét, 
telkenként csak egy főrendeltetésű épület helyezhető el. 

(4) Településközponti vegyes építési övezetben az elhelyezhető épületek számát a tényleges telekterület és 
a kialakítható legkisebb telekterület lefelé kerekített egészszámú hányadosa határozza meg. 

(5) Gazdasági építési övezetben telekterületre vetített épületszám korlátozás nincsen. 

(6) A kialakult beépítettségű építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telekterületet el nem érő 
telken épület elhelyezhető, akkor is, ha telekhatár rendezéssel sem érhető el a kialakítható legkisebb 
telekterület, de az épület elhelyezés és az építési övezetben megtartandó telepítési távolság, tűztávolság, 
valamint a telken belüli parkolás és a kialakítandó legkisebb zöldfelület biztosítható. 

26. § 

(1) Amennyiben az övezetre vonatkozó egyéb előírás másként nem rendelkezik, az egyes építési 
övezetekben elsősorban az övezetre meghatározott rendeltetésű épületek helyezhetők el. Kiegészítő 
rendeltetéssel kivételesen a fő rendeltetéstől eltérő más építmény elhelyezhető, az övezetre vonatkozó 
környezetterhelési határértékek betartása mellett.  

(2) Ha a telken meglévő épület egy része építési helyen kívül esik, ebben az esetben az építési helyen kívüli 
épületrész annak tömegnövekedése nélkül (sem vízszintes sem függőleges irányban nem bővíthető az 
építési helyen kívüli épületrész) átépíthető. Ezek az épületek is azonban csak az építési helyen belül 
bővíthetők a beépítési mérték felső határáig. Az építési helyen kívül álló épület vagy épületrész elbontása 
esetén, az új épület csak építési helyen belül építhető vissza. 

21. Alkalmazható beépítési módok 

27. § 

(1) Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítési módba tartozó építési övezeten belül épület elhelyezhető: 

a) telekhatártól telekhatárig tartó építéssel, két tűzfal csatlakozással, épített kapuáthajtóval, közterületi 
telekhatár felöl teljesen zárt épület elhelyezéssel. 

b) zártsorúsodó hézagosan zártsorú, amelynél legalább 3 m, vagy a szabályozási terven jelölt oldalkert 
tartásával tömör vagy áttört kerítés szakasszal és hézaggal megszakad a beépítés az építési helyen 
belül az oldalhatárok mentén külön-külön, vagy a telek középső részén. 

c) Az épület telekhatárok felöli részén csak csúrgótávolság (0,5m-2,5m) alakul ki, a telekre való bejutás 
nem, vagy csak kapuáthajtó révén biztosított. A telepítési és tűztávolság hiánya miatt az oldalsó 
telekhatárok felé nyílás mentes homlokzat létesül. 

(2) Oldalhatáron álló építési helyen: 

a) az új épület beépülő oldalhatáron álló homlokzata (építési határvonala) a telekhatártól min.1 m-re és 
max. 1,8 m-re, helyezhető el, ez alól kivételt képez a már kialakult, meglévő épület bővítése, ami a 
kialakult állapothoz igazodva az oldalhatárra is építhető.  

b) A jellemzően nem beépített tömbökben, vagy telekcsoport újraosztással érintett területeken, az 
oldalhatáron álló építési hely a kedvezőtlen tájolású oldalhatárhoz kapcsolódva, északi, északkeleti, 
északnyugati telekhatárhoz illeszkedve határozandó meg a kialakulatlan beépítésű telkeknél, a 
környezetre jellemző beépítéshez igazodva. Ha a szomszédos telken az épület a tömbre jellemző 
beépített oldalhatártól eltérő oldalhatáron áll, abban az esetben az újonnan beépülő telken legalább 
1m-es beépítetlen sáv tartandó a beépülő oldalhatár mentén. A régi és az új épület ikerház jelleggel 
nem építhető össze. 

(3) Szabadon álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül az épület korlátozás nélkül elhelyezhető, 
azonban eltérő beépítési módú telkek találkozásánál, a beépítési módra vonatkozó építési övezeti 
meghatározás, a telepítési és a tűztávolság együttes teljesítése szükséges.  
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22. Az építési hely: az elő-, az oldal- és a hátsókert építési előírásai 
28. § 

(1) Az építési hely beépítésre szánt területeken – amennyiben a szabályozási terv, vagy az építési övezet, 
övezet előírásai másként nem rendelik – a beépítési mód figyelembevételével a következő: 

a) Az előkert mérete lakó és településközponti vegyes építési övezetben: 

aa) a kialakult állapothoz, a szomszédos utcaszakaszra jellemző, kialakult építési vonal által 
meghatározott előkert mérethez kell igazodni, 

ab) Amennyiben nincs kialakult előkertméret, az adott telken és az új fejlesztési területek beépítése 
esetén legalább 5,0 méteres előkertet kell biztosítani.  

b) Az oldalkert szélessége lakó és településközponti építési övezetben: 

ba) szabadon álló beépítési módnál: a szabályozási terv és szabályzat eltérő rendelkezésének 
hiányában, az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 
3,0 méter,  

bb) oldalhatáron álló beépítési módba tartozó telken: új épület építésénél az oldalkertnek a 
megengedett legnagyobb épületmagassággal kell megegyeznie, de nem lehet kevesebb 4,5 
méternél, kialakult helyzetben, oromfalas nyílásnélküli homlokzati kialakításnál, oldalkert felöli 
tűzfalképzés esetén, sem lehet az oldalkert 3m-nél kisebb. 

bc) zártsorúsodó beépítési módnál a telek egyik oldalán kell legalább 3m-t elérő hézagot létesíteni. 

c) a hátsókert mélysége lakó és településközponti építési övezetben: 

ca) fekvőteleknél és 15m-nél rövidebb telekmélységnél az építési hely határa a hátsó telekhatártól 
számított 0,80 m, 

cb) fekvőteleknél és 25m-nél rövidebb telekmélység esetén az építési hely határa legfeljebb 1m-re 
közelítheti meg a hátsó telekhatárt, a hátsókert mélysége legalább 1m kell legyen,  

cc) a 25m-t elérő és meghaladó telkek esetén legalább 4,0 m a hátsókert, 

cd) a 35 m telekmélységet elérő és meghaladó telek esetén legalább az építési övezetre 
meghatározott épületmagasság, vagy a hátsókertre néző homlokzat tényleges épületmagassága, 
de legalább 6,0 m a hátsókert,  

ce) a 60 m-t elérő és meghaladó telekmélység esetén az építési hely mélysége legfeljebb 35m, az 
építési helyen túli telekterület hátsókertnek tekintendő. Hosszúberek területén az építési hely 
mélysége legfeljebb 60m. 

23. A létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározása 
29. § 

(1) Kisvárosias építési övezetben az építhető lakásszám és rendeletetési egységszám együttese, új építésnél: 

a) a kialakítható legkisebb telekterületet elérő és meghaladó telkeknél legfeljebb 6db lehet.  

b) A kialakítható legkisebb telekterületet 2-szeresen meghaladó teleknél a beépítési mértékből és a 
legnagyobb épületmagasságból adódó összes bruttó szintterület 150m2-rel történő osztása után 
maradó lefelé kerekített egész szám. A telken történő elhelyezhetőséget telepítési tervvel kell 
igazolni. 

(2) Kertvárosias építési övezetben az építhető lakásszám és rendeletetési egységszám együttese, új építésnél: 

a) a kialakítható legkisebb telekterülettel megegyező vagy azt  el nem érő telken legfeljebb 1 db max. 2 
lakást tartalmazó lakóépület építhető. 

b) A kialakítható legkisebb telekterületet 1,5-szeresen meghaladó telken, vagy két közterülettel határos 
építési telken 1 épületben legfeljebb 2 lakás, vagy 2 épületben 1-1db lakás, vagy rendeltetési egység 
létesíthető. 
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c) A Lke-O/4 jelű kertvárosias építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületet 2x-sen 
meghaladó, 25m-nél szélesebb telken 4 épületben legfeljebb épületenként 2db lakás vagy 2 
épületben legfeljebb épületenként 4 lakás építhető. 

(3) Településközpont építési övezetben az építhető lakásszám és rendeletetési egységszám együttese, új 
építésnél: 

a) 1000 m2 -t el nem érő telekterület esetén az építési telken legfeljebb 2 db, 1000 m2-t meghaladó 
telekterület esetén 4 db lakás építhető. 

b) Az építési övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét el nem érő telken 
legfeljebb 1db épület építhető. A kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét meghaladó területű 
és 20m szélességet meghaladó telken, földszinti kereskedelmi szolgáltatói rendeltetés mellett az 
emeleten létesíthető lakások számát a telken belül kialakítandó zöldfelületi mérték és a telken belüli 
parkolás biztosításának igénye korlátozza.  

(4) Különleges külterületi lakott hely építési övezetben az építhető lakásszám új építésnél:  

a) 3000m2-nél kisebb építési telken legfeljebb 1 lakóépületben legfeljebb 1 lakás, 

b) 3000m2 -6000m2 közötti telken legfeljebb 1 lakóépületben legfeljebb 2 lakás, 

c) 6000m2 feletti építési telken legfeljebb 2 épületben 2-2 lakás. 

(5) A lakás és rendeltetési egységszámítás csak akkor alkalmazható, ha biztosított és megvalósítható a 
telken belüli kialakítandó legkisebb zöldfelület és a rendeltetési egységekhez tartozó telken belüli parkolás 
valamint a telken belüli út felülete együttesen. 

24. Gépjárművek elhelyezése 
30. § 

(1) 10 férőhelynél nagyobb, telken belüli parkoló vízzáró burkolattal alakítandó ki. A 20 gépkocsi 
befogadásánál nagyobb kapacitású parkoló felületről, és 200m2-nél nagyobb vízzáró burkolattal ellátott 
manipulációs térről összegyűlő csapadékvizek hordalékfogó, olaj és homokfogóval történő előtisztítása, az 
előtisztított csapadékvíz rendezett elvezetése, vagy a területen, telken tartása biztosítandó. 

(2) Kerékpártároló létesítendő minden közforgalmat lebonyolító létesítménynél, minden 10 fő egyidejű 
forgalom után 1 db kerékpár elhelyezésére. Ezeket lehetőség szerint minden esetben, de 20 kerékpár 
férőhely felett mindenképpen fedetten kell megvalósítani.  

(3) A központi belterületen  

a) a meglévő és új közösségi rendeltetések parkoló igényei telken kívül a környezetben lévő önálló 
egyedi telken, vagy közterületen is megvalósíthatók.  

b) A meglévő és tervezett különleges sportterületek parkoló igényeit telken belül kell kielégíteni. 

c) Új lakó és új kereskedelmi szolgáltatói rendeltetések, egyéb ipari gazdasági, valamint a beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt különleges terület-felhasználáshoz kapcsolódó rendeltetések hivatás 
és vendégforgalmi parkoló igénye egyedi és tömbtelek esetén is telken belül elégítendő ki. 

25. Kerítés, támfal, terepalakítás 
31. § 

(1) A szabályzat eltérő rendelkezése hiányában az utcafronti kerítés legalább 60%-ban áttört legyen,  

a) A kerítés magassága: 
aa) lakó, vegyes és különleges építési övezetben legfeljebb 2,0 m, 
ab) gazdasági építési övezetekben legfeljebb 3,0m lehet. 
ac) külterületi területhasználatnál csak a gyorsforgalmi és főutak mentén építhető vadvédelmi 

kerítés, legfeljebb 3m-es magasságban. 
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b) Tömör lábazatos kialakítással készülhet, faléc, farács, fémháló, felületkezelt fémszerkezetű kitöltő 
mezővel. A tömör lábazat magassága legfeljebb 0,8 m lehet. Anyaghasználatban és a tömör felület 
magasságában a szomszédos 3-3 telekhez kell igazodni.  

c) Az utcafronti kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fémlemez, natúr alumínium lemez, 
hullámlemez és cementlap, nyers beton felületű tömör fal, felületkezelés nélküli zsalukő nem lehet. 

(2) Tömör kerítés: 

a)  eltérő terület-felhasználású építési övezetek közös telekhatárain építhető,  
b) 10m-nél szélesebb közterületek telekhatárain, ha a közlekedési forgalomból származó terhelés (por, 

zaj) indokolttá teszi, 
c) ha a gazdasági tevékenység szükségessé teszi zajgátló kerítés építését. 

(3) 12m-nél keskenyebb közterülettel határos építési telkek saroktelkein az útkereszteződéseknél a telek 
sarokpontjától számított 6-6 m-en belül - a belátási háromszögbe eső szakaszon - a kerítéseket 80%-ban, 
0,6m feletti teljes magasságukban átláthatóan kell kialakítani. A csomópont beláthatósága az 
átláthatóságot akadályozó növényzet ültetésével nem korlátozható, sem telken belül, sem közterületen.  

(4) Közpark, közkert 80%-ban áttört, átlátható, legfeljebb 1,85m magas kerítéssel keríthető körbe a 
közlekedés biztonságának megtartása és a korlátozott közhasználat feltételeinek megteremtése  mellett. 

(5) Közlekedési zöldfelület csak jelképes, 80%-ban áttört, átlátható, legfeljebb 0,85m magas kerítéssel 
keríthetők körbe a közlekedés biztonságának megtartása mellett. 

(6) Az építési helyen kívül, a telekhatárok menti 3m-es sávban az eredeti terep nem változtatható meg. 3m-n 
belül nem létesíthető lehajtó, rámpa támfal, rézsű. 

26. Az építési övezetek zöldfelületei 

32. § 

(1) Az építési telkek zöldfelületein a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában a környezeti 
terhelések irányából (gyorsforgalmi utak, főutak, gyűjtőutak, vasúti fővonal, eltérő terület-felhasználások 
határán) háromszintes beültetésű zöldfelület alakítandó ki legalább 5m-es szélességben. 

(2) Vegyes, különleges, gazdasági építési övezetekben, közlekedési és közmű, vízgazdálkodási, valamint 
zöldterületi övezetekben új zöldfelület létesítését -a területfelhasználás változás jellegétől függően- 
kertépítészeti, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell elvégezni.  

(3) Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket - a lakóingatlanok kivételével - 
legkésőbb az épületek használatbavételéig ki kell alakítani. 

(4) Beépítésre nem szánt területen, - kivéve a közlekedési, és közmű, valamint zöldterületi övezeteket, - 
telken belül az új zöldfelületek fás szárú növényzetének telepítésére csak a tájra jellemző honos fa- és 
cserjefajok használhatók. 

(5) Ha az építési helyen belüli építkezés miatt szükségessé válik a telken lévő díszfaállomány ritkítása, 
kivágása, az építkezés miatt kivágott fa pótlandó a kivágott fák törzsátmérőjét 1,5 szeresen meghaladóan. 
A fák pótlásáról használatbavételi engedély megkéréséig gondoskodni kell.  

(6) Az egyes építési övezetekre, övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál növényzettel 
fedett zöldfelületként csak a vízzáró burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal, egyéb 
növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető számításba, akkor,  

a) ha a zöldfelület szélessége eléri és meghaladja a 2,0m-t.  

b) Gyephézagos burkolat, gyeprács (pl.: parkolók, járófelületek) felülete nem számítható be a 
zöldfelületi fedettségbe. 

c) A telken belüli látványtó, záportározó, tűzi víz tározó tó vízfelülete 100%-ban beszámítható. 

(7) A telek többszintes kialakítású zöldfelületi részén, az eltérő beépítésre szánt terület-felhasználású 
telekhatároknál, ha szabályozási terv másként nem rendelkezik: 
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a)  telepítésénél több szintű növényállományt 150m2-ként 1db legalább közepes növekedésű lombos fa 
és 150m2-ként 40db 1-1,5m magasra növő cserje ültetendő. A telepítéshez csak a tájra jellemző 
honos fa- és cserjefajok használhatók. 

b) A telek többszintes kialakítású zöldfelületi részén belül legfeljebb 10%-os területi arányban, legfeljebb 
7m szélességgel helyezhető el építmény (pl.: közmű alépítmény, közműpótló, gépjármű ki és behajtó) 
és alakítható ki egyéb burkolt felület. 

c) A 10 férőhelynél nagyobb személy vagy tehergépjármű parkoló felületének határát közepes 
lombkoronát növelő, környezettűrő, magas törzsű, lombhullató, egységes fafajtájú faegyedek 
felhasználásával kell fásítani. A parkolókba 6 parkolóhelyhez egy fát kell ültetni.  

27. Beépítésre szánt területek szabályozása az átminősítésig 
33. § 

(1) Újonnan beépítésre, fejlesztésre szánt területeken a szabályozási terv szerinti szélességben kialakítandó 
utak, közművek és közvilágítás építésének és tervezésének költsége, továbbá a közművek fejlesztéssel 
összefüggő kapacitás-bővítésének költsége a fejlesztőt terheli. Ennek részletei az Önkormányzattal 
kötendő településrendezési szerződésben kerülnek meghatározásra. 

(2) A településrendezési szerződés megkötését követően kerülhet csak sor az építési övezeti besorolásra. 

(3) A fejlesztési területek tényleges igénybevételéig építési lehetőség nélkül, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően az általános mezőgazdasági területhasználat folytatandó.  

28. Katasztrófa védelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint 
követelményei 

34. § 

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott védőzónákat a szabályozási terv tünteti fel, a 
Viktória ipari park területét érintően. Az elégséges védelmi szint követelményeiről külön rendelet rendelkezik. 

 

II. FEJEZET 

    RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK  

29. Kisvárosias lakó építési övezetek (Lk) 
35. § 

(1) Az Lk-O/1 és Lk-O/2 jelű kisvárosias lakó építési övezetekben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül: 

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetést, 
b) egyházi, egészségügyi, szociális rendeltetést, 
c) sport rendeltetést, 
d) szállás jellegű rendeltetést is tartalmazhat, 
e) önálló sorgarázs egység építhető. 

(2) A kisvárosias lakó építési övezetekben nem helyezhető el: 
a) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító 

járművek számára, 
b) haszonállat tartására alkalmas épületrész, építmény az övezetben nem létesíthető. 

(3) Az Lk-SZ/sg jelű építési övezet kizárólag sorgarázsok létesítésére szolgál. A lakó építési övezetek irányába 
legalább 3,0 méteres oldalkert tartandó. 
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(4) Az Lk-O/1 és Lk-O/2 jelű építési övezetekben a beépítési mód 25m, vagy 25m-nél kisebb telekszélességnél 
oldalhatáron álló, 25m-t meghaladó telekszélességnél az épületmagassággal megegyező oldalkert 
megtartásával az épület az oldalhatáron álló építési helyen belül szabadon elhelyezhető, a kedvezőtlen 
tájolású beépülő oldalhatár és az épület között 4,5m-es sáv szabadon hagyható. 

(5) Az Lk-O/2 jelű építési övezetben tömbtelek is kialakítható. A kialakítandó legkisebb zöldfelület és a 
rendeltetési egységekhez tartozó parkoló, vagy gépkocsi tároló minden esetben telken belül biztosítandó. 
Telepítési terv alapján több lakásos kistársasház építhető. Közterületre merőleges hossztengelyű sorház nem 
létesíthető. 

(6) A kisvárosias lakó építési övezetekben a következő építési övezeti paramétereket kell alkalmazni: 

építési övezet 
jele 

épületek, építmények elhelyezése telekalakítás 
beépítési 

mód 
legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Lk-O/1 O 30 0 9,5 40 5,0 1500 45 

Lk-O/2 O 35 0 7,5 35 5,0 1000 25 

Lk-SZ/sg SZ 50 0 3,5 25 1,0 K - 

sg=sorgarázs 
K= kialakult telek tovább nem osztható 

30. Kertvárosias lakó építési övezetek (Lke) 
36. § 

(1) A kertvárosias lakó építési övezetekben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül: 

a) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetést,  
b) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést, 
c) sportrendeltetést tartalmazhat, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény elhelyezhető. 

(2) A kertvárosias lakó építési övezetekben nem helyezhető el önálló parkoló felület és garázs a 3,5 t önsúlynál 
nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(3) A kertvárosias lakó építési övezetekben, ha a kialakult épületmagasság nagyobb, mint az építési övezetre 
meghatározott érték a magasabb épületrész megtartható, de bővíteni csak az építési övezetre meghatározott 
épületmagassági érték mértékéig lehet. 

(5) Az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül és a zártsorúsodó épület elhelyezésnél az 
épület szabadon állóan is megépíthető:  
a) az Lke-O/4 jelű építési övezetben, 
b) álló telek esetén, ha a telek szélessége 20m, vagy 20m-nél nagyobb,  
c) fekvő teleknél, ha 25m, vagy 25m-t meghaladó. 

(6) A kertvárosias lakó építési övezetekben a következő építési övezeti paramétereket kell alkalmazni: 

építési övezet 
jele 

épületek, építmények elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Lke-Z/1 Z 30 20 5,0 50 i 550  

Lke-O/1 O 30 0 4,5 50 5m 450 15 

Lke-O/2 O 25 25 5,0 50 6m 800 14 

Lke-O/3 O 30 30 5,0/K 50 i 550 14 
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Lke-O/4 O 30 0 6,5 50 5 700 16 

Lke-O/5 O 30 30 5/K 50 i 700 14 

Lke-Ikr/1 Ikr 30 0 4,5 50 5m 450 14 

Lke-SZ/1 SZ 30 0 4,5 50 5m (3m)* 450 14 

K= kialakult épületmagasság 
i= illeszkedés az utcaszakaszon kialakult építési vonalhoz, 

*gyalogút felöl 3m-es előkert biztosítása is elegendő 

31. Településközpont vegyes építési övezetek (Vt) 
37. § 

(1) A településközpont vegyes építési övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan 
helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás jellegű, nem zavaró hatású 
egyéb közösségi szórakoztató és kulturálisépület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint 
sport célú rendeltetés elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek kedvezőtlen hatással a 
lakófunkcióra és a településközpont szerepkörét erősítik. 

(2) A településközpont vegyes építési övezetekben nem helyezhető el: 

a) önálló parkoló felület, vagy garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító 
járművek számára; 

b) közműpótló építmény; kivéve a megújuló energiaforrás műtárgyait,  
c) állattartás céljára szolgáló épületrész, építmény. 

(3) Az építési övezetekben a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével elhelyezhető minden olyan építmény, amely 
hozzájárul a területen elhelyezhető épületek rendeltetésszerű használatához. 

(4) Az építési övezet telkein kialakítandó parkolók egy részét – a tulajdonos valamint az Önkormányzat között 
létrejövő településrendezési szerződés keretében – a szabályozási terven jelölt módon - közterületen is el 
lehet helyezni. 

38. § 

(1) A Vt-Z/1 és Vt-Z/2 jelű építési övezetekben a zártsorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül, hézag 
létesíthető az oldalsó telekhatárokon, vagy a telek középső részén 20m-nél szélesebb telek esetén a kialakult 
épület-elhelyezésnek megfelelően. 

(2) A Vt-Z/1 és Vt-Z/2 jelű építési övezetekben: 

a) csak lakórendeltetésű épület esetén a telek legnagyobb beépítettsége 40%,  

b) közösségi rendeltetés befogadása esetén a telek legnagyobb beépítettsége 60%.  

c) oktatási rendeletetés esetén a telek beépítése legfeljebb 25% lehet.  

(3) A Vt-Z/2 jelű építési övezetben egy épületben legfeljebb 10 rendeltetési egység, ezen belül a földszinten 
előkert nélküli beépítésnél csak közösségi rendeltetések hozhatók létre,  

a) az épületen belüli lakásegységenként 100m2-es zöldfelületet kell kialakítani. 

b) A parkoló igény 50% közterületen, vagy a szomszédos telkek közhasználatra átadott részén 
biztosítható.  

(4) A Vt-O/2 jelű építési övezetben: 

a) Vegyes rendeltetésű épület esetén a lakó és azt kiegészítő funkció aránya nem haladhatja meg a 
beépítettség 50%-át.  

b) Egy épületben legfeljebb 5 rendeltetési egység, ezen belül 4 lakás építhető, lakásegységenként 100m2-
es zöldfelület létrehozása mellett. 

(5) A településközpont vegyes építési övezetekben a következő építési övezeti paramétereket kell alkalmazni: 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

 

    TÉR -T-REND KFT.   23 

építési övezet 
jele 

épületek, építmények elhelyezése telekalakítás 

beépítés
i mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Vt-Z/1 Z L: 40 
Kö: 60 

50 5,5 25 i 550  

Vt-Z/2 Z 
L:30, 
Kö:50 
okt: 30 

50 L, Kö: 10,0 25 i 800  

Vt-O/1  O 35 35 5,0 30 i 550  

Vt-O/2 O L: 30  
Kö: 40  

40 5,0 25 5 550  

Vt-SZ/1 SZ 30 30 7,5 25 5 1000  

Vt—SZ/2 SZ 40 40 15 25 5 1000  

i = az utcaszakaszra jellemző előkert mérethez igazodó. 

Kö= közösségi rendeltetés, okt: oktatási rendeltetés 

32. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetek (Gksz) 
39. § 

(1) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet elsősorban:  

a) a nem jelentős zavaró hatású, gazdasági célú rendeltetések, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, 
c) igazgatási, egyéb irodaépület, 
d) kongresszusi központ, szállás jellegű rendeltetés, 
e) egyéb közösségi szórakoztató épület, 

f) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás, 
g) a gazdasági tevékenységi rendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló legfeljebb 2 db, legfeljebb 300m2 összes bruttó szintterületű lakás,  
elhelyezésére szolgál. 

(2) Gépészeti, technológiai és sajátos építmények magassága legfeljebb az építési övezetben meghatározott 
épületmagasság felső határának kétszerese lehet, de nem lépheti túl a repülőtéri és a mikrohullámú 
magassági korlátozást.  

(3) Kerítés építési szándék esetén, a szabályozási terv vagy a szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a 
telekhatáron létesítendő kerítés legalább 2,0 m magas, áttört, min. 10 cm, max. 60 cm magas lábazatú lehet,  

a) Ahol a vagyonvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontok lehetővé teszik a kerítés építésével 
egyidőben, legalább 3m-es szélességben sövény és fasor telepítendő. 

b) Ott ahol tulajdonváltás következtében a meglévő beépítést követő amorf alakú telekmegosztás jön létre, 
a telepítési távolság és az oldalkert nem biztosítható, valamint a megmaradó telekhasználat nem teszi 
lehetővé, nem építhető kerítés az új telekhatáron. 

(4) A szabályozási terven jelölt telekhez rendelt, háromszintes beültetésű zöldfelületi részen legfeljebb 2db 7,0 
méter széles gépjármű behajtó létesíthető közterületi kapcsolat indokoltsága esetén. 

(5) Az eltérő területfelhasználású területek közös telekhatárán, a gazdasági terület zavaró környezeti hatásainak 
csökkentése érdekében elsősorban az előkerti és hátsókerti telekhatárok mentén kell a zöldfelületet telepíteni. 

(6) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági  építési övezetekben a következő építési övezeti paramétereket kell 
alkalmazni: 
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építési övezet 
jele 

épületek, építmények elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Gksz-SZ/1 SZ 40 20 20,0 25 i 20 000  

Gksz-SZ/2 SZ 40 20 8,0 25 5,0 2 000  

Gksz-SZ/3 SZ 40  8,0 25 i 5 000  

Gksz-SZ/4 SZ 40 - 15,0 25 5,0 1000 30 

Gksz-SZ/5 SZ 50  20,0 25 10,0 8 000  

Gksz-SZ/6 SZ 50  14,0 25 5,0 2 000 14 

33. Egyéb ipari gazdasági építési övezetek (Gip) 

40. § 

(1) A Gip jelű egyéb ipari építési övezetekben a sajátos építményfajták és technológiai berendezések mellett 
elhelyezhető: 

a) egyéb ipari gazdasági, termelő rendeltetésű épület, építmény,  
b) raktározó csarnoképület, logisztikai célú rendeltetés, 

c) irodaépület, szociális épület, 
d) gépkocsi tároló, garázs, 
e) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás, 
f) sportépítmény. 

(2) A sajátos építményekre, technológiai berendezésekre az épületmagasság nem értelmezendő. 

(3) A zöldfelületek minimális mértéke egyéb ipari övezetekben 25%,  ami a teleknyúlvány nélküli telekterületre 
számítandó.  

(4) A kötelező zöldfelület egy részét az eltérő területhasználatú telkek közös telekhatárán, kivéve erdő övezet és 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet csatlakozó telekhatárn, az építési övezet telkén belül 
legalább 8m szélességben, többszintes (lombkoronaszint 8 m-es tőtávolsággal, cserjeszint) 
növénytelepítéssel, kettős fasorral kell kialakítani.  

(5) A szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában az építési helyet az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 
az oldalkert legkisebb mérete legalább 10 m, az előkert legkisebb mérete 10 m, a hátsókert legalább 20 méter 
legyen. 

(6) Ha a gazdasági tevékenység keltette zajterhelés szükségessé teszi, méretezett, de legalább 3,0m magas 
zajgátló kerítés építendő a védendő rendeltetésű telkek irányába. 

(7) A Gip-SZ/1 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasságnál magasabb építményrész 
nem építhető. 

(8) Az egyéb ipari gazdasági építési övezetekben a következő építési övezeti paramétereket kell alkalmazni: 

építési övezet 
jele 

épületek elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett  
(%) 

terepszint 
alatt  
(%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Gip-SZ/1 SZ 40  15 25 10 15 000  

Gip-SZ/2 SZ 40 20 8/K 25 10 5 000 50 

Gip-SZ/3 SZ 50 25 20 25 10 8 000 50 
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Gip- SZ/4 SZ 50 25 20 25 10 15 000 50 

K = kialakult épületmagasság 

34. Jelentős mértékű zavaró hatású, terhelő ipari gazdasági építési övezetek (Gipt) 
41. § 

(1) A Gipt jelű terhelő ipari építési övezetekben a sajátos építményfajták és technológiai berendezések mellett 
elhelyezhető: 

a) gazdasági rendeltetésű épület, építmény,  
b) raktározó csarnoképület, 
c) környezetre jelentős hatást gyakorló, védőtávolságot igénylő ipari épület, építmény, ipari gazdasági 

rendeltetéshez szükséges berendezések, műtárgyak, sajátos építmények, vezetékek, 
d) a földgáz szállításához, forgalmazásához szükséges építmények, berendezések, műtárgyak, sajátos 

építmények, vezetékek, 
e) irodaépület, szociális épület., 
f) gépkocsi tároló. 

(2) A Gipt-SZ/2 jelű építési övezet elsősorban a földgáz szállításához, forgalmazásához szükséges építmények, 
technológiai berendezések, műtárgyak, sajátos építmények, vezetékek, ipari rendeltetésű épület, iroda, 
gépkocsi tároló elhelyezésére szolgál.  

(3) A zöldfelületek minimális mértéke a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari övezetekben 40%, ami a 
teleknyúlvány nélküli telekterületre számítandó.  

(4) A környezetre jelentős terhelő hatást gyakorló ipari gazdasági építési övezetekben a következő építési 
övezeti paramétereket kell alkalmazni: 

építési övezet 
jele 

épületek elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett  
(%) 

terepszint 
alatt  
(%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Gipt-SZ/1 SZ 30  15 40 10 10 000 100 

Gipt-SZ/2 SZ 30 0 15 40  20 15 000 K 

35. A különleges repülőtérhez kapcsolódó gazdasági építési övezet (Krep) 

42. § 

(1) A Krep-SZ jelű különleges repülőtéri gazdasági építési övezet elsősorban  

a) konferencia központ,  
b) szállás,  
c) egyéb iroda épület,  

d) egyéb ipari és kereskedelmi szolgáltatói gazdasági tevékenységi rendeltetésű épület,  
e) sportépítmény,  
f) parkolóház, üzemanyagtöltő elhelyezésére szolgál.  

(2) A zajterhelésre érzékeny rendeltetések csak passzív akusztikai védelemmel ellátva létesíthetők, külön 
hatósági engedély alapján. A zaj elleni passzív akusztikai védekezés költségei az építtetőt terhelik. 

(3) A megengedett legnagyobb épületmagasságnál magasabb építményrész nem építhető. 

(4) A közterületek felé néző kerítések csak egységes terv alapján, legalább 80 %- ban áttört, kivitelben építhető. 
A kerítés mögött, vagy a kerítés helyett sövény telepíthető. A kerítések megépítése nem kötelező. 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

 

    TÉR -T-REND KFT.   26 

(5) Az építési övezet zöldfelületeinek kialakítása:  

a) Az előírt zöldfelület mértékébe a zöldtető 25 %-a beszámítható maximum a zöldfelületi mérték  10 %-
áig. 

b) A zöldfelületbe beszámítható a növényzettel beültetett tó, vízfelület 100%-a. 
c) A gyorsforgalmi utakhoz, az országos mellékúthoz csatlakozó telken belüli zöldfelületet egységes 

kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani.  
d) A telkeken átlagosan 200 m2-enként 1 db előnevelt, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát növelő fa 

telepítendő. A kötelező növénytelepítés helyén parkoló nem létesíthető, gépjármű közlekedésre 
alkalmas út lekeresztezheti a zöldfelületet legfeljebb 2 helyen legfeljebb 8m-es szélességgel.  

e) A 10 személygépkocsi férőhelynél nagyobb burkolt felületet, személy és tehergépjármű parkolót, 
szabadtéri burkolt manipulációs felületet közepes lombkoronát növelő, környezettűrő, magas törzsű, 
lombhullató, egységes fafajtájú faegyedek felhasználásával kell fásítani. A 6 parkolóhely felülethez 
számítottan egy fát kell ültetni. 

(6) A különleges repülőtérhez kapcsolódó gazdasági építési övezetben a következő építési övezeti 
paramétereket kell alkalmazni: 

építési 
övezet jele 

épületek elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Krep-SZ SZ 50 50 15,0 40  10 2 0000 50 

 

36. Különleges oktatási központ építési övezete (Ko)  
43. § 

(1) Az építési övezetben létesíthető: 

a) a növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági üzemi épület és építmény, 
b) állattartó épület, építmény, és a gazdálkodást kiszolgáló egyéb épület, építmény, 
c) oktatást szolgáló épület, építmény, 
d) állatkórházi épület, építmény 
e) kereskedelmi szállás épület,  

f) konferencia központ, 
g) terápiás funkciókat szolgáló épület, építmény, 
h) sport rendeltetésű, különösen sport lovagláshoz kapcsolódó épületek, építmények 
i) önálló lakóépület legfeljebb 3 lakással, 
j) nagy kapacitású parkoló. 

(2) Az építési övezet paramétereit az alábbi táblázat rögzíti: 

építési 
övezet jele 

épületek elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Ko-SZ SZ 40 15 15 40 50 50 000 100 

 

(3) A közmű kiszolgálási igény: hiányosan közművesített. 

(4) A 10 férőhelynél nagyobb kapacitású parkoló felületét 4 parkoló állásonként közepes lombkoronát növelő, 
környezettűrő, magas törzsű, lombhullató, egységes fafajtájú faegyedek felhasználásával kell fásítani. 
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(5) 20 férőhelynél nagyobb kapacitású parkolókat vízzáró burkolattal kell ellátni. A gépkocsi parkolók burkolt 
felületén összegyűlő felszíni vizeket csak olaj-, benzin- és homokfogó műtárgyon keresztül lehet a 
befogadóba juttatni. 

(6) A telep idős faállományú értékes zöldfelületei megőrzendők. 

37. Különleges lovas idegenforgalom építési övezete (Klo) 

44. § 

(1) Az építési övezet paramétereit az alábbi táblázat rögzíti: 

építési 
övezet jele 

épületek elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Klo -SZ SZ 40 10 15 40 30 5 0000 50 

(2) Az övezetben lótartáshoz és lovas idegenforgalomhoz kapcsolódó épületek, építmények építhetők, pl.: istállók 
fedeles lovarda, gép és egyéb tárolók, takarmánytároló, szállás, edző és gyakorló pályák, irodai és szociális 
épület, trágyatároló.  

(3) Közművesítettség mértéke: hiányos közműellátás. 

(4) A parkolási igényt telken belül kell kielégíteni, 6 gépkocsi állásonként 1db közepes lombkoronát növelő, 
környezettűrő, magas törzsű, lombhullató, egységes fafajtájú fa ültetendő. 

(5) Az új épületek elhelyezésénél az országos közúthálózat irányába 30m-es előkert, egyéb kiszolgáló utak 
felé10m-es előkert és oldalkert tartandó. A hátsókert mérete 15m. 

(6) Erdő kivételével az eltérő területhasználatú telekhatárokon kettős fasor telepítendő. 

38. Különleges mezőgazdasági üzem építési övezete (Kmü) 
45. §  

(1) A Kmü jelű építési övezet elsősorban 

a) a növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági üzemi épületek és építmények létesíthetők, 
b) állattartó épületek, építmények, és a gazdálkodást kiszolgáló egyéb építmények építhetők. 
c) lovas idegenforgalmat szolgáló épületek és építmények, 
d) önálló lakóépület legfeljebb 3 lakással, a tulajdonos és a személyzet számára, legfeljebb 300m2 bruttó 

alapterülettel, 
e) kereskedelmi szállás épülete, 
f) kiszolgáló belső utak, parkoló felület, 
g) megújuló energia és környezetkímélő korszerű szakszerű közműpótló műtárgyak hozhatók létre. 

(2) A Kmü övezet közműellátási követelménye: hiányosan közművesített, környezetbarát módon, a talaj és 
talajvíz szennyezése nélkül. 

(3) Az építési helyet az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 

a) Az előkert egyéb kiszolgáló utak felöl 10, az országos mellékút irányából 30m, főút irányából 50m. 
b) Az oldalkert 5m-nél, a hátsókert 10 m-nél kisebb nem lehet. 

(4) Az eltérő területfelhasználású telekhatároknál, az építési övezet telkén belül a tájra jellemző honos fa- és 
cserjefajok felhasználásával legalább 8 m széles, többszintes növénytelepítéssel (lombkoronaszint faegyedei 
8 m-es tőtávolsággal, cserjeszint), kettős fasort kell telepíteni. 

(5) A gépészeti, technológiai- és sajátos építmények magassága legfeljebb az építési övezetben meghatározott 
épületmagasság felső határának kétszerese lehet. 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

 

    TÉR -T-REND KFT.   28 

(6) Az építési övezet határértékeit a következő táblázat határozza meg:  

építési 
övezet jele 

épületek elhelyezése telekalakítás 

beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
épület-

magasság 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legkisebb 
előkert 

(m) 

legkisebb kialakítható 

terepszint 
felett (%) 

terepszint 
alatt (%) 

terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

Kmü-SZ SZ 30 15 10 50 10, 30, 50 1 0000 50 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK  

39. Közúti közlekedési övezet (KÖu) 

46. § 

(1) A Közlekedési és közműterület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek, 
járdák, gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, 
valamint a közművek és hírközlési építmények felszín alatti és felszín feletti vezetékeinek elhelyezésére és a 
közlekedési zöldfelületek létrehozására szolgál. 

(2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott szélességében új épületet elhelyezni csak a közlekedési 
övezetbe tartozó területsáv megtartásával, beépítetlenül hagyásával lehet. 

(3) Közlekedési övezetbe sorolt:   

a) KÖu-1 övezet M0 autóút, a 4 számú elsőrendű főút (Vecsés - Üllő) és a belterületet elkerülő szakasza, 
valamint az M4. tervezett gyorsforgalmi úti szakasz. Szabályozási szélessége a kisajátítási terv szerinti. 
A kiépítettség igényszintje 2x2 forgalmi sáv vízzáró burkolattal, csapadékvíz elvezetés, közlekedési 
zöldfelület.   

b) KÖu-2 övezet: a 400. számú másodrendű főút (Budapest - Záhony). Szabályozási szélessége kialakult, 
földhivatali nyilvántartás szerinti. A kiépítettség igényszintje 2x1 forgalmi sáv vízzáró burkolattal, 
külterületi szakaszon nyíltárkos csapadékvíz elvezetés, közlekedési zöldfelület, belterületi szakaszon 
csapadékvíz elvezető csatorna, kétoldali járda, kerékpárút, vagy kerékpársáv, közösségi parkoló, 
útfásítás közlekedési zöldfelület. 

c) KÖu-3 övezet 4603 jelű közút (Gyömrő – Ócsa ök. út); 3101 jelű összekötő út (Kerepestarcsa - Vecsés), 
31112 jelű Péteri bekötőút Hosszúberek területén, Zsaróka út, valamint a tervezett gazdasági területi új 
gyűjtőutak. Az országos mellékutak szabályozási szélessége kialakult, földhivatali nyilvántartás szerinti. 
Tervezett gyűjtőút szabályozási szélessége legalább 18m. A kiépítettség igényszintje 2x1 forgalmi sáv 
vízzáró burkolattal, kétoldali járda, kerékpársáv, csapadékvíz elvezetés, közlekedési zöldfelület.  

40. Kötöttpályás közlekedési övezet (KÖk) 
47. § 

(1) A KÖk jelű kötöttpályás közlekedési övezetbe sorolt: 

a) A 100. számú Budapest - Záhony vasúti fővonal pálya szakasza, vasúti műszaki létesítményei; 
vasúttechnikai berendezések, csapadékvíz elvezető rendszer, valamint Üllő vasútállomás, Hosszúberek-
Péteri vasúti megállóhely, vasúti őrház, bakterház és telke, P+R parkoló területe, 

b) vasúti közrakodó, 
c) a vasúti tulajdonú telken kialakított P+R parkoló területe, 

d) tervezett P+R parkoló felületek közterületekhez kapcsolódó vasúti telekrészeken, kizárólag álló 
közlekedési célú felhasználással, iparvágány létesítés és sorgarázs építés céljára, a szélső vágánytól 
biztosított 9m-es vasúti közlekedési biztonsági sáv megtartásával.  
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41.  Telekigényes közmű, hírközlési övezet (KÖkm) 
48. § 

(1)  A KÖ-km jelű övezetben kizárólagosan közműlétesítmények és a közműlétesítményeket kiszolgáló 
építmények helyezhetők el (vízmű szolgáltató üzemi létesítmény, épület, szennyvíz átemelő, gázfogadó 
gáznyomás szabályozó, házas trafó, elektromos alállomás és kiszolgáló épülete, légi-irányítás hírközlési 
létesítménye).  

(2) A kialakítható legkisebb telekterület méretét a mindenkori technológiai igény és a sajátos építményfajták 
összessége határozza meg.  

(3) Az épületmagasság az övezetben nem értelmezendő, technológiai igény határozza meg. 

(4) Az övezet beépítetlen területét gyepterületként kell fenntartani és kezelni. Az övezetben mindennemű 
települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, a technológiától idegen vegyszer és más 
környezetszennyező anyag tárolása tilos. 

42. Közkert övezet (Zkk) 

49. § 

(1) Az övezetbe elsősorban a város állandóan növényzettel fedett 1ha alatti közterületei tartoznak, a település 
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét és a mindennapi rekreációt 
biztosítják. 

(2) Az övezetben elhelyezhető a pihenést és rekreációs célokat szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, gyepes, 
vagy vízzáró burkolatú sportpálya, gyermekjátszótér, parkfenntartás épülete, sétány, látványtó, emlékjel, 
szobor, kiállítótér) és épület.  

(3) A Zkk jelű övezetbe tartozó 5000m2 feletti telek beépítettsége legfeljebb 2%. 

(4)  Az építhető legnagyobb épületmagasság 4,5 m lehet, szabadon álló beépítéssel.  

(5) Az övezet telkein a minimális zöldfelületi arány 70 %, amelynek minimum 35 %-a fás növényállomány. 

(6) A zöldterület parkoló igényét a csatlakozó közlekedési közterületen kell megvalósítani. 

(7) Zöldterületek kialakítása komplex kertépítészeti terv alapján történhet. 

(8) A közkert, közpark jelképes, 85%-ban áttört átlátható, legfeljebb 1,80m magas kerítéssel keríthető körbe a 
közlekedés biztonságának megtartása mellett. 

43. Védelmi rendeltetésű erdő övezete (Ev) 
50. § 

(1) Az Ev jelű övezet telkén épületet elhelyezni nem lehet.  

(2) Az Ev jelű övezetben elhelyezhető építmények, a máshol és másként nem létesíthető: 

a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, 

b) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak. 

(3) Az Ev jelű övezetbe tilos  

a) bármilyen hulladékot elhelyezni  
b) szennyvizet, szennyvíziszapot, hígtrágyát vagy egyéb talajszennyező anyagot elhelyezni  

44. Gazdasági rendeltetésű erdő övezete (Eg) 
51. § 

Az erdő rendeltetésének megfelelő épület (erdőgazdálkodást szolgáló építmény, őrház, ezek melléképületei, 
melléképítményei továbbá közösségi 5,0m magasságot meghaladó kilátó, vadászház, vadvédelmi kerítés) 
legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel helyezhető el, az erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával 
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összefüggő országos hatályú jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal 
egyetértésben.  

45. Közjóléti rendeltetésű erdő övezete (Ek) 
52. § 

Az erdő rendeltetésének megfelelő épület, építmény (5,0m magasságot meghaladó kilátó, pihenő esőbeálló, erdei 
tornapálya, oktató pavilon, tanösvény, vadkerítés) legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhető el, az erdők 
védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú jogszabályok alapján és az 
erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben.  

46. Kertes mezőgazdasági övezet (Mk) 
53. § 

(1) Mk jelű kisparcellás kertes (kiskert) övezetben:   

a) A kiskertes gazdálkodást szolgáló építmény csak a legalább 720 m2 területű telken, maximum 4,5 
méteres épületmagassággal, legfeljebb 3 %-os beépítéssel helyezhető el. Az övezet beépítési módja 
oldalhatáron álló. Az előkert minimum 10, 00 méter, maximum 20,00 méter lehet. 

b) 3000m2-t meghaladó telekterületre a mezőgazdasági gazdálkodást szolgáló gazdasági épület mellé 
önálló lakóépület is építhető a „kint lakás” érdekében.  

c) Közmű, nyomvonal jellegű vezeték, távközlési és vízgazdálkodási építmény, valamint geodéziai jel 
helyezhetők el. 

d) Komposztáló telep és állattartó telep nem létesíthető az övezetben. 

47. Általános mezőgazdasági övezet (Má)  
54. § 

(1) Má-1 jelű övezet az általános mezőgazdasági termelés övezete, amiben a beépíthetőség 0%. Az övezetbe 
tartoznak a gazdasági ipari fejlesztési területek, a kereskedelmi szolgáltató fejlesztési területek, 
településközponti fejlesztési területek, a tájkarakter szempontjából megőrzendő beépítetlen mezőgazdasági 
területek, valamint az infrastruktúra hálózatokkal és a hozzájuk tartozó védősávokkal érintett területek. 

(2) Az Má-2 jelű övezetben a beépíthető telek legkisebb területe 5ha (50 000m2), birtokközpont létesítése esetén 
legalább 5ha a birtoktest összterülete. A beépíthetőség 3%.  

a) Az elhelyezhető építmények: 
aa) mezőgazdasági hasznosítású gazdasági célú épületek, építmények, növénytermesztés, az 

állattartás, állattenyésztés továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 
tárolására és árusítására alkalmas épület, állattartó épület, terménytároló, szárító, gépjárműtároló, 
gépjavító, trágyatároló, a hiányos, vagy részleges közműellátáshoz korszerű szakszerű 
engedélyezett közműpótló. 

ab) természetvédelmi kezelést bemutató építmény, épület, valamint látogatói központ, turisztikai célú 
hasznosítás építményei, 

ac) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kint-lakáshoz” szükséges önálló lakóépület legfeljebb a 
beépített terület felén létesíthető, az önálló lakóépület bruttó alapterülete legfeljebb 500m2 lehet. 

b) A mezőgazdasági övezetekben csak lakóépület nem építhető csak a gazdasági tevékenység 
folytatására is alkalmas gazdasági épületekkel együtt. 

c) Az elhelyezhető épületek épületmagassága legfeljebb 7,5m lehet, épületek földszinti padlószintje az 
eredeti terephez képest 1,5 m-nél nagyobb mértékben nem emelhető ki. 

d) Vadkerítés csak a beépített kivett terület körül létesíthető, utak mentén, telekhatárokon nem. Tömör 
épített kerítés egyáltalán nem építhető. 

e) A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 10 000 m2 (1 ha) nagyságú a beépítettsége 
legfeljebb 25% lehet. 
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f) A birtokközpont telkén a közművesítettség mértéke: hiányosan közművesített. 

(3) Má-3 jelű övezet, ahol a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló 
építmények helyezhetők el, 1500 m2 -t meghaladó területű telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel.  

48. Vízgazdálkodási övezet (V) 

55. § 

(1) V jelű közcélú, nyílt, felszíni vízlevezető csatornák (Gyáli (1) főcsatorna, Vasadi (2) csatorna, Szilassy (21) 
csatorna, Halas (18) csatorna) övezete a mederrel és parti sávval, vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb 
építményekkel és vízkár-elhárítási építményekkel. 

(2) Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban meghatározott építmények létesíthetők, épület nem építhető.  

(3) Az övezet az ökológiai folyosó része,– ideiglenesen is tilos – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék 
elhelyezése, vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, környezetszennyező tevékenység 
folytatása. 

(4) Az állami tulajdonú vízfolyások mentén 6m, az egyéb tulajdonú vízfolyások mentén 3m szélességű fenntartó 
parti sáv biztosítandó. A vízfolyások fenntartási sávja sem a belterületen sem a külterületen nem keríthető le, 
csak gyepterületként alakítható ki és tartható fenn. 

49. Különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú övezet (Kb-Sp) 

56. § 

(1) Az építési övezet nagykiterjedésű sportolási célú gyepes és homokos sportlétesítmények és a hozzájuk 
kapcsolódó épületek (pl.: lelátó, öltöző, szertár, edzőterem, tárolók, egészségügyi és vizesblokk, recepció, 
közönség fogadótér, közönségi vizesblokk, kereskedelem, vendéglátás) elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezetben a beépítési mód szabadon álló, az építési helyhez az elő és oldalkert legalább 5m, a hátsókert 
legalább 10m. 

(3) A telkek beépítettsége nem lehet nagyobb, mint 10 %, terepszint felett és terepszint alatt. 

(4) Az épületmagasság max. 10,00 m lehet. 

(5) A telkeken belül kialakított zöldfelület mértéke nem lehet kisebb, mint a telek területének 50 %-a. A gyepes 
sportpályák a zöldfelületi mértékbe 100%-ban beszámíthatok. A sportterületet és a zöldfelületét kertépítészeti 
terv figyelembe vételével kell megvalósítani. 

(6) A közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség. 

(7) A 80%-ban átlátható kerítés magasságát a rendeltetés határozza meg. 

50. Különleges beépítésre nem szánt sportcélú lövészet övezete (Kb-Sl)  
57. § 

(1) Az övezetben elhelyezhető építmények: 

a) kizárólag a sportot, a pihenést, a testedzést szolgáló épületek, öltözőépület, szociális és irodai rész, 
szertár, lelátó, a terület fenntartásához, gondozásához szükséges épület, valamint a sportpályák 
építményei, 

b) a sportrendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató épület, klubház, 
c) a terület használatához szükséges fásított parkolók, 
d) a felszíni vízrendezés építményei. 

(2) Az övezetben jelentős zajterheléssel járó technikai sportok, motocross pálya nem létesíthető. 

(3) Az övezet telkei legnagyobb megengedhető beépítettsége 5%, a legnagyobb épületmagassága 7,5 méter. 

(4) A telkek legalább 35%-át zöldfelületként, növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 

(5) A közművesítettség mértéke: részlegesen közművesített. 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

 

    TÉR -T-REND KFT.   32 

51. Különleges beépítésre nem szánt lovas idegenforgalom építési övezete (Kb-Lo) 

(1) A Kb-Lo jelű övezetben lótartáshoz, lovagoltatáshoz  és idegenforgalomhoz kapcsolódó épületek építmények 
helyezhetők el, legfeljebb 10%-os beépítési mértékkel, 7,5m-es épületmagassággal. Az övezetben hiányos 
közműellátást kell biztosítani. 

52. Különleges beépítésre nem szánt oktatási központhoz tartozó övezet (Kb-O) 

58. § 

(1) A Kb-O jelű Dóra majori övezetbe oktatási, állategészségügyi, idegenforgalmi tevékenységeit kiegészítő 
tevékenységek, épületek és építmények helyezhetők el az övezetben, legfeljebb 5%-os beépítési mértékkel, 
7,5m-es épületmagassággal. 

53. Különleges beépítésre nem szánt temető és kegyeleti park övezete (Kb-T)  

59. § 

(1) A Kb-T jelű övezetben ravatalozó, temető kápolna, szociális és irodai, temetőgondozási épület, temetői 
szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi szolgáltató épület létesíthető.  

a) Az. épület épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet.  
b) A beépítettség felsőhatára legfeljebb 5% lehet. 
c) A közművesítettség mértéke: részlegesen közművesített. 

d) A z övezetben kialakítandó zöldfelület legalább a telekterület 20%-a. 

(2) A temető északi nyugati és részben a déli telekhatárai mentén, kegyeleti okokból, 2 m magas legfeljebb 10 %-
ban áttört, tömör épített kerítés létesítendő.  

(3) Az Ócsai út felöl az előkertben közepes lombkoronát növelő fasor telepítendő. Az Ócsai úton a 2252hrsz és a 
2253hrsz telek előtt, a közlekedési zöldfelületen létesítendő a temető használathoz szükséges parkoló. 

(4) A Kertekalja utca felöli bejárat mellett 10db parkolót kell kialakítani és fásított zöldsávot kell telepíteni. A 
közterületként kialakított területen az építési helyen a temetőhöz kapcsolódó szolgáltatói, kereskedelmi 
rendeltetésű épület építhető, újítható fel. 

(5) Sírhelyeket csak a kötelezően kialakítandó és a megtartandó zöldsávok területén kívül lehet létesíteni, 
sírhelykiosztási terv alapján. 

(6) A temető telekhatárán legalább 3 m széles fenntartó utat kell fokozatosan kiépíteni. 

(7) A temető területén keletkező szerves hulladékot ideiglenesen tárolni csak a kialakított és e célra fenntartott 
területrészen szabad.  

54. Különleges beépítésre nem szánt bánya övezete (Kb-B) 

60. § 

(1) A Kb-B jelű, az ásványvagyon kitermeléséhez szükséges építmények, valamint a termelő tevékenység 
elhelyezésére fenntartott övezetben: 

a) az ásványvagyon kitermeléshez, bányaüzemeltetéshez szükséges gazdasági épületek építmények, 
b) irodai és szociális épületek építmények, 
c) a kitermelt anyag kezeléséhez, szállításához szükséges technikai berendezések, technikai építmények 

létesíthetők. 

(2) Az övezetben épület legfeljebb 2%-os beépítési mértékig, legfeljebb 5,0m-es építménymagassággal építhető. 

(3) A közművesítettség mértéke: hiányosan közművesített. 

55. Különleges beépítésre nem szánt repülőtéri irányító rendeltetés övezete (Kb-Ri) 
61. § 
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(1) Az övezetben a rendeltetéshez kapcsolódó építményeken kívül egyéb építmény, épület nem helyezhető el. 

(2) A beépíthetőség mértéke legfeljebb 5%, az épületmagasság felső határa legfeljebb 7,5m lehet, az 
építmények, berendezések magasságát a technológiai igény határozza meg. 

56. Különleges beépítésre nem szánt napelem-park övezete (Kb-N) 

62. § 

(1) Az övezetben a rendeltetéshez kapcsolódó építmények, berendezések, és szociális, központi, karbantartó 
épület helyezhető el. 

(2) A beépíthetőség mértéke legfeljebb 5%, az épületmagasság felső határa legfeljebb 5m lehet, az építmények, 
berendezések magasságát a technológiai igény határozza meg. 

57. Különleges beépítésre nem szánt külterületi lakott hely (Kb-Kl) 

63. § 

(1) A K-Kl jelű övezetben létesíthető: 

a) lakóépület,  
b) szállás, 
c) vadászház, erdészház, 
d) mezőgazdasági gazdálkodáshoz kapcsolódó épület, építmény. 

(2) A beépíthetőség mértéke legfeljebb 10%, az épületmagasság felső határa legfeljebb 6,5m lehet. 

(3) A kialakult 3000m2-nél kisebb telek területe és telekszélessége, tovább nem osztható. 

(4) Az épületek és udvar körül 50%-ban áttört, 3m magas kerítés építhető. 

(5) A közművesítettség mértéke: hiányosan közművesített. 

(6) A parkolási igényt telken belül kell kielégíteni. 

 

III. FEJEZET 

    EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI 

58. Városközpont 
64. § 

(1) Városközpont városrészen belül az eltérő építési övezeti besorolású építési övezeti határok mentén az 
igazodás szabályai a következők: 

a) A csatlakozó telekhatár mentén az alacsonyabb épületmagasságú építési övezethez kell igazodni a 
közös telekhatár közterület felöli 12m-es mélységében. A tényleges épületmagasság közötti különbség 
legfeljebb 2,5m lehet. 

b) Zártsorú beépítésnél az oldalhatár felöli és 25m homlokzati hosszúságot meghaladó épületrészek között 
az építménymagassággal megegyező hézag hagyható el. Telek telekhatártól telekhatárig a 
telekszélesség akkor építhető be, ha biztosított épületáthajtó, vagy épületrész közötti hézag révén a 
telekre gépjárművel történő bejutás. 

(2) A Pesti út és Vasadi utcai átmenő telkeknél a zártsorú beépítési lehetőséggel a Pesti út felöl lehet élni, a 
Vasadi utca felöl az utcaképi karakter csak oldalhatáron álló épület megjelenés lehet.  

a) Kerülendő hogy a beforduló épületrészek a közös telekhatár mentén csatlakozzanak. 
b) Minden esetben biztosítani kell a tetőfelületen összegyűlő csapadékvizek telken belülre vezetését. A 

csapadékvíz nem vezethető a csurgó távolságba, nem vezethető a szomszéd épületre.  
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(3) A Városközpont főúti szakaszánál a következőket szükséges figyelembe venni: 

a) A Pesti út Széchenyi és Malom utca közötti szakaszán tervezett közlekedési felületre, kerékpárútra, 
járdákra, parkolóhelyekre, és zöldfelületek kialakítására közterület alakítási terv készítendő. 

b) A tervezett út-, kerékpárút, parkolóhelyek, járdák és zöldfelületek végleges kialakítása esetén a jelenleg 
nyílt csapadékelvezető árkok zárt rendszerré építendők át, megfelelő víznyelők, vízbevezető csatornák, 
illetve tisztítóaknák kiépítésével. 

59. Északi városrész 
65. § 

(1) Azoknak a lakóházaknak az építészeti arányrendszere, közterület felöli homlokzati megjelenése megőrzendő 
a felújítás, a bővítés, a tetőtér-beépítés során, melyeknek bejárata a közterület felöli déli épületsarokra került. 
Bontás esetén az épület rajzi és fotódokumentációja elkészítendő a helytörténeti gyűjtemény számára. 

(2) A városrész belvízveszélyes részein pinceszint nem létesíthető. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítendő, 
felújítandó. 

60. Keleti városrész 

66. § 

(1) A kisvárosias építési övezetbe sorolt telkeken: 

a) Beépítési terv alapján, főépítészi állásfoglalással az egyes épületrészek homlokzatmagassága elérheti a 
9,5m-t. 

b) Az előkert legalább 5m, de legfeljebb 12m lehet. 
c) Oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül az épület elhelyezhető a beépíthető 

oldalhatártól 1m-re, vagy 25m-t meghaladó telekszélesség esetén, oldalhatáron álló építési helyen belül 
szabadon, legalább az épületmagasság felének megfelelő oldalkert elhagyásával. 

d) A beépíthető, kedvezőtlen északi oldalhatárra, valamint a sportpályával közös telekhatárra, vagy attól 
1m-re sorgarázs létesíthető, a telken belüli gyalogos és gépjárműforgalom szétválasztására, a vasút és 
a sportterület irányából, zajvédelmi szereppel. A sorgarázs dombgarázs jelleggel is kialakítható. 

(2)  Pedagógus földek meglévő és tervezett közterületeire: 

a) és a védő zöldterületeire fásítási tervet kell készíteni és annak megfelelően kell azokat beültetni. 
b) A 16m szélességű lakóutcában kétoldali járda, a 12m szélességű lakóutcában egyoldali járda épüljön. 
c) A szikkasztó árkon kialakított áteresz szélessége 3m-4m közötti lehet. 
d) A közterületi telekhatárokon épülő kerítések tömör lábazatának magassága legfeljebb 0,30m lehet, a 

kerítésmező áttörtsége, átláthatósága legalább 50%-os legyen. 

(3) Hosszúberek lakóövezetében az építési övezeti előírástól nagyobb épületmagasságú mezőgazdasági épület 
is elhelyezhető a 800m2-t elérő és meghaladó telkeken. A mezőgazdasági funkciójú épület legfeljebb 7,0 m 
épületmagassággal építhető, amennyiben az a szomszédos telek beépíthetőségét hátrányosan nem 
korlátozza és nem homlokvonalon, utcaképet formáló épületként valósul meg.  
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VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 
 
 
1. Régészeti terület 
(a régészeti területek lehatárolása a 2015-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány és az M4 gyorsforgalmi 
úthoz készült előzetes régészeti tanulmány alapján) 
 
1.1. Régészeti lelőhelyek: 
 

ssz. lelőhely neve, 
elhelyezkedése: 

Forster 
nyt.szám: 

érintett helyrajzi számok: 

1. Üllő 1. lelőhely. 27020 0145/71, 0146/5, 0147/27, 0147/40, 0304/52. 

2. Üllő 2. lelőhely 27021 0147/36, 0147/45, 0147/39, 0147/40, 0147/25, 0147/43, 0147/42, 
0147/44, 0147/12, 0147/22, 0147/24, 0147/46, 0147/29, 0147/15 

3. Ilona út  28904 0362/65, 0362/64 

4. M0 3. lelőhely  30897 0111/2 

5. Üllő 5. lelőhely 30899 097/33, 097/59, 0100/16, 0107/43, 0101/2, 0100/22, 0100/25, 
0100/19, 066/12, 066/15, 0100/14, 0100/12, 063/4, 063/7, 097/43, 
0100/20, 0100/21, 0100/23, 0100/24, 0100/26, 0112/1, 3637/9, 
3637/13, 062/1, 057/1, 062/2, 062/3, 062/4, 063/3, 097/20, 097/22, 
097/23, 097/25, 097/29, 097/30, 097/44, 097/46, 097/49, 097/31, 
3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3627, 0100/2, 0101/1, 0101/3, 
0102/1, 0107/9, 0107/10, 0107/21, 0107/22, 0107/23, 0107/24, 
0107/25, 0107/26, 066/14, 0107/27, 0107/28, 0107/31, 0107/33, 
0107/34, 0107/35, 0107/37, 0107/39, 0107/40, 0107/41, 0107/42, 
066/11, 066/13, 097/37, 097/38, 097/39, 097/40, 097/41, 097/42, 
097/61, 097/55, 0100/11, 0100/13, 0100/15, 0100/17, 0100/18, 
066/30, 066/32, 066/36, 066/40, 097/34, 066/8, 097/35, 097/36, 
066/9, 097/51, 066/10, 097/53, 097/57, 098/1 

6. M0 6. lelőhely  30900 0114/8 

7. M0 7. lelőhely 30901 0121/13, 0121/10, 0121/11 

8. M0 8. lelőhely 30902 0121/13, 0121/2, 0121/3 

9. M0 9. lelőhely 30903 71/39, 071/5, 071/7, 071/6, 071/8, 071/9, 071/10, 075, 066/27, 
071/38, 071/36, 071/28, 067/2, 076/09, 076/10, 076/3, 076/2, 
066/30, 071/37, 066/34, 066/17, 066/40, 066/39, 066/35, 066/36, 
066/37, 066/38, 066/33, 066/24, 066/21, 066/28, 067/3, 066/26, 
066/18, 076/4, 076/5, 076/8, 066/11, 071/11, 071/30 

10. M0 10. lelőhely  30904 0155/30, 0155/36, 0155/44, 0155/45, 0155/29, 0304/58, 0304/31, 
0304/34, 0304/33, 0304/19, 0304/17, 0304/20 

11. M0 11. lelőhely 30905 08/127, 08/123, 08/16, 08/119 

12. M0 12. lelőhely  30906 064/255, 064/250, 064/245, 064/240, 064/235, 064/230, 064/225, 
064/220, 064/215, 064/210, 064/205, 064/200, 064/195, 064/190, 
064/185, 064/180, 064/175, 064/170, 064/165 

13. M0 13. lelőhely 30907 064/242, 064/244, 064/243, 064/237, 064/224, 064/223, 064/222, 



064/219, 064/218, 064/217, 064/214, 064/213, 064/212, 064/103, 
064/239, 064/227, 064/228, 064/229, 064/238, 064/234, 064/233, 
064/232, 064/236, 064/235, 064/220, 064/216, 064/211, 064/106, 
064/225, 064/94, 064/91, 064/100, 064/97, 064/231, 064/230, 
064/226, 064/221, 064/215, 064/109, 064/207, 064/88, 064/206, 
064/210 

14. M0 14. lelőhely 30908 0122/5, 0145/71, 0145/68 

15. M0 16. lelőhely 30911 0145/27, 0145/18, 0145/29, 0138/2, 0122/5 

16. M0 17. lelőhely 30912 064/58, 064/139, 064/138, 064/130, 064/131, 064/147, 064/143, 
064/142, 064/135, 064/134, 064/43, 064/46, 064/49, 064/52, 
064/55, 064/40, 064/146, 064/151, 064/150, 064/155, 064/156, 
064/157, 064/140, 064/152, 064/144, 064/148, 064/159, 064/158, 
064/154, 064/153, 064/149, 064/164, 064/163, 064/162, 064/61, 
064/145, 064/141, 064/136, 064/2 

17. M0 18. lelőhely 30914 038/59, 038/60, 038/61, 038/16, 038/80, 038/34, 038/7 

18. M0 19. lelőhely 30915 3647, 3646, 038/79, 038/67, 038/86, 038/81, 038/42, 038/43, 
038/40, 038/39, 038/37, 038/63, 038/65, 038/82, 038/64, 038/84, 
038/83, 038/85, 038/87, 038/68, 038/46, 038/69, 038/88, 038/61, 
038/14, 038/74, 038/73, 038/80, 038/34, 038/7, 038/59, 038/60, 
038/11, 038/12, 038/13 

19. M0 20. lelőhely 30916 034/41, 034/31, 034/29, 034/36 

20. M0 21. lelőhely 30917 034/10, 034/15, 034/18, 034/19, 034/22, 034/23, 034/29, 034/32, 
034/35, 034/38, 034/46, 3615, 3636, 3635, 3634, 028/57, 027, 
028/61 

21. M0 22. lelőhely 30918 3666, 028/57, 028/56, 028/20, 028/61, 028/31, 028/55, 028/21, 
028/22 

22. M0 23. lelőhely 30919 3666, 028/31, 028/55 

23. Üllő 31. lelőhely 32550 057/1, 0127/7, 0127/6, 0127/8, 0127/9, 0127/5 

24. Üllő 29. lelőhely 32551. 029/1, 030/45, 030/43, 030/42, 030/44 

25. Üllő 30. lelőhely 32552. 030/47, 030/45, 030/46, 030/48, 030/43, 030/42, 030/44 

26. DK-i gazdasági 
terület 

32566 029/1, 026/35, 030/47, 030/46, 026/38, 026/39, 026/36, 026/37, 
026/40, 030/48, 030/49, 026/41, 026/34 

27. Kelet homokbánya 32601 0361/2, 0362/32, 0362/33, 0362/40, 0362/39, 0362/38, 0362/34, 
0362/37, 0362/36 

28. Üllő 24. lelőhely 35666 056/14, 058/8, 058/9, 058/10, 058/11, 058/12, 0361/2, 0362/46, 
0362/45, 0362/67, 0362/41, 0362/40 

29. Üllő 25. lelőhely 35667 0127/8 

30. Üllő 26. lelőhely 35677 0212, 0209 

31. Üllő 27. lelőhely 35678 030/47, 030/48 

32 Üllő 32. lelőhely 35736 0155/34 

33. Római katolikus 
templom 

39845 1 

34. Malom u. 1. 53547 49/5, 2, 1, 10, 9, 8/5, 7, 6, 5, 3, 12, 662 

35. Üllő 33. lelőhely 56970 0368/109, 0368/108 



36. Üllő 34. lelőhely 

 Vasúti-dűlő 

56971 3593, 3594, 0362/39, 0362/38, 0362/65, 0362/64 

37. Üllő 47. lelőhely 57217 0362/31, 0362/30, 3363, 3382, 3361, 3360, 3381 

38. Üllő 48. lelőhely 57233 0145/53, 0138/2, 0138/1, 0137, 0145/3, 0145/10, 0145/11, 0145/14, 
0145/7, 0145/6, 0145/54 

39. Kis-Székes 73045 3418, 0125/2, 0125/3, 3419, 3390, 3392, 0136/1, 0122/1, 0122/5, 
0123/6, 0123/5, 0123/4, 0123/3, 0123/2, 0124, 0125/5 

40. Üllő 52. lelőhely - 030/52 

41. Tiszteletes - 030/21 
 
1.2. Régészeti érdekű terület: 

A már ismert lelőhelyek közvetlen környéke. 

 
2. Országos művi értékvédelem: 

 

ssz. megnevezés: címe: hrsz: védelmi 
besorolása: 

1. Római katolikus templom Fő utca 76. 1  - 
 Műemléki környezet:  2, 662, 1246 ex lege 

 



3. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 
 
 
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - TERMÉSZETVÉDELEM 

1. Tájértékek:  

(tajertektar.hu nyilvántartása alapján, nem jóváhagyott tájértékek): 

1. Üllő-5. lelőhely, római kori 
erődítés- 097/41 

2. II. világháborús 
emlékmű-662 

3. Ravatalozó- 2252 4. 1848-as emlélmű- 662 

5. Fakereszt- 2155 6. Babarózsa bölcsőde 
épülete- 3 

7. Üllő 2. lelőhely- 
0147/49 

8. M0-7. lelőhely, erődítés-
0121/10 

9. Honfoglalás emlékmű- 662 10. Trianon emlékmű  662 11.Malom u. 1 erődítés- 6  12. M0-19. lelőhely, 
erődítés-3710/3 

13. 1956-os emlékmű  662 14. Katolikus temető- 2252 15.I. világháborús 
emlékmű-662 

16. Dózsa major- 0300/1 

17. Kápolna- 2252 18. Gémeskút- 0217/1 19. Kereszt- 1747/2 20. Présház- elbontották 
21.Kereszt- 2252 22.Toronyóra/emléktábla- 1 23. Református templom- 

659 
25. Református temető- 180 

26. Kereszt- 662 27. Kereszt- 1359/1 28. Kereszt-664 29  .Kereszt-024 

 

  



 

4. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

MINTAKERESZTSZELVÉNYEK-1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
MINTAKERESZTSZELVÉNYEK-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT VAGY ENNEK ALKALMAZÁSÁRA JAVASOLT TERÜLETEK 
LEHATÁROLÁSA 

1. Elővásárlási jogok bejegyzése javasolt az alábbi ingatlanokra: 

érintett terület és településrendezési cél: érintett hrsz: 
Általános iskola tömbje - egységes intézményi területhasználat 47, 48 

Batthyány utca és a Piactéri sétány gyalogos kerékpáros 
összekapcsolása érdekében 

1257/1 

Temető és környező tömb feltárásához szükséges terület biztosítása 2215/2, 2215/3 

Faiskolai tömbfeltárás útbiztosítása: 1659, 1620/3 

Kertekalja utcai tömbfeltárás útbiztosítása 2188, 2243, 2241 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gazdasági terület 0149/2, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 
0149/6, 0149/7, 0149/8, 0149/9 

 

 

 

 

 



2. Településrendezési szerződés sajátos jogintézménnyel érintett vagy ennek alkalmazására javasolt 
területek lehatárolása 

 

 
 
 
 
  



3. Telekcsoport újraosztás sajátos jogintézménnyel érintett vagy ennek alkalmazására javasolt területek 
lehatárolása terület 
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

A településrendezési eszközök, azaz a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítését 
megelőzően részletes megalapozó vizsgálatok készültek 2015-ben. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (2016. 
09. 01-jén hatályos állapota) 9.§ (5) bekezdése értelmében a településfejlesztési koncepcióhoz, a Korm. rendelet 
1. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint készült megalapozó vizsgálat - szükség szerint 
aktualizálva - a településszerkezeti tervhez is felhasználható.  

Jelen alátámasztó munkarészek a megalapozó vizsgálatok figyelembe vételével készültek, bizonyos 
elemzéseket, megállapításokat részletesen a külön kötetben dokumentált megalapozó vizsgálatok tartalmaznak. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a településszerkezeti tervhez 
készített megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat szükség szerint aktualizálva és kiegészítve 
felhasználható a helyi építési szabályzathoz is. A megalapozó vizsgálatra és alátámasztó javaslatra vonatkozó, 
Korm. rendeletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, 
egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település 
településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az alátámasztó javaslat 
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmi követelményei szerint készült. 

A településszerkezeti terv határozza meg Üllő térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és a 
megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási 
módját, a település működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában, az országos és térségi 
érdek, a szomszédos települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása, 
vagy legalább szinten tartásának figyelembe vételével. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelmények szerinti településszerkezeti tervet, annak leírását és egyéb mellékleteit a 
határozattal jóváhagyandó munkarész tartalmazza. Jelen alátámasztó munkarész az egyes területek 
területfelhasználásának, a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezésének és a védőterületek, korlátozások 
helykijelölésének indoklását, hatásainak elemzését és szakági javaslatokat tartalmazza. 

A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja a táj-, az épített- és a 
természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, 
továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos 
előírásokkal a helyi építési követelményeket, jogokat is kötelezettségeket. A helyi építési szabályzatról alkotott 
rendelet mellékletét képezi külön a külterületet és külön a belterületet lefedő szabályozási terv. A helyi építési 
szabályzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján 
készült. Az alátámasztó javaslat tartalmazza az egyes építési övezetek, övezetek tagolásának, illetve az egyes 
szabályozási elemek kijelölésének indoklását. 

1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Üllő a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében, a budapesti agglomerációban helyezkedik el, közúton 
mindössze 28 km-re a fővárostól. 5 km-re található a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, illetve közvetlen 
közelében fut az M0 autópálya. A 2005-ben városi rangot kapott település az Alföld és a főváros találkozásánál 
fekszik, így szoros kapcsolata van a fővárossal és agglomeráció szomszédos teleüléseivel.  

Üllő a budapesti agglomeráció délkeleti, jellemzően gazdasági, logisztikai szektorában helyezkedik el, az egyik 
fő közlekedési folyosó, a 400. sz. Vecsés-Üllő másodrendű főút két oldalán. Helyzetét alapvetően meghatározza, 
hogy a közvetlen közelében halad át az országos közlekedési főhálózat több eleme, közúti-, vasúti- és 
légifolyosók metszéspontja van a területén. A tervezett M4 gyorsforgalmi út megépülése tovább erősíti a város 
jó közlekedés hálózati adottságait. 

Településhálózati szempontból  városok csoportja kapcsolódik egymáshoz a 4. számú I. rendű főút és a 100-as 
Budapest - Cegléd - Szolnok vasútvonal mentén. Tényleges térségi és szomszédsági kapcsolata Vecséssel, 
Gyömrővel, Péterivel és Monorral van. Ecserrel és Maglóddal együtt a Vecsési Járás része. Vecsés, mint 
járásszékhely ellátja a közigazgatási feladatait, azonban a járás mind a közszolgáltatások, mind pedig a 
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különböző szabadidős lehetőségek tekintetében is rá van utalva Budapest szolgáltatásaira a kórházi 
egészségügyi ellátástól, a közép- és felsőfokú közoktatáson át a kulturális szolgáltatások igénybevételéig. 
Ingázás szempontjából legjelentősebb célpont a főváros, Monor és Vecsés, azonban egyre jelentősebb az Üllőre 
befelé történő ingázás is, a fővárosból, Monorról és a szomszédos településekről. 

Üllő térségi elhelyezkedésében nem következik be változás. Térségi szerepe és kapcsolatrendszere erősödik a 
területcsere érdekében lefolytatott területrendezési hatósági eljárásnak köszönhetően és annak köszönhetően, 
hogy a leállított gyorsforgalmi úthálózat továbbépítése újra a megvalósítás stádiumába került. Gazdasági 
potenciálja a gazdasági egyéb ipari terület kijelölésekkel megtöbbszöröződött, legalábbis területfelhasználási és 
kínálati szinten. A kiszolgálást és a tényleges igénybevételt az infrastruktúra hiánya, vagyis a gazdasági és egyéb 
iparterületi feltáró és kiszolgáló úthálózat és a részleges, a belterülethez közvetlenül kapcsolódó részeken a 
teljes közműellátottság kiépítésének szükségessége a megvalósítást rendkívüli mértékben nehezíti a 
magántulajdonban lévő területeken, a spontán jelentkező igények miatt. A megvalósítás anyagi terhei a 
vállalkozásokat, a területet igénybe vevőket terhelik. Az alvó településjelleg mindaddig megmarad, amíg a 
tényleges területhasználati szinten a lakóterületi használat a meghatározó, a helyi munkahelyi kínálat, helyben 
dolgozás alacsony marad. 

A térségi kapcsolatokat délkeleti irányba erősíti az M4 gyorsforgalmi út települést érintő szakaszának tényleges 
megépítése 2018-ig. A térségi kapcsolati rendszer a továbbiakban változatlan marad, meghatározó eleme 
országos szinten továbbra is az M0 autóút, az M4 gyorsfogalmi út, valamint az első és másodrendű főutak és az 
országos mellékúthálózat részeként az összekötő utak Gyál és Ócsa irányába.  

A 100a-as (Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza - Záhony) vasúti fővonalnak csak az ingázásban, a 
hivatásforgalomban van szerepe. Az intermodális központ kiépülését követően nőne meg Üllő szempontjából a 
vasútvonal jelentősége, az iparvágányok kiépítésével kapcsolódna be a város gazdasági életébe. A 
szállítmányozás egy része közúti tengelyről átterelődhetne vasúti tengelyre. 

A településfejlesztési koncepció sugallta fejlesztés eredményeként a településhálózat Budapest délkeleti 
térségében jelentősen besűrűsödik, az egymáshoz kapcsolódó települések összeépülnek. A különálló jelleg már 
most is megszűnt Budapest és Vecsés között, ez a településhálózati átalakulás várható Vecsés és Üllő között a 
fejlesztési lehetőségek megvalósításával. 

1.2. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

A területcserére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás keretében végrehajtott átrendezésének 
következménye, hogy Üllő közigazgatási területén belül a beépítésre szánt területek az északi közigazgatási 
területen csoportosulnak. A Vecséssel közös közigazgatási határt közelítik meg a beépítésre szánt különleges 
gazdasági és egyéb ipari, valamint ipari gazdasági területek. Az M0-ás autóút keleti oldalához kapcsolódik és a 4. 
számú elsőrendű főút (M4 gyorsforgalmi út 1. szakasza) központi belterületet elkerülő nyomvonaláig húzódik az 
amorf trapéz alakú, zömében beépítésre szánt területű városias települési térség. Szélessége közel 5700m, 
észak – déli tengelyű mérete 3000m. A tervezett beépítésre szánt területbővítés a meglévő belterület 1,5 
szeresét meghaladó mértékű.  

A beépítésre szánt új és korábban kijelölt gazdasági fejlesztési területet pontszerűen tagolják az erdőfoltok, 
erdőtervezett erdők, valamint vonalasan jelennek meg az ökológiai folyosóba tartozó vízfolyások, vízfolyás menti 
sávok és földrészletek a beépítésre szánt tervezett és napjainkra már igénybevett területek között. Üllő 
beépítésre szánt területei északnyugati délkeleti tengellyel az M0 autóút és a Gyáli út között az M4 gyorsforgalmi 
úthoz kapcsolódnak déli irányból. Az infrastruktúra hálózatokkal szabdalt északkeleti rész területhasználati 
szempontból kikerül a települési térségből, a mezőgazdasági térség részévé válik. Így a Péteri bekötő úttól 
keletre önállóan marad meg Hosszúberek lakóterülete, települési térsége. A településhálózati sűrűsödés a 
közigazgatási terület ezen részén kismértékben lazul. A Vasúti dűlő vízfolyásokkal, meglévő és főként tervezett 
közlekedési hálózati elemekkel, térségi közműhálózatokkal és védőzónákkal (50m, 100m, 250m, 300m) tagolt, 
mai igényeknek megfelelő lakóterületi fejlesztésre kevéssé alkalmas. Így a korábbi tervekben szereplő korábban 
tervezett hosszan elnyúló teljes belterületi összeépülés gondolata véglegesen kikerül a településszerkezeti 
tervből.  

A közigazgatási terület déli 2/3-a továbbra is beépítésre nem szánt terület marad, közel fele-fele arányban 
általános mezőgazdasági területként és erdőterületként. Az Ócsai úthoz kapcsolódóan megmaradnak a 
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majorságok, mint különleges területek mezőgazdasági üzemként, idegenforgalmi központként. A lovas-
központhoz kapcsolódó területek különleges beépítésre szánt területként nyújtanak fejlesztési lehetőséget. A 
Dóra major állatkórháza és oktatási központja különleges területi besorolása beépítésre szánt és beépítésre nem 
szánt területre tagolódik, valamint jogfolytonosság alapján a korábban kijelölt különleges idegenforgalmi 
rekreációs területi besorolások is megmaradnak. A besorolás megmaradását a térségi tervek is lehetővé teszik a 
jogfolytonosság alapján.  

A kelet – nyugati tengelyű vízfolyások a déli közigazgatási területet szintén jelentősen tagolják, az átjárhatóságot 
csak az országos közúthálózat elemei teszik lehetővé. 

A településszerkezeti tervi besorolásnak megfelelő tényleges igénybevétel a területhasználatok 1/3-ra jellemző. 
Az igénybe nem vett földrészleteken napjainkban is a mezőgazdasági használat az uralkodó. A jövőre nézve így 
jelentős a fejlesztési lehetőség. 

1.2.1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, HELYI SAJÁTOSSÁGOK 

A település szerkezetét és területfelhasználását alapvetően meghatározzák a természeti, vízrajzi és domborzati 
adottságok, valamint település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes 
határok, vízfolyások. A közigazgatási területet a vonalas közlekedéshálózati meglévő és tervezett elemek, 
valamint a vízfolyások, északnyugat - délkeleti tengellyel közel párhuzamosan, jelentősen tagolják. A 
villamoshálózatok, a szénhidrogén szállítóvezetékek és a termékvezetékek a közigazgatási területet keresztül-
kasul szelik, jelentősen korlátozzák a területhasználatokat, a beépíthetőséget (lakócélú használat, gazdasági célú 
beépítés, különleges rekreációs célú igénybevétel) és az erdőgazdálkodást.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének meghatározóbb vonalas elemei: 

 A város közigazgatási területének észak-nyugati részén halad az M0-ás autóút, M5 és 11. számú főút közötti 
szakasza. Üllő közigazgatási területén található az M0-ás és az M4-es gyorsforgalmi út csomópontja is. 

 Az M4-es gyorsfogalmi út, mely az Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – 
(Románia) nyomvonalon halad majd. Ennek Üllő belterületét észak-nyugatról kerülő, a 4603 j. Mende-Üllő-
Ócsa összekötő útig megépült része jelenleg a 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főútként 
üzemel. A nyomvonal csomóponttól Monor irányába haladó szakaszának engedélyezési terve alapján került 
feltüntetésre a településszerkezeti tervben. 

 A közigazgatási terület felső egyharmad részén halad át a 400. számú Vecsés-Üllő másodrendű főút és a 
központi belterületet északról megkerülő 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút. A 
belterület keleti határánál, a részben beépült gazdasági területnél találkozik, egyesül a két főút és 4. számú 
elsőrendű főútként halad tovább délkelet felé Monor irányába (Budapest – Debrecen - Záhony). 

 Nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala érinti a közigazgatási terület északi részét mely 
Budapest [Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]–Záhony térsége – (Ukrajna) és Röszke és Kübekháza – 
(Szerbia és Románia) irányába jelent majd távlatban kapcsolatot. A nyomvonal pontos térbeli terület 
igénybevétele nem ismert, így a településszerkezeti terv, vonalas szimbólummal jelöli az OTrT-ben 
szerepeltetett nyomvonalat és annak védőtávolságát. 

 A város közigazgatási területének északi egynegyedén halad keresztül a 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, 
Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb országos törzshálózati vasútvonal. A 
gazdasági területek háromnegyedét, az északi lakóterület 1/5-t, valamint az északkeleti mezőgazdasági 
területeket választja el a város többi területrészeitől halad keresztül a közigazgatási és a belterület egy 
részén. 

 Egyéb mellékútként, a 4603 j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út halad észak-dél irányba, ezzel tovább osztva 
mind a belterületet mind a külterületet, a nyomvonal kapcsolatot ad az M5-ös autópálya irányába is. 

 Szintén érinti a közigazgatási területet 31112 j. Péteri bekötőút, mint országos mellékút.  

 Tervezett agglomerációs út nyomvonala a településszerkezeti terven a 3101 jelű út délnyugati irányú 
nyomvonala továbbvezetése Üllő közigazgatási területére kerül a Vecsési közigazgatási határ és az M0-ás 
autóút közé. 
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 a jelentősebb vízfolyások is északnyugat-délkeleti tengellyel szelik át a közigazgatási területet: a 
belterülettől délre a Szilassy-csatorna és a Vasadi-főcstorna, a belterülettől északra a Gyáli I. csatorna.  

 Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület] 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a 
közigazgatási területen észak-déli irányban a belterületet keleti irányban megkerülve. 

 Országos szénhidrogén-szállító vezetékek haladnak a közigazgatási terület nyugati részén és a 
közigazgatási területet átszelve földgázszállító vezetékek, valamint a Barátság II. (Ukrajna) – Fényeslitke – 
Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta kőolaj szállító vezeték és a Tiszaújváros-
Százhalombatta termékvezeték.  

A fontosabb, településszerkezetet meghatározó területfelhasználások gyűrűszerűen épülnek egymásra. A 
belső mag a városközpont területe, melyeket lakóterületek öveznek, majd távolodva a központtól gazdasági 
területek alakultak ki, a legtávolabb pedig mezőgazdasági és erdőterületek találhatók. 

A település közigazgatási területét és a belterületét is négy részre osztja a 400-as számú főút és a 4603 j. 
Mende-Üllő-Ócsa összekötő út. Ezek belterületi szakaszai (Pesti út, Gyömrői út, Ócsai út) gyűjtőút szerepkörűek, 
kiegészülve az Ecseri út - Maglódi út nyomvonallal. Ezek mentén illetve, csomópontjuk körül alakult ki a 
városközpont is a fontosabb intézményekkel, így az elmúlt időszak jelentős fejlesztésével az "Üllő városközpont 
fejlesztési és funkcióbővítő rehabilitációja" című projekt megvalósításával, mely az új Polgármesteri Hivatal, 
Közösségi központ és étterem közös épülete mellett jelentős közterületi fejlesztést is jelent (sétáló utca, dísztér, 
szabadtéri színpad). A városközpont településközpont területei közterületeiben és tömbjeiben őrzik a történelmi 
településmagot. Utcahálózata megmaradt, térrendszere szűkült, besűrűsödött. a városközponti településrész 
ellátási központ is egyben. A lakóterületek irányából közel egyenlő távolságra helyezkedik el és az  kereszt alakú 
úthálózatnak köszönhetően minden irányból jól megközelíthető.  

Ezt a központot veszik közre a lakóterületek. A városközponton kívül, további négy városrészre tagolódik 
Üllő központi belterülete. Ezek nagy része homogén lakóterület, ahol a kertvárosias családi házas beépítés a 
jellemző, de az 1990-es évek után megjelent a több lakásos társasházas beépítési is, jellemzően a 
tömbfeltárással megnyíló fejlesztési területek és az újonnan felparcellázott területeken (Pedagósus-földek, 
Kenderes-alja). Mind a négy városrészben vannak beépült és fejlesztésre kijelölt lakóterületek. A központi 
belterülettől távolabb helyezkedik el a 31112 j. Péteri bekötőút  út mentén Hosszúberek lakóterülete. 

A kertvárosias és kisvárosias lakóterületeket keretezik gyűrűszerűen a gazdasági területek, melyek összterülete 
meghaladja a kijelölt lakóterületek összterületét. A gazdasági területek kapcsolódnak a főúthálózathoz, a 
főutakkal határosak, de egyes részei feltáratlanok. A belterülettől észak-nyugatra, a 4-es elkerülő út és a 
vasútvonal között (Üllő Airport Logisztikai Központ), valamint a belterület dél-keleti részén, a Pesti út mentén 
(Viktória ipari park) találhatóak a jelentősebb, nagyrészt már beépült gazdasági területek. Nagyméretű, gazdasági 
célú fejlesztési területeket a településszerkezeti terv az M0-ás autóút mentén jelölt ki. 

A közigazgatási terület déli részén a kedvező természeti adottságokra építve elsősorban a sport és szabadidős 
és oktatási tevékenységek elősegítése a cél. Ezen a területen található a Dóra-major területe, ahol jelenleg az 
Állatorvosi Egyetemhez tartozó Nagyállat Klinika működik. Az Ócsai út mentén jelentős rekreációs célú fejlesztési 
területeket jelölt ki a településszerkezeti terv, azonban egyenlőre ezen a területen még nem indult meg 
semmilyen beruházás. A természeti és táji szempontból értékesebb zömében mezőgazdasági- és erdőterületek 
is a belterülettől délre eső területen találhatók (Vasadi főcsatorna, Szilassy-csatorna mentén). Északon a 
közigazgatási határ, a gyorsforgalmi út, és a vasút között a Gyáli (1) csatorna környezetében szintén a 
mezőgazdasági területhasználat 

Jelentősen nehezítik a város egyes területrészei közötti közvetlen átjárhatóságot, gépjármű és kerékpáros 
gyalogos kapcsolatokat a közlekedési elemeken túl a vízfolyások a Gyáli (1) csatorna régi és új ága, a Vasadi (2) 
csatorna és a Szilassy (21) csatorna parti sávja és a vízfolyásokhoz kapcsolódó vizes élőhelyek ökológiai 
folyosót alkotó elemei. 

A város egyes részei közötti észak déli irányú átjárhatóságot mindössze a 4603. jelű Mende – Üllő - Ócsa 
összekötő út biztosítja. Erre fűződnek fel a központi belterületi városrészek, belterületi részek A Gyömrői út - 
Ócsai út forgalma kicsit haladja meg a másodrendű főút forgalmának 1/3-t. A forgalmi adatokból is következik, 
hogy a korábbiakkal ellentétben nem indokolt újabb észak - déli irányú útnyomvonal kiépítése a központi 
belterülettől délkeletre. Az összekötő úton még jelentős a kapacitás tartalék. Az Ócsai úthoz kapcsolódó 
külterületi különleges területeket és azok fejlesztéseit is ki tudja szolgálni a meglévő országos úthálózat. Új 
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önkormányzati út létrehozása sem indokolt a mezőgazdasági és erdő borította délkeleti külterületek 
kiszolgálására. A gyűjtőút-hálózati rendszerben az iparterületeken belül szükséges további észak – déli 
kapcsolat kiépítés a területek feltárhatóságához, megközelíthetőségéhez.  

Hosszúberek lakóterülete településszerkezeti és szabályozási tervi szinten a Péteri bekötőút két oldalára fűződik 
fel. A lakótelkek csak a bekötőút keleti oldalán épültek be az észak déli tengelyű kiszolgáló út mentén. A bekötőút 
nyugati oldala fejlesztési területként csak korlátozottan jöhet szóba az infrastruktúra kiépítetlensége és a 
szénhidrogén szállító vezetékek korlátozó hatása miatt. 

1.2.2. BELTERÜLET ÉS BELTERÜLETI FEJLESZTÉS 

A hatályos építésjogi jogszabályok a belterület fogalmát nem használják, ahhoz építési jogot nem kötnek. 
Ingatlan-nyilvántartási és területszervezési szempontból a település közigazgatási területe azonban továbbra is 
belterületre és külterületre tagolódik. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 
szerint belterület a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, 
beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó - a helyi építési szabályzatban kijelölt része. 

A településrendezési eszközök szerint a belterületet beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek alkotják, 
beépítésre szánt területi dominanciával. A meglévő belterület bővítése, a belterületi határ módosítása a 
településszerkezeti terven jelöltek szerint, ütemezetten javasolható.  

A hatályos településszerkezeti terv jelentős méretű, tervezett lakó településközponti és gazdasági területek 
kijelölését tartalmazta. Ezek jelentős részét a településszerkezeti terv továbbra is fejlesztési területként, egyben 
tervezett belterületként kezeli. A szabályozási terv a korábbi átmeneti szabályozással érintett területek egy részét 
- melyek építési joggal nem rendelkeztek - mint távlati fejlesztési területeket, korlátozottan beépíthető 
mezőgazdasági övezetként kezeli az ütemezhetőség biztosítása céljából. Értelemszerűen ezek belterületbe 
vonása és a távlati fejlesztési célnak megfelelő hasznosítása a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
módosításával történhet. 

A belterületbe vonás a tartalék lakóterületek igénybevételénél válik szükségessé. A lakóterületeknél biztosítani 
kell a teljes közműellátást, a szilárd burkolatú, vízzáró gyalogos és gépjármű közlekedést, a közvilágítást, a 
felszíni csapadékvíz rendezést, a városi szintű szolgáltatásokat (közterület karbantartás, tisztítás, síkosság 
mentesítés, zöldítés, szemétszállítás, stb). ezért szükséges és indokolt a belterületbe vonás. A belterületi kertek, 
mezőgazdasági céllal használt belterületi vagy belterülethez közvetlenül kapcsolódó földrészletek a lakóterületi 
fejlesztések tartalékait jelentik. Tulajdonosi szándékegyezés esetén, a mezőgazdasági céllal használt telkek, 
telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt elkészíttetni a közterületi és telekszerkezeti 
szabályozást, valamint a fejlesztéshez szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, a szükséges 
telekrészek leadását külön önkormányzati döntés alapján meghatározni. Termőterület végleges máscélú 
hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos feltételek 
meglétéhez köthető. 

A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni kívánt 
terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása megvalósítható 
legyen. Külterületen belül zárványszerűen, telkenkénti belterületbe vonás nem hajtható végre lakóterületi 
fejlesztési szándék esetén sem. Tömb szinten előkészített kiszolgáló utakkal határolt területre hozható 
belterületbe vonásra vonatkozó támogató döntés.  

Ugyancsak belterületbe vonás javasolt az igénybevétel ütemének megfelelően a településközponti 
területfelhasználás esetén. Zárványként maradt ki a belterületből a Maglódi út, Zsaróka út által határolt 
háromszög alakú több telekből álló 9ha körüli terület. Az érintett területtől délre lévő lakóterületek is és az északra 
lévő kereskedelmi szolgáltató területek (Oriflame, Rossmann) is a belterület részei. A Keleti városrészben a 
központi belterületen már igénybe vett belterületi lakóterület és a 4. számú másodrendű főút között közel 10,5 ha 
javasolt belterületbe. Belterületbe javasolt Hosszúberek lakóterületi fejlesztési területe is. a belterületbe javasolt 
részek csak részben közművel ellátottak. 

A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. Külterületen, a 
településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. A gazdasági területek 
fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A gazdasági területek beépítésre szánt 
területként is fejleszthetők. Az önkormányzatnak teljes körű ellátási kötelezettsége a gazdasági területeknél nem 
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áll fenn. Belterületbe vonásuk nem indokolt. A belterülethez kapcsolódó különleges lovas idegenforgalmi területek 
is fejleszthetők beépítésre szánt területként, belterületbe vonás nélkül. A déli külterületen lévő, mezőgazdasági 
és erdőterületek közötti beépítésre szánt területfelhasználások változatlanul a külterület részei maradnak, 
belterületbe vonásuk nem indokolt. 

1.2.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE 

A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és 
beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy 
a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, 
önkormányzati fejlesztési szándékok, és az elkészített, elfogadott településfejlesztési koncepció (TFK) határozta 
meg. Hatottak a besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény követelményeiben meghatározott, a térségi területfelhasználási 
kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.  

Az egyes területeket a jelenlegi és a célzott területfelhasználás, valamint az építési jelleg alapján a 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint meghatározott, települési területfelhasználási egységekbe lehet sorolni 
a településrendezési eszközök készítése során, figyelembe véve a területrendezési tervekben meghatározott 
területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket. A területfelhasználási egységek építési szempontból 
beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe és beépítésre nem szánt területbe  
sorolhatók. A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett 
beépítettsége legalább 10%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett 
beépítettsége legfeljebb 10%.  

A településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységeket a helyi építési szabályzat 
beépítésre szánt területeken építési övezetekre és beépítésre nem szánt területeken övezetekre tagolja. Az 
egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó részletes előírásokat, telekalakítási és beépítési 
paramétereket a helyi építési szabályzat tartalmazza. 

Területfelhasználás rendszere az országos úthálózatok által képzett x alakú tengelyre fűződik fel. A központi 
magot a Városközponti városrész településközponti vegyes telkei adják. Ezek jellemzően igazgatási, 
intézményi, oktatási, közösségi, hitéleti, kereskedelmi szolgáltatói létesítmények. Jelentős a terület-
felhasználáson belül a korábbi lakó funkciót megőrző telek és épület tisztán lakócélú hasznosítással, vagy 
minimális kereskedelmi szolgáltatói rendeltetéssel. A Városközponti városrész karaktere a jövőben is a jelenlegi 
marad. A városi megjelenés erősödik az új körponti térrendszer és a fásított közteret keretező 2 emeletes 
épülettömegek megépülésével. A központi magot a lakóterületek gyűrűje veszi körül mind a 4 városrészben. 
Északon, nyugaton és keleten a lakóterületeket gazdasági területek zárják le. Ennek köszönhetően a 
lakóterületi fejlesztéseknek behatároltak a területi bővülési keretei. Jellemzően mezőgazdasági céllal használt 
kert területek a lakó és a kereskedelmi szolgáltató gazdasági és az egyéb ipari gazdasági területek határán. 
Nyugaton és délen az Öregszőlő dűlő környezetében a lakóterületi terjeszkedésnek az erdőtervezett erdők 
szabnak határt. A gazdasági területbővülés határait a közlekedés hálózati elemek adják főként északon és 
nyugaton, valamint délnyugaton az erdőtervezett erdők és a Vasadi (2) főcsatorna vízfolyását kísérő ökológiai 
folyosó. Csak a déli gazdasági terület nyitott a 4. számú elsőrendű főúttól délre lévő mezőgazdasági területek 
felé.  

Üllő sajátossága, hogy területileg bezárt a város fejlesztési lehetősége, településszerkezeti tervi szinten. Déli 
irányban tud csak kismértékben bővülni hosszútávon a mezőgazdasági területek rovására a térségi tervek adta 
keretek között. A településszerkezeti bezártságnak hátránya egyenlőre nem mutatkozik, mivel a beépítésre szánt 
területek kapcsán a tényleges igénybevétel nem éri el a besorolás szerinti területek 50%-át. 

A város területeit az ITS (Integrált Településfejlesztési Stratégia) meghatározott öt elkülöníthető városrészre 
osztja. Ezek a Városközpont belvárosi része, az Északi városrész, a Nyugati városrész, Déli városrész, Keleti 
városrész. Az égtáj szerint elkülönülő városrészeket az országos közúthálózat elemei választják szét. A Pesti út – 
Ócsai út – Gyömrői út találkozásánál került sor a belvárosi rész lehatárolására a József Attila u. – Gyömrői út – 
Pávai Vajna u. – Gyár u. – Kertekalja u. – István u. – Hunyadi u. – Petőfi u. – Kenderes u. – Széchenyi u. – 
Batthyány utca mentén. 
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1.2.4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

A központi belterület nagy része homogén lakóterület, építési joggal és szabályozási tervvel rendelkezik. A 
Városközpont városrészben a kertvárosias lakóterületi besorolás és használat keretezi a településközponti 
területeket. A besorolásba az aprótelkes területek éppúgy beletartoznak, mint a történetileg kialakult nagykertes 
szalagtelkek. A városrész zárt, fejleszteni csak a rendelkezésre álló telkek intenzitásának növelésével lehet. Az 
Északi városrész belterületi részén a vasúttól északra a Zsaróka útig húzódik a kertvárosias 
területfelhasználásba és építési övezetbe tartozó lakótelkek sora. A lakóterület utcahálózata tervezett, a 
vasútvonallal párhuzamos és merőleges rendszerű, szabályos tömbökkel kisebb belső lakótelkekkel. Az északi 
városrész lakóterületeit a Zsaróka út határolja és választja el a városrész többi területfelhasználási egységétől. A 
Keleti városrészben a városközponthoz kapcsolódó kertvárosias lakótelkek telekszerkezetét a történetileg 
kialakult utcahálózat határozta meg. A Pedagógus-földek nagy részének igénybevételére is sor került kisvárosi 
sűrűséget megközelítő módon. A foghíjtelkek némi tartalékot biztosítanak a további igények kielégítésére. A 
Keleti városrészhez tartozik a Hosszúberek településrész, amelynek lakótelkei a kertvárosias lakóterülethez 
tartoznak. A Déli városrészben az Ócsai útra kifutó utcák szolgálták ki a kültelkeket, ezek határozták meg a 
tömbök méreteit és a telekszerkezetet. Egységes szabályos telekszerkezet és tervezett utcarendszer a Kertekalja 
utca és a Gyár utca között alakult ki. A Nyugati városrész kertvárosi lakóterületei nőtt jelleget tükröznek, 
utcahálózatban, telekszerkezetben. A kültelkek fokozatos beépülése a régi szerkezetet őrizte meg, közterületi 
rendszerben, szélességben és telekszerkezetben. A városrész déli részén a kerthasználati dominancia 
megmaradt, egymás mellett sorakoznak a kertek és a lakótelkek, valós használat szerint. 

A lakóterületek a korábbihoz hasonlóan zömében kertvárosias besorolásba kerülnek a jogfolytonosság 
fenntartása miatt. Annak ellenére, hogy a 600m2 alatti kis telkek és a csoportházas beépítéssel hasznosított 
telkek túlépítettek, kisvárosi jellegű zsúfoltságot eredményeznek. Hosszúberek kertvárosias lakótelkein a falusi 
hangulat az uralkodó. Üllő Keleti városrészének keleti peremén lévő nagyobb telkek kisvárosias lakóterületbe 
tartoznak (Dóra Sándor krt., Kistemető utca). Kisvárosias besorolású területek aránya tervi szinten a lakóterületek 
közel 1/10-e. A 30%-os beépítettséget meghaladó kistársasházas beépítési forma idegen Üllő lakóterületi 
karakterétől, ezért a város más részein nem kerül sor kisvárosias területfelhasználási besorolásra. 

A lakóterületi fejlesztési területek összes területfelhasználási szinten besorolt területe csökkent. A korábbi 
központi belterület és Hosszúberek településrészeket összekötő nyugati-keleti tengelyű elképzelést a 
településfejlesztési koncepció elvetette. Ennek megfelelően a területrendezési hatósági eljárás részeként sor 
került a területcserére (PED/ÁF/233-17/2015.számú határozat), gazdasági terület kijelölése kapcsán szorult 
vissza a keleti lakóterületi kijelölés. Erdőtervezett erdőterületek közötti összhang megteremtése szintén 
szükségessé tette a délkeleti lakóterületi fejlesztés elvetését is. Az Északi városrészben is csökkent a lakó céllal 
használni kívánt területi kijelölés a Zsaróka utca déli oldalához és a Maglódi utcai lakóterülethez kapcsolódóan. 
Összességében a településszerkezeti terv jelentős, 175 ha-os visszalépést fogalmaz meg a korábbi 
településszerkezeti tervhez képest a kertvárosias lakóterületek vonatkozásában, de még mindig kb 100 ha-os 
beépítetlen terület marad településszerkezeti tervi szinten lakóterületbe sorolva. 

A Faiskola utca és a Pesti út közötti tömbfeltárás és beépítés kertvárosias lakóterületi besorolásból átkerül 
kisvárosias lakóterületi területfelhasználásba (kb. ). Az átsorolás célja a Városközponti városrész szerepének és 
arculatának erősítése, valamint a ITS-nek való megfeleltetés. 

Tervezett lakóterület van az Északi városrészben a Kertek alja dűlőhöz kapcsolódóan (kb. 22,97 ha), a Nyugati 
városrészben a belterületi határhoz kapcsolódóan (Erdősor utca, Pipacs utcai tömbfeltárás, Tölgyes lakópark, 
Halomhatár utca menti terület, összesen: 42,51 ha). A Déli városrészben a tartalék, jelentősen átalakuló terület a 
Szőlőskert utca beépítetlen, kertként használt telkeinek összessége (5,9 ha), és további építési lehetőséget jelent 
a Kertek-alja utcai tömbfeltárás során kialakítható terület (kb. 4,4 ha). A Keleti városrészben a Pedagógus földek 
(3,07 ha) beépítetlen telkei és Hosszúberek területén (11,7 ha) a Péteri bekötőút két oldalán kijelölt kertvárosias 
lakóterületek jelentenek fejlesztési területet. 

A Kenderes dűlőhöz kapcsolódó lakóterületi fejlesztés változatlan súllyal marad meg, annak ellenére, hogy 
jelentős a tényleges igénybevételt korlátozó tényező (vasúti fővonal zaj és rezgésterhelő hatása, mélyfekvésű 
belvízzel veszélyeztetett terület, megoldatlan felszíni vízelvezetési rendszerrel, infrastruktúra hiányos, feltáratlan, 
telekszerkezet szempontjából rendezetlen városrész). 

Jellemzően a Városközpont területét sorolja a településszerkezeti terv településközponti vegyes 
területfelhasználásba. A hagyományos Városközpont, mint összvárosi ellátó központ továbbra is elsődleges 
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jelentőséggel bír. A kompakt városszerkezet és alakzat a Városközponti városrész központi szerepének 
erősítését teszi szükségessé, így a városi ellátó és közösség szervező funkciók szélesítésére a Városközponton 
belül szükséges helyet találni (piac, közösségi terek láncolata). Településközponti vegyes területbe sorolja a terv 
a történetileg kialakult központot a Városközpont városrészben, a Pesti út nyugati szakaszának északi és déli 
oldalát, és a Pesti út keleti szakaszának északi oldalán lévő telkeket. Ugyancsak településközponti területbe kerül 
a Gyömrői út és az Ócsai út Városközponthoz kapcsolódó 2-3 tömbje. Településközponti területfelhasználásba 
maradnak az óvodai ellátás telkei. Az országos utak menti területek intenzitásnövekedéssel átalakuló, 
városiasodó területek. A besorolt tömbökben, a lakófunkció mellett, annak rovására az ellátásában szerepet 
játszó igazgatási, közösségi, kulturális, szakrális, egészségügyi, oktatási és szociális ellátási, kereskedelmi 
szolgáltatói, vendéglátói, egyéb gazdasági funkciók is helyet kapnak. Településközponti vegyes 
területfelhasználási besorolás a központi belterületen kismértékben változik. A városközponti Városrészben a 
területi lehatárolása marad, az országos összekötő utak mentén sem változik a korábbi besorolás a 
jogfolytonosság fenntartása érdekében. A meglévő épületek bontását követő újraépítésnél azonban szorgalmazni 
kell a közösségi funkciók erősítését, a szolgáltatói kereskedelmi, részben vagy egészben közösségi 
rendeltetéseket. Úgy hogy az ne járjon életminőség romlással, biztosított maradjon a jogszabályokban 
meghatározott telken belüli parkolás és a telken belüli közérzetet javító minimális zöldfelület. A tisztán lakócélú 
újraépítéseknél a lakóterületekre meghatározott lakóminőségre célszerű törekedni kisebb beépítési intenzitással 
és nagyobb telken belüli zöldfelülettel. 

A közösségi funkciókat is befogadó fejlesztési terület a Városközpontban, a Deák Ferenc utcai tömbbelsőben 
alakítható ki (kb. 1,1 ha), ahol telepítési tanulmányterv szerint alakítandó ki az érintett terület szabályozása. 

A délkeleti kialakításra váró településkapu a 400. számú főút és a 4. számú főút találkozásánál szintén 
településközponti vegyes területfelhasználásba marad. A még igénybe nem vett, 9,44 ha-os fejlesztési területen 
a közösségi funkciókat célszerű előnyben részesíteni, a lakófunkcióval szemben Az infrastrukturális fejlesztést és 
telekcsoport újraosztását is igénylő korábbi besorolások megmaradnak a 4. számú elsőrendű főút keleti szakasza 
mentén, távlati használati céllal. 

További, településközponti fejlesztési terület a Zsaróka utcától délre eső, lakóterületek és kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület közé ékelődött 9,21 ha-os terület. A gazdasági és lakóterületek közötti telekcsoport 
alkalmas a funkcionális átmenet befogadására, akár térségi szerepű oktatási igazgatási szolgáltatói rendeltetések 
létesítésére. 

A belterülettől észak-nyugatra, a 4. számú elsőrendű főút és az M0 autóút között (Üllő Airport Logisztikai 
Központ), valamint a belterület dél-keleti részén, a Pesti út mentén (Viktória ipari park) találhatóak a jelentősebb, 
nagyrészt már beépült gazdasági területek.  

A korábban kijelölt gazdasági területek megduplázódnak a közigazgatási terület nyugati részén. A kereskedelmi 
szolgáltatói besorolások változatlanok maradnak a jogfolytonosság megtartása érdekében. Kereskedelmi 
gazdasági szolgáltatói területfelhasználásba jelenleg a délkeleti gazdasági terület beépült működő és 
fejlesztésre kijelölt infrastrukturális ellátást igénylő része tartozik (Viktória ipari park és kapcsolódó területek). 
Ugyancsak kereskedelmi szolgáltatói területfelhasználási besorolásban marad az északi városrész Zsaróka úti 
betelepült gazdasági területe. A 4. számú elsőrendű főút várost elkerülő keleti szakaszához kapcsolódó 
gazdasági területek is kereskedelmi szolgáltatói besorolásba kerülnek, elhelyezkedésük, városkapu szerepük 
miatt. A besorolás a szélesebb körű funkcionális használat lehetőségét kínálja, a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló egyéb gazdasági célú használat mellett minden kereskedelmi, szolgáltató tevékenység befogadására 
alkalmas a terület. 

A településfejlesztési koncepcióban és integrált településfejlesztési stratégiában rögzítettek szerint, az M0-ás 
autóút és a 4. számú elsőrendű főúthoz kapcsolódó területetek egyéb ipari gazdasági területfelhasználásba 
kerülnek. A településszerkezeti tervi kijelölés összhangban történik a területcserére vonatkozó 
területfelhasználási engedélyben foglaltakkal. A betelepüléshez jelentős infrastrukturális fejlesztés is 
szükséges, gyűjtőút és kiszolgáló úthálózat kiépítés és közműhálózat fejlesztések. Az új iparcsarnokok, ipari 
épületek a korlátozó tényezők figyelembe vételével helyezhetők el. Az egyéb ipari gazdasági területen belül az 
igénybevételhez gyűjtőúthálózat kiépítése szükséges, valamint a főutak és gyorsforgalmi utak irányába 
csomóponti rácsatlakozási lehetőség biztosítása. 
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Korábban is a környezetre jelentős terhelő hatást gyakorló ipari területfelhasználási besorolásban volt és 
marad a vecsési közigazgatási határ közelében MOL telepe és az inert hulladék feldolgozó telep iparterülete 
Gyömrő közigazgatási határa közelében. 

A korábbi különleges területi besorolások közül azok a telkek melyekre az alacsony beépítési intenzitás a 
jellemző, kikerülnek a beépítésre szánt különleges területek csoportjából (sport, temető, sportlövészet, 
külszíni bánya). 

Ugyanakkor megmarad különleges területfelhasználásban a repülőtérhez kapcsolódó gazdasági területként 
leszabályozott terület a vecsési közigazgatási határ és az M0 autó út között. A csatlakozó vecsési területek a 
reptér fejlesztéséhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe soroltak. a repülőtérhez 
kapcsolódó gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói funkciók számára fenntartott településrész. Hasznosítási 
lehetőségeket szűkíti a repülőtéri leszálló pálya magassági korlátozása, az OTrT-ben rögzített tervezett 
gyorsvasút nyomvonala. Beépítést befolyásoló elem a terület közel felét lefedő régészeti lelőhely is. 

Különleges oktatási központ területbe (Ko) sorolt az Állatorvos-tudományi egyetem Dóra-majori intézete. A 
Dóra major 1200ha-on működő tangazdaság, csak 1990.-ben lett az Állatorvos-tudományi egyetem kísérleti 
intézete, 1999.-től a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Tangazdaságaként működik. A tangazdaság 
teret ad az állattenyésztésnek, a növény - és takarmánytermesztésnek, idegenforgalmi szerepet is betöltő lovas 
központnak, - állatorvosok számára szervezett bemutató programoknak, iskolai csoportoknak, gyakorlati 
lehetőséget biztosít magyar- és külföldi diákok részére, valamint az érdeklődő családok és a nagyközönség 
számára ismeretterjesztő, idegenforgalmi programokat kínál. A tervek szerint ez a terület fogja az Olimpia 
lovasszámai részére is biztosítani a területet. A széleskörű tevékenység indokolja a különleges oktatási területi 
besorolást. A terület használata széleskörű, majorsági épületekkel, állattartó épületekkel, oktatási, állatklinikai 
épületekkel, turisztikai létesítményekkel intenzíven beépített részek épp úgy megtalálhatók, mint a termény, 
takarmány előállítás beépítetlen területrészei. A területet indokolatlanul ketté szelte az Ócsai út tervezett délkeleti 
elkerülő szakasza, a nagytávon tervezett útnak forgalmi szempontból nincsen szerepe. A gyorsforgalmi úthálózati 
fejlesztések és a fuvarozással kapcsolatos jogszabályi változások miatt az átmenő teherforgalom nagysága 
jelentősen lecsökkent. Az út nyomvonal jelölése a településszerkezeti tervről lekerül. Ennek révén a dóra major 
egységes területfelhasználási besorolása megmarad.  

Különleges lovas idegenforgalmi terület (Klo) területhasználati besorolásba kerülnek azok a földrészletek, 
amelyeken a már megkezdett lótartáshoz kapcsolódó tevékenységet kívánják fenntartani, fejleszteni, kialakítani a 
tulajdonosok. A lovasbázisok, központok Üllő idegenforgalmi fejlesztéseit szolgálják. A lovasközpontok 
intenzívebben beépített részei kerülnek a a beépítésre szánt különleges területfelhasználásba. 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) Jogszabályi változás következtében a korábban gazdasági 
területbe sorolt mezőgazdasági üzemi területek különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználási 
besorolásba kerülnek Tornyoslöb területén és a Szekeres tanyán. A Pusztalöb mezőgazdasági üzeme, a déli 
közigazgatási határnál lévő Hubert-tanya, az Ócsai út északi oldalán a belterületi határtól délnyugatra működő és 
fejleszteni kívánt lovas-tanya, valamint a kisállat-temető céljára korábban fenntartott különleges terület szintén 
különleges mezőgazdasági üzemi besorolásba kerül. A területfelhasználási besorolás a működés és fejlesztés 
kereteit biztosítja és megteremti a lovas-turizmuson keresztül az idegenforgalmi fejlesztés lehetőségeit. 

 

1.2.5. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A közlekedési területfelhasználás meglévő állapotának elemzését a megalapozó vizsgálati munkarész 
tartalmazza. A nyugati közigazgatási határ közelében, azt lekeresztezve halad az M0 autóút, ívesen, észak déli 
tengellyel. Természetes határt képez Vecsés és a repülőtér területei felé. A településhálózati szerkezet teljes 
összenövését akadályozza meg. A közlekedési rendszer másik gyorsforgalmi úti eleme az M4 autópálya várost 
érintő szakasza. A közlekedési hálózaton belül ez a várost érintő legjelentősebb fejlesztés. Az 1. szakasz már 
megépült, északról behatárolja a központi belterület fejlesztési lehetőségeit. A keleti irányú továbbvezetéshez az 
1. szakasz és a 2a szakasz találkozásánál különszintű csomópont létesül, majd a 2a szakasz lekeresztezi a Gyáli 
(1) csatornát és halad a kisajátítási terven meghatározott és a kisajátítási terv szerint kiszabályozott 
nyomvonalon. Az M4-es autópálya 2a szakasza kiszabályozása már külön eljárás keretében megtörtént, így a 
gyorsforgalmi út érintett szakaszának a besorolása KÖu jelű közlekedési területfelhasználás. 
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Az országos főúthálózat elemei és a mellékúthálózat összekötőúti és bekötőúti elemei, valamint az 
önkormányzati közterületi gyűjtőutak telkei változatlanul KÖu jelű területfelhasználásba kerülnek. A tervezett és 
javasolt új különszintű és szintbeli csomópontok közül csak az M4 autóúthoz és a Gyömrői úthoz kapcsolódó 
csomópont kerül közlekedési terület-felhasználásba, csak az rendelkezik kiszabályozott önálló telekterülettel. 

Az önkormányzati úthálózat fejlesztéseként létre jövő új gyűjtőút hálózati elemek nem kerülnek közlekedési 
területfelhasználásba. Kiszabályozásukra a településrendezési szerződés megkötését követően kerülhet csak 
sor. Településszerkezeti szinten, a városon belüli jelentősebb közösségi vagy a közösségi használatra megnyitott 
parkolók nem jelennek meg, nem kerülnek közlekedési területfelhasználásba.A kiszolgáló és lakóutak a 
kapcsolódó területfelhasználások részei maradnak. A kerékpárút hálózat és a kerékpáros nyomvonal elemei nem 
külön területfelhasználásként, hanem vonalas jellegű infrastrukturális elemként kerülnek a településszerkezeti 
tervre. 

A 100a vasúti fővonal telke, állomása, megállója KÖk jelű kötött pályás közlekedés területfelhasználásban 
marad. A vasútvonalon új átjáró, új csomópont nem tervezett. A tervezett iparvágány kiszabályozására még nem 
került sor, telekkel nem rendelkezik, így a gazdasági területfelhasználás része marad. Az új nagysebességű 
gyorsvasút OTrT szerinti nyomvonala is csak jel szerint kerül fel a TSzT-re, a közigazgatási terület keleti 
határának közelében. (A nyomvonalra még tanulmányterv sem készült.) 

A korábbi terv a telekigényes közművek telkét a környezetre jellemező terület-felhasználásba tartotta. Ezek a 
közműveket befogadó telkek jelen felülvizsgálat részeként önálló beépítésre szánt terület-felhasználásba 
kerülnek. A nem vonalas jellegű közüzemi közmű létesítmények telekigényes területeit a településszerkezeti terv 
önálló közmű terület területfelhasználásba sorolja (elektromos alállomás, gázfogadó, gáznyomás szabályozó, 
vezetékes hírközlési központ, vezeték nélküli hírközlési adótorony telke, szennyvíz átemelő telke, stb.). A jelenleg 
még nem ismert és nem besorolt, de az ellátáshoz szükségessé váló új közműtelek bármely terület-
felhasználásban létrehozható. 

Az Északi, Keleti és Déli városrész nagyobb közparkja közkertje zöldterületi területfelhasználásba került. 
Zöldterület közpark besorolásba kerülnek a korábban zöldterületként besorolt és 1ha-t meghaladó közterületek, 
valamint az Északi városrész vasút közeli korábban sportterületi besorolású közterülete. Az 1ha alatti közkerteket 
a szabályozási terv különbözteti meg az övezeti besorolás szintjén. A közkertek a zöldterületi besorolás részei 
maradnak. Nem kerülnek zöldterületbe a főutat kísérő közlekedési zöldfelületek. A településszerkezeti terv a 
zöldterületek mennyiségi fejlesztésére nem tesz javaslatot, még ott sem, ahol a városrész zöldterület hiányos. Az 
elmúlt évtizedekben megvalósult telkenkénti spontán átalakulások beépülések, magánérdekek a közkert közpark 
iránti igényt háttérbe szorították. A magántelken a közösségi érdek nem cél. A Városközponti városrészben, a 
városi sétányhoz kapcsolódóan sor kerül új zöldterület közkert kijelölésére. A Nyugati városrész változatlanul 
zöldterület hiányos városrész marad. 

A település erdőterületinek lehatárolására a kapott adatszolgáltatás (erdőtervezett lehatárolás és az elsődleges 
rendeltetés szerinti besorolás) és a térségi tervekben rögzített lehatárolások alapján került sor. Az erdő 
területfelhasználás a településszerkezeti terv szintjén szétválasztottan jelenik meg. A terv megkülönbözteti a 
gazdasági, a védő, és a közjóléti erdőt. A délnyugati új egyéb ipari terület keleti és déli határában a lakóterületek 
és az ökológiai folyosó védelmére új erdő terület-felhasználási besorolásra kerül sor. 

A mezőgazdasági területek átrendeződnek. A nyugati közigazgatási területen jelentősen csökkennek, a 
közigazgatási terület keleti részén a településrészek összeépülésének elvetésével jelentősen növekszik a 
mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területek összessége. A mezőgazdasági területfelhasználást az M4-
es autópálya 2a szakasza is csökkenti. A településszerkezeti terv az általános mezőgazdasági területet és a 
kertes mezőgazdasági területet különböztette meg. Utóbbi a közigazgatási terület Monori határánál van. Ez a 
megkülönböztetés jelen tervben is megmarad. Az általános mezőgazdasági területbe a szántó területek és a rét, 
legelő besorolású földrészletek egyaránt bele tartoznak. 

Különleges beépítésre nem szánt területfelhasználást a korábbi TSZT nem tartalmazott (az akkor hatályos 
jogszabályi környezet miatt). A legfeljebb 10%-os beépítési mértéket igénylő területek kerülnek a terület-
felhasználásba, így a sportterület, a bányaterület, a repülőtéri irányítási terület és a temetők területe, valamint a 
Dóra major beépítésre nem szánt része kerül ebbe a besorolásba. A nyugati közigazgatási határhoz kapcsolódó 
korábban is kijelölt rekreációs terület is átkerül a különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásba. Az 
50ha-t meghaladó területnagyságra vetített legfeljebb 10%-os beépíthetőség is jelentős, jól használható 
beépíthető m2-t biztosít. 
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Üllő külterületét a nyugat - kelet irányú csatornák jelentősen tagolják. Ezek a csatornák korábban is és a jövőben 
is a vízgazdálkodási területfelhasználás részei. A területfelhasználás összességében nem változik. 

1.3. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közlekedési, azon belül 
szétválasztva a kötöttpályás és a közúti közlekedés elemeit, valamint egyéb területfelhasználási egységekben 
megjelenő önálló közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló 
vízgazdálkodási térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az 
egyéb vízfolyások.  

1.3.1. SZERKEZETALKOTÓ ÉS TAGOLÓ KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ NYOMVONALAS ELEMEK 

A település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas 
műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.  

A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemek, különös tekintettel az 
országos főutakra és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják. A település jelenlegi 
szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

 A város közigazgatási területének észak-nyugati részén halad az M0-ás autóút, M5 és 11. számú főút közötti 
szakasza. Üllő közigazgatási területén található az M0-ás és az M4-es gyorsforgalmi út csomópontja is. 

 Az M4-es gyorsfogalmi út, mely az Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – 
(Románia) nyomvonalon halad majd. Ennek Üllő belterületét észak-nyugatról kerülő, a 4603 j. Mende-Üllő-
Ócsa összekötő útig megépült része jelenleg a 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főútként 
üzemel. A nyomvonal csomóponttól Monor irányába haladó szakaszának engedélyezési terve alapján került 
feltüntetésre a településszerkezeti tervben. 

 A közigazgatási terület felső egyharmad részén halad át a 400. számú Vecsés-Üllő másodrendű főút és a 
központi belterületet északról megkerülő 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút. A 
belterület keleti határánál, a részben beépült gazdasági területnél találkozik, egyesül a két főút és 4. számú 
elsőrendű főútként halad tovább délkelet felé Monor irányába (Budapest – Debrecen - Záhony). 

 Nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala érinti a közigazgatási terület északi részét mely 
Budapest [Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]–Záhony térsége – (Ukrajna) és Röszke és Kübekháza – 
(Szerbia és Románia) irányába jelent majd távlatban kapcsolatot. A nyomvonal pontos térbeli terület 
igénybevétele nem ismert, így a településszerkezeti terv, vonalas szimbólummal jelöli az OTrT-ben 
szerepeltetett nyomvonalat és annak védőtávolságát. 

 A város közigazgatási területének északi egynegyedén halad keresztül a 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, 
Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb országos törzshálózati vasútvonal. A 
gazdasági területek háromnegyedét, az északi lakóterület 1/5-t, valamint az északkeleti mezőgazdasági 
területeket választja el a város többi területrészeitől halad keresztül a közigazgatási és a belterület egy 
részén. 

 Egyéb mellékútként, a 4603 j. Mende-Üllő-Ócsa összekötő út halad észak-dél irányba, ezzel tovább osztva 
mind a belterületet mind a külterületet, a nyomvonal kapcsolatot ad az M5-ös autópálya irányába is. 

 Szintén érinti a közigazgatási területet 31112 j. Péteri bekötőút, mint országos mellékút.  

 Tervezett agglomerációs út nyomvonala a településszerkezeti terven a 3101 jelű út délnyugati irányú 
nyomvonala továbbvezetése Üllő közigazgatási területére kerül a Vecsési közigazgatási határ és az M0-ás 
autóút közé. 

 Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület] 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a 
közigazgatási területen észak-déli irányban a belterületet keleti irányban megkerülve. 

 Országos szénhidrogén-szállító vezetékek haladnak a közigazgatási terület nyugati részén és a 
közigazgatási területet átszelve földgázszállító vezetékek, valamint a Barátság II. (Ukrajna) – Fényeslitke – 
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Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta kőolaj szállító vezeték és a Tiszaújváros-
Százhalombatta termékvezeték.  

A korábbiakhoz képest újabb nyugat - keleti tengelyű megosztást eredményez az M4-es autópálya északkeleti 
közigazgatási területen való továbbvezetése és megvalósítása (2a szakasz). Az autópályán kívül a 
településszerkezetet tagoló további elem belátható időn belül nem várható. 

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése szükségtelenné teszi a várost keletről elkerülő összekötő útszakasz 
megvalósítását. Ez kedvez a délkeleti külterületi erdők és mezőgazdasági földrészletek zöldfelületi szerepének 
megőrzésében, valamint a Dóra major különleges funkcionális egységének megtartásában. 

1.3.2. SZERKEZETALKOTÓ ZÖLDFELÜLETI RENDSZEREK, VÍZFOLYÁSOK 

A településen a vízfolyások és csatornák fontos szerkezetalkotó elemek a zöldfelületi rendszerben. A 
jelentősebb vízfolyások: 

 a Gyáli (1.)- csatorna mind két ága,  

 a vasút déli oldalán lévő csapadékvízgyűjtő csatorna,  

 a Vasadi (2.)-főcsatorna, 

  és a Szilassy-csatorna és mellékágai. 

Az egyéb zöldfelületi rendszerben a beépítésre szánt területek átrendeződése jelent változást. A nyugati 
közigazgatási területen az igénybevétel üteme szerint megszűnik a mezőgazdasági területek zöldfelületi 
rendszerben betöltött szerepe, a keleti közigazgatási területen a két belterület összeépülésének elvetése miatt 
azonban megmarad és felerősödik a mezőgazdasági területek ökológiai szerepe. Az erdő besorolású területek 
nagysága az adatszolgáltatás szerinti erdőtervezett területekkel bővült a vecsési és a vasadi közigazgatási határ 
közelében. 

A felszíni vízfolyások vízgazdálkodási besorolásba kerülnek, a vízfolyások kialakult rendszere a 
településszerkezeti terven nem bővül. 

1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

A tervlapokon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok 
és egyéb műszaki tényezők amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint 
övezeti előírásokhoz nem köthetők.  

1.4.1. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK 

A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület 
(biztonsági terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület 
kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – 
ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos 
jogszabályi előírásokon alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon 
alapuló elem szerepel, ezek módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye. 

Az országos infrastruktúra hálózat elemei jellemzően mezőgazdasági területeket érintenek jelenleg, jelentősen 
szabdalják a közigazgatási területet a Vasúti dűlőben, Hosszúbereki dűlőben, Zsaróka hegyen, Pávai-kerten, 
Juhállás dűlőben, valamint a Halomhatár dűlőben. A tervezett egyéb ipari gazdasági fejlesztések olyan 
területeken valósulnak meg, ahol jelentős helyi, térségi, országos vezetékek haladnak (Vecsés-Városföld DN700, 
Vecsés-Algyő DN600, Vecsés-Ercsi DN600, Vecsés-Budafok DN400, Vecsés-Csepel DN400, Vecsés-
Hajdúszoboszló DN350, Barátság II., Százhalombatta-Tiszaújváros DN400.). A beépítések során külön figyelmet 
kell fordítani ezekre a vezetékekre és védőtávolságukra. Az esetleges kiváltásukkor, átépítésükkor az 
üzembiztonság, az ellátás biztonsága nem szenvedhet kárt. A konkrét funkció, beépítés ismeretében a beépítést 
a közművekhez igazodóan kell meghatározni. A területen haladó kiemelt fontosságú közművek jelentősen 
korlátozzák az érintett egyéb ipari gazdasági és kereskedelmi szolgáltatói területek beépíthetőséget. 
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Üllő közigazgatási területén a következő - településrendezési és területhasználati szempontból korlátozó - 
védőterületekkel és védősávokkal kell számolni: 

 

Közlekedési nyomvonalak védősávjai: 

 A 4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút és a 400 - Vecsés - Üllő másodrendű főút 
külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 100-100 m védősáv biztosítandó, ahol minden építési 
munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges, (Ktv. 42/A §. (1) a) pont, ) 

 Az országos mellékutak mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv biztosítandó, ahol minden 
építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Ktv. 42/A §. (1) a) pont) 

 A tervezett M4 gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre szánt 
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével ( OTÉK 38. (8),  

 a 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb 
országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m távolságon belül építmény csak a 
vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK 38. § (10) bekezdés), illetve 100 méteren belül nem 
jelölhető ki új beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK 
38.§ (8) bekezdés). A zaj, rezgésterhelés, építmény elhelyezés és építés szempontjából figyelembe 
veendő védőtávolság 50m, a védőtávolságon belül a vasút kezelőjének hozzájárulásával lehet csak 
építési tevékenységet folytatni. 

A gyorsforgalmi utak mentén 100m a védőtávolság, a le- és felhajtóknál, a csomóponti ágaknál 50m. A 
védőtávolságon belül csak a gyorsforgalmi út kezelőjének hozzájárulásával lehet építési tevékenységet és a 
közlekedés biztonságot befolyásoló használati tevékenységet folytatni. A gyorsforgalmi utakat kísérő, terület-
felhasználási szempontból korlátozó 250m-250m-es védősáv nem kerül rá a tervekre, mivel a terület-
felhasználási besorolásnál figyelembe vételre került sor. Az úttengelytől számított 250m-es zónában csak 
gazdasági jellemzően ipari és kereskedelmi szolgáltatói, mezőgazdasági, erdő, vízgazdálkodási, különleges 
beépítésre nem szánt területfelhasználási besorolás található. 

Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja: 

 A villamosvezetékek és létesítmények védősávja (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység 
végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet): 

 220 kV-os távvezeték biztonsági övezete: 18,0-18,0 m,  

 120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m, 

 20 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete: külterületen 5,0-5,0 m, belterületen 2,5-2,5 m. 

 Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet): 

 Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,  

 Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m, 

 Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m,. 

 Kőolaj- és termékvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (2/2010. (I.14.) KHEM rendelet): 

 a Barátság II. (Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta 
kőolaj szállító vezeték (DN600) 18,0-18,0 m, 

 Tiszaújváros-Százhalombatta termékvezeték (DN200) 130-13,0 m, 

 Fáklya biztonsági övezete 30 m sugarú kör. 

 A szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye:  

 hatóság által egyedileg megállapított és rögzített mérettel,  
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 vagy előzetes megállapítás nélkül bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m, 
bűzzár és zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150m. A védőtávolságon belül új beépítésre szánt 
területen lakó-, üdülő-, vegyes rendeltetésű épület nem létesíthető. 

Felszíni vízek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás: 

 vízmű-kútnál nincs számítások alapján kijelölt védőövezet és védőidom, így a belső védőövezet a 
vízkivételtől számított minimum 10 m-es kör (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint), 

 A vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák partján, legalább egyoldali, a part-éltől mért, szabadon 
járható fenntartósáv biztosítandó, ami nem keríthető le és nem keríthető el (83/2014. Korm. rendelet):  

 az állami tulajdonú vízfolyások mentén a partvonaltól számított 6,0-6,0 m széles sáv, 

 Egyéb vízi létesítmények (vízfolyások, tavak) mentén 3,0-3,0 m széles sáv. 

 Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus 
céljait szolgáló épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet 
elhelyezni. 

 Növényvédelmi tevékenység a felszíni vizek környezetében a növényvédőszer veszélyességétől 
függően 200 m-en belül korlátozottan folytatható.  

1.4.2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELEMEK, TERÜLETEK 

A nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett területek, értékek, 
emlékek lehatárolása a kapott adatszolgáltatás alapján történt. 

Üllő területén nincs országos, illetve helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület, továbbá nincs 
kijelölve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „NATURA 2000” terület. 

Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás: 

 Természetvédelemmel érintett területek (országos ökológiai hálózat) esetében az elsődleges cél a 
természetes élőhelyek megőrzése, bármely építési tevékenység az illetékes hatóság beleegyezésével 
végezhető.   

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági és erdőterületeket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő.  

 Természeti területen (olyan terület, melyet természetközeli állapotok jellemeznek)- a jogszerűen 
beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes 
és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak 
partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése. 
(Ttv.) 

 Tájérték: A megalapozó vizsgálatban elkészített összeállítás a „tajertektar.hu” nyilvántartása, védelmi 
és korlátozó hozzárendelés nélkül. 

 Az elsődleges cél az ökológiai hálózathoz tartozó ökológiai folyosón belül a természetes élőhelyek 
megőrzése, a lehatároláson belüli bármely építési tevékenység az illetékes hatóság beleegyezésével 
végezhető. Az ökológiai folyosó adatszolgáltatásként kapott lehatárolását tiszteletben kell tartani. Az 
ökológiai folyosót épület-elhelyezés, műtárgyépítés nem érintheti.  

1.4.3. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ELEMEK 

Üllő egyetlen országosan védett műemlék épülete a római katolikus templom, ami a történeti településmag 
súlypontjába áll, a Templom tér 2., 1hrsz-ú telkén. Homlokzatának megújítására az elmúlt években került sor. 
Jelenlegi állapotának megőrzése a hosszú távú szándék. Mindennemű beavatkozásnál korlátozó elem a 
műemléki szempontok érvényesülése, figyelembevétele, betartása. A 2001. évi LXIV. törvény 39.§ (2) bekezdése 
a műemléki környezet lehatárolását kormányrendelethez köti. Ezért tájékoztató figyelemfelhívó elemként jelen 
településszerkezeti tervi módosítás is rögzít műemléki környezeti lehatárolást. Jelen lehatárolás azokat a telkeket 
foglalja magában, amelyeknél jelentős szempont a műemlékhez való igazodás az átépítéseknél, bővítéseknél. 
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A régészeti lelőhelyek jelölésére az adatszolgáltatás alapján került sor. A terv készítése idején nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti tervlap tartalmazza. A régészeti lelőhelyek a vonatkozó törvény 
hatálya szerint védettek, védelmüket a hatályos jogszabályok szerint kell biztosítani. Az érintett ingatlanra nézve 
az érintettség korlátozást jelent. Előzetes feltárást, kutatást kell végezni az adott telken a fejlesztési beruházás 
megkezdése előtt, ami befolyásolhatja a későbbi beépíthetőséget, vagy legalábbis az épület és létesítmény 
elhelyezés telken belüli helyzetét.  

A városnak nincsen helyi értékvédelmi rendelete, helyileg védett épület, építmény nincsen. A helyi művi értékek 
számának bővítése javasolt a népi építészeti értékeket hordozó épületekkel, legalább bontás előtti részletes rajzi 
és fotódokumentáció készítéseként, a helytörténeti gyűjtemény számára. Az egyedi védelem a kiemelt 
helytörténeti, építészeti értékek megőrzésére irányul. A helyi építészeti értékvédelemhez kapcsolódó szabályokat 
a településképi arculati kézikönyvre alapozott településképi rendeletben kell meghatározni. 

 

1.4.4. EGYÉB VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások 

Belvízveszélyes, mélyfekvésű, vízrendezést igénylő még be nem épített területek csak településrendezési 
szerződésben meghatározott feltételek alapján építhetők be. Infrastruktúra hiányos területek csak 
településrendezési szerződésben meghatározott feltételek alapján építhetők be. A vízrendezés hiányos beépített 
telken épületet újraépíteni és bővíteni csak a vízrendezés megvalósítását követően lehet.   

Temető telekhatárát lakó célú és közösségi rendeltetésű új beépülés 30m-nél jobban nem közelítheti meg. A 
működő temetők telekhatára mentén célszerű 5m széles zöldsávot telepíteni az eltérő területhasználatokból 
fakadó konfliktusok oldására. 

A fejlesztésre kijelölt területek igénybevétele csak fokozatosan valósítható meg, mindig a belterülethez szervesen 
kapcsolódó módon, csak az infrastrukturális fejlesztéseket követően. A terület más célú igénybevételéig a 
jelenlegi mezőgazdasági területhasználat nem korlátozott. 

Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások: 

 belvízveszélyes, mélyfekvésű területek szabályozási szintű kezelést igényelnek az övezeti 
paraméterek, terepszint alatti  meghatározásával. 

 A repülőtér leszálló síkjához tartózó magassági korlátozás külön jogszabály szerint. 

 Tűz-és robbanásveszélyes üzem védőterületének lehatárolása a Katasztrófavédelmi szakhatóság 
határozata szerint. 

Egyes eltérő területhasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv: 

 Temető és a környező lakóterületek védelme érdekében szabályozási tervi szinten szükséges 
pufferterületet biztosítani, ahol az építési lehetőségek korlátozottak az eltérő területhasználatból adódó 
konfliktusok mérséklése érdekében. 

 A bányák környezetében a környezeti hatásvizsgálat során, a kitermelés engedélyezésekor kerül 
kijelölésre a szakhatósággal egyeztetve. A jelen terv keretében kijelölésre kerülő bánya esetében a 
zajterhelés és a levegőszennyezés hatásterülete alapján állapítható meg védőtávolság.A bányák 
környezetében a környezeti hatásvizsgálat során, a kitermelés engedélyezésekor kerül kijelölésre a 
szakhatósággal egyeztetve. A jelen terv keretében kijelölésre kerülő bánya esetében a zajterhelés és 
a levegőszennyezés hatásterülete alapján állapítható meg védőtávolság. 

Fejlesztési területeket érintő korlátozások: 

 Közművel ellátatlan, csatornázandó területek a területfelhasználás szintjén kijelölt, de igénybe nem 
vett gazdasági és lakóterületek. Ezek beépítésének feltétele a feltáró úthálózat és közművek kiépítése, 
melyhez szükség lehet külön megállapodásokra a terület fejlesztője és az önkormányzat között: pl. 
településrendezési szerződés, útépítési együttműködés, vagy kapcsolódó önkormányzati döntésekre 
pl. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés, Útépítési és közművesítési hozzájárulás, termőföld 
belterületbe vonása. 
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 A településszerkezeti terven kijelölt fejlesztési területek egy részére átmeneti szabályozás továbbra is 
fenntartandó, azok igénybe vétele, csak ütemezetten történhet. A terület igénybevételéig a feltárási 
lehetőségeket biztosítani szükséges, a területen jelentős értéknövelő beruházás nem végezhető, a 
jelenlegi területhasználat azonban nem korlátozott. 

 A repülőtér leszálló sík magassági korlátozása a különleges gazdasági kereskedelmi szolgáltatói 
területen figyelembe veendő. 

1.5. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Üllő településszerkezeti tervének alapját a 30/2004. (III.11.) önkormányzati határozatával elfogadott és 
utoljára 2015-ben módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti 
tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások. Ezek a területek és 
területfelhasználási változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is. Az egyes területek 
elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra mutatja be.  

A településszerkezeti terv változását alapvetően meghatározták Üllő város településfejlesztési elképzelései. Üllő 
város Településfejlesztési Koncepciójának alapvető célkitűzése, hogy Üllő megfelelően pozícionálja magát 
Budapest közelében és beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyek fejlesztése révén 
versenyképes maradhat, illetve versenyelőnyökhöz juthat. Így kitér az iparterületek komplex fejlesztésére (a 
meglévők fejlesztése és újak előkészítése), elsősorban a meglévő adottságokra alapozva, kapcsolódva a 
közlekedéshálózati fejlesztésekhez és a térségben jelentkező gazdasági fejlesztésekhez. Üllő város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2. akcióterületként jelöli ki a város belterületétől észak-nyugati 
irányban az M4 gyorsforgalmi útig húzódó területeket. 

A településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök tartalma közötti összhang 
megteremtése érdekében szükséges volt a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. 
rendeletben meghatározott területrendezési hatósági eljárás lefolytatása. A településrendezési eszközök 
egyeztetési folyamatának véleményezési szakaszát megelőzte az illetékes állami főépítész hatáskörében eljáró 
Pest megyei Kormányhivatal területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye (PED/ÁF/233-
17/2015). A területrendezési hatósági eljárás célja az önkormányzat fejlesztési szándékával egyezően, 
területcsere révén, a közigazgatási terület északi részén található már kijelölt gazdasági és különleges 
kereskedelmi területbe sorolt területek bővítése, egységes, összefüggő gazdasági terület 
kialakíthatóságának megteremtése a gyorsforgalmi úthálózattal körül ölelten és a nemzetközi repülőtér 
tőszomszédságában. A területcserével érintett területeket lásd. a területi hatásvizsgálat mellékelt kivonatából. 

 

1.5.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ELEMEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

A településfejlesztési döntésekkel, és a területrendezési tervekben szereplő közlekedéshálózati elemekkel 
összhangban a településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat 
tartalmazza:  
 A településszerkezeti terv szerepelteti az M4 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát és a 4603 j. úttal 

tervezett csomópont területi igényét a rendelkezésre bocsátott műszaki tervdokumentáció alapján. A 
szabályozási terv a kisajátítási terv határvonalai alapján jelöli a szabályozási vonalat. 

 A településszerkezeti terv jelöli mind az OTrT-ben jelölt nyomvonalon, mind pedig a korábbi 
településszerkezeti tervnek és tanulmánytervnek megfelelően vezetett nyomvonalat.   

 Meglévő országos mellékutak mellett, a gyűjtőúthálózat a tervezett gazdasági területek feltárását biztosítja. 

1.5.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK 

A korábbi településszerkezeti tervhez képest bekövetkező területfelhasználási változásokat, illetve ezek 
indoklását a következő, területfelhasználások módosítására vonatkozó táblázat, a település közigazgatási 
területén történő elhelyezkedését és területi lehatárolását pedig a területfelhasználási változásokról szóló 
ábra mutatja be.  

A legfontosabb területhasználati változások a következők: 
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Beépítésre szánt területek: 

A korábbi településszerkezeti tervhez képest megjelenő legjelentősebb átalakulás a gazdasági és a lakóterületi 
fejlesztési lehetőségek és ezen keresztül a területfelhasználási besorolások arányának megváltozása. Korábban 
közel egyenlő arányban szerepelt a lakóterületi és gazdasági célú fejlesztés. Jelenleg a munkahelyteremtés a 
legfontosabb célként jelenik meg, ehhez alakul a településszerkezet a gazdasági területfelhasználási túlsúllyal és 
a különleges területfelhasználási (beépítésre szánt és beépítésre nem szánt) besorolások erősödésével. A 
gazdasági célú besorolás legalább kétszerese a lakó célú területfelhasználásnak. 

 Területcsere kapcsán gazdasági terület kijelölés a településfejlesztési koncepcióban és főként az 
Integrált Területi Befektetéseket megalapozó tanulmányban rögzítettek szerint, a „Budapest Légi kapuja” 
integrált területfejlesztési program részeként, a repülőtér térségében iparterületi fejlesztésre, kereskedelmi, 
logisztikai és gazdasági hasznosításra biztosít kereteket a településszerkezeti terv. A gazdasági területek 
összehangolt fejlesztése valósulhat meg a kiemelt integrált program részeként - hozzájárulva Budapest 
keleti kapujának fejlesztéséhez. Az érintett területek településszerkezeti tervi szinten mezőgazdasági 
területből és különleges bányaterületből kerülnek át egyéb ipari gazdasági területi besorolásba. (13., 14., 
15., és 16. terület). 

 A településfejlesztési koncepcióban rögzítettek szerint az M0-ás autóút és a 4. számú elsőrendű főúthoz 
kapcsolódó területek egyéb ipari gazdasági területfelhasználásba kerülnek. Ezek a korábbi 
településszerkezeti terv szerint is már beépítésre szánt különleges területi, illetve kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe soroltak. Az átsorolás érinti: a Nagy-székes, Kis-székes dűlőt, a Juhállás-dűlő részeit, 
Halom-határ dűlő részeit (17., 23., 24., 25. és 29. terület). 

 Lakóterületeken belüli váltást a településszerkezeti terv ott határozott meg, ahol a fejlesztési 
szándékokból eredő beépítési intenzitás csak kisvárosias lakóterületek kijelölésével biztosítható (1. és 2. 
terület), 

 A korábban besorolt lakóterületi fejlesztések többsége visszakerült mezőgazdasági területbe a központi 
belterület és Hosszúberek között. Kisebb lakóterületi rész a Gárdonyi Géza utcától és a Gyár utcától délre 
erdő területfelhasználásba kerül. A tervezett (tartalék) lakóterületek jelentős része visszaminősül az új 
gazdasági területek kompenzációjaként:  
 a vasút és a 4. számú elsőrendű főút keleti szakasza között,(3. terület) 
 délen a Gárdonyi Géza utcától és a Gyár utcától délre tervezett kertvárosias lakóterületek 

erdőterületbe sorolódnak (4. terület). 

 Új lakóterületi fejlesztési terület kerül kijelölésre a Kenderes településrészen, tulajdonosi kezdeményezés 
alapján (6. terület). 

 A településközponti vegyes területek besorolása nagyrészt változatlan, új terület az északi városrészen 
belül a Zsaróka úttól délre kerül kijelölésre a korábban lakóterületként kijelölt területen, itt a közösségi 
funkciókat (igazgatási, oktatási, kereskedelmi szolgáltató, szállás máshonnan munkát vállalók számára) 
célszerű előnyben részesíteni, a lakófunkcióval szemben.(5. terület) Kisebb átsorolások történnek 
településközponti és lakóterületek között, ahol ezt a területek egységes szabályozása ezt indokolttá 
tette.(10. és 11. terület) 

 Jogszabályi változás következtében a korábban gazdasági területbe sorolt mezőgazdasági üzemi területek 
különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználási besorolásba kerülnek a volt Ferihegyi Tsz, 
Tornyoslöb területén és a Szekeres tanyán. (26., 27., 28. terület), 

 Különleges lovas idegenforgalmi besorolásba kerülnek a délnyugati közigazgatási határhoz kapcsolódó 
lovasbázis telkei és a 4. számú főúttól délre lévő kisállat temetőnek fenntartott, de nem erre a célra igénybe 
vett telek. (32., 39. terület), 

 A délkeleti városkapu közelében lévő repülőtéri irányításban szerepet játszó torony telke, lakóterületi 
területfelhasználási besorolásból különleges repülőtéri irányító terület területfelhasználási kategóriába 
kerül (31. terület). 
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Beépítésre nem szánt területek: 

 Közúti közlekedési területek: az M4 autópálya 2a szakasza. A nyomvonal az Üllői dűlő északkeleti részén 
halad. Elkerüli a különleges beépítésre nem szánt lőtér sportlövészet céljára kijelölt területét, a bányatelek 
területét és a környezetre jelentős terhelő hatást gyakorló ipari gazdasági területet. Az M4 autópálya 
továbbvezetése során a Gyömrői úti csomópont átépítése válik szükségessé és a Gyáli (1) csatorna 
műtárggyal történő lekeresztezése. A nyomvonal és a csomópont területe közúti közlekedési területbe kerül. 

 Kötött pályás közlekedési terület: A MÁV Zrt. a Budapest-Cegléd vasútvonalon mintaprojekt keretében, 
utólagos területszerzéssel kívánja rendezni azokat a területeket, amelyeken vasúti létesítmények a jogi 
határon kívül helyezkednek el. Az adatszolgáltatásuknak megfelelően az ingatlan-nyilvántartási 
alaptérképhez képest a kötött pályás közlekedési terület határa módosul. 

 A településszerkezeti terv új erdőterületeket jelöl az Erdészeti Igazgatóságtól kapott adatszolgáltatás 
alapján az erdőtervezett erdőterületek vonatkozásában. (4.,19., 20., 36., 42., 43., 44., 48., 49. 50. 51. 
terület)  

 Mezőgazdasági területek aránya lényegében nem változik, területi elhelyezkedése módosul. A területcsere 
kapcsán eddig lakóterületként besorolt területek mezőgazdasági területbe kerülnek, ugyanekkora területen 
gazdasági területek kerülnek kijelölésre. A korábbi a településszerkezeti terven bányaterületként jelölt 
területek visszakerülnek mezőgazdasági területbe. (30., 35. terület) Az erdőtervezett erdők erdőterületbe 
sorolása kismértékben csökkenti a mezőgazdasági terület kijelölést. 

 A külterület keleti részén elhelyezkedő bányatelek az adatszolgáltatásként kapott területtel került a terület-
felhasználásba (a fennmaradó rész ipari-gazdasági és mezőgazdasági területbe sorolódik át), beépítésre 
szánt helyett, különleges beépítésre nem szánt bányaterületi területfelhasználásba kerül. (33. terület) 

 A településfejlesztési koncepcióban elhatározott „Déli rekreációs és turisztikai zóna” számára kijelölt 
területek különleges beépítésre szántból különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület-
felhasználási kategóriába sorolódnak át. A tényleges fejlesztés az időszerűség esetén településrendezési 
szerződés alapján valósítható meg.(41. terület) 

 A korábbi településszerkezeti terven beépítésre szánt különleges oktatási területek egy része beépítésre 
nem szánt különleges területbe kerül, mivel a BATrT magas zöldfelületi arányú települési térségbe sorolta 
ezek területét, így ennek megfelelően ezek 70% beépítésre nem szánt területbe sorolható. (38. terület) 

 

1.5.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA 

A településfejlesztési koncepció elfogadását megelőzően elkészült a hatásvizsgálat a területcserét biztosító 
területrendezési hatósági eljáráshoz. Az eljárást a Kormányhivatal lefolytatta és a hatósági engedélyt megadta 5 
évre. Így az összefüggéseket a településszerkezeti tervi koncepcióhoz szükséges bemutatni. Ennek megfelelően 
készül a településszerkezeti tervnek a területrendezési tervvel való összhang igazolása fejezet része. 

1.5.4. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A változások jellemzően a településfejlesztési koncepció célrendszerének változását követi a településrendezés 
eszközeivel. A korábbi lakó dominancia háttérbe szorul a területfelhasználási besorolások szintjén és előtérbe 
kerül a gazdasági elsősorban a termelő ipari fejlesztéseket szolgáló területfelhasználási átsorolás.  

1.6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

A területrendezési tervek és ezeken keresztül a területrendezés célja az országra, illetve térségeire kiterjedően a 
területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, amely biztosítja a területi 
adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek 
érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás 
rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.1 

                                                             

 
1 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 





ssz. hatályos terv szerinti területfelh. tervezett területfelh. terület hrsz jelenlegi területhasználat területfelhasználási kategória módosítás indoklás megjegyzés
Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási változások

1. kertvárosias lakó kisvárosias lakó 0,27 3431 beépítetlen terület települési beépítési % sorgarázs

2. kertvárosias lakó kisvárosias lakó 5,88 települési ITS: … akcióterület

5.  kertvárosias lakó településközpont vegyes 9,21 038/28‐29, 92‐94, 041/2, 4‐7 beépítetlen terület települési környezeti hatások önk. tul.

7.  településközponti vegyes kereskedelmi szolgáltató gazdasági 6,60 3642/1‐2, 3643, 3644, 3645, 3646részben beépített terület települési egyedi kérelem

9. kertvárosias lakó településközpont vegyes 0,16 1177/3, 1177/4 beépített terület, üzem települési tényleges használat

10. településközponti vegyes kertvárosias lakó 0,32 1291/2,3,6, 1294/2 beépült lakóterület települési tényleges használat

11. kertvárosias lakó településközpont vegyes 0,52 1339, 1338, 1354/7 beépült terület települési kialkault beépítés

14. különleges bánya egyéb ipari gazdasági 30,60 058/2‐12, 0127/12,11,7 beépítetlen terület mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 1. terület

17. különleges kereskedelmi célú egyéb ipari gazdasági 98,45 0147/10‐48, 0149, 0151/1 beépítetlen terület települési ITS, ITB, TFK

23. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 46,99 056/11‐14,053/8‐34, 3699 részben beépített terület települési ITS, ITB, TFK

24. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 16,41 0145/3‐11, 0145/51 mezőgazdasági legelő települési ITS, ITB, TFK

25. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 11,55 3637/9 beépítetlen terület települési ITS, ITB, TFK

26. mezőgazdasági üzemi gazdasági mezőgazdasági üzemi különleges 1,90 0155/24,0155/47‐48 béepített terület üzem települési jogszabály változás

27. mezőgazdasági üzemi gazdasági mezőgazdasági üzemi különleges 18,75 0259/1‐16,0262/1‐16 béepített terület üzem települési jogszabály változás tornyoslöb

28. mezőgazdasági üzemi gazdasági különleges oktatási 5,81 0297 béepített terület üzem települési tényleges használat szekeres tanya, egyetem része

29. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 102,04 0100/, 062/,0107/,0112/,064/ beépítetlen terület települési ITS, ITB, TFK m0 csomópont melletti terület

Összesen: 355,46
Beépítésre nem szánt területen belüli területfelhasználási változások

20. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 9,19 092/4, 089/1,087/1‐8,076/6/7 erdő mezőgazdasági erőtervezett erdő

21. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 27,87 0155/26,0155/5 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági eltérő terülehasználatok

22. általános mezőgazdasági védelmi erdő 21,10 0153/13‐19 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági eltérő terülehasználatok

33. általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges bánya 5,54 030/34‐38,030/22‐030/24 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági bányatelek

34. általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges lőtér 1,22 030/26 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági önkormányzati döntés

36. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 4,50 0374/49 ‐54,074/56‐57 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

40. erdőterület különleges beépítésre nem szánt napelempark 9,00 0203/2 mezőgazdasági szántó erdőgazdálkodási nem erdőtervezett erdő

42. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 1,33 0199/3 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

45. erdőterület beépítésre nem szánt sportolási célú 6,90 0182/1, 0155/9 erdő erdőgazdálkodási erdőtervezett erdő csereerdősítés folyamatban

50. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 5,57 0155/32 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

51. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 1,78 0323 erdő mezőgazdasági erdőtervezett erdő

52. erdőterület általános mezőgazdasági 25,31 0203/3 erdő, mezőgazdasági szántó erdőgazdálkodási tényleges használat nem erdőtervezett erdő

53. erdőterület általános mezőgazdasági 20,97 08/16‐19,82,90,53,106,112,119,1mezőgazdasági szántó erdőgazdálkodási tényleges használat nem erdőtervezett erdő

Összesen: 140,28
Beépítésre szánt területi növekménnyel járó területfelhasználási változások

6. erdőterület kertvárosias lakó 4,69 beépítetlen terület erdőgazdálkodási egyedi kérelem belvízveszélyes, nem erdőtervezett

8. közlekedési terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági 0,82 034/38, 034/19, 034/29 közút telke települési ‐ mezőgazdasági NIF kérelme a csomópont kiépítése után visszamaradó terület

13. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 30,43 064/126‐230 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 1. terület

15. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 51,69 0127/1‐6, 0123/1‐6, 0125/1‐8, 01mezőgazdasági szántó mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 1. terület

16. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 98,24 0153/9‐12, 0155/3‐38 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági‐‐>települési ITS, ITB, TFK területcsere ‐ 2. terület

37. általános mezőgazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági 1,82 0362/48,49 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági egyedi kérelem

Összesen: 187,69
Beépítésre szánt terület visszaminősítésével járó területfelhasználási változások

3. kertvárosias lakó általános mezőgazdasági 153,90 mezőgazdasági szántó települési‐‐>mezőgazdasági területcsere ‐ 5. terület

4. kertvárosias lakó gazdasági erdő 10,77 0193/3 erdő települési‐‐>mezőgazdasági üzemtervezett erdő területcsere‐4. terület

12. különleges sport zöldterület, közkert 0,90 1035 fás terült, volt sportpálya települési tényleges használat

18. kereskedelmi szolgáltató gazdasági általános mezőgazdasági 39,81 066/17‐38, 076/9, 097 mezőgazdasági szántó települési‐‐>mezőgazdasági ITS, ITB, TFK területcsere‐ 3. terület

19. kereskedelmi szolgáltató gazdasági gazdasági erdő 8,11 088/33, 087/13 erdőtervezett erdő települési‐‐>mezőgazdasági ITS, ITB, TFK területcsere‐ 3. terület

30. különleges bánya általános mezőgazdasági 39,25 0355/3‐4, 0357/2‐3 mezőgazdasági szántó mezőgazdasági

32. különleges kisállattemető különleges lovas idegenforgalmi 4,39 0374/41, 0374/47 beépült terület, lovarda mezőgazdasági tényleges használat

31. kertvárosias lakó különleges légi irányító 0,50 02/2 légiirányító torony települési‐‐>mezőgazdasági tényleges használat területcsere ‐ 5. terület

35. különleges bánya általános mezőgazdasági 6,57 030/44,42,43 rekultivált bánya mezőgazdasági tényleges használat

38. különleges oktatási beépítésre nem szánt különleges oktatási 41,62 0297,0300/1,0254 egyetem magas zöldfelületi arányú települé BATrT megfelelés

39. különleges sportolási célú beépítésre nem szánt különleges lovas 11,88 017/2‐9 lovarda magas zöldfelületi arányú települé BATrT megfelelés

41. különleges sportolási célú beépítésre nem szánt rekreációs 252,36 0155/8, 0210,  mezőgazdasági szántó különleges rendeltetésű  BATrT megfelelés

43. különleges sportolási célú védelmi erdő 18,27 0155/9 erdő különleges rendeltetésű  erdőtervezett erdő

44. különleges sporotlási célú gazdasági erdő 14,84 0155/9 erdő különleges rendeltetésű  erdőtervezett erdő

46.  különleges sporotlási célú beépítésre nem kölünleges sportolási célú 15,50 0155/9, 0182/1‐2, 180/6 mezőgazdasági szántó, major magas zöldfelületi arányú települé BATrT megfelelés

47.  különleges sporotlási célú gazdasági erdő 3,01 0182/7, 0180/5 erdő magas zöldfelületi arányú települé erdőtervezett erdő

48.  különleges sporotlási célú védelmi erdő 6,40 0155/34 erdő magas zöldfelületi arányú települé erdőtervezett erdő

49. különleges sporotlási célú gazdasági erdő 3,54 0155/34 erdő magas zöldfelületi arányú települé erdőtervezett erdő

Összesen: 631,62
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Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott területfelhasználási és övezeti szabályok 
megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és így közvetve a településrendezési 
eszközök mozgásterét is, mivel az összhang megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, 
települési) rendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak, az alacsonyabb szintű tervnek meg kell 
felelnie a magasabb szintű terv előírásainak. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt 
térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategóriák területén települési területfelhasználási egységeket2 lehet kijelölni, az országos és térségi övezetek 
területi lehatárolásának figyelembevételével, pontosításával. 

Üllő város területe a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 
hatálya alá tartozik. Amennyiben indokolt, bizonyos eltérési lehetőségekre a területrendezési hatósági 
eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet ad lehetőséget.  

Üllő város területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál az Országos Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos állapotát (OTrT) vettük alapul. Ennek részletesebb 
elemzése azért indokolt, mivel a hatályos, 2011.-ben felülvizsgált BATrT értelemszerűen még nem lehet teljes 
összhangban az OTrT-vel, így a BATrT egyes rendelkezéseit, valamint a műszaki-infrastrukturális hálózatok 
nyomvonalát az OTrT felülírja a BATrT módosításáig, melynek felülvizsgálata folyamatban van. 

1.6.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és 
az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, az országos területfelhasználási kategóriák területi 
lehatárolását, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a BATrT-ben, valamint az érintett települések 
településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani. 

Az OTrT átmeneti rendelkezése szerint - mivel a BATrT összhangba hozatala még nem történt meg - a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT előírásit kell figyelembe venni az országos 
műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjére vonatkozóan. Azaz biztosítani kell a szomszédos települések 
határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét és a nyomvonal kijelölését az engedélyezési eljárás során 
felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

Az OTrT szerkezeti tervlapja országos jelentőségű szerkezeti elemként a következőket tartalmazza: 

 A város közigazgatási területének észak-nyugati részén halad az M0-ás autóút, M5 és 11. számú főút 
közötti szakasza. Üllő közigazgatási területén található az M0-ás és az M4-es gyorsforgalmi út 
meglévő csomópontja is. A településszerkezeti terv az ingatlan-nyilvántartási adatok szerinti, 
tényleges határoknak megfelelően jelöli az érintett területeket, közlekedési területfelhasználási 
egységként. 

 Az M4-es gyorsfogalmi út, mely az Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki 
– (Románia) nyomvonalon halad majd. Ennek Üllő belterületét északról elkerülő, a 4603 jelű Mende – 
Üllő - Ócsa összekötő útig megépült része, jelenleg a 4. számú Budapest – Debrecen - Záhony 
elsőrendű főútként üzemel. Ennek keleti irányban tervezett folytatása munkaütemezés szerint 2011-
2016 között várható, az Üllő – Törökszentmiklós nyugat közötti szakasz megvalósítása 2X2 sávos 
autópályaként épülne ki, a vonatkozó kormánydöntés szerint3, (az I. programciklus). Az OTrT által jelölt 
tervezett M4-es nyomvonal (keleti szakasz) eltér a BATrT-ben és az érvényben lévő településszerkezeti 
terven jelölt nyomvonaltól. Az OTrT 2013-as módosítása már nem tartalmazza a korábbi OTrT-ben, 
illetve a hatályos BATrT-ben szereplő M4 elágazást Maglód és Ecser irányába.  

A településszerkezeti terv az M4 gyorsforgalmi út tervezett szakaszát az út elkészült műszaki 
dokumentációja szerint tartalmazza, közlekedési területfelhasználásba sorolva. A szabályozási 
terv a kisajátítási tervvel összhangban tartalmazza, a korábban külön eljárásban elfogadott 

                                                             

 
2 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletben (OTÉK) 
meghatározottak szerint 
3 A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) 
Korm. határozat alapján 
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településrendezési eszközökben szereplő szabályozási vonalat. A nyomvonal szerepeltetése 
összhangban van az OTrT 31/B.§ a) pontjában, a 9.§ (7) bekezdésében és 10.§ (2) bekezdésében 
foglaltakkal. Az M4 gyorsforgalmi út Üllő város északi közigazgatási határa közelében haladó 
nyomvonala a közigazgatási terület észak-keleti részén találkozik és folytatódik Péteri közigazgatási 
területén haladó nyomvonal szakasszal. Péteri településrendezési eszközeinek módosítása is, 
ugyanazon adatszolgáltatás környezetvédelmi engedély, kiviteli és kisajátítási terv alapján történt. Az 
OTrT szerkezeti tervlapján szereplő nyomvonal pontosítása az engedélyezési eljárás során felmerülő 
ágazati szempontok és követelmények valamint a kisajátítás végrehajtását segítő egyeztetések miatt 
szükséges korrekciók figyelembe vételével történt. A nyomvonal pontosítása kapcsán területi 
hatástanulmány készült Pest megye területére vonatkozóan. 

 A szerkezeti terv főútként jelöli a 400. számú Vecsés-Üllő másodrendű főutat, és ennek keleti 
folytatásában a 4. számú Budapest – Debrecen - Záhony elsőrendű főutat. A településszerkezeti terv 
a tényleges területhasználat figyelembevételével az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelően jelöli 
a nyomvonalat. 

 nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala érinti a közigazgatási terület északi részét, mely 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Záhony térsége – Ukrajna és Röszke és Kübekháza – 
Szerbia és Románia irányába jelent majd távlatban kapcsolatot.  

A településszerkezeti terv a nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonalát egyrészt az OTrT-
ben szereplő nyomvonalnak megfelelően jelöli, másrészt a korábbi településszerkezeti tervben 
és BATrT-ben is szereplő nyomvonallal. A nyomvonal csatlakozik Vecsés településszerkezeti 
tervében szereplő nyomvonalhoz, majd Üllő közigazgatási területén halad, közel párhuzamosan az M4 
gyorsforgalmi úttal és csatlakozik Monor közigazgatási területén haladó nyomvonalhoz. A nyomvonalat 
a településszerkezeti terv vonalas szimbólumként szerepelteti, mivel a nyomvonal pontos helye, 
vonalvezetése, területi igénye a településrendezési eszközök készítésekor még nem ismert. A távlati 
közlekedési nyomvonal területét a területi mérleg nem tartalmazza. Időközben elkészült a Ferihegyi 
repülőtérre vezető gyorsvasút megvalósíthatósági tanulmánya, de erről településszerkezeti tervi szinten 
szerepeltethető, megfelelő léptékű nyomvonalterv nem áll rendelkezésre. 

 100. sz. MÁV Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) egyéb 
országos törzshálózati vasútvonal halad keresztül a közigazgatási területen és a belterület északi 
részén. A településszerkezeti terv az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, kötöttpályás közlekedési 
területfelhasználási egységként kezeli a területet. 

 Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület] 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a 
közigazgatási területen észak-déli irányban a belterületet keleti irányban megkerülve. A 
településszerkezeti terv a nyomvonalat szerepelteti annak védőtávolságával, vonalas szimbólummal. 

 Országos szénhidrogén-szállító vezetékek haladnak a közigazgatási terület nyugati részén és a 
közigazgatási területet átszelve földgázszállító vezetékek, valamint a Barátság II. (Ukrajna) – 
Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta kőolaj szállító vezeték és a 
Tiszaújváros-Százhalombatta termékvezeték. A településszerkezeti terv ezek nyomvonalát szerepelteti 
annak védőtávolságával, vonalas szimbólummal. 

Az országos területfelhasználási kategóriák szerint a közigazgatási terület nagy része mezőgazdasági 
térségbe tartozik, így ebbe a térségbe kerültek a mezőgazdasági területeken kívül jelentős, meglévő 
erdőterületek is (pl. a belterülettől délre eső Fácános területe.) A jelenlegi erdőterületek egy része, a Szilassy - 
csatorna mentén húzódó erdőterületek kerültek erdőgazdálkodási térségbe. Az OTrT besorolása szerint a 
város települési térsége mérete alapján a "100-500ha" közötti települések közé tartozik. Az országos 
területfelhasználási kategóriákhoz való igazodást településrendezési eszközök készítése esetén nem kell 
igazolni, az csak a térségi szerkezeti terven keresztül érvényesül. 
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Kivonat az Országos Területrendezési Tervből - Az ország szerkezeti terve, 2013 

 

Az OTrT-ben meghatározott országos övezetek területi lehatárolását, majd a térségi, agglomerációs 
területrendezési terv pontosíthatja, annak elfogadásáig az átmeneti időszakban a településszerkezeti tervben az 
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján kell azokat lehatárolni.  

A közigazgatási terület érintett az országos ökológiai hálózat övezetével, elsősorban a jelentősebb vízfolyások 
mentén (Gyáli csatorna, Halas-csatorna, Vasadi-csatorna, Szilassy-csatorna). Az övezet területén, az ökológiai 
hálózat, valamint a természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatának megőrzése az elsődleges 
cél. Az illetékes nemzeti park az országos övezet lehatárolását digitális állományban az önkormányzat részére 
megküldte. Az ökológiai hálózat egy része már 2003-ban elfogadott településszerkezeti terv szerint is beépítésre 
szánt gazdasági terület területfelhasználási egységbe volt sorolva.  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
kisebb kiterjedésű foltok tartoznak az OTrT szerint, jellemzően a Vasadi főcsatorna környezetében. A 
területfelhasználás kialakításánál az övezetek területén a termőföld védelme a fő szempont, az érintett területek 
nagy része jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt áll. A jelenleg hatályos BATrT Üllő közigazgatási területén 
nem határol le kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet, azonban az OTrT 31/B. § l) pontja értelmében a 
településrendezési eszközök készítésénél illetve módosításánál kell ezeket az övezeteket lehatárolni, az 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján. A polgármester az előzetes adatszolgáltatásra 
kötelezett államigazgatási szervet, jelen országos övezet esetében a Földmérési és Távérzékelési Intézetet 
megkereste, az adatszolgáltatás alapján azonban Üllő közigazgatási területe egyik országos övezettel sem 
érintett. 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe jellemzően az üzemtervezett erdőterületek egy része 
került. Az országos övezet pontos lehatárolásához a PMKH erdészeti igazgatósága térképi állományt biztosított, 
a településrendezési eszközökben ennek megfelelően történt az erdőterületek lehatárolása és erdőterületi 
besorolása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történt, az övezethez tartozó területek jellemzően erdőtervezett területek, melyeket a településszerkezeti terv 
erdő területfelhasználási egységbe sorol. A 43/Q jelű erdőtag (belterülethez délről csatlakozó) sportolási célú 
különleges beépítésre nem szánt területbe, a 25/L jelű erdőtag (Dóra-major) egy része oktatási célú különleges 
beépítésre nem szánt területbe kerül, összhangban a korábbi településszerkezeti terv elhatározásával. 



Országos ökológiai hálózat övezete

OTrT ORSZÁGOS ÖVEZETEK

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete

Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete
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A 2015. január 1-vel hatályba lépett, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti 
Üllő közigazgatási területét a Vasadi-főcsatorna mentén. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága adatot nem 
szolgáltatott. Az országos adatállomány alapján került lehatárolásra az övezet határa. Az övezet beépítésre szánt 
területet nem érint a településszerkezeti terv szerint, jellemzően mezőgazdasági, vízgazdálkodási és 
erdőterületek tartoznak az övezethez. 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik Üllő teljes közigazgatási területe. Az övezetbe 
tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani. A területi lehatárolás tekintetében, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján a teljes közigazgatási terület érintett az övezettel. Az ívóvízbázis kútjainak védőidom meghatározása - 
adatszolgáltatás hiányában -  a korábbi településrendezési terv és BATrT lehatárolása alapján történt. 

1.6.2. BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

A BATrT felülvizsgálata utoljára 2011-ben történt meg, összhangban az akkor hatályos OTrT (2008-ban 
felülvizsgált) rendelkezéseivel. A BATrT és az OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra-hálózatokat az OTrT-ben szereplő nyomvonal és előírások szerint kell figyelembe venni, ezért itt 
csak a térségi jelentőségű szerkezeti elemek ismertetésére szorítkozunk, melyek a hatályos Szerkezeti Terv 
szerint a következők: 

 egyéb mellékútként szerepel a 4603 jelű Mende – Üllő - Ócsa összekötő út, és a 31112 j. Péteri 
bekötőút, melyeket a településszerkezeti terv a tényleges ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően 
jelöl. 

 térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei, 

 térségi szénhidrogén szállítóvezetékek húzódnak a közigazgatási terület északi zónájában, 

 a térségi szerkezeti terven térségi mellékútként jelölt a közigazgatási terület nyugati részén haladó 
tervezett agglomerációs út nyomvonala (Kistarcsa 3. sz. főút – Pécel – Vecsés – Alsónémedi – 
Dunaharaszti 51. sz. főút). A településszerkezeti terv a nyomvonalat vonalas szimbólumként jelöli. 

Kivonat a BATrT szerkezeti tervéből, 2011 

 



ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI   ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 

         TÉR-T-REND KFT.  25 
 

A BATrT 2011. szeptember 1.-től hatályos 2. melléklete, azaz a szerkezeti tervlapja az M4 gyorsforgalmi út 
országos jelentőségű szerkezeti elem esetében eltér a 2013-ban felülvizsgált OTrT szerkezeti tervlapjától, 
miszerint az M4-es gyorsforgalmi út ecseri leágazása az OTrT-ben már nem szerepel.  

Időközben engedélyezték a közigazgatási terület keleti részén lévő szakaszon, az M4 gyorsforgalmi út tervét, 
illetve ennek részeként a kisajátítási tervét is, melyben szereplő nyomvonal eltér mind az OTrT-ben, mind pedig a 
BATrT-ben szereplő nyomvonaltól. A hatályos településrendezési eszközök már az M4 gyorsforgalmi út műszaki 
tervdokumentációja alapján tartalmazzák a nyomvonalat és annak megvalósításhoz szükséges területét.  

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 29/2016. (04.29.) önkormányzati határozatával döntött az M4 
gyorsforgalmi út Pest megyét érintő hiányzó szakaszának megvalósításához szükséges területrendezési 
hatósági eljárás megindításáról, a területi hatásvizsgálat elkészítéséről és az eljárás lefolytatásáról. A területi 
hatásvizsgálatban meghatározásra került az M4 gyorsforgalmi út megvalósításához szükséges területek 
lehatárolása, és az ebből következő térségi területi mérleg adatainak pontosítása. A területi hatásvizsgálat 
számításai alapján az Állami főépítész tudomásul vette, hogy az érintett települések térségi területi mérlege a 
hatályos területrendezési tervben szereplő területi mérleg adataihoz képest, a kimutatottnak megfelelően 
változzon, azt alapul véve, hogy az országos infrastruktúra hálózat gyorsforgalmi útra vonatkozó elemét kiveszik 
mindegyik érintett térségi területfelhasználási kategóriából. A Pest Megyei Főépítész 857-17/2016 számú 
levelében rögzített területi mérleg adatok, Üllő területére vetítve, a következők: 

 

A fentiek alapján a tervezett M4 gyorsforgalmi út által igénybevett területek a térségi területi mérleg számításánál 
építmények által igénybe vett térségként számolhatók, ugyanekkora értékkel az érintett területfelhasználási 
kategóriák területi adatai csökkenthetők.  

A térségi területfelhasználási kategóriák szerint a hatályos településszerkezeti terven belterületként és a 
hozzá kapcsolódó beépítésre szánt területként jelölt területek nagy részét városias települési térségként kezeli 
a térségi terv. A beépítésre szánt területek egy része magas zöldfelületi arányú települési térségbe, illetve 
különleges rendeltetésű térségbe sorolt. A meglévő erdőket és a hatályos településszerkezeti terven jelölt 
erdőterületeket zömében a térségi szerkezeti terv erdőgazdálkodási térségbe sorolja a korábbi adatállomány 
alapján. A hatályos településszerkezeti terven jelölt többi beépítésre nem szánt terület mezőgazdasági térségbe 
tartozik.  

Üllő Város Önkormányzat a BATrT területhasználásával kapcsolatban területfelhasználási engedélyt kapott a 
Kormányhivataltól (PED/ÁF/233-17/2015) a tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonalától délre kijelölt települési 
térség és az M0 gyorsforgalmi út mentén tervezett gazdasági területek kibővítését szolgáló települési térség 
területcseréjét érintően. Így a tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonalától és a vasút vonalától délre eső 
területeket is mezőgazdasági térségként, a tervezett gazdasági területek pedig városias települési térségként kell 
figyelembe venni. (lásd a mellékelt ábrán: A BATrT szerkezeti tervlapján bemutatott területfelhasználási 
változása.) 

Jelentősebb eltérések a 2003-ban elfogadott településszerkezeti terv és a BATrT térségi 
területfelhasználása között a különleges beépítésre szánt területként kezelt területek esetében voltak. Mivel 
a tervezett különleges területek esetében a tervezett beépítési intenzitás nem jelentős, ezért ezek az OTÉK 
módosításának, a beépítésre nem szánt területek beépíthetőségének emelésével a településszerkezeti terv 
felülvizsgálata kapcsán kezelhetővé váltak, így ezek rendezéséhez nincs szükség területrendezési hatósági 
eljárás lefolytatására. 



Kivágat Batrt szerKezeti tervlapjáBól - területfelhasználás
Forrás: www.teir.hu

területcsere Kapcsán létrejövÔ területfelhasználás

Jelmagyarázat:

Városias települési térség

Városias települési térség

Magas zöldfelületi arányú 
települési térség

Magas zöldfelületi arányú 
települési térség

Erdôgazdálkodási térség

Erdôgazdálkodási térség

Mezôgazdasági térség

Mezôgazdasági térség

Jelmagyarázat:

Területcserével érintett területek

Területcserével érintett területek

Különleges rendeltetésû térség

Különleges rendeltetésû térség

Erdôállomány kataszter szerinti 
erdôterület

Erdôállomány kataszter szerinti 
erdôterület



Hatályos településszerkezeti terv

településszerkezeti terv tervezete
területcsere kapcsán létrejövÔ területfelHasználás
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A BATrT 22. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a 2011. szeptember 1-e előtt elfogadott 
településrendezési eszközben beépítésre szánt területnek nyilvánított területet továbbra is beépítésre szánt 
területnek kell tekinteni, kivéve ha ez a terület az OTrT-ben kijelölt országos jelentőségű, vagy a BATrT által 
meghatározott térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik.  

Ilyen például a Hubert-tanya területe, mely a hatályos településszerkezeti terven beépítésre szánt különleges 
oktatási területként kezelt, beépült terület, ahol jelenleg üzemi mezőgazdasági területként állattartás folyik 
(1. terület). Ezt a területet a BATrT mezőgazdasági területként rögzíti. Hivatkozva a BATrT 22.§ (3) bekezdésére, 
valamint arra, hogy a terület jelenleg is beépült, amit eddig is beépítésre szánt területként kezeltek a 
településrendezési eszközök, ez a terület jelen településszerkezeti tervben továbbra is beépítésre szánt 
különleges oktatási területként kezelt.  
A 2006-tól hatályos településszerkezeti terv már beépítésre szánt különleges területként jelölte ki azokat a 
különleges sportolási, oktatási és rekreációs célú területeket, melyeket a 2011-ben elfogadott BATrTMód. magas 
zöldfelületi arányú települési térségként, illetve különleges rendeltetésű térségként határozott meg. A különleges 
területek egy része korábban beépítésre szánt különleges oktatási és sportolási célú terület magas zöldfelületi 
arányú települési térségbe sorolt, ahol BATrT rendelkezései szerint legfeljebb 30%-án beépítésre szánt 
üdülőterület, illetve oktatási, egészségügyi és sport célú különleges terület jelölhető ki, legalább 70%-án 
beépítésre nem szánt terület alakítható ki. Ezek jelentős része (pl. Pusztalöb mezőgazdasági üzemi területe, 
Állatorvos-tudományi Egyetem Dóra major Tangazdasága és Nagyállat-klinika, vagy a belterülettől délre eső 
majorsági terület) jelenleg is beépített terület. A településszerkezeti terv a BATrT rendelkezése szerint ezek már 
beépült részét beépítésre szánt különleges területként, a többi részét beépítésre nem szánt különleges 
területként kezeli. 

A 2003-ban elfogadott településszerkezeti terven egy közel 170 ha-os beépítésre szánt különleges rekreációs 
területbe sorolt terület található a belterülettől délre a 4603 j. összekötő út mentén. A területet a BATrT 
különleges rendeltetésű térségbe sorolta, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági területek, valamint – a 
különleges beépítésre nem szánt területek köréből – az egészségügyi, sportolási, valamint megújuló 
energiaforrás hasznosítási területek tartoznak. Ez a terület a településszerkezeti terven védelmi és gazdasági 
erdőterületbe, valamint beépítésre nem szánt különleges rekreációs területfelhasználásba kerül. Mivel a területet 
érintően nincs még konkrét elképzelés, ezért településrendezési szerződéshez kötötten valósítható csak meg a 
terület igénybevétele, így szabályozási tervi szinten a terület mezőgazdasági területbe sorolt. 

Az eltéréseket a településszerkezeti terv területfelhasználása és a BATrT szerkezeti tervén meghatározott 
területfelhasználási kategóriái között a következő ábra mutatja be. A korábbi településszerkezeti terv egyes 
területeket erdő területfelhasználásba, a BATrT pedig erdőgazdasági térségbe sorolt, de ezek jelenleg 
mezőgazdasági területként használtak és nem erdőtervezett erdők (2. terület, 7. terület). A tervezett lakóterületek 
irányába, a 4. számú út mentén kijelölt tervezett véderdő a területcserével és a tervezett lakóterületek 
mezőgazdasági területbe és mezőgazdasági térségbe való visszasorolásával funkcióját vesztette (7. terület), 
ezért a területet a településszerkezeti terv mezőgazdasági területként kezeli. A közigazgatási terület északi 
részén, a hatályos településszerkezeti terv a rekultivált bánya területének egy részén beépítésre szánt ipari 
gazdasági területet jelöl (3. terület), mely területet a BATrT mezőgazdasági térségként kezel. A meglévő 
belterülethez csatlakozóan az önkormányzat új lakóterület kijelölését tervezi, mely terület a BATrT 
erdőgazdálkodási térségbe sorolt területét érinti (4. terület), mely nem erdőtervezett erdő, jelenleg 
mezőgazdasági kertek találhatók a területen. A belterülettől délre eső, ahhoz csatlakozó magas zöldfelületi 
arányú települési térség esetében a BATrT szerkezeti tervlapján jelöltektől eltérő területfelhasználási szándékok 
vannak. Az 5. területként jelölt terület jelenlegi használatát tekintve erdőterületként kezelt, erdőtervezett erdő, 
ennek megfelelően a településszerkezeti terv a területet erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. A 
csatlakozó, szintén magas zöldfelületi térségbe sorolt terület déli részén a meglévő, erdőtervezett erdők kivonása 
és csereerdősítése folyamatban van (6. terület), ezért ezek a területek településszerkezeti tervi szinten 
beépítésre nem szánt sportolási célú különleges területbe soroltak. 
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Eltérések a településszerkezeti terv és a BATrT szerkezeti terve között 

 

 BATrT Településszerkezeti terv Jelenlegi használat 

1 mezőgazdasági térség 
beépítésre szánt különleges 

oktatási terület major 

2 erdőgazdálkodási térség 
beépítésre nem szánt 

különleges szántó 

3 mezőgazdasági térség       ipari gazdasági terület volt bányaterület 

4 erdőgazdálkodási térség kertvárosias lakó beépítetlen terület 

5 magas zöldfelületi arányú 
települési térség 

erdőterület erdőtervezett erdő 

6 erdőgazdálkodási térség sportolási célú beépítésre 
nem szánt különleges 

erdő - csereerdősítés 
folyamatban 

7 erdőgazdálkodási térség általános mezőgazdasági szántó 

 

4. 

1. 

5. 

6. 

3. 

2. 

7. 
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Területi mérleg az agglomerációs törvény szerint - 1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez  

 Település Térségi területfelhasználási kategóriák Térségi 
területfelhasználási 

kategória területe 
(hektár) 

Település 
közigazgatási  

területéhez viszonyított 
arány (%) 

364. 

Üllő 

városias települési térség 1457,31 30,28 

365. magas zöldfelületi arányú települési térség 117,78 2,45 

366. erdőgazdálkodási térség 1274,86 26,49 

367. mezőgazdasági térség 1772,66 36,83 

368. különleges rendeltetésű térség 190,12 3,95 

 Teljes közigazgatási terület: 4812,73 100,00 

A következőkben mutatjuk be az érvényben lévő településszerkezeti tervben szereplő beépítésre szánt 
területeket, erdő- és mezőgazdasági területeket, figyelembe véve a területrendezési terv szerkezeti tervében 
szereplő térségi területfelhasználási kategóriáknak való megfeleltetést.  

Az egyes területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások és a településszerkezeti terv ezeknek való 
megfelelősége: 

Térségi területfelhasználási rendelkezés Településrendezési eszközök megfelelősége 

Városias települési térség 

A térségen belül új lakóterület, vegyes terület, gazdasági 
terület, illetve üdülőterület kijelölésének feltétele: 
- Meglévő településszerkezethez jól illeszthető,  
- Táj- természetvédelmi-, környezetvédelmi, erdővédelmi, 
valamint kulturális örökségvédelmi  és árvízvédelmi érdeket 
nem sért, 
- A tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki 
infrasrtuktúra kapacitás lehetővé teszi, vagy a terület 
igénybevételével párhuzmosan kiépül., [BATrT 5.§ (2) bek.] 

A településszerkezeti terv a városias települési térséget a 
területcserére vonatkozó területfelhasználási engedély 
(PED/ÁF/233-17/2015) alapján vette figyelembe. Ennek 
megfelelően új gazdasági területek kerülnek kijelölésre az 
M0 és M4 gyorsforgalmi út és a város belterülete közötti 
területeken. A terület szervesen kapcsolódik a már beépült, 
illetve a korábbi településszerkezeti terven jelölt gazdasági 
területekhez. A területek igénybevételének, beépítésének 
feltétele az infrastruktúra-hálózatok megvalósítása. 

Városias települési térségben új beépítésre szánt terület a 
település közigazgatási határához 200 méternél közelebb 
csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági 
eljárás során kiadott terülefelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. [BATrT 5.§ (3) bek.] 

A településszerkezeti terv nem jelöl ki 200 méternél 
közelebb új beépítésre szánt területet. Az érintett sávban 
lévő beépítésre szánt területek a korábban hatályos 
településszerkezeti tervben is már beépítésre szánt 
területként kezeltek. 

Új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési 
területhez kapcsolódóan lehet kijelölni, [BATrT 5.§ (4) bek.] 

Új lakóterületi kijelölés a Kenderes-dülő területén történik, a 
már kijelölt lakóterületekhez kapcsolódva. 

A városias települési térség növekménye nem haladhatja 
meg az 1/3. számú mellékletben található terület mérlegben 
szereplő terület 2%-át. [BATrT 7.§ (2)], azaz  

 
1457,31 ha*0,02=29,17 ha 

A BATrT-ben rögzített, illetve a területfelhasználási 
engedély szerinti állapothoz képest új beépítésre szánt 
területi kijelölést a korábban elfogadott településszerkezeti 
terv 6,57 ha-os területen jelölt ki, jelen módosítás kapcsán 
további 4,69 ha-os terület kijelölésére van igény. Ez 
összesen 11,26 ha új beépítésre szánt területet jelent, tehát 
a BATrT-ben meghatározott növekményt nem éri el 
(29,17 ha). 

A rögzített növekményen felül az állami főépítésznek a 
területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási 
engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a 
települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a 
Szerkezeti tervben rögzítetthez képest máshol a 
mezőgazdasági térség javára csökken a települési térség, a 
terület nagysága nem változhat. [BATrT 7.§ (3)] 

A településszerkezeti terv a városias települési térséget a 
területcserére vonatkozó területfelhasználási engedély 
(PED/ÁF/233-17/2015) alapján vette figyelembe.  

Magas zöldfelületi arányú települési térség 
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Legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve 
oktatási, egészségügyi és sport célú különleges terület 
jelölhető ki, [BATrT 5.§ (8) a) pont], azaz 

117,78ha*0,3=35,33 ha 

A településszerkezeti terv jelenleg 33,78 ha-t sorolt a 
térségen belül beépítésre szánt területbe, mint különleges 
oktatási központ és különleges lovas idegenforgalmi terület 
(Dóra-major és Tornyoslöb területe). 

Legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki, 
[BATrT 5.§ (8) b) pont], azaz 

117,78ha*0,7=82,46 ha 

A településszerkezeti terv a további területeket beépítésre 
nem szánt különleges lovas idegenforgalmi területként 
(53,5 ha), illetve erdőterületként kezeli (27,87ha).  

Erdőgazdálkodási térség 

Legalább 85%-ában erdőterületbe, illetve természetközeli 
karsztbokorerdő területfelhasználási kategóriába kell sorolni, 
[BATrT 6.§ (1)], azaz 

1274,86 ha*0,85=1083,63 ha 
figyelembe véve a tervezett M85 nyomvonalát: 

1083,63-4,41 ha=1082,22 ha 

A településszerkezeti terv 1341,90 ha területet sorol erdő 
területfelhasználásba.  

A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és 
természetközeli területként besorolt területfelhasználási 
egységek kiterjedése nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (1)] 

A korábbi településszerkezeti terv nem különböztette meg 
az erdőterületek elsődleges rendeltetését. A 
településszerkezeti terv módosítása során az erdészeti 
adatszolgáltatásként kapott elsődleges rendeltetés szerint 
történt az erdőterületek besorolása, a védelmi rendeltetésű 
erdők mindegyike erdő területfelhasználásba került. 

A településen lévő erdőterület nagysága a közigazgatási 
területre vetítve nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (2)]  

A korábbi településszerkezeti terv 1272,87 ha területet 
sorolt erdőterületbe. A településszerkezeti terv módosítása 
kapcsán összesen 1341,47 ha kerül erdő 
területfelhasználási egységbe. 

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 
minősülő területet a településrendezési eszközöknek 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.] azaz, 

 
1294,8 ha*0,05=64,74 ha 

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett 
erdőterületek Üllő közigazgatási területén 1294,8 ha-t 
tesznek ki. Ezek nagy része erdőterület 
területfelhasználásba került, kivéve azok a területek, 
melyek a korábbi településszerkezeti terv szerint 
különleges területbe soroltak, vagy ahol jelen módosítás 
kapcsán beépítésre szánt területi kijelölés történik. Az 
eltérő terület felhasználásba sorolt terület 32,19 ha területet 
jelent, így a rendelkezésnek a besorolás megfelel. 

Mezőgazdasági térség 

Legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, [BATrT 7.§ (1) bek].  

1772,66ha*0,9 = 1595,39ha 

figyelembe véve a tervezett M85 nyomvonalát: 
1595,39 ha-20,09 ha=1575,3 ha 

A településszerkezeti terv 1591,76 ha területet sorolt  
mezőgazdasági területbe. 

Legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási 
egység kialakítható, [BATrT 7.§ (1) bek] 
 

Eltérő területhasználat a korábbi településszerkezeti terven 
beépítésre szánt területként kezelt területek, a különleges 
beépítésre nem szánt különleges területbe sorolt területek 
(bánya, lovas idegenforgalmi, lőtér), valamint a közlekedési 
területbe sorolt területek adják. 

Különleges rendeltetésű térség 

olyan térség, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági 
területek, valamint – a különleges beépítésre nem szánt 
területek köréből – az egészségügyi, sportolási, valamint 
megújuló energiaforrás hasznosítási területek tartoznak 
[BATrT 1/A.§] 
Beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem 
szánt területfelhasználási egység jelölhető ki [BATrT 8.§ (1)] 

Az érintett terület településszerkezeti tervi szinten 
erdőterületbe és beépítésre nem szánt különleges 
rekreációs (egészségügyi és sportolási célú) 
területfelhasználási egységbe került. A korábbi 
településszerkezeti terv a teljes területet beépítésre szánt 
különleges területként kezelte. 
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A településrendezési terv készítése során az országos és térségi övezeteket a meghatározott államigazgatási 
szervek adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni, pontosítani (±5%-os eltérési lehetőséggel). Az 
országos és kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályokat, valamint az országos övezetek 
lehatárolását az OTrT módosítása megváltoztatta, a térségi és megyei övezetek egy részét megszüntette, 
előírásaikat módosította. 

Üllő közigazgatási területét érinti az országos ökológiai hálózat övezete, melyet a BATrT a település területén 
ökológiai folyosó és pufferterület kiemelt térségi övezetbe sorolt. 
Az érintett területek lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
digitális adatszolgáltatásának figyelembevételével történhet, 
melyet a Nemzeti Park az önkormányzat és a tervezők részére is 
rendelkezésre bocsátott.  

Ökológiai folyosó (203,11 ha) övezetébe jellemzően a 
jelentősebb vízfolyások (Halas (18)-csatorna, Gyáli (1) csatorna, 
Vasadi (2)-főcsatorna) menti területek kerültek. Nagyobb, 
kiszélesedő területrész a Gyáli (1) csatornához kapcsolódóan a 
Kisszékes dűlő és a Juhállás dűlő között tervezett északi 
gazdasági területen található vizes nádas terület és a Kosaras 
dűlőn tervezett beépítésre szánt különleges rekreációs terület 
egy része. Az ökológiai folyosó övezetébe olyan élőhelyek, 
élőhelysávok tartoznak, amelyek döntő részben természetes 
eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 
tartozó egyéb élőhelyek közötti biológiai kapcsolat biztosítására, 
ezért az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, infrastruktúra-hálózatok nyomvonala természetes élőhelyek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával helyezhető el. A településszerkezeti terven az ökológiai folyosó övezetének 
területén új beépítésre szánt terület, valamint külszíni művelésű bányatelek létesítését lehetővé tevő 
területfelhasználási egység nem került kijelölésre. Új közlekedés hálózati elemként, az M4 gyorsforgalmi út keleti 
szakasza, valamint a kijelölt gazdasági területek feltárását biztosító gyűjtőút nyomvonala keresztezi az ökológiai 
folyosó övezetét (Gyáli I. - csatorna), a lehető legkisebb területi igénybevétellel. Az ökológiai folyosó területének 
egy része a 2003.-ban elfogadott településszerkezeti terv szerint is már beépítésre szánt területbe sorolt, a 
BATrT szerint települési térségbe tartozik, ezek továbbra is beépítésre szánt gazdasági terület részét képezik. 

Eltérési igény az északi gazdasági terület esetében merült fel 7579m2). Ezzel kapcsolatban az önkormányzat 
kezdeményezte a terület országos ökológiai hálózatból történő kivételét, vagy annak pufferterületbe sorolását. Az 
országos ökológiai hálózat övezete az átsorolni kívánt 058/3, 058/4, 058/5 és 058/6 hrsz-ú ingatlanok 
részterületeire is kiterjed, mely ingatlan-nyilvántartás szerint művelés alól kivont, beépítetlen terület, évekkel 
korábban a bányászati tevékenység végzésére kapott engedélyt. A bányászati kitermelésre és a terület 
engedélyezett visszatöltésére is sor került a bánya bezárása kapcsán, így természetközeli, vizes élőhely már 
nem található a területen, de jelenleg része az ökológiai folyosónak az adatszolgáltatás szerint. Az OTrT 12/A.§ 
(4) bekezdése lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy a településrendezési eszközök készítésénél a 
hatályos kiemelt térségi területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek 
területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. A közigazgatási 
területen jelölt ökológiai folyosó övezetének területe 203,11 ha, ennek 5%-a 10,15 ha. A pontosítással érintett 
0,76 ha-os terület ennek töredéke. Az övezet lehatárolásának pontosítása kapcsán az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése továbbra is biztosított marad. A területrendezési hatósági eljárás kapcsán a Pest Megyei 
Önkormányzat Főépítésze felhívta a figyelmet arra, hogy az OTrT hivatkozott bekezdése "csupán a hatályos 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térségi övezeteinek lehatárolásához képest vehető figyelembe. 
A jelenleg hatályban lévő OTrT-nek megfelelő kiemelt térségi és megyei tervek elkészítéséig így az 5% eltérés 
lehetősége nem alkalmazható." A fentiek alapján, a településfejlesztési döntésekkel összhangban lévő, 
beépítésre szánt, iparterületi kijelölés az érintett 058/3, 058/4, 058/5 és 058/6 hrsz-ú ingatlanok részterületének 
területfelhasználási módosítása csak az ökológiai folyosó övezetének átminősítésével vagy határának 
pontosításával történhet. 

Kivágat a BATrT-ből 
ökológiai hálózathoz tartozó területek 
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Pontosítás az ökológiai folyosó övezetének lehatárolására 

 

A BATrT a közigazgatási terület déli részén, az Ócsán található honvédségi terület magterületéhez kapcsolódóan 
jelöl ki pufferterületet (29,38 ha) Üllőn. A pufferterület olyan rendeltetésű terület, amely megakadályozza vagy 
mérsékli azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók 
állapotát kedvezőtlenül befolyásolják, ezért az érintett területen beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
lehet kijelölni, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti.  

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (206,36 ha) országos övezet, melynek lehatárolása a 
PMKH Erdészeti Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet 
helyett az OTrT módosítása már az erdőtelepítésre javasolt terület térségi övezet előírásait határozza meg.  

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (hatályos 2014. december 31-ig), azonban ezt az övezetet 
a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete váltotta fel 2015. január 1-től. 

A BATrT Üllő közigazgatási területét érintően jelöli a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
övezetét, a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezetét, a szél-eróziónak kitett terület térségi 
övezetét. Ezeket a térségi övezeteket a OTrT 2013-as módosítása megszűntette, illetve helyettük más 
övezetet vezetett be, így az OTrT 31/B. § g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
országos övezete adatszolgáltatás alapján kerülhet lehatárolásra. 

Országos és térségi övezetek összefoglaló táblázata: 

1. Országos Területrendezési Terv Budapesti agglomeráció területrendezési 
terve 

Közigazgatási terület 
érintettsége 

2. a) Országos ökológiai hálózat  
a) Magterület - 

b) Ökológiai folyosó  

c) Pufferterület  

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület   

4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület  

5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  

6.  d) Erdőtelepítésre javasolt terület - 
7. e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  

8. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület - 

9. g) Országos vízminőség-védelmi terület  
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10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területe 

- 

11.  e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület  

12.  f) Rendszeresen belvízjárta terület - 
13.  g) Földtani veszélyforrás területe - 
14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület - 

15.  h) Honvédelmi terület - 

* az ökológiai folyosó övezetével érintett terület egy része a hatályos településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület része. 

Az országos és térségi övezetek lehatárolása a következő államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján történt: 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: ökológiai folyosó és pufferterület térségi övezete és a tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete, 

  Földmérési és Távérzékelési Intézet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú 
szántóterület, 

 Pest megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság: országos vízminőség-védelmi terület és nagyvízi meder országos övezete, 
 Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Pest megyei kormányhivatal: ásványi nyersanyagvagyon terület térségi 

övezete. 

A BATrT által még alkalmazott, de az OTrT 2013-as módosításával megszűnt térségi övezetek: 

Az OTrT 31/B § g) pontja értelmében: azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni. 

 Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület  
 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (+) 
 Történeti települési terület 
 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség- védelmi terület (+) 
 Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe (+) 
 Vízeróziónak kitett terület 
 Széleróziónak kitett terület (+) 

 

BATrT folyamatban lévő módosítása 

Üllő város önkormányzata a hatályos 
településszerkezeti terve és a BATrT 
területfelhasználása közötti eltérések vonatkozásában 
felvette a kapcsolatot a BATrT felülvizsgálatának 
készítőjével és jelezte a tervi módosításokat. A BATrT 
várható elfogadása 2015. december, eddig a határidőig 
azonban Üllő településszerkezeti tervét és építési 
szabályzatát is el kell fogadni. Ezért az esetleges 
eltérések átvezetése érdekében szükséges a 
területrendezési hatósági eljárás lefolytatása. 

 

 

 

 

Kivonat a BATrT folyamatban lévő felülvizsgálata 
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1.6.3. Egyéb területhasználatot meghatározó előírások 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint, PMKH erdészeti igazgatóság adatszolgáltatása alapján Üllő 
közigazgatási területén 1294,8 ha erdőtervezett erdőterület helyezkedik el. Az OTrT rendelkezése szerint a 
településrendezési eszközökben ennek legalább 95%-át erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni 
Ezek nagy része erdőterület területfelhasználásba került, kivéve azok a területek, melyek a korábbi 
településszerkezeti terv szerint különleges területbe soroltak, vagy ahol jelen módosítás kapcsán beépítésre 
szánt területi kijelölés történik. Az eltérő terület felhasználásba sorolt terület 32,19 ha területet jelent, így a 
rendelkezésnek a besorolás megfelel. 

Erdőtervezett erdő eltérések: 

Erdőrészlet jele: hrsz: területe (ha): területfelhasználási besorolása: 
36/A 0147/10 1,10 egyéb ipari gazdasági 
37/A 0151/1 0,54 egyéb ipari gazdasági 
34/D 056/11 2,12 egyéb ipari gazdasági 
25/H 254 2,95 beépítésre nem szánt különleges oktatási 

25/L részterület 254 6,21 beépítésre nem szánt különleges oktatási 
43/C, 43/R, 43/Q 0182/1 2,25 beépítésre nem szánt különleges sportolási 

43/M1,43/N1,43/O 0155/9 5,85 beépítésre nem szánt különleges rekreációs 
43/I, 43/D 0155/9 10,42 beépítésre nem szánt különleges sportolási célú 

28/A 0297 0,75 különleges mezőgazdasági üzemi 
összesen: 32,19  

Az OTrT 8.§ rendelkezése értelmében borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I.-II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet, valamint az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I. és II. osztályú területihez tartozó 
földrészlet különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével beépítésre szánt területté nem minősíthető. Üllő 
nem tartozik borvidékhez. Az Országos Gyümölcs Termőhelyi kataszterrel kapcsolatban nem történt 
adatszolgáltatás (NÉBIH). 
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2. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 
 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA 

Táj- és természetvédelmi szempontból a területhasználat a térségi, magasabb szintű tervek, az OTrT és a BATrT 
szerkezeti terve és övezeti szabályozása által meghatározott és egyes övezetekben korlátozott. A térségi terület-
felhasználási és térségi övezeti lehatárolások figyelembe vételével került sor a településszerkezeti terven a 
területfelhasználás meghatározására és a településrendezési terv szintjén a korlátozó övezeti lehatárolásokra. A 
területfelhasználási besorolások és határok igazodnak a valós területhasználatokhoz és a kapott 
adatszolgáltatásokhoz a beépítésre nem szánt területek kijelöléseinél.  

A területrendezési hatósági eljárás alapján a beépítésre szánt területek nagysága összességében nem vagy csak 
kisebb mértékben növekszik, az új gazdasági ipari terület-felhasználási kijelölésekkel párhuzamosan egyes 
lakóterületi fejlesztési területek és gazdasági fejlesztési területek „visszaminősülnek” általános mezőgazdasági 
terület-felhasználásba. A gazdasági fejlesztési területek kijelölése a jó közlekedési kapcsolatokkal bíró északi, 
északnyugati külterületek más célú igénybevételét jelenti, ami elfogadható, tekintve, hogy e térség természeti és 
táji értékekben szegény, infrastruktúra elemekkel sűrűn tagolt (közművezetékek, utak). A jelentős nagyságú 
beépítésre szánt terület kijelölése mellett a terv a meglévő erdőterületek védelmét, fennmaradását biztosítja a 
megfelelő terület-felhasználási besorolás által. A gazdasági területekhez kapcsolódóan új erdőterületek kerülnek 
kijelölésre, az erdészettől kapott adatszolgáltatás alapján. A délnyugati rekreációs zóna legfeljebb 10%-os, 
alacsony beépítési intenzitást lehetővé tevő különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználási kategóriába 
sorolódik, ami a tájképi egység megőrzése szempontjából, az ökológiai folyosó térségi övezete lehatárolása és a 
tájképvédelmi terület térségi övezeti lehatárolása szempontjából kedvező.  

A településrendezési eszközökben szereplő fejlesztések megvalósulásával a település északi oldalának képét 
alapvetően átformálják a tájban megjelenő nagykiterjedésű gazdasági területek fokozatosan megvalósuló 
beépülései, valamint a közlekedési útpályák helyenként felvillanó látványa. A mezőgazdasági hasznosítású, de 
gyenge termőhelyi adottságú táj átalakul, amelyben dominánssá válnak a művi létesítmények.  

Üllőn, jelenleg a közigazgatási terület kb. 60 %-a áll mezőgazdasági művelés alatt. A művelési ágak közül 
dominál a szántó, viszonylag jelentős a gyepfelület és az állattartást szolgáló, évelő takarmánynövény termesztés 
(annak ellenére, hogy az állattartás országos szinten is csökkenő tendenciát mutat Üllő közigazgatási területére 
sem jellemző). Számottevő még a részben öntözéses zöldségtermesztés.  

A település területén tervezett terület-felhasználási változások, a mezőgazdasági termesztés eddig is labilis 
helyzetét a tényleges igénybevételig változatlanul meghagyják, hosszútávon az átsorolások megvalósulását 
követően a termesztés helyzetét jelentősen lerontják. A jelenlegi belterülettől nyugatra és északra tervezett 
jelentős méretű gazdasági területnövelés, valamint a közlekedésfejlesztések jelentős mértékben csökkentik a 
mezőgazdasági termesztő felületeket a város közigazgatási területének északkeleti és nyugati részén. A 
környezeti terhelések ellensúlyozására javasolt védelmi célú erdőtelepítések ugyancsak a termesztő felületek 
csökkentését eredményezik, ugyanakkor az erdőborítottságot és a biológiailag aktív felületeket növelik. 
Összességében mintegy hatodával lecsökken a mezőgazdasági terület. A közigazgatási terület északnyugati 
részén, ahol eddig is a földalatti és földfeletti energia és termékvezetékek szabdalták a tájat, a hatékony 
mezőgazdasági termesztés feltételei gyakorlatilag a növekedés ellenére szűkülnek. 

A területhasználati egyensúly teljes felborulásának megakadályozása érdekében javasolt a központi belterülettől 
keletre eső, valamint a Dóra-majortól északkeletre lévő tájrészletben a termesztő felületek jövőbeni megőrzése. A 
mezőgazdasági tájhasználat megőrzése érdekében fontos, hogy az északkeleti mezőgazdasági területeteken 
épületek ne létesülhessenek, a tájszerkezetet a vonalas infrastrukturális elemek és a vízfolyások így is a 
kívánatosnál jobban szabdalják.  

Az 1200 hektár összterületű erdők többsége három, viszonylag nagyobb tömbben helyezkedik el: északnyugaton 
Maglód-Gyömrő határánál, a település belterületétől délre (Fácános és Gazdák-erdeje), valamint a Dóra-majortól 
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délre. A település környezetileg erősen terhelt állapotára és a jövőbeni fejlesztések tájszerkezeti hatásaira 
tekintettel megőrzendők a jelenlegi erdőtervezett erdőterületek. 

Védelmi elsődleges rendeltetéssel erdőket kell létesíteni a nyugati tervezett belterületi határ és az új kijelölésű 
ipari gazdasági területfelhasználás között a tájhasználati konfliktusok mérséklésére és a településszerkezet 
besűrűsödésének oldására. Védelmi célú fásításokat (fasorokat, erdősávokat) kell telepíteni a jelenleg 
alapvetően fátlan mezőgazdasági területeken a tervezett és a meglévő közutak, a jelentősebb földutak valamint a 
belvízlevezető csatornák mentén.  

A külterület déli, délkeleti oldalán meg kell őrizni és a településszerkezeti terv besorolásai meg is őrzik a táj 
ligetes – erdős megjelenését, az itt megvalósítandó fejlesztéseknek illeszkedniük kell a táj adottságaihoz. A 
tervezett rekreációs, idegenforgalmi, sportfejlesztések és a meglévő, vagy újonnan létrejövő lovasbázisok, lovas 
központok, valamint a Dóra majori oktatási sport-idegenforgalmi fejlesztések a természeti tájat megőrző módon 
kell, hogy megvalósuljanak.  

2.1.2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt 
hatásait az érintett övezetek kialakításánál figyelembe kell venni. 

A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl. infrastruktúra fejlesztés) a beruházások 
megvalósítása részeként biztosítani kell, ami alapvetően a terület tulajdonosok tehervállalásával történhet. 

A mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemeit meg kell tartani és ki kell egészíteni a fasorok, védősávok 
megújításával, újratelepítésével. 

A fejlesztési területek ütemezetten valósítandók meg, lehetőség szerint fokozatosan terjeszkedve a külsőbb 
területek felé, biztosítva a kompakt településszerkezetet és szorítkozva a táj csak szükséges mértékű 
megváltoztatására. A beépítésre szánt, de jelenleg termőterületként funkcionáló területeken biztosítani kell a 
mezőgazdasági művelés feltételeit a tényleges igénybevételig.  

Fontos szempont, hogy nagykereskedelmi létesítmények, logisztikai központok létesítése és bővítése csak úgy 
valósulhat meg, hogy a lakóterületek, zöldfelületek, a környezet és az ökológiai adottságok kárt ne szenvedjenek. 

A gazdasági területekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arányt a használatbavételig teljes értékű, 
összefüggő, lehetőleg többszintes (fásított) zöldfelületként kell kialakítani, a kedvezőtlen hatások 
kompenzálására. A növényzetnél az őshonos, tájjellegű fajok alkalmazása célszerű. 

A vízfolyás menti sávokat zöldfelületként kell fenntartani, amely egyúttal a gazdasági területeket tagoló 
zöldfolyosóként is funkcionálhat. 

Általában véve fontos a fejlesztésre kijelölt területek esetében a megfelelő tájba illesztés megvalósítása, az 
építészeti minőség és a parkosítás megkövetelése által. 

2.1.3. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 

A nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett területek, értékek, 
emlékek lehatárolása a kapott adatszolgáltatás alapján történt. 

Üllő területén nincs országos, illetve helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület, továbbá nincs kijelölve az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 
szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „NATURA 2000” terület. 

Az OTrT 3/5. mellékletén jelölt Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület térségi övezete az 
ökológiai folyosó elemét képező Vasadi (2.) főcsatorna menti területrészeken a nyugati vecsési közigazgatási 
határnál és a Vasad közigazgatási területére átnyúló erdőterületeken érinti Üllő területét. Az ökológiai hálózathoz 
tartozó területek, valamint a Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartásában természeti területként meghatározott 
területek – (a Kis - Székes nádas-vizes tájrészletének két foltja és a Határ-halom - dűlő legelőterülete) - a város 
tájképvédelmi területeinek részei. A településszerkezeti tervben lehatárolt, különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs terület-felhasználási egység, csak kis mértékben érinti a térségi övezet területének keleti Kosaras 
dűlői részét.  
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Ezeken a beépítetlen, tájképi szempontból értékes területeken a kialakult tájképi egységhez igazodó, 
természetközeli tájhasználatot kell folytatni, kerülni kell a jelentős beépítést. Nem csak kerülni kell, de nincs is 
mód a jelentős beépülésre, mivel az érintett földrészletek beépítésre nem szánt terület-felhasználásba tartoznak. 
A Kosaras dűlőn a létező 120kV-os villamos légvezeték metszi a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület térségi övezete területét. A településszerkezeti tervnek és a HÉSZ-nek nincsen ráhatása a 
hálózati korszerűsítésekre, fejlesztésekre. 

Országos ökológiai hálózat övezetei 

A település területén a vízfolyások a Gyáli (1.) csatorna és mellékágai, valamint a Vasadi (2.) főcsatorna menti 
szűkebb-szélesebb területsávok az országos ökológiai hálózathoz tartozó, ökológiai folyosóként meghatározott 
területek. A lehatárolásokat az adatszolgáltatás alapján a településszerkezeti terv is és a szabályozási terv is 
feltünteti. Változtatási igény az 5%-os eltérési lehetőség szintjén sem merült fel. 

A településrendezési terv az ökológiai folyosó övezetébe tartozó „természetközeli területek” felhasználásával, 
igénybe vételével alapvetően nem számol, azokat természetközeli terület-felhasználásba, erdő-, mezőgazdasági 
vagy vízgazdálkodási, továbbá különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységekbe és övezetekbe 
sorolja.  

A már hatályos tervben szereplő, nem új kijelölésű (korábban volt különleges bánya, előkészítették a területe 
intermodális gazdasági célú használatra) ipari-gazdasági területek részben ráfednek az ökológiai folyosóra 
(vízfolyások menti sáv) a Gyáli (1) csatorna mentén a Nagy-Székes dűlőnél. Ezeket az ökológiai folyosó által 
érintett területrészeket a településrendezési szerződés alapján elkészített szabályozás terv alapján 
zöldfelületként kell fenntartani a kialakult állapotnak megfelelően, a beépítést, a terület megváltoztatását kerülni 
kell, építési hely, vízzáró burkolatú parkoló, burkolt szabadtéri manipulációs felület az ökológiai folyosót nem 
érintheti. A szabályozási tervi jelölés a természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű vízfolyások menti 
fenntartó sávok biztosításáról gondoskodik. A védelem alatt nem álló természeti értékek, területek védelmét a 
területhasználat és az építési lehetőségek természetvédelmi érdekeket figyelembe vevő meghatározásával kell 
biztosítani. 

2.1.4. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 

A fejlesztési területek kapcsán fontos szempont a rendezett településszegélyek biztosítása, megfelelő 
növényállomány telepítésével. Különösen a méretüknél fogva zavaró hatású gazdasági épületek takarására kell 
figyelmet fordítani a kialakítás során: a telephelyeket egymástól kettős fasorral célszerű elválasztani, a nagy 
dobozszerű csarnoképületeket szerencsés növényzettel tagolni, oldani. A más terület-felhasználási kategóriába 
tartozó területek közös határán pedig háromszintes, örökzöldeket is alkalmazó zöldsávval (ligetes jellegű sávval) 
célszerű betelepíteni. 

2.1.5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés 
b) pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A tervek 
készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott 
külön jogszabály előírásai szerint kell számítani.  

A településszerkezeti terv területfelhasználásra vonatkozó módosításait és az ezekből következő biológiai 
aktivitásérték számítást a mellékelt táblázat tartalmazza. 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATAI 

A település zöldfelületi rendszerének elemei: 

 a közterületen kialakított közparkok, közkertek,  



ssz. hatályos terv szerinti területfelh. tervezett területfelh. terület
BIA 
hatályos

BIA 
tervezett

változás

Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási változások
1. kertvárosias lakó kisvárosias lakó 0,27 2,70 1,20 ‐0,41

2. kertvárosias lakó kisvárosias lakó 5,88 2,70 1,20 ‐8,82

5.  kertvárosias lakó településközpont vegyes 9,21 2,70 0,50 ‐20,26

7.  településközponti vegyes kereskedelmi szolgáltató gazdasági 6,60 0,50 0,40 ‐0,66

9. kertvárosias lakó településközpont vegyes 0,16 2,70 0,50 ‐0,35

10. településközponti vegyes kertvárosias lakó 0,32 0,50 2,70 0,70

11. kertvárosias lakó településközpont vegyes 0,52 2,70 0,50 ‐1,14

14. különleges bánya egyéb ipari gazdasági 30,60 0,10 0,40 9,18

17. különleges kereskedelmi célú egyéb ipari gazdasági 98,45 1,50 0,40 ‐108,30

23. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 46,99 0,40 0,40 0,00

24. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 16,41 0,40 0,40 0,00

25. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 11,55 0,40 0,40 0,00

26. mezőgazdasági üzemi gazdasági mezőgazdasági üzemi különleges 1,90 0,70 0,70 0,00

27. mezőgazdasági üzemi gazdasági mezőgazdasági üzemi különleges 18,75 0,70 0,70 0,00

28. mezőgazdasági üzemi gazdasági különleges oktatási 5,81 0,70 0,70 0,00

29. kereskedelmi szolgáltató gazdasági egyéb ipari gazdasági 102,04 0,40 0,40 0,00

Összesen: 355,46 ‐130,05
Beépítésre nem szánt területen belüli területfelhasználási változások

20. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 9,19 3,70 9,00 48,71

21. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 27,87 3,70 9,00 147,71

22. általános mezőgazdasági védelmi erdő 21,10 3,70 9,00 111,83

33. általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges bánya 5,54 3,70 0,20 ‐19,39

34. általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges lőtér 1,22 3,70 1,00 ‐3,29

36. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 4,50 3,70 9,00 23,85

40. erdőterület különleges beépítésre nem szánt napelempark 9,00 0,00

42. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 1,33 3,70 9,00 7,05

45. erdőterület beépítésre nem szánt sportolási célú 6,90 0,00

50. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 5,57 3,70 9,00 29,52

51. általános mezőgazdasági gazdasági erdő 1,78 3,70 9,00 9,43

52.  erdőterület általános mezőgazdasági 25,31 9,00 3,70 ‐134,14

53.  erdőterület általános mezőgazdasági 20,97 9,00 3,70 ‐111,14

Összesen: 140,28 110,13
Beépítésre szánt területi növekménnyel járó területfelhasználási változások

6. erdőterület kertvárosias lakó 4,69 9,00 2,70 ‐29,55

8. közlekedési terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági 0,82 0,00

13. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 30,43 3,70 0,40 ‐100,42

15. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 51,69 3,70 0,40 ‐170,58

16. általános mezőgazdasági egyéb ipari gazdasági 98,24 3,70 0,40 ‐324,19

37. általános mezőgazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági 1,82 3,70 0,40 ‐6,01

Összesen: 187,69 ‐630,74
Beépítésre szánt terület visszaminősítésével járó területfelhasználási változások

3. kertvárosias lakó általános mezőgazdasági 153,90 2,70 3,70 153,90

4. kertvárosias lakó gazdasági erdő 10,77 2,70 9,00 67,85

12. különleges sport zöldterület, közkert 0,90 3,00 6,00 2,70

18. kereskedelmi szolgáltató gazdasági általános mezőgazdasági 39,81 0,40 3,70 131,37

19. kereskedelmi szolgáltató gazdasági gazdasági erdő 8,11 0,40 9,00 69,75

30. különleges bánya általános mezőgazdasági 39,25 0,10 3,70 141,30

32. különleges kisállattemető különleges lovas idegenforgalmi 4,39 3,00 3,20 0,88

31. kertvárosias lakó különleges légi irányító 0,50 2,70 3,20 0,25

35. különleges bánya általános mezőgazdasági 6,57 0,10 3,70 23,65

38. különleges oktatási beépítésre nem szánt különleges oktatási 41,62 3,00 3,20 8,32

39. különleges sportolási célú beépítésre nem szánt különleges lovas 11,88 3,00 3,20 2,38

41. különleges sportolási célú beépítésre nem szánt rekreációs 252,36 3,00 3,20 50,47

43. különleges sportolási célú védelmi erdő 18,27 3,00 9,00 109,62

44. különleges sporotlási célú gazdasági erdő 14,84 3,00 9,00 89,04

46.  különleges sporotlási célú beépítésre nem kölünleges sportolási célú 15,50 3,00 6,00 46,50

47.  különleges sporotlási célú gazdasági erdő 3,01 3,00 9,00 18,06

48.  különleges sporotlási célú védelmi erdő 6,40 3,00 9,00 38,40

49. különleges sporotlási célú gazdasági erdő 3,54 3,00 9,00 21,24

Összesen: 631,62 975,68
Változás összesen: 325,02
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 a jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei, mint pl.: oktatási- és egészségügyi létesítmények 
kertjei, kisebb mértékben a különleges területek – temető, sport- és rekreációs területek telkei, 
kertjei,  

 lakókertek,  
 fásított sétány, fásított köztér, közlekedési területek zöldfelületei, 
 templomkert,  
 beépítésre nem szánt erdő- és mezőgazdasági területek, kertes mezőgazdasági területek,  
 vonalas zöldfelületi elemeket, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok. 

A település négy közhasználatú játszókertje körbekerített, EU-konform, modern játszóeszközökkel ellátottak. 
Közhasználatú sportpályák (futball és kosárlabda) a Sport téren és a Kisfaludi téren találhatók, valamint egy 
szánkódomb és egy BMX pálya is a Dózsa György u. – Szegfű u. közötti zöldterületi tömbön. A biológiailag aktív 
felületek a növényzet gazdagításával fejleszthetők. 

A zöldfelületeket az utcafásítások rendszere köti össze zöldfelületi rendszerré. A foghíjas utcafásítások 
kiegészítésére, pótlására, új fasorok telepítésére a tájhonos fafajtákból választott, jelentős díszítő értékű, 
várostűrő, jellemzően allergiát nem okozó faanyagot szükséges alkalmazni. Zöldterületi fejlesztésre ad 
lehetőséget a Városközpontban a Deák Ferenc utca nyugati oldalán zöldterületként kijelölt közkert, a beépülést 
követő megvalósulással.  

A Pesti út menti, és az országos mellékutak menti zöldfelületek, elsősorban díszítő funkcióval rendelkeznek, a 
környezet minőségét emelhetik, javíthatják, igényes megújításuk a városias karaktert erősíti a Templom téri 
megújulás példáját követve. 

A város zöldfelületi rendszerének fejlesztési lehetősége a külterületen, a településszerkezeti terven jelölt és még 
meg nem valósult erdőterületek megvalósításának támogatása, valamint a mezővédő erdősávok rendszerének 
bővítése, a vízelvezető árkok, csatornák menti fásított zöldsávok értékvédő gondozása, fásítása, mert a 
csatornák menti sávok fásítása hiányzik. 

Az OTÉK előírja, így a használatba vételnél számon kérhető az újonnan beépülő gazdasági területeken a vízzáró 
burkolatú, nagyobb felszíni parkolók és az összefüggő nagy manipulációs szabad terek fásítása.  

2.2.2. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA 

Az egyes városrészekben a kialakult településszerkezet következtében nem, vagy csak részlegesen biztosítottak 
a pihenő, játszó és sportolási célú területek. A zöldterületek nagysága csekély, a településszerkezeti terv alig 3 
ha-os területet sorol zöldterületbe. Ennél ― az egyéb terület-felhasználási kategóriába sorolt területeken létesített 
kisebb dísz, pihenő és sportkerteket is beleszámítva ― a funkcionáló közhasználatú zöldfelületek nagysága 
valamivel nagyobb, a közterületi zöldfelületek aránya kb. 4-5%-os, területi eloszlásuk egyenetlen. Az Északi 
városrészben a Sport tér egy része zöldterület, a Keleti városrészben a zöldterület a lekerített játszóteret 
leszámítva szánkózó dombi szerepet tölt be. Rekreációs célú pihenőkerti fejlesztés mindkét városrészben 
indokolt.  

A városiasodás a magas színvonalú települési környezet biztosítását kívánja meg. Ezt szolgálja a kiépített fásított 
köztér a Templom téren és a Városháza melletti rendezvénytéren.  

Új közkert létrehozására terület csak önkormányzati szándék megléte esetén biztosítható a lakóterületi 
fejlesztésre kijelölt területeken belül, a terület legalább 10%-án, a mikroklíma szinten tartása érdekében és a 
városias környezet, a mindennapi rekreáció biztosítása miatt.  

2.2.3. ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A Központi belterületen, az ipari fejlesztésre kijelölt területeknél, Hosszúberek területén, valamint az átalakulásra 
javasolt földrészletek egyedi telkein ugyan úgy mint a közterületeken, a tervezett közlekedési közterületeken a 
cserje és lombkorona szint gazdagítása javasolt az ökológiai szerep erősítése érdekében. 
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2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

2.3.1. ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A településszerkezeti terv településszerkezetet meghatározó útként kezeli az M0 autóutat, a 4 sz.  I. rendű főutat 
és a 400 sz. II. rendű főutat, valamint a 4 sz. főút M4 gyorsforgalmi útként történő továbbvezetését, fejlesztését.  

A térség legjelentősebb útja a jövőben is az M0 autóút. A meglévő kihasználtság és a jövőbeni kihasználhatóság 
érdekében „egyeztetéseket szükséges kezdeményezni az M0 autópálya 2x3 sávosra történő bővítésével 
kapcsolatban a NIF Zrt-vel.” (Befektetést ösztönző megalapozó terv, Üllő új ipari területeinek kialakítása 
érdekében című tanulmányból) A gyorsforgalmi út régi és új szakaszának jelentősége és szerepe megerősödik 
az M4 autópálya megépítésével. Nem csak az Üllőt érintő szakaszon, hanem a teljes hosszban az M0 autóúttal 
egyenértékűvé válik. A 4 számú I. rendű főútnak a térségi szerepe az autópálya használatba vételét követően 
némileg csökken.  

Az M0 autóút a fővárost körbevéve segíti a közlekedést az ország távoli részei között. Az M0 keleti szektora 
észak-dél irányban az M5 és M3 autópályákat köti össze. Üllő térségében a 4 sz. főúttal csomópontja van Üllő 
közigazgatási határain belül, a Vecséssel alkotott közigazgatási határ közelében. A csomópont révén teremtődik 
meg a kapcsolat a 400 számú főút az M0 autóút és a 3101 jelű országos mellékút szakaszai között, valamint a 
tervezett különleges repülőtéri gazdasági fejlesztési területek között. Az autóút kapacitásának megfelelőségét a 
betelepülések ütemének függvényében szükséges vizsgálni a tényleges iparterületi igénybevételkor. 

Az M4 autópálya nyomvonalának kiépítését Cegléd és Szolnok irányában Szolnokig tervezik. A kisajátítási tervek 
elkészültek, a tervben szereplő nyomvonal kerül a településrendezési eszközök terveire. Lezajlott a 
területrendezési hatósági eljárás a nyomvonal kijelölés kapcsán. A tényleges megvalósítás 2018-2019-re 
várható. 

A 400 számú II. rendű főút fejlesztéseként új csomópont építése szükséges a tervezett északi gyűjtőúttal való 
találkozásnál az M0 különszintű csomópontja és a vasúti különszintű csomópont között. 

Az OTrT-ben a 3101 jelű út déli irányú nyomvonalának tervezett továbbvezetése Üllő nyugati közigazgatási 
határa és az M0 autóút közé került a vecsési közigazgatási területről. A nyomvonal csak a térségi tervben 
szerepel, tanulmányterv még nem készült rá. Megvalósíthatósága kétséges, ugyanis a nyomvonallal érintett 
területen haladnak a kiépített térségi szénhidrogén szállító vezetékek. Korlátozó hatásuk a közlekedéshálózat új 
elemeire is kihat. Az áthelyezett nyomvonal ellehetetleníti a délnyugati iparterületi fejlesztést feltáró gyűjtőút  és a 
tervezett M0 új csomóponti kapcsolatát. 

A településszerkezeti tervre a 3101 jelű út új tervezett szakaszának csak a nyomvonaljele kerül rá. Terület-
felhasználási besorolására, szabályozására nem kerül sor.  

2.3.2. HELYI KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

Településszerkezetet meghatározó utak maradnak az országos mellékutak is. Délnyugat-északkelet irányban 
halad a 4603 j. út, aminek belterületi átkelési szakasza a Gyömrői út és az Ócsai út. A település belterületén 
halad a 31307 j. út a Pesti út és a vasúti átjáró között. A kiépített országos mellékút hálózatban változás, 
fejlesztés sem vonalvezetésben, sem közterületi szélességben nem tervezett. A 3101 jelű út déli irányú 
továbbvezetése a BATrT-ben, Vecsés területéről átkerült Üllő területére az M0 autóúttal párhuzamos 
vonalvezetéssel. Az új nyomvonal tanulmánytervi és engedélyezési tervi kidolgozásánál a meglévő 
infrastrukturális környezetet (országos és térségi szénhidrogén vezetékek, meglévő és tervezett gyűjtőutak 
csomópontjai és az autóút feletti meglévő átvezetés kapcsolatai) figyelembe kell majd venni. 

A korábbi tervekben a központi belterülethez kapcsolódóan keleten a 4 számú I. rendű főút és a 400 számú 
másodrendű főút körforgalmú csomópontjához csatlakozott dél felé a 0368/108 hrsz-ú út, ami távlatban Üllő keleti 
elkerülő útjaként haladt volna tovább dél felé, Ócsa irányába. Az út burkolata egy tömb mélységben megépült, 
egy üzemanyagtöltő állomás és egy kamion terminál található az út nyugati oldalán. Az út jelenleg kiszolgáló út 
paramétereivel épült ki, a jelenlegi üzemi, szolgáltatási forgalmat megfelelően szolgálja. Az úthoz több 
ingatlanbehajtó kapcsolódik. A keleti elkerülő út országos mellékútként kiépülése (4603 jelű út távlati elkerülése) 
a jövőben hosszútávon sem tervezett. Az M0 és az M4 gyorsforgalmi út megvalósítása gerjesztette forgalmi 
átrendeződés indokolatlanná teszi a keleti elkerülő út koncepcióját, a tájrombolást és a Dóra major ketté vágását, 
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ellehetetlenítését. A meglévő nyomvonal csak a délkeleti iparterület kiszolgálása érdekében fejlesztendő 2x1 
forgalmi sávval, de nem országos mellékútként. 

A jövőben nem tervezett, de a városias megjelenés és a közlekedésbiztonság szükségessé tenné a belterületi 
szakasz megújítását a Templom térhez hasonló minőségben és módon. Szükséges lenne a szétválasztott 
forgalmi elemek újragondolása, a parkoló szisztéma egységesítése, a funkció szerinti minőségi anyaghasználat 
megválasztása, a közlekedési zöldfelületek megújítása. 

2.3.3. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 

Fontosabb különszintű kereszteződés  

Külterületen az M0 és az M4 gyorsforgalmi út meglévő és tervezett csomópontjai különszintű keresztezések, az 
érvényes előírások miatt a csomópontoknak teljes értékűnek, minden irányt biztosítónak kell lenniük. A 
mezőgazdasági és egyéb területek kiszolgálására több helyen, de csak szakaszosan, a gyorsforgalmi úttal 
párhuzamos szervizút épül, a burkolat szélessége 6,00 m. A mezőgazdasági földrészleteket megközelítő 
kiszolgáló utak hálózatot nem alkotnak, az új csomópont és az új M4 gyorsforgalmi út II/a szakasza miatt 
megszűnt útkapcsolatot pótolják. A 4603 j. út csomópontjába a déli oldalon, a Gyömrői útra vezető szakasznál 
egy távlati feltáró gyűjtőút is csatlakozik a csomóponthoz, ami a tervezett M4 gyorsforgalmi úttal párhuzamosan, 
annak déli oldalán halad északnyugati irányba.  

Új csomópont javasolt a 100a vasútvonaltól délre a nyugati közigazgatási határnál az M0 autóút és a Halom-
határ dűlő ipari fejlesztési terület kiszolgáló gyűjtőútja között. A Kakucsi csomópont kiépítése érdekében szintén 
kezdeményezéseket és egyeztetéseket szükséges majd folytatni a NIF Zrt.vel. Közlekedés szakmai szempontból 
meg van a kialakítás elvi lehetősége. A csomópontot érintheti műszaki szempontból az M0 autóút 2x3 sávra 
történő bővítése a meglévő felüljárónál. (Befektetést ösztönző megalapozó terv, Üllő új ipari területeinek 
kialakítása érdekében című tanulmányból) 

Fontosabb szintbeni közúti csomópont 

A település fontosabb szintbeni csomópontjai a 4 sz., 400 sz. főutak és. a 4603 jelű országos mellékút , valamint 
a 31112 jelű Péteri bekötőút csomópontjai. A belterületen találhatók még a gyűjtőutak fontosabb csomópontjai is.  

Az országos főutak egymással alkotott csomópontjai kanyarodósávokkal kiépültek, vagy körforgalmúak. A 
jelentős csomópontokban kanyarodósávok létesültek, ill. több csomópont jelzőlámpás irányítású. Üllő belterületén 
a legjelentősebb csomópont a 400 sz. főút és a 4603 j. út (Ócsai út - Gyömrői út) csomópontja, a csomópont 
jelzőlámpás irányítású, járműosztályozókkal. A 4 sz. főút és a 400 sz. főút csatlakozása körforgalmú csomópont a 
délkeleti belterületi határ közelében. A gyűjtőutak a főút felé „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblával 
szabályozottak, a gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A 
lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján 
szabályozott, a főút felé elsőbbségadás kötelező. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő 
kapacitástartalékkal rendelkeznek. 

A gazdasági fejlesztési területeken válik szükségessé a gyűjtőúthálózat fejlesztésével együtt újabb csomópontok 
megépítése, a főút irányában, a gyorsforgalmi út felé és a gyűjtőutak találkozásainál. 

2.3.4. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT (KERESZTMETSZETI SZELVÉNYEK, KÖZTERÜLETI PARKOLÁS) 

A település gyűjtőútjait a központi belterületen az országos közutak alkotják:  

 a 400 sz. főút északnyugat-délkelet irányban Pesti út néven, 

 a 4603 j. út északkelet-délnyugat irányban Gyömrői út és Ócsai út néven, 

 a 31307 j. út Kossuth Lajos utcaként halad, ill. folytatása az Ecseri utca, gyűjtőúti szerepe annak 
köszönhető, hogy a „P+R” kiépített parkolókhoz és a meglévők bővítési lehetőségeihez vezet. 

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település lakóutcái, kiszolgáló útjai. A lakóutak egymással egyenrangú 
kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott a többségük. A főút felé a 
lakóutak elsőbbségadás kötelezéssel kapcsolódnak. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő 
kapacitástartalékkal rendelkeznek. 
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A lakóutcák többsége az elmúlt 50 év fejlődésének eredménye, ennek köszönhetően a szabályozási szélességek 
sok esetben nem érik el az optimális 12m-t. Nem mindenhol épült ki a szétválasztott közlekedési rendszer, a 10m 
szélesség alatti keskeny utcákban nincs kétoldali vagy egyoldali járda sem, nem megoldott a felszíni 
vízelvezetés. Egyes keskeny szakaszoknál a közlekedés biztonságot adó beláthatóság sem biztosított. A 
lakóutcák fejlesztését ütemezetten, folyamatosan meg kell oldani. A 9m közterületi szélességet el nem érő 
utcákban a vegyeshasználatú útkialakítás a kedvező fejlesztési irány.  

A lakóutakhoz a csoportházas beépítéseknél 3m burkolati szélességet el nem érő telken belüli belső utak 
kapcsolódnak, kapubehajtóként. Ennek köszönhetően zárvány jellegű, elzárt beépülések épület elhelyezések 
alakultak ki, telken belüli parkolási hiánnyal. 

2.3.5. KÖZÖSSÉGI, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Üllő a Volán járataival közelíthető meg, a legrövidebb hivatalos menetidő Kőbánya-Kispestig 30 perc, a járatok a 
4 sz. főúton közlekednek. A környező települések egy része nehezen közelíthető meg buszjárattal, Dabas csak 
Budapesten keresztül érhető el. A járatok az országos úthálózatot veszik igénybe. Városon belüli 
tömegközlekedés nincsen. Az intézményi és közösségi létesítmények a Városközponti városrészben működnek, 
a legtávolabbi pontoktól 2,5-3km-es gyaloglási távolságra. A városon belüli hivatásforgalomra az egyedi 
közlekedési eszközök igénybevétele a jellemző. A gazdasági területek beépülésével a városi szintű 
tömegközlekedés megszervezése szükségessé válhat. 

2.3.6. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg, nem lévén városi tömegközlekedés. A település 
közigazgatási területén jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom intenzitása nem zavarja a 
közúton folyó kerékpárforgalmat. A településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre rákerül a kerékpárút 
kerékpár nyomvonal. A megvalósítás a pénzügyi források előteremtésének függvénye. 

A területrendezési tervek (OTrT, BATrT) nem jelölnek országos vagy térségi jelentőségű kerékpárutat a város 
közigazgatási területén. A településtől nyugatra fekszik a Maglód - Vecsés- Gyál - Alsónémedi - Dunaharaszti 
térségi kerékpárút tervezett nyomvonala a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve szerint. 

2.3.7. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosközlekedés számára a település útjai helyenként egy oldalon, helyenként két oldalon járdával 
kiépültek ki, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közút burkolt felületén bonyolódik. A járda műszaki 
állapota általában rossz. Ahol van kiépített járda, ott a szélessége általában nem elegendő.  

Ez alól kivétel a Városközponti városrészben a Templom tér megújítása, korszerű anyaghasználattal, megfelelő 
burkolati szélességgel megvalósított járdaszakaszok kapcsolódnak a megépített központi sétányhoz, közösségi 
térhez. Ennek templomkerti továbbvezetése tervezett a sportcsarnok és a művelődési - közösségi ház irányába. 

2.3.8. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

Üllő belterületén a lakóterületek parkolási igényei részben telken belül kielégítettek. Azonban vannak szép 
számmal olyan, régen és napjainkban beépített telkek, melyeknél a telekre gépjárművel történő bejutás sem 
biztosított, nemhogy a telken belüli parkolás. Egyes utcaszakaszokon az épület mellett az oldalkertet nem 
tartották meg, a kerítéssel és lakásbejárattal, előlépcsővel, fészerrel szűkített szabad beépítetlen telekrész nem 
éri el a 3m-t sem. Ez a jellemző az új beépítésű szabadon álló beépítési mód szerint beépített lakótelkekre és a 
csoportházas beépítésekre. A jövőben megkövetelendő a lakótelkeknél is a telken belüli parkolás megoldása és 
kerülendő az előkert parkolási célú használata. 

Az intézmények előtt közösségi parkoló kiépítésére került sor. Több helyen a funkcióval nem egyeztethető össze 
a telken belüli parkolás (pl.: óvoda iskola). A Vt építési övezetben igény lehet a megosztott parkoló használat is, 
vagyis a telken belüli parkolót éjjel  a lakók, nappal a közösségi rendeltetéseket igénybe vevők használják. 

A temetőknél és a Keleti városrész sportterületénél a parkolási igényt közterületen kiépített parkolóval kell 
biztosítani. 

A településen található gazdasági egységekhez a gazdasági építési övezetekben telken belüli parkolót alakítottak 
ki. A kereskedelmi szolgáltató egységekhez több helyen szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkoló működik. 
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Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük 
azonban szükséges. 

A vasútállomásnál kiépített P+R és B+R parkoló található, a településfejlesztési koncepció szerinti bővítésükre 
tartalék területek még igénybe vehetők. 

2.3.9. KÖTÖTTPÁLYÁS VASÚTI TERÜLET, KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Üllő területén halad át a MÁV 100a jelzésű Budapest - Cegléd - Szolnok vasúti törzshálózati fővonala, mely a 
nemzetközi törzshálózat része is. A vasútvonal kétvágányú, villamosított. A vonalon ütemes menetrend szerint 
közlekednek vonatok. A településnek vasútállomása van a vonalon, a központi belterületen. Az Üllő 
közigazgatási határán belül található Hosszúberek- Péteri megállóhely a településtől délkeletre fekszik. 
Budapestről Üllőre 30 perces követési idővel közlekednek vonatok. Az átlagos menetidő Budapest - Nyugati 
pályaudvar és Üllő között 35 perc. A vasút és az autóbusz egyaránt versenyképes közlekedési forma a 
településről Budapestre ingázók számára. Az állomás közelében a vasútvonal északi és déli oldalán épület ki 
MÁV tulajdonú területen a „P+R” parkoló, az igények növekedésével a kapacitás tovább bővíthető. 

2.3.10. LÉGI KÖZLEKEDÉS 

A szomszédos Vecsés területére nyúlik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Hatása Üllő nyugati és belterületi 
részein érezhető.  

2.7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

2.7.1 VIZIKÖZMŰVEK 

Vízellátás 

A terület a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft. szolgáltatási területéhez tartozik. A központi belterület már 
beépült részein a vezetékes ivóvíz hálózat kiépült, az ellátás 95%-osnak tekinthető. A nagyrészt körvezetékes 
hálózat fő vezetékei NÁ 200 és NÁ 150 mm-es KM-PVC vezetékekből áll. Az elosztóvezetékek NÁ 100 mm-es 
KM-PVC csőből épültek ki.  

Üllő város ivóvíz ellátását a település déli határában lévő vízmű telepen, és közvetlen környezetében lévő 
kutakból biztosítják. A hálózatban a víznyomást a vízmű területén üzemelő frekvenciaváltós nyomásfokozó 
gépház biztosítja, a víznyomás az egész települési hálózatban megfelelő szintű. A vízminőség a határérték feletti 
ammónia tartalom miatt kifogásolható. Jelenleg a vízkezelés kizárólagosan klórgázzal történő fertőtlenítésből áll. 
A fejlesztésre kijelölt területeken a vízhálózat a végállapotra és a teljes kiépüléshez kapcsolódó fogyasztási 
igényekre méretezendő. A méretezésnél az oltóvíz kivételi igényt is figyelembe kell venni, valamint a várható 
mentési távolságok kalkulálása alapján meg kell határozni a felszín feletti tűzcsapok helyeit. A már kiépült 
hálózatok fejlesztéseként az ágvezetékek összekötésével, a hálózat biztonsága növelhető.  
A gazdasági fejlesztési terület ivóvíz és ipari víz ellátása csak a konkrét igények ismeretében határozható meg. A 
kapcsolódási lehetőségek rendelkezésre állnak. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell 
egyeztetni. Az összefüggő új beépítések és a lakó, valamint a gazdasági fejlesztések ellátatlanok, vízbázis, 
víztározási hálózati fejlesztéseket igényelnek. 

Szennyvíz-elvezetés 

Üllőn a szennyvizek elvezetésére elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat épült ki. A település közel 
teljes mértékben csatornázott. A csatorna részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken a rendszer 
végátemelőjébe kerül. Innen nyomóvezetéken illetve gravitációs csatornán jut el a regionális, Vecsés területén 
található központi átemelőbe, ahonnan nyomóvezetéken a fővárosi hálózat Halom úti befogadó közcsatornába jut 
el. Az FCSM hálózatán keresztül a szennyvizek a Dél-Pesti szennyvíztisztító telepre jutnak, ahol azokat 
megtisztítják. A tisztított szennyvizek végső befogadója a Soroksári Duna. A szennyvízcsatorna hálózat 
üzemeltetője a Gyál és Vidéke Víziközmű Kft. 

A szennyvízátemelő szűk keresztmetszetét a város 1. számú átemelője a Hajcsár utcai átemelő jelenti, amely 
már jelenleg is túlterhelt. Itt feltétlen szükséges a háttérfejlesztés. 
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A fejlesztési területek bekapcsolása a hálózatba a meglévő vezetékek továbbépítésével, kiegészítésével 
megoldható. A gazdasági területeknél a szennyvízhálózat méretezését egyedileg kell elvégezni a konkrét igények 
ismeretében. Keletkező szennyvízmennyiség, vagy igen hosszú csatlakozó szakasz esetén meg kell fontolni a 
helyben telepített szennyvíztisztító építését. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Üllő kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a talajadottságok miatt a 
csapadékvizek legnagyobb részben elszikkadnak, illetve a település külterületén, annak a belterületétől keletre, 
majd délre lévő részein húzódó Gyáli (1) csatornába gravitálnak, amely azokat a végbefogadó Soroksári Dunába 
szállítja. Üllő nyílt árkos felszíni vízelvezető rendszere zömmel szikkasztó árok, de találhatók gravitációs árkok is. 
Az árkok főleg burkolat nélküliek, így a csapadékvizek a homokos talajban gyorsan el tudnak szikkadni. Zárt 
csapadékcsatorna épült ki a Templom téri közterületi rekonstrukció részeként. A Templom térhez hasonlóan 
végig gondolt és megvalósított rendezés keretében lehet a Pesti úti és a Gyömrői úti, Ócsai úti csapadékvíz 
elvezető rendszert korszerűsíteni. A csapadékcsatorna kiépítéséhez kapcsolódhat a közterületi köz és 
magánparkolók, közlekedési zöldfelületek rendezése.  

A településen több utcában semmilyen elvezetési vagy szikkasztási mód nem épült meg, ezekben az utcákban 
(Pedagógus földek, északi városrész a Széchenyi utca és a Medikus utca közötti, valamint az akácfa utca és a 
Diófa utca között, stb.) a vízállásos területek kialakulásának veszélye fennáll. A csapadékvíz elvezetés, felszíni 
vízrendezés kedvezőbbé tétele kívánja meg a legjelentősebb fejlesztéseket a már beépült területeken is és a 
fejlesztésre kijelölt területeken is. A burkolt utak mentén még napjainkban is elmarad a vízelvezetési rendszer 
megvalósítása.  

A fejlesztési (gazdasági és a lakó, valamint a Városközponti városrész fejlesztésre jelölt tömbbelsőiben) területek 
csapadékvizeit az úthálózat mentén kialakított csapadékvíz-elvezető rendszerrel lehet elvezetni a befogadókba. 
A meglévő és az új úthálózat mellett zárt, kétoldali, felszín közeli csőcsatornákat javaslunk kialakítani. Az új 
kiépítendő közösségi vagy közhasználatra átadott magán parkolóinál is megoldandó a csapadékvizek 
összegyűjtése és elvezetése. 

Az ipari gazdasági területi ingatlanoknál, ahol nagyobb burkolt felületek jönnek létre, valamint az új 
közterületeknél a csapadékvíz gyűjtését, tárolását és annak újrafelhasználását célszerű szorgalmazni. 

 

2.7.2. ENERGIAELLÁTÁS 

Gázellátás 

Üllő területén a földgáz szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A településközpont belterülete kielégítően ellátott gázzal. A 
kiépítettség 100%-osnak tekinthető. A gázellátást nagyközépnyomású hálózat biztosítja északnyugat felöl 
érkezve, a gáznyomás-szabályozótól középnyomáson üzemel a hálózat. A házi bekötések egyedi fogyasztói 
gáznyomás szabályozón keresztül csatlakoznak. Az országosnak megfelelő mértékben a gázhálózatról biztosított 
a téli fűtési igények kielégítésére a gázmennyiség. Szükség szerinti fejlesztéssel jelentős gázmennyiség is 
elérhetővé válik, így az ipari fejlesztési területek elláthatók a meglévő nagyközépnyomású hálózatokról megfelelő 
hálózatfejlesztéssel.A gázfogadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település fejlesztési területeinek 
kiépítésekor a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén távlatban is 
biztonságos hálózat alakítható ki.  

A terület gázellátása a konkrét igények ismeretében határozható meg. Speciális igények esetén külön 
nagyközép-, esetleg nagynyomású hálózat kiépítése is szükséges lehet, helyi gázfogadóval. A tervezett 
fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. 

Villamos energiaellátás 

Üllő területén az elektromos hálózat szolgáltatója az ELMŰ Zrt.. A villamos energia-ellátás jónak mondható a 
központi belterületen az ellátás 100%-osnak tekinthető. A közép és kisfeszültségű hálózat szabadvezetékkel 
került kiépítésre. A település kisfeszültségű elektromos árammal kielégítően ellátott, az esetleges fejlesztési 
igényeknek megfelelően a hálózati kapacitások bővítésével, nagy valószínűséggel biztosíthatóak.  
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A kijelölt ipari gazdasági területek fejlesztése kapcsán a villamosenergia-ellátás biztosításánál számítani kell 
a középfeszültségű hálózat, és várhatóan az al-állomás fejlesztésére is. 

A vonatkozó 2/2013 NGM rendelet a nagyfeszültségű villamos távvezeték hálózat védőtávolságát mindkét 
oldalon a nyugalomban lévő legszélső áramvezetőktől írja elő. A biztonsági övezetben a fenti rendelet betartása 
kötelező, a tilalmi övezetben bármilyen tevékenység végzéséhez a létesítmény üzemben tartójának engedélye 
szükséges. A tervezett fejlesztéseknél különösen nagy figyelmet kell fordítani a településen áthaladó nagyszámú 
elektromos vezetékre, és tartóoszlopaikra, egyéb műtárgyaikra. 

A területen elektromos teljesítmény igényét a konkrét tevékenység ismeretében kell meghatározni, és a 
szükséges fejlesztéseket ennek ismeretében kell megrendelni. A tervezett fejlesztési igényeket a 
közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. 

Üllő területén kiépült a közvilágítás, a hálózat helyenként elavult, régi. A település jelenlegi közvilágítása 
jellemzően a kisfeszültségű szabadvezetékes, vagy légkábel-vezetékes hálózatról üzemel.  

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei, 
Geotermikus energia 

A 2012-es Üllő Város geotermikus energiafelhasználási lehetőségeire vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány 
alapján a település közintézményeinek hőellátása földhőszivattyús rendszerrel, vagy mélységi geotermikus 
erőmű létesítésével megoldható lenne. Geotermikus erőmű esetében a földgázrendszertől való függetlenedésen 
kívül az Önkormányzat anyagi előnyét a közintézmények hőenergia költségei egy részének megtakarítása, 
valamint - amennyiben résztulajdonos az erőműben – a nyereség részesedése jelenti. 

A hazai geotermikus potenciál és a hagyományos technológiák felhasználásával kétféle méretű villamos erőmű 
telepíthető. Magyarországon jelenleg még nincs működő geotermikus erőmű. Németországban Landauban és 
Unterhachingban működnek ilyen földhő alapú villamos erőművek.  

2.7.3. HÍRKÖZLÉS 

TÁVKÖZLŐ-HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE, MOBIL TÁVKÖZLÉS 

A város területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám), ill. a vezetékes hálózatok. A kiépítettség teljes 
ellátottságúnak tekinthető. A város 82-es körzetszámmal csatlakozik az országos, ill. nemzetközi távhívó 
hálózathoz, biztosítva ezzel a kedvező távközlési lehetőséget. 

Üllő területén a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat korábban a Monor Telefon Társasághoz tartozott, a 
UPC-csoport tagjaként. A hálózaton hang, ADSL Internet és TV szolgáltatás üzemel a hálózati lehetőségek 
függvényében. Üllő elektronikus távközlési szolgáltatói közé tartozik a Business Telecom Nyrt.,  ACE Telecom 
Kft., Magyar Telekom Nyrt., UPC Magyarország Kft., Antenna Hungária Zrt. A mobil telefonszolgáltatók a bázis 
állomásaikat épületek tetején, egyéb meglévő építményeken (víztorony, kémény, távvezetéki oszlop) ill. önálló 
antennatartó szerkezeteken, tornyokon helyezték el. 

A kábel TV hálózat és a hírközlési hálózat építését össze kell hangolni. A telepítéseket tájképi és településképi 
szempontból kiemelten kell vizsgálni. Az érintett területeken a bázisállomások között magassági korlátozással a 
mikrohullámú összekötések védősávjában az optikai átlátást biztosítani kell.  

Föld feletti távközlési légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 méteres távolságig 
terjed. Földalatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán 
1,0 méteres távolságig terjed. 

A vezetékes távközlési rendszerek építését azért kell szorgalmazni, hogy minden település számára biztosítható 
legyen az ISDN vonalak kiépítése és az Internethez való hozzáférés. A cél a főállomás sűrűség további növelése 
a vezetékes hírközlési hálózaton. A kábel TV hálózat és a hírközlési hálózat építését össze kell hangolni. Föld 
feletti vezetésű hálózatok helyett föld alatti vezetésű rendszereket kell építeni. Célszerű a közcélú rádiótelefon 
bázisállomásokat üzemeltető szolgáltatók között együttműködés kialakítása, közös állomások alkalmazása. Ez a 
helyi hatóságok feladata az engedélyek kiadásánál. A telepítéseket tájképi és településképi szempontból 
kiemelten kell vizsgálni. Az érintett területeken a bázisállomások között magassági korlátozással a mikrohullámú 
összekötések védősávjában az optikai átlátást biztosítani kell.  
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A tervezett fejlesztési igényeket a szolgáltatóval le kell egyeztetni. 

2.8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) 1.§ (2) a) bekezdése értelmében a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv [1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja] esetén a 
környezeti vizsgálat készítése kötelező. A környezeti vizsgálat és értékelés lehetőséget ad a tervezett 
változtatások várható környezeti hatásainak mérlegelésére, a döntések megalapozására és indoklására, valamint 
a magasabb rendű, releváns jogszabályoknak, terveknek való megfeleltetésre. 

Üllő településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával párhuzamosan az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat kerül lefolytatásra, a 
vizsgálati dokumentáció a Kormányrendelet 4. számú mellékletében ismertetett általános tartalmi 
követelményeknek megfelelően kerül kidolgozásra. 

Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi 
előírásokat. A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: 

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő, 
- megelőzze a környezetszennyezést, 
- kizárja a környezetkárosítást, 
- megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. 

A település gazdasági létesítményeinél és intézményeinél a magasabb rendű jogszabályokban és tervekben 
előírt környezetvédelemi jellegű adatszolgáltatási kötelezettségek betartását, a bejelentett környezeti terheléseket 
szükséges figyelemmel kísérni (pl. légszennyező pontforrások emissziós értékei, szennyvízkibocsátás, keletkező 
veszélyes hulladékok, stb.). 

2.8.1. FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME, FÖLD- ÉS TALAJVÉDELEM 

A felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

Üllő település a Gyáli főcsatorna-Ráckevei Duna -Nagy Duna vízgyűjtőjén helyezkedik el. A településen fokozott 
jelentőséggel bír a belterületi és külterületi vízelvezetés. Üllő területén a belvíz által időszakosan veszélyeztetett 
területek nagysága kb. 60-65 hektárra tehető. A település területén nincsen természetes folyó, a felszínen 
összegyülekező csapadékvizek befogadói a Gyáli főcsatorna vízgyűjtő területéhez tartozó mellékcsatornák, 
időszakos vízfolyások: a belterülettől északra a Gyáli (1.)- csatorna és a 100. számú Budapest – Cegléd – 
Szolnok országos törzshálózati vasút északi oldalán lévő csapadékvíz gyűjtő csatorna, a belterülettől délre a 
Vasadi (2.)-főcsatorna és a Szilassy-csatorna. A felszíni vízelvezetés időszakos nehézségei miatt a vízfolyások 
rendszeres mederkarbantartásáról gondoskodni kell. 

A település területe a hatályos jogszabály (27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet) meghatározása szerint a felszín 
alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé tartozik. A település területe a felszín alatti vizek 
állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása szerint érzékeny felszín alatti terület. A 
tervezési terület sérülékeny földtani környezetű vízbázist, illetve vízbázis védőterületet nem érint. A településen a 
szennyvíz csatornahálózat kiépítettsége 100%-os, a rákötés 98-99%-os. A 100%-os csatornázottsági szint 
elérése a felszín alatti vizek minősége szempontjából érzékeny területi adottság szempontjából igen fontos. A 
település vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó 
fejlesztéshez szükséges a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelése. Tisztítatlan, illetve 
nem megfelelő minőségben tisztított szennyvíz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki 
eszközzel meg kell akadályozni. A település még csatornázatlan ingatlanjainak a szennyvízelvezető hálózatra 
történő rákötését meg kell oldani. 

Föld- és talajvédelem 

A termőföld védelméről szóló törvény kimondja, hogy „termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a 
gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni”, továbbá, hogy „az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából 
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lehet”. A termőföld más célú hasznosításával tervezett területhasználat változással érintett mezőgazdasági 
területek termelés alóli kivonása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény és a végrehajtásról 
szóló rendelkezések hatálya alá tartozik. 

A település a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján nitrátérzékeny területen fekszik ezért kötelezően betartandó 
a termőterületek tápanyag és szerves trágya ellátásának szabályait megfogalmazó Helyes Mezőgazdasági 
Gyakorlat (HMGY) előírás rendszere, amelyet az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet tartalmaz. A területen működő 
állattartó telepeken, illetve az egyéni állattartás során keletkező trágya elhelyezése a talajjavítást szolgálóan a 
mezőgazdasági területeken történhet a talajvédelmi hatóság engedélyével. 

Üllőn a szervesanyag-bevitel csökkenése, a defláció és az erózió egyaránt problémát okoz a talajvédelemben. Az 
erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken környezetkímélő (talajvédő) 
gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi 
fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A talajok károsodását, a talajszerkezet romlását 
okozhatja a belvízzel veszélyeztetett területeken a tartós vízborítottság, illetve a tartós magas talajvíz-állás, 
aminek potenciális veszélye csökkenthető a felszíni vízelvezető rendszer megfelelő kiépítettségével és 
működtetésével, a rendszer jó karban tartásával. 

A felszínen végzett bányászati tevékenységnek potenciális környezetszennyező utóhatása, hogy a termelési 
tevékenység befejezését követően a nyitott bányaudvarok, gödrök feltöltését ellenőrizetlen minőségű anyagokkal 
(sok esetben olajos földdel, nehézfémtartalmú salakkal, iszappal) végezték. A területen több, rekultiválatlan 
korábbi anyagnyerő hely található, amelyek a szomszédos területek használatát korlátozzák. A külszíni 
bányaművelésű bányatelkek területén a talaj letermelésével, a termőterület megszűnésével kell számolni. A 
bányaterületek rekultivációs céljaként a bányaművelés jelegétől függően a biológiailag aktív zöldfelület elérése, a 
talajvízállástól függően, nádas, gyepes, fás terület kialakítása határozható meg. 

A település számos területén időről időre ismétlődően engedély nélküli, illegális hulladéklerakás történik, amivel a 
“hulladékelhagyók” potenciálisan veszélyeztetik a talaj, a talajvíz és más felszín alatti víz, valamint felszíni víz 
minőségét. A környezetszennyezés veszélyének csökkentésére rendszeres területi szemléket és a 
„hulladékelhagyókat”, a területtulajdonosakat érintő intézkedéseket kell megvalósítani. 

A település csatornázottsága 100%-os, a rákötés 98-99%-os, a maradék 1-2%-nyi ingatlan egyedi 
szennyvíztárolót alkalmaz, amely potenciális szennyezőforrásként értékelhető (a kommunális eredetű szennyvíz 
magas nátrium-tartalma kedvezőtlenül befolyásolja a talaj szerkezetét és minőségét, szikesedéshez vezethet) de 
a talajterhelési díj bevezetésével a közműolló záródása várható.  

 

2.8.2. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet meghatározása 
szerint Üllő területe a 1. számú Budapest és környéke légszennyezettségi zónába tartozik. 

A környezeti levegő minőségét lokálisan, illetve kismértékben a 400-as számú másodrendű főút menti 
területeken, így a belterületen is a közúti közlekedésből eredő légszennyező anyag kibocsátás és felporzás, 
települési szinten általánosan a háztartások egyedi fűtőberendezéseinek és a gazdasági létesítményeknek az 
emissziója, valamint a mezőgazdasági területeken történő felporzásból eredő diffúz légszennyezés befolyásolja 
az aktuális közúti forgalmi viszonyok, aktuális meteorológiai viszonyok, a domborzat és a növényborítottság 
függvényében. A levegőminőségre kedvező hatással vannak a környező erdők és egyéb zöldfelületek. 

Üllő területén a vezetékes gázellátás biztosítva van, a gáztüzelés okozza a legkisebb környezetszennyezést. A 
fűtésre használt energiahordozók között a földgázfogyasztás aránya a legnagyobb, a folyékony (olaj) és szilárd 
energiahordozók (szén, fa stb.) aránya minimális.  

A 2008-as önkormányzati szabályozás életbelépése óta a kerti hulladék és avar égetése visszaszorult a szerdai 
és szombati napokra, a 8 és 18 óra közötti időszakra. 2010-től a hulladék begyűjtését végző közszolgáltató 
vállalta a zöld hulladék közvetlenül a háztartásoknál történő begyűjtését minden évben március 15-től október 15-
ig tartó időszakban. A begyűjtött zöldhulladék komposztálásra kerül, ami környezetvédelmi szempontból kedvező 
megoldás. 
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A közelmúltban megvalósult főúthálózati és az elkerülő útszakaszok jelentősen enyhítették a jelenlegi forgalmi 
terhelést a belterületen. Számottevő átmenő forgalommal a 400. számú főút, illetve a 4603 jelű főút belterületi 
szakasza érintett. A jelentős forgalmat bonyolító M0 és a 4.sz. főút elkerülő szakasza Üllőtől É-Ny-i, É-i irányban 
halad, amelyek légszennyező hatása a nagyobb távolságnak köszönhetően még kedvezőtlen széljárás esetén 
sem számottevő a település lakott területeire nézve. A közlekedési eredetű légszennyező-hatás csökkentése 
érdekében belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen a védő 
fásításokat meg kell őrizni, ahol szükséges újakat kell telepíteni. 

A település kedvezőnek ítélt levegőminőségének romlása a terv következtében nem várható jelentős mértékben, 
határértéket meghaladó emisszióval bíró gazdasági tevékenység nem tervezett. A kibocsátási határértékeket 
külön rendelet (a légszennyezettségi határértékekről, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szabályozza. A tervezett gazdasági területen, 
valamint a meglévő gazdasági területeken is csak olyan területhasználat és építés engedélyezhető, amely nem 
szolgál légszennyező tevékenység telepítésére. 

A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás 
felszámolásával meg kell szüntetetni a határérték feletti terhelést. 

 

2.8.3. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A betartandó környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet tartalmazza.  

Közúti közlekedés 

A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő kertvárosias és falusias lakóterületek megengedett 
zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint kiszolgáló úttól, lakóúttól származó zajra 55/45 dB 
nappal/éjjel értékek; országos mellékúttól, gyűjtőúttól és külterületi közutak forgalmából származó zajra 60/50 
nappal/éjjel értékek.  

A térség és Üllő közlekedési adottságai kedvezőek. Fontos térségi kapcsolatot jelent a városnak a 400-as számú 
másodrendű főút, amely az M4-es megépült rövid szakaszával közel párhuzamosan halad a város belterületén 
keresztül és kapcsolatot biztosít az M0-ás autóúttal, a vecsési csomóponton keresztül.  

A 4. sz. főút elkerülő szakaszának (M4) megépülése a település átmenő forgalmát és zajterhelését jelentősen 
mérsékelte. Az M0 autóút a lakott területektől távolabb halad, így zajhatása csekély mértékű. A település lakóit 
érő közúti közlekedési zajterhelés értékének meghatározásához részletes zajvédelmi vizsgálatokra van szükség.  

Az országos közutak belterületi szakaszai mentén, a csomópontjaik környezetében lévő lakóépületeket nagyobb 
mértékű zajterhelés éri, mint az út egyéb szakaszával szomszédos ingatlanokat. Határérték feletti zajterhelés 
esetén a passzív zajvédelem, a zajvédő kerítés és zajgátló nyílászáró alkalmazása javasolt. A lakóterületek 
bővülése, valamint az új gazdasági területek a célforgalom növekedését vonják magukkal, ami helyenként a 
zajszint növekedését okozhatja.  

Vasúti közlekedés 

A település közigazgatási és belterületének északi részén halad keresztül a 100. számú Budapest – Cegléd – 
Szolnok országos törzshálózat részét képező vasútvonal is, ami mentén lévő védendő funkciójú területeket, 
építményeket a vasúti közlekedésből eredő zajterhelés éri. A vasúti közlekedés korszerűsítéseként, a kapcsolódó 
zajvédelmi intézkedések hatására, az alacsony zajkibocsátású motorvonatok alkalmazása és közelmúltban 
elvégzett pályarekonstrukciós munkák (zajszigetelt pályatest) eredményeként a korábbinál kisebb a zajterhelés. 
Zajárnyékoló falak épültek a belterületi szakasz mentén a pálya déli oldalán a Széchenyi u –Ecseri u. közötti kb. 
1 km-es szakaszon, valamint az északi oldalán a vasútállomás térségében (Május 1. u. – Móra F. u. szakaszon). 

Légi közlekedés 

A lakossági panaszok elsősorban a légi közlekedésből eredő zajjal kapcsolatosak, Üllő a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 1. és 2. számú futópálya légi útvonalába esik, állandó zajterhelést okoz a fel- és leszálló 
gépek nagy forgalma. A közelmúltban elkészült a repülőtér új stratégiai zajtérképe, és zajvédelmi intézkedési 
terve.  
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Az intézkedési terv alapja, hogy a tervben 10 éven belüli zajcsökkentési, vagy más, a zaj elleni védelmet célzó 
műszaki, szervezési és településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket kell meghatározni, ha a zaj a 
védelemre szánt területeken a meghatározott stratégiai küszöbértéket (napközben (6-22 h) = 65 dB, éjjel (22-6 h) 
= 55 dB) meghaladja. 

Sor került a 176/1997 Kormányrendeletnek megfelelő zajgátló védőövezet kijelölésére. Az eddigi eljárások 
minden esetben már a szakhatósági vagy önkormányzati egyeztetések során megrekedt. A 2008-ban kidolgozott 
és a hatóságnak benyújtott legutóbbi tervdokumentáció alapján 2011-ben első fokon kiadta a kijelölő határozatot 
a légügyi hatóság, azonban a másodfokú hatóság ismét hatályon kívül helyezte a kijelölést és az eljárás 
újraindítását írta elő. 

Üzemi eredetű zaj 

A településszerkezetben környezetvédelmi szempontból jól telepített gazdasági területeken keletkező üzemi 
eredetű, valamint a gazdasági területet kiszolgáló gépjármű forgalom közlekedési eredetű zajterhelése a 
védendő területeket általában nem terheli.  

Az új gazdasági területen létesülő beruházások esetén is biztosítani kell, hogy a lakó– és egyéb védendő 
területeket ne érje zavaró mértékű zajhatás. Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő kertvárosias 
és falusias lakóterületek megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint 50/40 dB 
nappal/éjjel értékek. 

2.8.4.  HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település területén 
adottak, beleértve a szelektív hulladékgyűjtést is. Az újonnan beépülő területeket a meglévő rendszerbe 
szükséges csatlakoztatni. A szervezett szemétszállítást az önkormányzat szolgáltató bevonásával biztosítja. A 
szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő rendszerben megoldott. 

A begyűjtött szilárdhulladékot a közszolgáltató az A.S.A. Magyarország Kft. Gyáli Regionális Hulladékkezelő 
telepére szállítja ártalmatlanításra. 

Üllő beépítetlen területein környezeti problémát jelent az elhagyott hulladékok nagy száma. A közigazgatási 
területen található illegális hulladéklerakók felszámolására továbbra is szervezett intézkedések szükségesek. A 
hulladék lerakatok felszámolása során a hulladékról szóló törvény előírásait kell betartani. Az összegyűjtött 
elhagyott hulladékokat a Gyáli Regionális Hulladékkezelő telepen lehet ártalmatlanítás céljára elhelyezni. 

A gazdasági területen keletkező, a települési hulladékokkal együtt nem gyűjthető és nem kezelhető veszélyes 
hulladékok elkülönített és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról a hulladék tulajdonosának 
gondoskodnia kell. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 
előírásai szerint történhet. 

3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A beépítésre szánt területeken belül jelentős átrendezések következtek be, területcserés területrendezési 
hatósági eljárás részeként. A változás jelentős részének szabályozására azonban nem kerül sor. A fejlesztési 
területek zöme csak infrastrukturális fejlesztésekkel együtt valósítható meg. Az önkormányzatnak nincsen anyagi 
lehetősége sem az úthálózati, sem a közműfejlesztések, terület előkészítések, kivonások előkészítésére 
megvalósítására. A fejlesztések településrendezési szerződésben vállaltak szerint valósulhatnak meg. A vállalás 
figyelembe vételével kerülhet csak sor a fejlesztési területek tényleges leszabályozására. A jelentős mértékben 
kijelölt termelő ipari terület leszabályozására csak az I. ütem kapcsán kerül sor a Halom-határ dűlőnél, a 
kiszolgáló gyűjtőút szabályozási szélességének rögzítésével. További kiszolgáló utakat a változtatás lehetőségét 
fenntartó irányadó szabályozás kezeli. Normatív jelleggel kerül sor az építési paraméterek meghatározására, 
1,5ha a kialakítható legkisebb telekterület, ami nem zárja ki akár 50ha egyben történő hasznosítását sem, de 
nem teszi lehetővé az értékes terület felaprózódását. A kialakítható épületmagasság felső határa 20m, ez 
tömegmozgatással tág keretet ad a termelő technológiákhoz való igazodáshoz. A beépíthetőség 50%, 
kialakítandó legkisebb zöldfelület 25%, vagyis az OTÉK szerinti maximum és minimum.  
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A korábban is leszabályozott építési övezeteknél a jogfolytonosság megtartása az alapvető szempont. A 
szabályozás alapja a korábbi szabályozás, a korábbi keretekben, paraméterekben meghagyva. (Függetlenül attól 
hogy eredményezett-e túlépítést, kedvezőtlen telekhasználatot, kedvezőtlen életteret.) Ahol megoldható volt ott 
az építési övezetek száma csökkent, de van ahol növekedett a beépítési módok külön – külön történő 
szabályozása miatt. Érdemi különbséget nem jelent épületmagasságban a 0,5m-es vagy 1m-es eltérés, szintén 
kevéssé meghatározó a kialakítható legkisebb telekterületnél az 50m2-150m2-es eltérés. 

Kisvárosias lakóövezetnél a lakóépülettől független sorgarázs építését is megengedi a szabályozás, egyrészt a 
telken belüli gépjármű és gyalogos forgalom szétválasztása érdekében, másrészt a zaj és rezgésterheléssel járó 
közlekedési övezetek (vasút és országos főútirányából) terheléscsökkentő szerep miatt. A sorgarázsok 
megvalósíthatók az oldal és hátsókertekben, ezért kerültek a telkek oldalhatáron álló beépítési módú építési 
övezetbe. A korábban meghatározott építménymagasság kevéssé használható tetőtér-beépítéseket, torz arányú 
lakóépületeket keletkeztetett. Ezt elkerülendő 9.5m-re emelkedett az épületmagasság felső határa. 

A Városközponti városrészben a Pesti út és a Faiskola utca közötti tömbbelsőben a célzott városias átalakulást 
a kisvárosias építési övezeti átsorolás tudja megteremteni. Az intenzitásnövekedés akkor nem terheli meg a 
környezetet, ha legalább kismértékben illeszkedik a környezetre jellemző léptékhez. Telekújraosztás révén 
optimálisan beépíthető telkek jöhetnek létre. A belső kiszolgáló út létrehozása minden képen szükségessé teszi a 
telekújraosztást. A Pesti úti és a Faiskola utcai határoló tömbök új telkei megosztással és telekösszevonással 
beépíthetővé alakíthatók, telekújraosztás nélkül az előközművesítést és a kiszolgáló útépítést követően. Az 
épületek magasságilag tagolhatók, 1emeletes, 2 emeletes részekkel a 7,5m-es épületmagasságon belül, a 
rosszarányú tetőtér-beépítéseket azonban kerülni kellene. 

A kertvárosias lakóterületnél a korábbi építési övezeti rendszer él tovább, kismértékű szűkítéssel és 
korrekcióval. 
A korábbi csoportházas épület elhelyezéseket a jelen szabályozás elveti, a már kialakultakat sem kezeli. Ennél 
fogva a szabályozás a meglévők újraépítését nem teszi lehetővé. A kialakult beépülések nem teremtettek jól 
élhető kulturált lakókörnyezetet. 

A mezőgazdasági övezetek szabályozásánál fontos szempont, hogy az épületek a közigazgatási terület déli 
részén csak akkor legyenek elhelyezhetők, ha azok a mezőgazdasági művelést szolgálják. A mezőgazdasági 
területeken olyan helyi építési szabályok megfogalmazása szükséges, amelyek: 

 gátolják a földrészletek túlzott túlépítését, 
 ugyanakkor a mezőgazdasági művelés és termelés érdekében létesített építmények, épületek 

elhelyezését nem akadályozzák. 

A mezőgazdasági területeken belül a helyi építési szabályzat meghatározza a beépítési mérték felső határát 0%-
os és 3%-os beépíthetőséggel.  

A vízgazdálkodási övezetekre az országos jogszabályok vonatkoznak, a helyi rendelkezés azokat erősíti. 

A különleges övezetek esetében csak részben kerül sor részletes szabályozásra. Azok a területek, amelyek 
korábban is szabályozottak voltak, az Üllő-HÉSZ-ben is szabályozottak maradnak. Azok részletes 
szabályozására nem kerül sor amelyek fejlesztési elképzelései még nem forrtak ki. ezeknél a peremfeltételek 
meghatározása a településrendezési szerződés megkötéséhez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy beépítésre 
szánt vagy beépítésre nem szánt különleges területről van-e szó.  
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ÜLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYZETETÉSE 

Előzetes tájékoztatási szakasz 
 
 
 

1. ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján 

 
 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
Építésügyi Osztály  

1051 Budapest, Sas u. 19. 
1373 Bp. Pf.:557.  P   

2. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. 
1447 Budapest, Pf. 541  P   

3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 1021 Bp., Költő utca 21.  
1525 Bp. Pf.: 86  

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

1081 Budapest, Dologház u. 1 
1443 Budapest, Pf.:154   

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 
1253 Budapest, Pf. 56.  

6. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 
1903 Budapest, Pf. 314.  

7. Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály  

1138 Budapest, Váci út 174. 
1550 Budapest, Pf. 203  

8. Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

1066 Budapest,Teréz krt. 62. 
1387 Budapest, Pf.: 30.  

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
 

2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum irodaház 
1675 Budapest, Pf 41.  

10. Pest Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Közlekedési Útügyi Osztály 

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 
1576 Budapest, 141. Pf. 25.  

11. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ 

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. 
1535 Budapest, Pf.: 721.  

12. Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi járási hivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

1052 Budapest, Városház u. 7. 
1364 Budapest, 5. Pf. 270.  P 

13. Pest Megyei Kormányhivatal  
Földhivatali Főosztály 

1051 Budapest, Sas utca 19. 
1373. Budapest, Pf.: 558.  

14. Pest Megyei Kormányhivatal  
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály  

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1 
2101 Gödöllő, Pf. 431  

15. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője 

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. 
1555 Budapest, Pf. 70.  

16. Pest megyei Rendőr-főkapitányság 
 

1557 Budapest, Teve u. 4-6. 
8002 Budapest, Pf.: 20.  

17. Pest Megyei Kormányhivatal - Műszaki Engedélyeztetési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 

1145 Budapest, Colombus u. 17-23. 
1591 Budapest, Pf. 310.  

18. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Budapesti Igazgatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 
1525 Budapest, Pf. 75.  

 
 
 
2. ÉRINTETT TERÜLETI , TELEPÜLÉSI (SZOMSZÉDOS) ÖNKORMÁNYZAT: 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdés c) pontja alapján  

 
1. Pest Megyei Önkormányzat 

Pest Megyei Főépítész 
1052 Budapest, Városház utca 7. 
1364 Budapest, Pf.: 112.  

2. Vecsés Város Polgármestere 
 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  

3. Ecser Községi Önkormányzat Polgármestere 
 

2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 
 

4. Maglód Város Önkormányzata 
 

2234 Maglód, Fő utca 12.  



5. Gyömrő Város Önkormányzata 
 

2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.  

6. Péteri Községi Önkormányzat Polgármestere 
 

2209 Péteri, Kossuth L. utca 2.   

7. Monor Város Polgármestere 
 

2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.  
8. Vasad Község Önkormányzata 

 
2211 Vasad, Kossuth utca 21.  

9. Ócsa Város Önkormányzata 
 

2364 Ócsa, Bajcsi Zsilinszky u. 2.  
10. Felsőpakony Község Önkormányzata 

 
2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.   

11. Csévharaszt Község Önkormányzata 
 

2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos u. 41.  

 
 

 
3. LAKOSSÁG, EGYÉB SZERVEZETEK, ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEK  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján 
 
A fenti szerveken kívül a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő 
egyezetést, vélemény-nyilvánítási lehetőségét is biztosítani kell a helyi partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 
önkormányzati szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel. 
 
 
 
4. ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján  
(vastag betűvel kiemelve a 314/2012. Korm. rendelet 9. Mellékletében nem szereplő szervek) 
 

. Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.  
1592 Budapest, Pf. 585.  

 Pest Megyei Kormányhivatal  
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály  

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1 
2101 Gödöllő, Pf. 431  

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 1021 Bp., Költő utca 21.  
1525 Bp. Pf.: 86  

 Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 

1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 
1253 Budapest, Pf. 56.  

 Pest Megyei Kormányhivatal - Műszaki Engedélyeztetési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 

1145 Budapest, Colombus u. 17-23. 
1591 Budapest, Pf. 310.  

 
 
 

 
5. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERV 
megkeresésük javasolt, jogszabályi kötelezés erre vonatkozóan nincs 

1. Elsőfokú építéshatóság: 
Vecsés Város Önkormányzat jegyzője Építési Osztály 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  

2. Elsőfokú kiemelt építéshatóság: 
Gyáli Járási Hivatal - Építésügyi Hivatal 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. TERÜLETILEG ILLETÉKES KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK, KÖZÚTKEZELŐK: 
megkeresésük javasolt, illetve egyes államigazgatási szervek kérik a bevonásukat 

1. Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóság 

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7.-13.  

2. Állami Autópálya Kezelő Zrt. 
 

1134 Budapest, Váci út 45. B épület 
1380 Budapest, Pf.: 1170  

3. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
 

1134 Budapest, Váci út 45/b.  
 Vízellátás: GYÁVIV Kft.  

 
  

 Csatorna:  
 

  

 Gázellátás: TIGÁZ Rt. 
 

  

 Villanyellátás:ELMÜ Rt   
 

  

 
 
nem jött válasz 

     az egyeztetési eljárásban részt kíván venni, adatszolgáltatás megtörtént 

      az egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni 

P        papír alapú egyeztetési dokumentációt is kér 

     hatáskör hiányában továbbította a megkeresést 
 



 
 
 

A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN ÉRDEKELT SZERVEK 

 
 
ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének II. pontja alapján 

 
1. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. 
1447 Budapest, Pf. 541  

2. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1021 Bp., Költő utca 21.  
1525 Budapest, Pf.: 86.  

3. Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály  

1138 Budapest, Váci út 174. 
1550 Budapest, Pf. 203  

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

1081 Budapest, Dologház u. 1 
1443 Budapest, Pf.:154   

5. Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
Építésügyi Osztály  

1051 Budapest, Sas u. 19. 
1373 Bp. Pf.:557.  

6. Pest Megyei Kormányhivatal  
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály  

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1 
2101 Gödöllő, Pf. 431  

7. Pest Megyei Kormányhivatal  
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

1135 Budapest, Lehel utca 43-47.  

8. Pest Megyei Kormányhivatal  
Földhivatali Főosztály 

1051 Budapest, Sas utca 19. 
1373. Budapest, Pf.: 558.  

9. Pest Megyei Kormányhivatal - Műszaki Engedélyeztetési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 

1145 Budapest, Colombus u. 17-23. 
1591 Budapest, Pf. 310.  

10. Budapest Főváros Kormányhivatala  
Építésügy és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály  

1056 Budapest, Váci u. 62-64. 
1364 Budapest, Pf. 234. ? 

11. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.  
1903 Budapest Pf.: 314  

12. Üllő Város Önkormányzat Jegyzője 
 

2225 Üllő, Templom tér 3.  
 

 
Az érdekelt államigazgatási szervek többsége a rendezési terv szempontjából is kapnak megkeresést, ezért elegendő a 
megvastagított jellel jelölt szerveknek is megküldeni az előzetes tájékoztatást és a kísérő levelet. 

 
 
nem jött válasz 

     a tematikához kiegészítést nem tett,  

     hatáskör hiányában továbbította a megkeresést 
 
 













Fovarosi Katasztr6favedelmi lgazgatosag 
Igazgat6-helyettesi Szervezet 
Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztaly 

JG\ 
~ 

50);0976(3)-900(3) 

H-1081 Budapest, Dologhaz u. 1. 18l: 1443 Budapest, Pf.:154. 
Te1:(36-1)459-2476,459-2477, 459-2460, fax:(36-l )459-2459, E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 

Iktat6w'tm: 35100-2391-112016.alt. Targy: Ullo varos telepiilesrendezesi eszkozok 
keszitesehez - e!Ozetes velemeny 

Hiv. szam: 238-3/2016 
Hiv. szamunk: FKI-KHO: 1987-112016. 
Ugyintezo: 
Telefon: 
E-mail: 

Racz Anna Maria 
459-2476,459-2477 
fki.hatosag@katved.gov.hu 

TnJ '" p I , . 
u1 OI. o g:inE,'.:·iPn H!vatal 
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E~~~ ?·: :.I 2016 F~" 1 7. ! 
Ullo Varos Onkormanyzatanak Polgarmestere 

2225 Ullo, Templom ter 3. . ~Jz&fi--·--J __ 

Tisztelt Polgannester Ur! 

Targyi i.igyben a Fovarosi Kataszh·6favedelmi Igazgat6sag Igazgat6-helyettesi Szervezet 
Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztaly (a tovabbiakban: FKI-KHO) a korabban adott 2015. aprilis 
9. napjan kiadott, 35100-4236-l /2015.alt iktat6szamtl velemenyben foglaltakat valtozatla.nul 
fenntmiom. 

Kerem tajekoztatasom tudomasul vetelet. 

Budapest, 2016. februar 11. 

Tisztelettel: 

Varga Ferenc tii. dandartabornok 
igazgato 

neveben es megbizasabol 

Ugyfelfogadas: Viziigyi es vizvedelmi hatosagi iigyekben el6zetes id6pont-egyeztetest k6vet6en az iigyfelek az a labbi id6pontokban 
fordulhatnak kerdeseikkel szemelyesen a hatosaghoz, illetve tekinthetnek be az eljan\s soran keletkezett iratokba: 

Hetf6, szercla: 9:00- 12:00, 14:00- 16:00; Pentek: 9:00- 12:00 



---

H-1088 Budapest, Rakoczi tit 41. 
Levelcim: 1428. Budapest, Pf.: 33. 

Ugyfelfogadasi ido: H, SZ: 9°0-14°0
, P: 9°0. 13°0 

Web: www.kdvvizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu 

,, , _..{1 

Tel.: (1) 477-3500 *Fax.: (1) 477-3519 MAK: 10032000-01712010-00000000 

lktat6szam: 
El0ad6: 

00746-0006/2016. 
Manon Attila 

lktat6szam Onoknel: 238-312016. 
Eload6 Onoknel: Oltvanyi Janos 
Melh!klet: I db. C D 

Kissne Szabo Katalin reszere 
polgarmester 

Targy: Ullo telepi.ilesrendezesi eszk6zeinek 
feliilvizsgcilata elOzetes 
tajekoztatas 

Ouo Yaros Onkormanyzatanak 
Polgarmestere 
2225 Ullo, Templom ter 3. 
o 1 tvanyi.j anos@ullo. hu 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Olloi Polgarmesteri Hivatal 

L::rk.:J.:tt: 2016 FEBR Z Z. 

Targyi temaban erkezett levelevel kapcsolatban lgazgat6sagunk a k6vetkez6 elozetes 
tajekoztatast adja: 

Felszin alatti vizkeszletek vedelme es vizikozmiivek vonatkozasaban: 

Tajekoztatjuk, hogy Ullo varos DNY-i reszen talalhat6ak a DPMV Zrt. uzemelteteseben levo 
Ullo TelepUlesi Vizmii kUtjai. Tekintve, hogy lgazgat6sagunk nem rendelkezik arra 
vonatkoz6an informaci6val, hogy az iv6vizbazis kutjainak vedoidom meghatarozasa 
elvegzesre kerillt-e, igy javasoljuk az iizemelteto megkereseset, es elj<inisba val6 bevonasat. 

Felhivjuk a figyelmet tovabba, hogy a telepUles "afelszin alatti vizek allapota szempontjabol 
erzekeny teriileteken levo telepiilesek besorolasarol" sz616 27/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet alapjan erzekeny felszin alatti vizminoseg vedelmi teriileten talalhat6. 

A 219/2004. (VII. 21.) szamu Korm. rendelet 4. §-a szerint: 

, (1) Alapve/6 celkitzlzeskent legkes6bb a Kvt.-ben meghatarozott idopontig el kell erni, hogy 
a .felszin alatti viztestek allapota feleljen meg a jo allapot, azaz a jo mennyisegi es min6segi 
allapot kovetelmenyeinek. 
(2) Az (1) bekezdesben foglaltak telj'esiilese erdekeben ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti 
vizek, illetve viztestek eseteben: 
a) azok allapota ne romoljon; 
b) a tevekenyseg kovetkezteben kialakult jelentos es tartosan kedvezotlen irany~l 
allapotvaltozas megfordu!Jon; 
d) a gyenge allapottl es a killon jogszabaly szerinti kriteriumok alapjan veszelyeztetett 
helyzetiinekjel/emzett viztestek allapola fokozatosan javuljon,· 



sba e) azok a teriiletek, a hoi felszfn alatti viz, illetve a foldtani kdzeg k6rosodott, nyilwintarta 
es ellenorzes a/6 keriiljenek, es allapotuk a szennyezes-csokkentesi intezkedesek, ille tve 
kclrmentesftes revenjavuljon." 

atti Fenti jogszabalyi el6in1sok teljesiilesenek feltetele a szennyezoanyagok talajba es felszin al 
vizekbe val6 bejutasanak megakadalyozasa, a keletkez6 szennyvizek es tisztitott szennyvi 
artalommentes, nem szikkasztassal t61ien6 elhelyezesenek megoldasa. Ezzel kapcsolatb 
felhivjuk a figyelmet arra, hogy a beepitesre szant, jelenleg nem beepitett teriile 
valamennyi epitesi ovezeteben uj epiiletek elhelyezeset csak a teriilet koziize 
iv6vizellatasanak es koziizemi szennyvizelvezetesenek biztositasa mellett tartJ 
megengedhet6nek. A mar beepitett teriileteken gondoskodni kell az ingatlanok iv6viz
szennyvizcsatorna hal6zatra val6 nikoteserol, ametmyiben meg nem all rendelkeze 
koziizemi iv6-es szennyviz hal6zat, akkor torekedni kell azok mihamarabbi kiepitese 
Tov,abba gondoskodni·kell. ~ csapadekvizek osszegyujteserol es artalommentes elhelyezeser 

zek 
an 

tek 
mi 
'uk 
es 

sre 
re. 
61. 

f ,, • ' t l 
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A telepiiles vizikozmu letesitmenyeinek vonatkozasaban az Igazgat6sagunk altai kez 
szakagazati Telepiilesi Sze1myviz Karbantart6 Modul es Vizikozmu-online adatfeldolgo 
rendszerben az·aJabbi- iizemeltet6 altai szolgaltatott- szakagazati adatokkal rendelkeziink: 

elt 
z6 

Kozmuves vizellat6 hal6zat eseteben 2014. ev 
Lakcisok szama osszesen 4352 db 
Bekotes reven ellatott lakasok szama osszesen 4352 db 
Ellatott teriileten bekotes nelkiili lakasok szama osszesen Odb 
Eloszt6hal6zat hossza, bekotOvezetekkel egyiitt 84,46 km 
Bekotovezetek hossza 24,87 km 

2014.ev 
Lakcisok szama 6sszesen 4352 db 
Bekotes reven ellatott lakasok szama osszesen 4020 db 
Elhitott teriileten bekotes nelkiili lakasok szama osszesen Odb 
Szennyvizgyiij t6 hal6zat hossza osszesen 59,30km 
Bekotovezetek hossza O,Okm 

a 
ge, 

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tervezett fejlesztesek kozmu igenyeinek kielegitesere es 
meglevo rendszereket erinto valtozasokhoz - meglevo kapacitasok megfele16se 
csatlakozasi pontok, befogad6k rendelkezesre allasa - kapcsol6d6an a kozmukontingensek 
(vizvezetek es kozcsatoma hal6zatot) erinto m6dositasokhoz sziikseges a kozmu iizemeltet 

et 
ok 

hozzaj arulasi n yilatkozatainak beszerzese. 

, 
IZ-Amennyiben a tervezett beruhazas soran az erintett teriileteken a koziizemi iv6v 

csapadekvfz-, es szennyvizhal6zat kiepitese, atepftese, megsziintetese va!ik sziiksegesse 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan vfzjogi letesit 
engedelyt kell kerni a Fovarosi Katasztr6favedelmi Igazgat6sag lgazgat6-helyettesi Szerve 

, a 
esi 
zet 

Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztalyat6l. 
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Magyarorszag Vizgyiijto-gazdalkodasi Tervenek vonatkozasaban: 

Dijekoztatjuk, hogy a , Magyarorszag vizgyiijtiJ-gazdalkodasi terver!Jl" sz616 1042/2012. (II. 
23.) Korm. hatarozat mellekletei alapjitn Olio terliletet az al!ibbi felszin alatti viztestek 
erintik: 

Minositesek 
Viztest 

Memzyisegi dllapot Kemiai dllapot 

sp.1.13.1 Duna bal parti vizgy(ijt6 
j6 gyenge 

- Vac-Budapest 
p.1.14.1 Duna-Tisza kozi hatsag-

j6, de bizonytalan j6 
Duna-vizgyiijt6 eszaki resz 

pt.l.2 Nyugat-Alfold gyenge j6 

kt.l.3 Budapest komyeki 
gyenge j6 

termalkarszt 

Ull6 kozigazgatasi terillete erinti a Gyali 1, 2.-focsatoma es Szilassy-csatoma (AEP530) 
felszini viztestet, ezert az itt tervezett beavatkozasoknak osszhangban kell lennii.ik a 
hivatkozott Konnanyhatarozat mellekleteben szerepl6, erre a vfztestre vonatkoz6 intezkedesi 
programokkal, melyek az Eur6pai Uni6 Viz Keretiranyelveben (2000/60/EK) megfogalmazott 
celkitiizesek elereset teszik lehet6ve. 

A vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben a viztestekre meghatarozott k6myezeti celkitiizes a j6 
allapot elerese illetve fenntrutasa. 

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv (tovabbiakban: VGT) 
feliilvizsgalata elkesziilt, igy a hivatkozott Konnanyhatarozat tartalma is hamarosan 
m6dosulni fog, ezert kerjiik a vilitozasok figyelemmel koveteset a www.vizeink.hu 
weboldalon. 

Felszini vizek erintettsegenek vonatkozasaban: 

Tajekoztatom, bogy Ul16 teri.ileten az alabbi belvizelvezet6 csatomak talalhat6k: 

A Kozep-Duna-volgyi Vizi.igyi Igazgat6sag CKDVVIZJG) kezeleseben levo csatornak: 

Gyali 1.-focsatoma (18+200-23+000, 24+900-29+200 krnsz. a kett6 kozott atmegy 
Gy6mr6re majd vissza Ollore) 
Gyali 2. f6csatoma (4+200-8+700 krnsz.) 
Gyali 17. csatoma (torkolati szakasz 0+000-0+ 180 kmsz.) 
Regi Gyali 1 focsatoma 
Gyali 21. csatoma 
Gyali 22. csatoma 

A Dunavolgyi Vfzgazdalkodasi Tarsulat CDVT) kezeleseben levo csatomak: 

Gyali 18. csatoma /kezelo FVM, iizemeltet6 DVT/ 
Gyali 23. csatoma 
Gyali 1/c. csatorna 
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104. csatorna 
I 07. csatorna 
1 08/a. csatorna /torkolati szakasz/ 
1 08/b. csatorna /torkolati szakasz/ 
211. csatorna 
212. csatorna 
231. csatorna 

Duo v aros 6nkormanyzat kezeleseben levo csatomak: 

105. csatorna 
106. csatoma 

Megjegyezzi.ik, bogy a 2014. januar 1-vel hatalyba lepett 2013. cvi CCXLIX. Torveny 
alapjan a k6zcelu vizek es vizi letesftmenyek a vagyonkezeleset, ii.zemelteteset, fenntartasat, 
fejleszteset a Vizii.gyi Igazgat6sagok latjak el. E1mek alapjan, Ullo a korabban tarsulati (DVT) 
kezelesii Regi Gyali focsatoma, Gyali 21., valamint a Gyali 22. csatorna csatornak 
Igazgat6sagunk vagyonkezeh~sebe kerii.ltek. 

,A vizgazdalkodasr6l" sz616 1995. evi LVII. Torveny, valamint , a vizek hasznosftasat, 
vedelmet es kcirteteleinek elharitasat szolga/6 tevekenysegekre es letesitmenyekre vonatkoz6 
szabalyokr6l" sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapjan, az alabbi altalanos 
vizgazdalkodasi elofrasok betartasara hivjuk fel a figyelmet: 

A felszfni vizeket a befogad6ig el kell vezetni. 
El kell kesziteni a felszini vizrendezesi tervet. 
A befogad6 vizfolyas, csatorna befogad6 kepesseget ellenorizni kell, es amennyiben 
nem megfelelo, a rendezeset be kell tervezni. . 
Amennyiben a befogad6 vizfolyas a beepitesbol szarmaz6 t6bbletvizek befogadasara 
nem kepes, a beepitesre kerii.lo terii.leten belii.l meg keii oldani a t6bblet csapadekviz 
idoszakos tarozasat. 
A kizar6lagos allami tulajdonu vizfolyasok, csatomak melletti 6-6 m-es, egyeb 
vizfolyas, csatoma eseteben 3-3 m parti sav nem epitheto be. A parteltol szamitott 6-6 
m, ill. 3-3 m tavolsagon belii.l epitmenyt, keritest, barmilyen a fenntartast, esetleges 
vedekezest akadalyoz6 letesitmenyt elhelyezni tilos. 
A mely fekvesu, lefolyastalan teruletek, valamint belvizzel veszelyeztetett terilletek 
beepitese nem javasolt. 
Uj utcak, telkek kialakitasamil kozterii.leten kell helyet biztositani a vizelvezeto 
arkoknak vagy zart csatornaknak. 

Tajekoztatom tovabba, bogy az , Orszagos Teriiletrendezesi Tervrol" sz616 2003. evi XXVI. 
torveny 3/7. melleklete alapjan Ullo telepii.lest erinti az Orszagos vizminoseg-vedelmi terii.let 
6vezete, melynek lehatarolasat tartalmaz6 terkepet ".}peg" es " .shp" fonnatumban levelii.nk 
mellekletekent csatoljuk. 
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A tervezes soran, a fentieken kiviil, a vizgazdalkodasi erdekek ervenyesitesenek 
szempontjab61 az alabbi jogszabalyok eloirasainak betartasara hivjuk fel a figyelmet: 

, a kornyezel vedelmenek altalimos szabitlyair6l" sz616 1995. evi LIII. Torveny; 
, a vizikozmii-szolgaltatasr61 sz6/6 2011. evi CCIX Torveny egyes rendelkezeseinek 
vegrehajttisar6l" sz616 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet; 
,. a .felszini vizek minosege vedelmenek szabalyair6l " sz616 220/2004.(VII.21.) Korm. 
rcndelet, 
"a nagyvizi meder, a parti sav, a vfzjarta es a .fakad6 vizek alta! veszelyeztetetl 
teriiletek hasznalatar6l, hasznositasar6l, valamint a fo ly6k eseteben a nagyvizi 
mederkezelesi terv keszitesenek rend} ere es tartalmara vonatkoz6 szabalyokr6l" sz616 
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet; 
, a vizszennyezo anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarertekekrol es alkalmazasuk 

egyes szabalyair6l" sz616 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet; 
"a vizek hasznositasaf, vedelmet es kilrteteleinek elharitasat szolga/6 tevekenysegekre 
es letesitmenye/a·e vonatkoz6 nnlszaki szabtilyokr6l sz616 30/2008. (XII. 31.) KvVM 
rendelet; 
, a foldtani kozeg es a felszin alatti viz szennyezessel szembeni vedelmehez sziikseges 
hatarertekekrol es a szennyezesek mereserol" sz616 6/2009 (IV. 14.) KvVM- EiiM 
FVM egyiittes rendelet; 
, a vizjogi engedelyezesi eljarashoz sziikseges kerelemrol es mellekleteirol" sz616 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. 

Tajekoztatom, hogy Igazgat6sagunk mukodesi teriiletehez tartoz6 telepiilesrendezesi 
eszkozok m6dositasaval, velemenyezesevel kapcsolatos eljarasokban, illetve adatszolgaltatas 
megadasaval kapcsolatos szakvelemenyi.inket az Orszagos Vizi.igyi Foigazgat6sag (OVF) 
kijelolese es meghatalmazasa alapjan adjuk ki. Kerjiik, a tovabbiakban az ilyen jellegii 
iigyekben az OVF mellett lgazgat6sagunkat is keressek fel, ezzel elOsegitve a gyorsabb 
va.Iaszadast. 

A rendezesi tervek velernenyezesi eljarasaiban tovabbra is reszt kivanunk venni. 

Budapest, 2016. februar 18. 
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I 
Pest Megyei Katasztr6favedelmi lgazgatosag 
Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztaly 

H-1149 Budapest, Mogyor6di ut 43. 1:81 : 1903 Budapest, Pf.: 314 
Tel: (36-1) 469-4105 Fax: (36-1) 469-4353 e-mail: pest.mki@katved.gov.hu 

®0 
·- ~ 

SOJ/0976(3~900(3) 

Szam: 36300/464-1 /2016.alt. Targy: Ullo Yaros teriiletere Telepiilesszerkezeti 
Terv es Helyi Epitesi Szabalyzat keszitesenek 
elozetes velemenyezese 

Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

Hiv. szam: 238-3/2016. (Oltvanyi Janos) 
Ugyintezo: Szendy Vikt6ria ill. fhdgy. 
Telefon: 20/8200-923 
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Ullo Varos Onkormanyzatanak Polgarmestere 

uno 
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Ertesitem, hogy 0 116 v aros teriiletere Telepiilesszerkezeti Terv es Helyi Epitesi Szabalyzat keszite
sehez a katasztr6favedelemr61 es a hozza kapcsol6d6 egyes torvenyek m6dositasar61 sz616 2011 . evi 
CXXVIII. torveny 24. § (1) bekezdese, valamint a telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integnilt 
telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepiilesrende
zesi sajatos jogintezmenyekr61 sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-a szerint mz- es polga
ri vedelmi szempontb61 az alabbi elozetes velemenyt adorn: 

A telepi.ilesrendezesi eszkozok megalkotasa soran a mzvedelmi kovetelmenyek koziil kiemelt fi
gyelmet kell forditani az olt6viz hal6zat es fold feletti mzcsapok kiepitesere, epiiletek kozotti es 
melletti mztavolsagokra, az epiiletek megkozelithetosegere, t(izoltasi felvonulasi ut es teriilet sziik
segessegere az alabb reszletezett kovetelmenyek megtartasaval. 

Az olt6viz hal6zat es fold feletti mzcsapok kiepitese: 

A mz elleni vedekezesrol, a muszaki mentesrol es a tuzolt6sagr61 sz616 1996. evi XXXI. torveny 
(tovabbiakban: Ttv.) 29. § (1) bekezdes alapjan a telepiilesen az olt6viz nyeresi lehetosegek bizto
sitasa az onkormanyzat feladata, amire a kovetkezo mzvedelmi el6irasokat kell alkalmazni: 

• Az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatr61 sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban: 
OTSZ) 74. § (1) bekezdese alapjan Az olt6vizet biztosit6 vizvezetek-hal6zat bels6 atmer6jet 
az olt6viz-intenzitas es a kifolyasi nyomasigeny alapjan, valamint a kozmurendszer kialaki
tasat figyelembe veve kell meretezni. Egyiranyti taplalas eseten a vezetek legalabb NA 100, 
korvezetek eseten pedig legalabb NA 80. 

• Az OTSZ 75. § (1) es (2) bekezdesek alapjan vezetekes vizellatas letesitese eseten az olt6vi
zet fold feletti ruzcsapokkal kell biztositani. Az olt6vizet biztosit6 vizvezetek-hal6zat feluji
tasa, atalakitasa soran erintett meglevo fold alatti ruzcsapokat fold feletti ruzcsapokra kell 
kicserelni. 

• Az OTSZ 76. § (1) bekezdes alapjan ruzcsapok a vedend6 szabadteri eghet6anyag-tarol6 te
riiletet61, epitmenyt61 a megkozelitesi utvonalon merten 100 metemel tavolabb es - a mz
csapcsoportok kivetelevel - egymashoz 5 m etemel kozelebb nem helyezhetok el. A 76. § (3) 
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bekezdesnek megfeleloen A tiizcsapokmil a tiizolt6 gepjarmiivek reszere ugy kell felallasi · 
helyet biztositani, hogy azok mellett legalabb 2,75 meter kozlekedesi ut szabadon maradjon. 

• Az OTSZ 73. § (1) es (5) bekezdes alapjan a mertekad6 tiizszakasz terilletere meghatarozott 
vizmennyiseget vizvezetekrol vagy - ha az mas m6don nem oldhat6 meg - olt6viztaroz6b6l 
kell biztositani. A vizszerzesi helyet ugy kell kialakitani, hogy az tiizolt6 gepjarmiivel min
denkor megk6zelithet6, az olt6vfz akadalytalanul kivehet6 legyen. 

A tiizoltasi felvonulasi ut es teriilet: 

• Az uthal6zatot ttgy kell megtervezni, hogy az OTSZ 65. § (1) es (2) bekezdesei szerint biz
tositsa a tiizolt6sag vonulasat, illetve alkalmas legyen a tiizolt6 gepjarmiivek nem rendsze
res kozlekedesere es miikodtetesere. 

Tovabba a Magyarorszag helyi 6nkonnanyzatair61 sz616 201 1. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) 
bekezdeseben, valamint a vizek hasznositasat, vedelmet es karteteleinek elharitasat szolgal6 teve
kenysegekre es letesitmenyekre vonatkoz6 altalanos szabalyokr61 sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet 58. §-aban foglalt feladatoknak megfeleloen, a telepi.ilesrendezesi eszk6z6ket erint6 m6do
sitas soran figyelemmel kelllenni a vizelvezet6 rendszerek megfelel6 kiepitesere, a vizkarelharitasi 
feladatok ellatasara. 

A velemenyezesi eljaras tovabbi szakaszaban is reszt kivanunk venni, a velemenyezesi dokumenta
ci6t elektronikus adathordoz6n sziveskedjek megkiildeni. 

Budapest, 2016. februar 3. 

Keszillt: 2. pld. - I peldimy: 2 oldal 
Kapja: @ Cimzett 

2. lratt<lr 
Gepelte: .................... ... . .. . 

Szendy Vitk6ria Iii. tMgy. 

Branyiczky Mark til. ezredes 
tiizolt6sagi tanacsos 

igazgat6 
neveben es bizasab61: 



BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

KORMANYM EG BiZOTT 

Ogyiratszam: BP/PN EF-KS0/00466-2/2016. Targy: 0116 Varas telepOiesrendezesi 
keszftese elozetes Ogyintezo: Dr. Hornor Zsuzsanna 

Telefon: +36 (1) 465-3866 
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu 

Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

0116 Varos Onkormimyzata 

0116 
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszonyl 

eszki:izeinek 
tajekoztat6 
Hivatkozasi szam: 238-3/2016 
Ez a level kizar61ag elektronikusan kerUI 
megkl.ildesre. 

A telepO/esfejlesztesi koncepci6r61, az integralt teleputesfejlesztesi strategiar61 es a telepiilesrendezesi 
eszk6zokr61, valamint egyes tetepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyekr61 sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 30. § (2) bekezdeseben es 9. szamu mellekleteben foglalt hataski:iri:im alapjan tajekoztatom a 
tisztelt Onkormanyzatot, hogy a targyi teruletre vonatkoz6 tervegyeztetesi eljarasban reszt kfvanunk 
venni es a teljes dokumentaci6t postai uton, CO-n kerjuk megkuldeni. 

Budapest. 2016. februar 2. 

0 dvi:izlettel : 

1139 Budapest , Teve u. 1/a-c. - 1364 Bp., Pf.: 234. - Telefon: +36 (1) 896-2433- Fax: +36 (1) 237-4882 
E-mail: kabinet.budapest@bfkh.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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Olio Varos Onkormanyzatanak 
Polgarmestere 

Kissne Szabo Katalin 

Olio 
Templam ter 3. 
2225 

Tisztelt Palgarmester Asszany! 

Targy: 

lktat6szam: 
Hiv. szam: 
Ogyintezo: 

Telefon: 
E-mail: 

UtOgyi, Vasliti es Haj6zasl Hivatal 

0116 Varas telepulesrendezesi eszkozei
nek m6dasitasa - el6zetes veleme 
zes : ;·: H0i Polo~\rmesteri Hhatal 
UVH/UH/298/1/20f6. o 

238-3/2016. I ~--

Kaszej Adel ..... , . .. 
1
. : 2016 FEBR I) I) 

+361 4741749 r.r" "Zd.! . Lt.. 

kaszej.adel@nkhlgav.hu ...................................... ~ 
. eloirat ; t :ima: \lg}'ln. ._, 

0116 Varas telepulesrendezesi eszkozeinek m6dasitasaval kapcsalatas megkeresesere a Nemzeti Koz
lekedesi Hat6sag Utligyi, Vasuti es Haj6zasi Hivatal reszer61 az alabbi el6zetes velemenyt adam. 

Amennyiben a m6dasitassal erintett teruletek kozlekedesi letesitmenyeket is erintenek, kerem az alab
biak figyelembevetelet: 

A tervezes saran figyelembe kell venni az Orszagas Teruletrendezesi Tervr61 sz616 2003. evi XXVI. 
torveny (OTrT) es a Budapesti Agglameraci6 Teruletrendezesi Terver61 sz616 2005. evi LXIV. torveny 
el6irasait, valamint osszhangban kelllenni az elfagadatt Pest Megyei Teruletrendezesi Tervvel. 

A telepulesrendezesi tervek kotelezo, alatamaszt6 kozuti kozlekedesi munkareszeinek tartalmi kovetel
menyeit az e-UT 02.01.41 szamu Utugyi Muszaki El6iras hatarozza meg. A kozlekedesi javaslat keszi
tese saran a kozutak tervezesere vanatkaz6 e-UT 03.01 .11 szamu Utligyi Muszaki El6irast is be kell 
tartani. 

A kozlekedesi javaslat celja az, hagy a kozlekedesi letesitmenyekre vanatkaz6 tervezett muszaki para
meterek (pl. a kozutak, vasutak elhelyezesere biztasitand6 epitesi terulet szelessege) beepitesre kerul
jenek a szerkezeti tervbe, a szabalyazasi tervbe es a helyi epitesi szabalyzatba. 

A rendezesi tervben a k6zuthal6zati elemeket, azak tervezesi asztalyba sarolasat ugy kell meghataraz
ni, hagy azak megfeleljenek a kozutak igazgatasar61 sz616 19/1994. (V.31 .) KHVM rendeletben es a 
,Kozutak tervezese" e-UT 03.01 .11 szamu Utligyi Muszaki El6irasban faglaltaknak, valamint osszhang
ban legyenek a kiszalgaland6 teruleti igenyekkel, a vedett vagy vedelemre javasalt teruletekre vanatka
z6 szabalyazasakkal, a tersegre vanatkaztatatt kornyezetvedelmi el6irasakkal. 

A tervezes saran az utak es csam6pantak helyigenyet a tavlati fargalmi igenyek alapjan kell meghata
razni. Figyelembe kell venni a szukseges keresztmetszeti elemeket (fargalmi savak, parkal6savak, jar
dak, gyalagut, padkak, rezsuk, kerekparsavak, kerekparut, elvalaszt6 sav, zoldsav, fargalam elol elzart 
terulet stb.), a kozmuvek elhelyezeset, valamint a vizelvezetes es az esetlegesen szukseges kornyezet
vedelmi berendezesek helyigenyet is. 

A keresztmetszeti meretezest azon meglevo utak eseteben is el kell vegezni, melyeket magasabb kate
g6riaba sarolnak, vagy uj funkci6kat terveznek (uj kerekparut vagy kerekparsavak, varakaz6sav, parhu
zamas szervizut kialakitasa, zoldsavak vagy fasarok telepitese stb.). 

Az arszagas kozutakat erint6 uj csom6pantak vagy utcsatlakozasok tervezesekor figyelembe kell venni 
a ,Szintbeni kozuti csom6pontok meretezese es tervezese" e-UT 03.03.21 szamu es a ,Kozutak melletti 

Ut- es Hidugyi Foosztaly 
Engedelyezesi es Forgalomszabalyozasi Osztaly 

1066 Budapest, Terez krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. • telefon: +361 4741770 · fax: +361 331 9917 
www.nkh.hu 









Ogyiratszam: UT/450/1/2016. 

Elozmenyi Ogyiratszam: -

Ogyintezo: Huba Mate 

tr : +36 1 460 2270 

@: huba.mate@nkh.gov.hu 

PEST MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Targy: Olio Varos 

TelepOiesrendezesi Eszkozeinek 

elozetes velemenyezese 

Melleklet:-

Hivatkozasi szam: 238-3/2016. 

Kerjuk, beadvanyaiban hivatkozzon ugyiratszamunkral 

Kerelmezo Ogyfel neve: Olio Varos Onkormanyzatanak Polgarmestere (2225 Olio, Templom ter 3. ) 
Az eljaras megindrtasanak napja: 

ULLQ VAROS ONKORMANYZATANAK POLGARMESTERE 

Kissne Szab6 Katalin 
Olio, Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Vll o i Po 1 o .1• 1-n, ., .1_ • H . 
1"' '' ~, en n ·atal 

Hivatkozassal 2016. januar 25-ei keltezesu, 238-3/2016. iktat6szamu megkeresesere - mint erintett 
kOzlekedesi hat6sag - az alabbi 

tajekoztatast 
ad om. 

Az elmult idoszak jogszabalyvaltozasainak koszr)nhetoen a 2013. januar 1-jet kovetoen indult 
eljarasokban, a telepOiesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepolesfejlesztesi strategiar61 es a 
telepOiesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepOiesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. szamu mellei<let 9. pontja alapjan, ,gyorsforgalmi uttal, kozuti 
hataratke/6hellyel, vfziuttal es vasuti palyaha/6zattal, kO!onosen szintbeli kozuti-vasuti atjar6val erintett 
telepoles eseteben" az elozetes velemenyezesi eljarasban resztvevo allamigazgatasi szerv: 

Nemzeti Kozlekedesi Hat6sag Utugyi, Vasuti es Baj6zasi Hivatala (1066 Budapest, Terez krt. 62.) 

Kerem tajekoztatasom szlves tudomasul vetelet. 

Budapest, 2016. februar 1. 

Muszaki Engedelyezesi 8s Fogyaszt6v9delrni F6osztaly 
1141 Budapest. Kw·6csy u. 17·19. 

Telefon: (06·1) 460-2220 Fax: (06·1) 460-2285 
E-rrail: ut-pest@nkh.gov.hu Web: http://WMN.korrnanyhivatal.hu/hu/pest 
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KORMANYHIV AT AL 

ERDI JAMS I HIV AT AL 

Ogyiratsz~im: PE-06/0R/52-3/2016. 
El6zmenyi iigyiratszam: PE -06D I OR/ 467-

2/2015 

Targy: Olio v aros telepiilesrendezesi 
eszkozok keszitesehez elOzetes tajekoztatas 
Hiv. szam: 238-3/2016. 

Ogyintez6: Andre Katalin, Szat:mari K.hira, 
Kikindai Andras 

Melleklet: -

Telefon: 06-1 /485-6969 

Kissne Szabo Katalin reszere 
polgirmester 

Dna V aros Onkormanyzata 

DIIO 
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

.. .fJifoi ·Polgarmesteri Hiv~tal 

ErJ...:t..:tt: ~016 ~EGR 2 i. 

Ullo kozigazgatasi teriiletere vonatkoz6 telepulesrendezesi eszkozok keszitesevel kapcsolatos megkeresesiikre 
valaszolva az ahibbiakban kozlom elozetes velemenyemet. 

A telepillesfejlesztesi koncepci6, az integrilt telepiilesfejlesztesi strategia es telepUlesrendezesi eszkozok 
elkeszitesencl, ill. m6dositasanal a kulturdlis orvksig videlmiro/ sz616 2001. evi LXIV. torveny (a tovabbiakban: 
Kotv.) eloirasait kell figyelembe venni, am elynek hatilya a muen1lekekre es a regeszeti en1lekekre egyarant 
kiterjed. 

A Kotv. 85/ A. §-a szerint oroksegvedelmi hatastanuhnanyt kell kesziteni a telepiiles telepiilesfejlesztesi 
koncepci6janak kidolgozasa saran. Ullo virosa rendelkezik Oroksegvedehni Hatastanuhnannyal, amely 2013-
ben keszillt. 

Felluvjuk ugyanakkor szives figyehnet, hogy az oroksegvedehni hatastanuhnany tartahn:ira vonatkoz6 
jogszabaly 2015. m:ircius 12-tol megvaltozott, kiegesziilt a korabbiakhoz kepest a telepiilesi ertekleltir es az 
ertel-.-vedehni terv kidolgozand6 szempontjaival. Reszletes tar tah11ar6l a rigiszeti iirdksig is a mliemliki irtik 
videlmivel kapcsolatos szabd!Jokr61 sz616 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 68. 
§-ban rogzitettek szerint a rendelet 12. melleklete rendelkezik. Erniatt javasoljuk a meglevo oroksegvedehni 
hatastanuhnany felillvizsgilatit a megvaltozott jogszab:ily figyelembevetelevel. 

Ullo kozigazgatasi teri.ileten a Forster Gyula Nemzeti Oroksegvedehni es Vagyongazdalkodasi Kozpont (a 
tovabbiakban: Forster Kozpont) (1014 Budapest, Tancsics Mihaly utca 1.) altai vezetett kozhiteles hat6sagi 
nyilvantartas 1 db m uemleket es 39 db nyilvantartott regeszeti lelohelyet tart nyilvan. 

A telepiili!fejlesifisi kom'Cpci6r61, az i11tegrdlt telepiilisfq!csztisi stratigidr61 is a telepiilisrelldezisi eszkozokni/, valamint az egyes 
telepiilisrendezisi sqjdtos jogintizmii!JCkrol sz616 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 
Telepiilesrendezesi k6dex) 5. melleklet 2.1.4.1. pontjanak megfeleloen javasoljuk Ullo v:iros uj helyi epitesi 
szabalyzatanak fuggelekeben a muemleki vedelem alatt all6 ingatlan, nyilvantartott regeszeti lelOhelyek 
es a regeszeti e rintettsegu ing atlanok felsoro lasat, tovabba a vona tkoz6 - Kotv-n alapul6 -
jogszabalyi h atter feltiinteteset. 
Ezuton is jelzem, bogy a kidolgozand6 tovabbi teleptilesrendezesi eszkozok velemenyezese saran a Korm. 
rendelet 77. § (1) es (2) bekezdeseiben foglaltakat is vizsgalnom kell. 

Epitesugyi es Oroksegvedelmi Oszta ly 
1 052 Budapest, Varoshaz u. 7. 

Telefon: 06-1/485-6969 Fax: 233-6911 
E-mail: nagy.gabor@pmkh.hu 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 



A muemlelci kornyezettel kapcsolatban az ahibbi megjegyzest tesszuk: 
A Korm. rendelet 33. §-aban foglaltakat feltetlenul ervenyesiteni kell az uj telepulesrendezesi eszkozokben, 
miszerint a muemleki kornyezetben vegzett tevekenysegek soran nem serU111et a muemlek megjelenese, 
kiilonosen vedett ertekeinek ervenyesUlese, a muemlekre nyil6 latvany vagy a muemlekbol feltarul6 kilatas. 
A Korm. rendelet 38. § (1) bek. g) pontjaban felsorolt, nem epitesi engedelykoteles tevekenysegek eseten a 
muemleki komyezetben hat6sagunk az eljir6 hat6sag, amennyiben nines oroksegvedelmi hat6sagi eljiras, ugy 
a Telepulesrendezesi k6dex 23. §-ban meghatirozottak szerint, helyi onkormanyzati rendelet alapjan a 
telepUles polgarmestere telepuleskepi bejelentesi eljarast folytailiat le. 

A muemleki kornyezetekben foly6 epitesi engedelyezesi eljarisok sorin pedig a TelepUlesrendezesi k6dex 22. 
§-ban meghatirozott esetekben, szinten helyi onkormanyzati rendelet alapjan lefolytatott telepuleskepi 
velemenyezesi eljirassal lehetne biztositani a telepules helyi karakterebol fakad6 sajatossagok betartasat, 
illetoleg a Korm. rendeletben foglaltak ervenyesiteset. 

Regeszeti erintettseggel kapcsolatban a kovetkezo megjegyzeseket tesszuk: 

A varos kozigazgatasi teruleten talilliat6 regeszeti lelohelyeket erinto tovabbi informaci6kkal kapcsolatban ' .. .. 
vegyek fel a 1 kapcsolatot; 1a I<totV. · 7h 'l§ i (iH)\ l}ekezdese, valamint a Forster Gyula Nemzeti Oroksegvedelmi is 
Va.!!J!ongazdcilkoddsi Ko'i!Jontr61 sz616 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdese ertelmeben 
regeszeti ldlohelyek es muemlekek nyilvantartasit-vegzo Forster Kozponttal. 

I I 

A telepi.ilesfejlesztes sorin m'egval6sitand6., ·f~ldmunkaval jar6 beruhazasokat az alabbi jogszabilyok 
figyelembevetelevel kell tervezni: 1 

- A Kotv. :11. § ert~lmeben a nyilvantartott reg~szeti lelohelyek a torveny erejenel fogva altalanos vedelem 
alatt allnak, ... , . . ,,. . :. ! i' • 

I 

- A 19. § (1) bekezdes szerint a foldmunkaval jar6 fejlesztesekkel, beruhizasokkal, beleertve az asvanyi 
vagyon kitermeleset is (a tovabbiakban egylitt: fejlesztesek, beruhazasok), a nyilvantartott regeszeti 
lelohelyeket jogszabalyban meghatarozott esetekben es m6don el kell kerulni. 

-A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdes nyilvanLarLott .regeszeti lclohelyen allapotromhissal jar6 tevekenyseg csak 
engedellyel vegezheto. A nyilvantartott regeszeti lelohelyeken megval6sul6 tevekenyseg, epitmeny, 
letesitmeny engedelyezesere iranyul6 hat6sagi eljarasokban a Korm. rendelet 3. § a) pon~a es 1. szamu 
mellekletenek 13. pon~a alapjan a Korm. rendelet 64. §-ban foglalt szakkerdesek ervenyesulese erdekeben 
hatosagunkat (Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jirasi Hivatalinak Epitesugyi es Oroksegvedelmi 
Osztalya) szakhatosagkent, illetoleg szakkerdes vizsgalata celjab61 meg kell keresni. 

- Amennyiben a regeszti terlileten olyan illapotromlassal jar6 tevekenyseg tortenne. ami nines hatosagi 
engedelyezesi eljarashoz ko tve, akkor a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdesenek ertelmeben az csak 
hatosagom engedelyevel vegezheto. 

- A Kotv. 22. § (1) bekezdes szerint a nyilvantartott regeszeti lelohelynek a beruhizassal kapcsolatos 
foldmunkaval erintett reszen az oroksegvedelmi hat6sag altal eloirt m6dszerekkel megelozo (regeszeti 
megfigyeles, pr6ba-, es teljes feluletti) feltirast kell vegezni. 

- A Kotv. 22. § (3) bekezdes a) pon~a ertelmeben regeszeti megfigyelest kell eloirni, ha a tervezett 
tevekenyseg nem vagy csak csekely mertekben erinti a nyilvantartott regeszeti lelohelyet es a regeszeti 
orokseg elemeit; ha a regeszeti orokseg elemeinek elOfordulasa sz6rvanyos; ha a beruhazassal kapcsolatos 
foldmunka melysege nem eri el a regeszeti oroksegi elemek jelentkezesi szin~et; ha a nyilvantartott regeszeti 
lelohely beruhazassal erintett teruletet korabban fOldmunkaval bolygattak, illetve ha a beruhazas muszaki 
jellege miatt a regeszeti feladatellatas mas m6don nem vegezheto el. A foldmunkak kozben vegzend6 
regeszeti megfigyeles (Kotv. 7. § 36. pont) celja a beruhizas foldmunkajanak regesz altal a helyszinen torten6 
folyamatos figyelemmel kiserese, szukseg eseten a regeszeti bont6munka elvegzese es dokumencilasa. 

- A Kotv. 22. § (3) bekezdesenek b) pon~a szerint pr6bafeltanist lehet eloirni, ha elozetes regeszeti 
dokumentaci6 nem all rendelkezesre, vagy annak keszitesehez jogszabalyban meghatarozottak szerint nem 
vegeztek pr6bafeltirast, tovabba foldkiemelessel nem jir6 alapozasi technikaval tenrezett beruhazas val6sul 
meg, illetve a nyilvantartott regeszeti lelohely jellege, intenzitasa, terbeli kiterjedese vagy retegsora nem 
ismert. A Kotv. 22. § (3) bekezdesenek c) pontja alapjan teljes feluletti feltarast irhat6 el6, amennyiben a 
beruhizassal erintett lel6hely vagy lel6helyresz hazank multjanak kiemelkedo fontossagll forrasa, illetve ha a 
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beruhazas torteneti varosmag teriileten val6sul meg, tovabba - a Kotv. 22. § (3) bekezdesenek d) pontja 
szerint- ha a feltaras a tudomanyos ismereteket varhat6an jelentos tlj eredmenyekkel gazdagitja. A hat6sag a 
Kotv. 22. § (4) bekezdese alapjan a regeszeti feladatokat a lelohely kiilonboz6 reszei vonatkozasaban elteroen 
is meghatarozhaqa. 

-A regeszeti szakfeladatok elvegzesere jogosult intezmenyrol a Kotv. 20. § (4) bekezdese es a Kotv. 22. § (5) 
bekezdesenek a) pontja rendelkezik. Olio Varas kozigazgatasi teriileten megelozo feltaras vegzesere 
gylijtoteriileteben erintett teruleti muzeumkent a Ferenczy Muzeum (2000 Szentendre, Kossuth Lajos u 5.) 
jogosult. A megel6z6 feltarasra a feltarasra jogosult szen r es a beruhaz6 kozotti szerzodeskotest a Kotv. 22. § 
(1 0) bekezdese, a beruhaz6 koltsegviseleset a Kotv. 19. § (3) es ( 4) bekezdese irja el6. 

-A beruhaz6 koltsegviseleset a K otv. 19. § (3) bekezdese irja el6. A Kotv. 19. § (4) bekezdese ertelmeben a 
regeszeti feladatellatas hat6sagi ar alapjan vegezhet6. A hat6sagi arakat a Korm. rendelet 5. melleklete 
tartalmazza. 

- A Kotv. 22. § (2) bekezdese szerint a foldmunkaval jar6 berululzasok elokeszitese saran elozetes regeszeti 
dokumentaci6 (a tovabbiakban: ERD) keszithet6, kiilonosen a foldterulet-kivalasztashoz es nyomvonal
kijeloleshez; nem nagyberuhazas eseten a beruhaz6 az E RD keszitesevel feltarasra jogosult intezmenyt bizhat 
m eg. 

- Amennyiben regeszeti lelohelynek nem min6siil6 teriileten fOldmunkak saran varatlan regeszeti lelet vagy 
emlek keriil el6, a Kotv. 24. §-aban foglaltak szerint kell eljarni. 

v egiil jelezziik, bogy a targyi telepiilesrendezesi eljaras tovabbi szakaszaiban is reszt kivanunk venni. 
Lehetoseg szerint papir es digitalis alapu dokumentaci6t is keriink a velemenyezesi szakaszban, es a 
dokumentumok j6vahagyasat kovet6en annak egy peldanyat is kerjiik CD-n megkiildeni. 

Budapest, 2016. februar 10. 

Bansaghy Balazs jarasi hivatalvezeto 
neveben es m gbb\sab61: 
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Targy: 0116 Telepulesszerkezeti es Szabalyozasi Terv, Ogyiratszam: 1 0:"06-1 /ZOT6:---------=--=_~ 

valamint Helyi Epltesi Szabalyzat m6dosltasanak Hiv. szam: 238-3/2016. 

el6zetes velemenyezese Ogyintez6: FOibpp Eva 

Telefon: (06 1) 269 4550 

Kissne Szabo Katalin polgarmester asszony 
0116 Polgarmesteri Hivatala 
0116 
Templom ter 3. 
2225 

Melleklet: Tajekoztat6 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Targyi ogyben tett megkeresesere a telepulesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt 
telepulesfejlesztesi strategiar61 es a telepolesrendezesi eszkozokr61, va lamint egyes telepu lesrendezesi 
sajatos jogintezmenyekr61 sz616 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet, az ep ltett kbrnyezet alakitasar61 es 
vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. torveny (a tovabbiakban : Etv.), valamint az orszagos 
telepulesrendezesi es epitesi kbvetelmenyekr61 sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet (a 
tovabbiakban: OTEK) vonatkoz6 rendelkezesei alapjan biztositott jogkoromben az alabbi el6zetes 
velemenyt adom: 

A tervben szerepl6 elkepzelesekkel kapcsolatban megkeresese nem tartalmaz szakmai 
allasfoglalasom kialakitasahoz alkalmas es ertekelhet6 adatokat, ezert egzakt velemenyt csak a 
velemenyezesi eljaras kovetkez6 szakaszaban all m6domban adni. Jelen velemenyemben e 
teruletek vonatkozasaban kizar61ag a vonatkoz6 jogszabalyi (fbldvedelmi) el61rasok, valamint a 
telepulessel kapcsolatos altalanos foldhivatali adatok ismertetesere szorltkozom. Egyuttal jelzem, hogy a 
terv kes6bbi velemenyezesi eljarasaban reszt kivanok venni. Kerem, hogy a velemenyezesi eljaras 
kbvetkez6 szakaszaban megk01dend6 tervdokumentaci6ban tuntessek fel a tervezesek altai erintett 
klilterlileti term6foldterliletek helyrajzi szamait, vagy mellekeljenek a dokumentaci6hoz az erintett 
teri.iletet abrazol6 papiralapu terkepkivonatot, melyen a helyrajzi szamok j61 lathat6ak, ellenkez6 
esetben az ovezeti atsorolasokhoz nines lehet6segem hozzajarulasomat megadni. 

0116 Varos terOiete osszesen 4809,69 hektar, amelynek 78,9 %-a term6teri.i let. Ebb61 a 
mez6gazdasagilag hasznosltott terulet 2533,76 hektar (ez a teljes terulet 52,7 %-a). Az alabbi tablazat a 
telepules viszonylataban meglev6 atlagosnal jobb min6seg0 term6foldteruletek muvelesi agat, min6segi 
osztalyat es teruletnagysagat mutatja az adott mOvelesi agban atlagos aranykorona ertek 
megjelolesevel. 

Muvelesi ag 

gyOmolcsos 

kert 

szant6 

Min6segi osztaly AK ertek TerOietnagysag (ha) 
3 

1 

1 
2 
3 
4 

33,00 

52,10 

40,00 
34,80 
27 ,80 
19,10 
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0,3330 

0, 1083 

15,3633 
195,3111 
328,4218 
472,3124 

Telefon (06-1 ) 269-4550 Fax: (06-1) 269-4564 
E-mail : pest_m@takarnet.hu Web: http://w.vw.kormanyh ivatal. hu/hu/pest 

At lagos AK ertek 

27,63 

19,20 

16,71 



szolo 4 I 38,20 I 2,8932 
26,86 

2 I 15,60 I 40,9320 
gyep (legelo) 3 I 9,70 I 53,1605 

8,06 
4 I 31,30 I 73,5959 

gyep (ret) 5 I 26,10 I 4,6696 
25,04 

A termofold vedelmerol sz616 2007. evi CXXIX. torveny (Tfvt.) tartalmazza a termofoldrol 
sz616 1994. evi LV. torvenybol kiemelt, a termofold hasznos ftasaval , a foldvedelemmel , a ta laj 
vedelmevel, es a gyumolcsultetveny telep ftesenek engedelyezesevel, nyilvantartasaval kapcsolatos uj 
rendelkezeseket. 

Felhfvom figyelmet, hogy a hivatkozott torveny rendelkezesei szigoruan vedik az atlagosnal 
jobb minosegu termofoldterUieteket, melyek igenybevetelere kizar61ag idolegesen, valamint helyhez 
kotott beruhazas eseten kerulhet sor. Helyhez kotott igenybevetelnek kell tekinteni a meglevo 
letesftmenyek bovfteset, kozlekedesi es kozmu kapcsolatainak kiepfteset, valamint a banyauzemet es az 
egyeb termeszeti kincsek kitermelesehez szukseges letesftmenyt. 

Kerem, hogy tervezesuk saran legyenek figyelemmel a termofold vedelmerol sz616 torveny 
atlagosnal jobb minosegu termofoldterUietekre vonatkoz6 rendelkezeseire, hiszen a kesobbi mas 
celu hasznosftas engedelyezesere iranyul6 kerelem foldhivatal i elbfra lasa saran az illetekes jarasi 
foldhivatal is - szeleskoru merlegelesi jogkore mellett - e torvenyi elofrasok alapjan fog donteni az 
engedely megadasar61, vagy megtagadasar61. Az. emlftett szeleskoru merlegeles egyik szempontja a 
termofold mennyisegi vedelme tekinteteben az is, hogy a telepules belteruleten talalhat6-e az adott eel 
megval6sftasara alkalmas, azonban meg fel nem hasznalt teru let. Ezzel kapcsolatban tajekoztatom, 
hogy 0116 Varos belterUieten 582 darab ingatlan szerepel az ingatlan-nyilvantartasban beepftetlen 
teruletkent, melyek osszterUiete 99,6475 ha. Mindezeket figyelembe veve ujabb beepftesre szant
elsosorban lak6funkci6t szolgal6 - terUietek kijelolese termofOidvedelmi szempontb61 nem 
tamogathat6! 

A Tajekoztat6ban reszletezett jogszabalyi elofrasokb61 fontosnak tartom kiemelni a foldvedelmi 
eljarasra, valamint az Onkormanyzatokra vonatkoz6 elofrasokat. 

A Tfvt. 2013. november 1-evel hata lyba lepett m6dos ftasa kUion jogszabalyi rendelkezeseket 
tartalmaz a telepUiesrendezesi tervek velemenyezesi eljarasara vonatkoz61ag. Ennek megfeleloen 
a foldhivatalnak, mint velemenyezo hat6sagnak velemenyevel ervenyt kell szerezni annak, hogy a 
beepftesre szant teruletek kijelolese lehetoseg szerint a gyengebb minosegu termofoldeken, a leheto 
legkisebb merteku termofold igenybevetelevel tortenjen. A velemeny kiadasa saran figyelemmel kell 
lenni tovabba arra is, hogy az egyeztetesi eljaras reszet kepezo foldreszletekkel szomszedos 
termofoldek megfelelo mezogazdasagi hasznosftasat az ovezeti atsorolas szerinti terulet-felhasznalas ne 
akadalyozza. Az egyeztetesi eljaras saran a foldhivatalnak kifogast kell emelnie az ovezeti atsorolas 
ellen abban az esetben, ha a telepu lesrendezesi eszkoz keszftese, vagy m6dosftasa alapjan kijelolt 
beepftesre szant teruletek tobbsegeben atlagosnal jobb minosegu termofoldeket erintenek, es a 
beepftesre szant teru let ovezeti besorolasanak megfelelo, terulet-felhasznalasra hasonl6 korolmenyek es 
feltetelek eseten atlagosnal gyengebb, vagy atlagos minosegu termofoldeken is sor kerulhet. Kifogast 
kell emeln i tovabba abban az esetben is, ha az ovezeti besorolasnak megfelelo terulet-felhasznalasra 
kello nagysagu termertekben lehetoseg van a telepules mar beepftesre kijelolt, de meg fel nem hasznalt 
teruleten is. 

A foldvedelmi eljaras a termofold mennyisegi vedelmenek ervenyre juttatasaval, valamint a 
termofold mas celu hasznosftasanak engedelyezesevel kapcsolatos hat6sagi eljaras, melynek 
alkalmaval a foldhivatal minden esetben helyszfni szemlet tart. 
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Foldvedelmi eljimlsnak minosul a termofold idoleges es vegleges mas celu hasznositasanak, a 
belterOietbe vonasanak engedelyezese, valamint az engedely nelkOI mas celra hasznositott 
termofoldterOietekre vonatkoz6 hat6sagi eljaras, melynek soran a foldhivatal az e torveny altai 
megszabott kovetelmenyek alapjan kerelemre dont a mas celu hasznositas tovabbfolytatasanak 
engedelyezeser61, vagy az eredeti allapot helyreallitasanak elrendeleser61. A fent felsorolt kerelemre 
indul6 eljarasokert a kerelmezonek a foldvedelmi hat6sagi eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijanak 
merteker61 es a d ij megfizetesenek reszletes szabalyair61 sz616 30/2015. {VI. 05.) FM rendelet alapjan 
igazgatasi szolgaltatasi dijat kell fizetn ie. A hivatalb61 indult eljarasnal (engedely nelkOii mas celu 
hasznositas) a foldhivatal egyeb eljarasi koltseget szamft fel. 

Az Onkormanyzatok vonatkozasaban a termofold vedelmerol sz616 2007. evi CXXIX. torveny 
az alabbi rendelkezeseket hozta: Kolteroleti termofold belterOietbe vonasa iranti kerelmet kizar61ag az 
Onkormanyzatok terjeszthetnek elo. A kerelem megalapozottsagat az alabb reszletezett m6don 
igazolnia kell. A kerelem elbfralasanal elutasitasi ok lehet, ha a kerelemmel erintett termofoldterOiet 
nem szomszedos a belterulettel, valamit, ha a foldreszlet(ek) atlagosnal jobb min6seguek es a 
belteriilettel atlagosnal gyengebb teriiletek is hatarosak. Mindezen tul a belterOietbe vonasi kerelmet 
el kell utasitani, ha az nem olyan fo ldreszletekre vonatkozik, amelyeket az onkormanyzat a 
telepOiesszerkezeti tervben meghatarozott celra 4 even beiOI tenylegesen felhasznalni tervez. 
Budapest, 2016. februar 2. 

Odvozlettel: 

D_r. Tarnai Richard kormanymegbizott 

......---0 .• neve.b. en es megb fzasab61: 
/~C.ocJ ' 

( ~ JLrf.l 

" 

Tajekoztatasul kapja: 
Monori Jarasi Hivatal Foldh ivata li Osztalya 
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Tajekoztat6 a termofoldek vedelmerc51 a 2007. evi CXXIX. 
torveny elc5irasair61 

A term6fold vedelmer61 sz616 2007. evi CXXIX torveny II. fejezete targyalja a term6fold hasznositasara, a 
term6f01d mennyisegi vedelmere (foldvedelemre) es a foldmin6sitesre vonatkoz6 szabalyokat. Az uj torvenyi 
szabalyozas celja, hogy a term6foldek - s ezen beiOI is els6sorban a j6 min6segu foldek - term6kepessegenek, 
es mennyisegenek fenntartasa biztositott legyen, es hogy az el6irasoknak az ingatlanOgyi hat6sag 
(tovabbiakban foldhivatal) az eljarasa soran kell6en ervenyt tudjon szerezni. 

Term6toldnek min6sUI /1994. evi LV. torveny 3.§ a) pontjaban meghatarozva/ a telepOies kOiterOieten, az 
ingatlan-nyilvantartasban szant6, sz616, gyOmolcsbs, kert, ret, legel6 (gyep) , nadas, erd6, fasitott teru let muvelesi 
agban vagy halast6kent nyilvantartott foldreszlet es mint ilyen a term6fold vedelmer61 sz616 2007. evi CXXIX. 
torveny hatalya ala tartozik, a Tfvt. 1.§ (4) bekezdeseben foglaltak kivetelevel. 

A korabbi szabalyozas hianyossagat kuszoboli ki a torveny azzal, hogy kulon szabalyokat allapit meg arra 
az esetre, amikor a foldvedelem szempontjait a foldhivatal nem ugydont6 hat6sagkent, hanem mas hat6sagok 
el6tt foly6 eljarasokban szakhat6sagkent ervenyesiti. A szakhat6sagi hozzajarulast meg kell tagadni, ha az 
engedelyezes iranti kerelem atlagosnal jobb min6segu term6foldet erint, azonban a tervezett tevekenyseg 
vegzesere, letesitmeny elhelyezesere hasonl6 korulmenyek es fe ltetelek eseten atlagos. vagy atlagosnal gyengebb 
min6segu term6foldeken is sor kerOihet. 

A torveny rbgziti , hogy milyen tevekenysegek min6sulnek a term6fold mas celu hasznositasanak, s hogy 
csak az ingatlanugyi hat6sag el6zetes engedelyevel lehet term6foldet mas celra hasznositani. Kimondja , hogy a 
foldhivatal engedelyenek hianya eseten a mas hat6sagok altai kiadott engedelyek nem mentesitik az 
igenybevev6t az e torvenyben foglalt jogkovetkezmenyek al61 , tovabba mas hat6sagok a term6foldet erint6 
engedelyezesi eljarasuk soran kotelesek meggy6z6dni arr61, hogy rendelkezesre ail-e a term6fold mas celu 
hasznositasanak engedelyezeser61 sz616 ingatlanugyi hat6sagi hatarozat. 

A term6f61d mas celu hasznositasat engedelyez6 foldhivatali hatarozat hianyaban mas hat6sagnak az 
eljarasat fel kell fliggesztenie . Ezen el6irast az a gyakorlatban szamtalanszor el6fordul6 eset indokolja, hogy a 
term6fold igenybevetelevel jar6 engedelykoteles beruhazasok alkalmaval a beruhaz6k arra val6 hivatkozassal kerik 
a fbldvedelmi eljaras lefolytatasanak mell6zeset, hogy mas hat6sag (pl. az epitesugyi hat6sag) megadta szamara az 
engedelyt, igy j6hiszemuen jart el, amikor a term6foldet mas celra hasznositotta. Ugyanakkor foldvedelmi 
hataskorrel kizar61ag a foldhivatal rendelkezik, igy mas hat6sag a foldvedelem szempontjait nem ervenyesitheti 
a sajat engedelyezesi eljarasaban. 

Mas celu hasznositasnak min6sul: A hasznositasi kotelezettsegt61 val6 olyan elteres (id61eges, vagy 
vegleges), mellyel a term6fold a tovabbiakban mez6gazdasagi muvelesre alkalmatlanna valik, a term6fold 
belteruletbe vonasa es az erd6r61 es az erda ved~lmer61 sz616 torveny hatalya ala nem tartoz6 uzem- , 
majorfasitas, az ut, vasut es egyeb muszaki letesitmenyhez tartoz6 fas itas. /A hasznositasi kotelezettseore 
vonatkoz6an a Tfvt. 5.§ (1) bekezdese rendelkezik, melynek ertelmeben a foldhasznal6 koteles - valasztasa szerint 
- a term6foldet muvelesi aganak megfelel6 termelessel hasznositani, vagy a termeles folytatasa nelkul a 
talajvedelmi el6irasok betartasa melle! a gyomnovenyek megtelepedeset es terjedeset megakadalyozni. Nem illeti 
meg a foldhasznal6t ez a valasztasi lehet6seg sz616 es gyumolcsos eseteben , mivel a torveny kategorikusan el6irja, 
hogy sz616t es gyOmolcsost a muvelesi aganak megfelel6 termelessel kell hasznositani ./ 

Nem min6s01 mas celu hasznositasnak, foldrendez6 es foldkiad6 bizottsagokr61 sz616 torveny hatalya ala 
tartoz6, a reszarany fo ldkiadasi eljaras soran, tovabba az ezen eljarasban keletkezett osztatlan kozos tulajdonok 
megszuntetese saran keletkez6 uj foldreszletek megkozelitesere szolgal6 utak kialakitasa. 

A foldvedelmi eljaras kereteben kulon szabalyok kerultek megallapitasra a vegleges mas celu hasznositas 
egyik specialis esetere. a kulteruleti term6foldek belteruletbe vonasara. 

A belterUietbe vonassal kapcsolatban felhivom a figyelmet a Tfvt. 15. §-ra, mely szerint kulteruleti 
term6fold belteruletbe vonasa iranti kerelmet kizar61ag az onkormanyzat terjeszthet el6. 

A kerelem megalapozottsagat az onkormanyzatnak - az erintett fbldreszletek helyrajzi szamait es a terulet
felhasznalasi celt tarta lmaz6 - kepvisel6-testuleti dontessel, valamint a telepulesszerkezeti terv kivonataval kell 
igazolnia. A kerelemhez az onkormanyzatnak mellekelnie kell arra vonatkoz6 irasbeli nyilatkozatat, miszerint a 
foldreszleteket a telepulesszerkezeti tervben meghatarozott celra 4 even belul felhasznalni tervezi, ennek 
hianyaban el kell utasitani a kerelmet, kiveve uj kozseg alakitasanak es telepulesegyesites megszuntetesenek 
eseteit. 

BelterUieti, illetve beepitesre szant teruleti felhasznalasra ker016 terOietek folyamatosan, a 
telepulesfej lesztes megval6sitasat61 fUgg6en vonhat6ak belteruletbe. 

A kerelem elutasitasanak oka lehet, ha a kerelemmel erintett term6foldteruletek nem szomszedosak 
belteruleti foldreszletekkel, vagy a kerelmezett atlagosnal jobb term6kepessegu teruletek mellett gyengebb 
min6segu term6f61dek is szomszedosak a belterulettel. (szomszedos foldreszlet: az is, melyet arok, vagy csatorna 
valaszt el a belterulett61) 

Term6foldet mas celra igenybe venni csak kivetelesen, els6sorban gyengebb min6segu term6fold 
igenybevetelevel lehet. 

Atlagosnal jobb minosegu termofoldet mas celra hasznositani csak idolegesen, vagy helyhez kotott 
beruhazas (meglev6 letesitmenyek b6vitese. kozlekedesi es kozmu kapcsolatainak kiepitese, banyauzem es mas 
termeszeti kincs kitermelesehez szukseges letesitmeny telepitese) celjab61 lehet. Az igenybevetelt az indokolt 
szuksegletnek megfelel6 legkisebb teruletre kell korlatozni. 
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Hulladeklerak6 celjara csak mezogazdasagi muvelesre alkalmatlan, vagy atlagosnal gyengebb min6segu 
term6toldet lehet mas celra hasznosltani. 

A mas celu hasznositas iranti kerelemnek tartalmaznia kell : az erintett foldreszletek helyrajzi szamat, a 
mas celu hasznositashoz szi.ikseges teljes teri.iletigenyt, annak celjat, ha idoleges az igenybevetel , akkor id6tartamat 
es az igenybevev6 megnevezeset valamint lakcimet (szekhelyet). 

A kerelemhez mellekelni kell : az ingatlan-nyi lvantartasi terkep masolatat, melyen fel kell ti.intetni a mas 
celra hasznositani teNezett teri.iletet. Csatolni kell a teri.ilet-kimutatast, kiveve, ha a teNezett mas celu hasznositas 
az ingatlan teljes teri.iletet erinti. Kotelezettsegvallal6 nyilatkozat a jarulekmentesseg igenybevetelehez, ha a 
teNezett igenybevetel 2 ha-t meg nem halad6 nagysagu teri.ileten telepi.ilesi, vagy megyei (f6varosi) szocialis 
intezmeny, egeszsegi.igyi, sportletesitmeny epitese, temet6 letesitese, vagy b6vltese celjara iranyul. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell , hogy az engedely jogosultja kotelezettseget vallal arra, hogy az epitmenyt a 
hasznalatbaveteli engedely joger6re emelkedeset kovet6en 15 evig rendeltetesszeruen csak az engedelyben 
meghatarozott celra fogja hasznositani. 

A mas celu hasznositas engedelyezeser61 sz616 hatarozat bt eves ervenyessegi ideje csokkentesre 
kerult negy evre. Ugyanakkor uj szabalykent a tbNeny kimondja azt is, hogy az engedely jogosultjanak irasbeli 
lemond6 nyilatkozata eseten is eNenyet veszti a hatarozat, mely eNenytelenitesr61 ki.ilon hatarozatot kell hozni. 
Ennek indoka, hogy az esetek dont6 tobbsegeben a beruhclz6nak tobb engedelyt kell beszereznie a term6fold 
igenybeveteh~vel jar6 beruhazasok megval6sitasahoz. Az egymasra epi.i16 engedelyezesi eljarasok nem mindegyike 
eredmenyes a beruhaz6 szamara, igy elofordul, hogy peldaul a toldhivatal engedelyezi a term6fold mas celu 
hasznositasat, de az epitesi.igyi hat6sag elutasitja az epitesi engedely iranti kerelmet, igy a beruhazas jogszeruen 
nem tud megval6sulni. Ebben az esetben lehet6seget kell adni a beruhaz6nak arra, hogy amennyiben elall a 
term6fold igenybevetelevel jar6 beruhazas megval6sitasanak szandekat61, irasban lemondjon a term6fold mas celu 
hasznositasar61 sz616 engedelyben fog lalt jogosultsagar61. Ennek hianyaban a foldhivatal az engedely negy eves 
eNenyessegi idejen beli.il nem !ud mas szemely kerelmerol donteni, hiszen azonos foldteri.ilet mas celu 
hasznositasat nem lehet tobbszor engedelyezni. 

A hatarozat eNenyessegi idejen beli.il azonos teruletre benyujtott mas celu hasznos itasi kerelmet erdemi 
vizsgalat nelki.il el kell utasitani. 

A mas celu hasznositas engedelyezeserol hozott hatarozatat a foldhivatal tajekoztatasul megkuldi a 
talajvedelmi hat6sagnak es az illetekes onkormanyzatnak. 

Annak erdekeben, hogy a fbldhivatal tudomast szerezzen a term6f01d tenyleges igenybeveteler61, a tbNeny 
eloirja, hogy a mas celu hasznositas megkezdesenek napjat az igenybevev6 koteles elozetesen a foldhivatalnak 
bejelenteni. Ezen eloirast az indokolja, hogy a term6fold vegleges mas celu hasznositasaert fizetend6 foldvedelmi 
jarulek esedekessegenek idopontja - foszabaly szerint - a tenyleges igenybevetel megkezdesehez fUzodik, masreszt 
a foldhivatal engedelye csak korlatozott ideig, negy evig eNenyes, a bejelentes elmulasztasa eseten a foldhivatal az 
igenybevevot foldvedelmi birsaggal sujtja. 

ldoleges mas celu hasznositasnak minosul: r. ::~ a laban all6 termeny megsemmisi.il , vagy_termeskieses 
kovetkezik be, vagy_az id6szeru mezogazdasagi munkak akadalyozasara kerul sor, vagy_a talajszerkezet karosodik. 
Az id61eges mas celu hasznositasra sz616 engedelyt legfeljebb 5 evre lehet megadni , melynek befejezeset kovetoen 
az igenybevev6 koteles az ingatlan-nyilvantartasban rog<itett el6z6 allapotot helyreallitani es a term6foldet mez6-
vagy erdogazdasagi termelesre alkalmassa tenni. (eredeti allapot helyreallitasa) 

ldoleges mas celu hasznositasra iranyul6 kerelemhez melh~kelni kell: az ingatlan-nyilvantartasi terkep 
masolatat, melyen fel kell ti.intetni a mas celra hasznositani !eNezelt teri.iletet, a teri.ilet-kimutatas!, kiveve, ha a 
!eNezett mas celu hasznositas az ingatlan teljes teruletet eri n!i es az eredeti allapot helyrealli!asara keszi!e!! teNet, 
mely el6iranyozza a helyreall itashoz szi.ikseges munkak elvegzeset._Az eredeti allapot helyreall itasat a foldhivatal es 
a talajvedelmi hat6sag kozos helyszini szemlevel ellen6rzi. Ha az eredeti allapot helyreallitasa elfogadasra kerul, 
akkor errol a fbldhivatal hatarozatot hoz, melyben kiszabja a foldvedelmi jarulekot, valamint ha az igenybevetel 
engedely nelki.il torten! meg, akkor a birsagot is. Ha a helyreallitas nem keri.il elfogadasra, akkor a foldh ivatal 
hatarozatot hoz, melyben uj hatarid6t ad meg es a helyreallitas erdekeben tovabbi munkak elvegzeset irja el6. 

Nem engedelykoteles, de az igenybevetelt 8 napon beli.il be kell jelenteni a foldh ivatalnak az alabbi 
esetekben: villamos berendezesek elhelyezeset biztosit6 hasznalati jog, vezetekjog, vizvezetesi es banyaszolgalmi 
jog olyan gyakorlasa, mely a talajvedelmi el6irasok betartasat nem teszik lehet6ve, tovabba azonnali intezkedes 
megtetelet kovetel6 termeszeti csapas (havaria) elharitasa saran torten6 idoleges termofold igenybevetelekor. 

A bejelentes elmulasztasa eseten a foldvedelmi jarulekon feli.il, annak haromszoros osszeget foldvedelmi 
birsagkent kell megfizetni . 

A termofold mas celu hasznositasa eseten egyszeri foldvedelmi jaru lekot kell fizetni , melynek alapjat 
az erintett term6fold aranykorona erteke es muvelesi aga kepezi. A jarulek osszege'mek megallapitasar61 a mas celu 
hasznositast engedelyez6 hatarozatban kell rendelkezni. A jarulek megfizetesere az igenybevev6t, belteruletbe 
vonasnal az onkormanyzatot kell kotelezni. A jarulek teljes osszegenek megfizetese vegleges mas celu 
hasznositas eseten az igenybevetel megkezdesenek napjan, belteruletbe vonas eseten az azt engedelyezo 
hatarozat joger6re emelkedeset kovet6 30 napon beli.il, idoleges mas celu hasznositas eseten az eredeti allapot 
helyreall itasat elfogad6 hatarozat joger6re emelkedeset koveto 30 napon beli.il esedekes, megfizetese al61 
felmentes, reszletfizetesi es egyeb kedvezmeny nem adhat6. A jarulek es birsag osszege 10.000 forintnal nem lehet 
kevesebb. 

Mas celu hasznositas engedely nelkul: Szigoru a szabalyozas azokkal szemben, akik fbldhivatali 
engedely nelki.il hasznositanak term6foldet mas celra, mely esetre a tbNeny eloirja , hogy a mas celra engedely 
nelkul hasznositott termofoldet eredet i allapotaba helyre kell allitani , kiveve, ha a foldhivatal - foldvedelmi 
szempontok merlegelese alapjan, indokolt esetben- kerelemre a mas celu hasznositas folytatasahoz hozzajarul. 
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A mas celu hasznositas folytatasara iranyul6 kerelmet az engedely nelki..i li mas celu hasznositassal kapcsolatos els6 
fo ldhivatali intezkedes k6zleset61 szamitott 30 napon beli..il lehet el6terjeszteni. Az igenybevevonek a kerelemhez 
mellekelnie kell a tulajdonos, illet61eg haszonelvezet fenna llasa eseten a haszonelvez6 hozzajarul6 nyilatkozatat. 
Term6fold engedely nelki..ili hasznositasunak minosi..i l, ha a mas celu hasznositas megkezdesekor az 
engedelyezes meg nem tortent meg, vagy az igenybevev6 az engedely el6irasait61 elter6en hasznositja mas 
celra a term6foldet. Amennyiben a fenti ket eset 10 eve bekovetkezett, mellozni kell az engedely nelki..i li mas celu 
hasznositassal kapcsolatos eljaras lefolytatatasat, azzal a kiegeszitessel, hogy a 10 eves idotartam bealltanak 
bizonyitasa az igenybevev6t, illet61eg a tulajdonost (haszonelvez6t) terheli. A foldhivatal az eredeti allapot 
helyreallitasanak elrendeleser61, illetoleg a mas celu hasznositas folytatasahoz val6 hozzajarulasr61 sz616 
hatarozatat tajekoztatas celjab61 kbzli a talajvedelmi hat6saggal es az illetekes bnkormanyzattal is. Az eredeti al lapot 
helyreallitasanak elrendelese vagy a mas celu hasznositas folytatasahoz val6 hozzajarulasa eseten a foldvedelmi 
birsagot es a termofbld idoleges vagy vegleges mas celu hasznositasaert a fb ldvedelmi jarulekot meg kell fizetn i. 

Ha az azonnali intezkedes megtetelet igenyl6 veszelyhelyzet (havaria) eseten torten6 term6f61d
igenybevetel alapjan az eredeti allapot nem allithat6 helyre, a mas celu hasznositas folytatasahoz val6 hozzajaru las 
mel lett az ingatlani..igyi hat6sag kizar61ag a term6f61d vegleges mas celu hasznositasaert fizetend6 foldvedelmi 
jarulek kiszabasar61 rendelkezik. 

A jelenleg mez6gazdasagi hasznositasu teri..iletek tervezett mas celu hasznositasanal, illetve a fej lesztesi 
iranyok es aranyok meghatarozasa soran - az altalanos jogszabalyi kovetelmenyek ervenyre juttatasa mellett -
figyelemmel kell lenni az adott te lepi..ilesre egyedileg jellemz6 helyi adottsagokra is. Az fenti t6rzsk6nyvi adatok 
ehhez szolgalnak kiindulasi alapul, a tervezesnel ezekre mindenfelekeppen tekintettel kell lenni. 

A fentieken tul kerem, hogy a tervek keszitese sor2n az OTEK 4. § (4) bekezdeset is vegyek figyelembe, mely 
szerint: ,A szabalyozasi terv j6vahagyand6 munkareszet az ingatlan-nyilvantartasi terkep hiteles masolatanak 
felhasznalasaval kell elkesziteni." Ezen rendelkezes szigoru betartasa egyebkent - a konnyebb beazonosithat6sag 
miatt - a szabalyozas ala vont teri.i letek helyrajzi szamait is tarta lmaz6 egyeztetesi tervanyagok 
velemenyezhet6seget is jelentosen elosegiti. 
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Ullo Varos Onkormanyzata 

1..------Tli'f"gy: · o varos teleptilesrendezesi eszkozeinek keszitese - elozetes 
adatszolgaltatas 

Tisztelt Cim! 

222s uno 
Templom ter 3. 

Megkeresesiikre ertesitem, hogy Ollo varos telepiilesrendezesi eszkozeinek 
keszitesehez az alabbi elozetes adatszolgaltatas adorn. 

1.) A kiemelt fontossagti honvedelmi teriileti ovezetenek lehatarolasa 

Az Orszagos Tertiletrendezesi Tervrol sz616 2003 . evi XXVI. Wrveny (a 
tovabbiakban: OTrT) 12. § 1) i) pont hatalya ala tartoz6, 0 116 varos kozigazgatasi hataraval 
szomszedos 6csa varos kozigazgatasi teriJleten a 0150 es a 152 hrsz-u es Csevharaszt kozseg 
0228/4 hrsz-u ingatlanok a kiemelt fontossagu honvedelmi teriilet ovezetbe tartoznak. A 
Budapesti Agglomeraci6 Teleptilesrendezesi Terverol sz616 2005. evi LXIV. Wrveny (a 
tovabbiakban: BATrT) 3. szamu melleklete Ocsa 0150 es a 152 hrsz-u ingatlanokat szinten a 
kiemelt fontossagti honvedelmi teriilet ovezetebe sorolta. 

A Magyar Honvedsegrol, valamint a kiilOnleges jogrendben bevezetheto 
intezkedesekrol sz616 2011. evi CXIII. Wrveny 42. § (1) szerint a Honvedseg szervezeteinek 
elhelyezesehez, es feladatai ellatasahoz rendelkezesere bocsatott allami tulajdonu HM 
vagyonkezelesii ingatlanok elsodleges rendeltetese a honvedelmi feladatok ellatasanak 
biztositasa. Az 6csai gyakor16ter jelenlegi funkci6 szerinti miikodeset es fenntartasat a 
honvedelmi tarca hosszti tavon tervezi, ezert az ingatlanok korlatozasmentes hasznalatara 
tovabbra is igenyt tart. 

2.) A honvedelmi erdeket (kiemelt kozerdeket) szolgalo kiilonleges honvedelmi 
teriiletek korhitozasmentes miikodeset biztosito vedoteriiletek kijeiOiese 

A jogbiztonsag fenntartasa erdekeben a telepiilesrendezesi eszkozokben a norma 
cimzettjei szamara, vilagosan, egyertelmiien es a jogintezmenyek kiszamithat6sagat biztositva 
- a BATrT 15. §, az orszagos telepiilesrendezesi es epitesi kovetelmenyekr61 sz616 25311997. 
(XII. 20.) Konn. rendelet (OTEK) 38. § (1) bekezdeset figyelembe veve - a jogalkot6 
kotelessege a honvedelmi erdeket (nemzeti erdeket) szolgal6 teriiletek korlatozasmentes 
miikodeset szolgal6 vedotertiletek kijelOlese, a kornyez6, nem katonai tertileteken folytatott 
tevekenysegek es teriilethasznalatok biztositasa erdekeben. 

Az OTEK 38. § (2) bekezdes szerint ,a vedoterulet kiterjedeset, felhasznalasanak es 
beepitesenek lehet6seget, m6djat es felteteleit a vonatkoz6 jogszabalyok - ennek hianyaban 
az illetekes hat6sagok el6irasai - alapjan kell meghatarozni", illetve a (6) bekezdes szerint ,a 
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komyezetterhelesi hatarertek ismeretenek hianyaban a szi.ikseges legkisebb ved6tavolsag 
merteket - az epitmeny kialakitasanak figyelembevetelevel - az iigyben illetekes hat6sagok 
esetenkent hatarozzak meg." 

Megkeresesiikre a fentiekkel 6sszhangban feliilvizsgaltuk az 6csai gyakorl6ter 
k6myezeteben a honvedelmi erdeket szolgal6 kiilonleges honvedelmi teriiletek 
korlatozasmentes miikodesehez es a komyez6 nem katonai teri.ileteken folytatott 
tevekenysegek es teriilethaszmilatok biztositasahoz sziikseges ved6teri.ileteket. 

Tekintettel arra, hogy Ull6 varos hatalyos telepiilesrendezesi eszkozei nem 
tartalmazzak a kiemelt fontossagll honvedelmi teriiletek korlatozasmentes hasznalatat 
biztosit6 ved6teri.ileteket, az OTEK 38. § (2) bekezdese valamint a BATrT 15. § alapjan a 
telepiilesrendezesi eszk6z6kben ki kell jelolni az 6csai gyakorl6ter ved6teri.iletet. 

A honvedelmi erdeket szolgalo teriiletek korlatozasmentes miikodeset biztosito 
vedoteriilet kijelolese: 

A honvedelmi gyakorl6ter ved6teri.ilete 1.000 meter, ezert a telepiilesrendezesi 
eszk6zok6n az 6csai gyakor16ter (Ocsa 0150; 152 hrsz.; Csevharaszt 0228/4 hrsz.) ingatlan 
hatarait61 merve az 1.000 meteres ved6teriiletet kerem megjeleniteni a telepiilesszerkezeti es 
szabalyozasi terveken. 

Tajekoztatom, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok ertelmeben a honvedelmi es katonai 
celu epitmeny miikodesi vagy ved6teri.ileten beliili epitmeny epitese eseten, az els6 fokon 
eljar6 szakhat6sag a Honvedelmi Miniszterium Hat6sagi Hivatal vezet6je. 

A fentieket az Integralt Telepiilesfejlesztesi Strategia velemenyezese soran a 
HHI/7845-1 /2014 szamu atiratomban is megadtam. 

Nyilatkozom;--hogy a ·tovabbi velemenyezesi eljarasban n!szt-kivanok: venni. 

Jelen allasfoglalast, mint a telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt 
telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a telepulesrendezesi eszkozokr61, valamint egyes 
telepiilesrendezesi sajatos jogintezrnenyekr61 sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellekletenek 17. pontjaban megjelolt allamigazgatasi szerv adtam ki, figyelemmel az epitett 
komyezet alakitasar61 es vedelrner6l sz616 1997. evi LXXVIII. tOrveny 7. § (2) m) pontjara. 

Budapest, 2016. januar 29. 

Kesziil t: 2 peldanyban 
Egy peldany: 1 tap 

Tisztelettel: 

Dr. Gulyas Andras ezredes 
HM Hat6sagi Hivatal f6igazgat6 

neveben es megbizasab61 

T[h~r ezrede 
honvedelmi hat6sagi igaz at6 

Ogyintezo (tel/fax) : Ott Gabor a lezredes (tel. :+36 ( I) 236-5 192; HM 022-26-107; tax: +36 (I ) 237-5557) 
Kapjak: I. sz. pld.: Cimzett 

2. sz. pld.: lrattar 
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Kissne Szabo Katalin Polgarmester 
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Polgarmesteri Hivatala 

2225 uno 
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Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Targy: Olio, Telepi.ilesrendezesi eszkozok. 
Hiv.sz.: 238-3/2016 
El6ad6: Balazsy Bela 
Telefon: BM 21 -745 
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Tajekoztatom, hogy a fenti targyban szamunkra megktildott szakhat6sagi megkeresestiket az 

illetekesseggel rendelkez6 Monori Rend6rkapitanysag Kozlekedesrendeszeti Osztalya Vezet6j enek 

tovabbitottam. 

B u d a p e s t, 2016. februar 11. 
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Dr. Menkii Szilvia r. alezredes 

osztalyvezeto A 

Levelcim: 1139 Budapest, XIII. kerillet Teve utca 4-6. szam 
Postacim: 1557 Budapest, Pf.: 20 

Szekhely: 1133 Budapest, Xll I. kern let Pozsonyi tit 56. szam 
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E-mail: menku.szilvia@ pesl.police.hu 



1 
PESTMEGYEI 

KoRMANYHIVATAL 

Ogyiratszam: PEN/211-3/2016 
Ogyintezo: Kovacsne Szatmari Tiinde 
Te1efon: (06 1) 373 1812 

Targy: Elozetes velemeny, Olio varos 
telepiilesrendezesi eszkozok keszitese 

0 gyiratszamuk: 23 8-3, 13/2016 

Ullo Varos Onkormanyzatanak 
Polgarmestere 

r''''"" r~~;-;;·~ ~. l 
21~-/\~(f ,_) 

2225 0116 
Templom ter 3. 

e10ir~~·~~·~~~·;.·:· · ...... .. .... .... .. ",·: · 57 ·~ ·7'/f.\ 1 / 
..... '.. u~:·l~- :~0 n 

-~ 

Olio V aros Onkormanyzat Polgarmestere megkiildte a targyi felkerest a Pest Megyei 
Kormanyhivatal Mi.iszaki Engedelyezesi es Fogyaszt6vedelmi Foosztaly Banyaszati 
Osztalyanak (a tovabbiakban: Banyafeliigyeletnek) velemeny kerese celjab61. A 
Banyafeliigyelet a megkeresesre az alabbi 

elozetes velemenyt adja. 
A targyi tervek tovabbi velemenyezesi eljarasaban 

reszt kivan venni. 
A Banyafeliigyelet nyilvantartasa szerint a kovetkezo adatszolgaltatast tudja nyujtani: Ullo 
V aros kOzigazgatasi egy bclt1yatelek van, az ,0110 I~ - !1e1110k" ~.red11e,n'..! b3.n)'atelek. Eze11 

kiviil sem nyilvantartott asvanyvagyon, sem felszinmozgasos teriilet nines. 

A banyaszati teriiletek digitalis terkepei a Magyar Banyaszati es Foldtani Hivatal honlapjan 
(www.mbfh.hu) a banyaszati teriiletek legfrissebb nyilvantartasa cim alatt megtalalhat6k. 

A Banyakapitanysag kornyezeti vizsgalat kesziteset nem tartja sziiksegesnek. 

A Banyafeliigyelet elozetes velemenyet a telepulesfejlesztesi koncepci6r6l, az integralt 
telepulesfejlesztesi strategiar6l es a telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes 
telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
melleklet 19. pontjaban biztositott jogkoreben djarva adja ki. A Banyafe1iigyelet illetekessegi 
teriileterol a Magyar Banyaszati es Foldtani Hivatalr6l sz616 267/2006. Korm. rendelet 1. 
melleklete rendelkezik. 

Budapest, 2016. februar 22. 

·-Muszaki Engedelyezesi es Fogyaszt6vedelmi Foosztaly 
Banyaszati Osztaly 

1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810 

E-mail: bbk@mbfh.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 



Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag 

Epitmeny Engedelyezesi osztaly 

Kissne Szabo Katalin polgarmester 

0116 
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

lktat6szam: EE/2881-2/2016 
Targy: 0116 varas telepulesrendezesi 

eszkozeinek keszitese 
Ogyintez6: Kar6czkaine Auer Agnes 
Telefon: 468-0757 
E-mail: 

karoczkaine.auer.agnes@nmhh.hu 

A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag Hivatala (a tovabbiakban: Hat6sag) 0116 varos 
telepi.ilesrendezesi eszkozeinek keri.ileti epitesi szabalyzat keszitese el6keszitesebe 
bevont allamigazgatasi szerv az alabbi tajekoztatast adja a rendezesi feladat ellatasahoz 
szukseges - a Hat6sag nyilvantartasanak reszet kepez6 - elektronikus hirkozlesi 
szolgaltat6kr61, szolgaltatasokr61, akik, amelyek a rendezes ala vent terl.ilettel erintettek, 
valamint a hataskorebe tartoz6 kerdesekben a jogszabalyokon alapul6 k6vetelmenyekr61. 

Az elektronikus hirkozlesi epitmenyek vonatkozasaban, az e!ektronikus hirkozlesr61 sz616 
2003. evi c. torveny 94. § (1) bekezdese szerint: ,A te!epa!es tervezesenel, rendezesenel, 
utak es kozmuvek epitesenel, korszerusitesene/, egyeb epitmenyek es mas /etesitmenyek 
megva/6sitasanal, fe!ujitasanal- a kO!on jogszabalyban meghatarozott modon - biztositani 
ke/1 az elektronikus hirkozlesi epitmenyek elhelyezesenek lehetoseget." 

A postai letesitmenyek vonatkozasaban a postai szolgaltatasokr61 sz6!6 2012. evi CLIX. 
torveny 31. § (1) bekezdese alapjan: ,A te!epO!es tervezesenel, rendezesenel, utak es 
kozmuvek epitesenel, korszerusitesenel, egyeb epitmenyek es mas letesitmenyek 
megva/6sitasc!mal, fe/Ujitasanal biztositani kell a postai szolgaltat6 he!yek, felveteli pontok es 
kezbesitesi pontok, va!amint az egyetemes postai szolgaltatas teljesiteset lehet6ve tev6 
egyeb eszkozok elhelyezesenek lehetoseget." 

Az elhelyezes teruletet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdese 
szabalyozza, tovabbi muszaki iranymutatast az MSZ 7487 szamu szabvany ad, mig az 
elhelyezes engedelyezesenek felteteleit a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a 
tovabbiakban: Rendelet), tovabba a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatarozza meg. 

A Hat6sag tevekenysegenek - jogszabalyban meghatarozott - celja az elektronikus 
hirkozlesi piac zavartalan, eredmenyes mukodesenek es fej l6desenek, az elektronikus 
hirkozlesi tevekenyseget vegz6k es felhasznal6k erdekei vedelmenek, tovabba a 
tisztesseges, hatekony verseny kialakulasanak, illetve fenntartasanak el6segitese az 
elektronikus hirkozlesi agazatban. 

A tavkozles, a tavkozlesi infrastruktura fejl6dese telepulesrendezesi eszkozokkel 
befolyasolhat6, tamogathat6 vagy korlatozhat6, ezert indokoltnak tartom. hogy az erintett 

1015 Budapest. Ostrom utca. 23- 25. • Levelcfm: 1525 Budapest, pf. 75 • Telefon: (+36 1) 457 7100• Fax: (+36 1) 356 5520 • E-mail: info@nmhh.hu 



Nemzeti Med ia- es Hirkozlesi Hatosag 

hfrkozlesi szolgaltat6k az el6keszftesben reszt vegyenek ugy, hogy ismertethessek a 
telepules fejl6dese es epftesi rendje szempontjab61 terveiket. es ezek varhat6 lefolyasat. 

Kerem, hogy az elektronikus hfrk6zlesi epftmenyek elhelyezeset taglal6 munkaresz 
elkeszftese saran vegyek figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjaban, 26. §-aban, 
valamint 4. mellekleteben foglaltakat. 

Tajekoztatom, hogy a hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu cfmre kuldott 
e-mailre a szolgaltat6k tajekoztatast adnak fejlesztesi terveikr61. 

A Hat6sag felhfvja a figyelmet, hogy a telepulesrendezesi eszkozok keszftesehez, 
m6dosftasahoz kapcsol6d6 elektronikus hfrkozlesi fejezet elektronikus hfrkozlesi fejezetet 
csak az epftesOgyi es az epftesOggyel osszef0gg6 szakmagyakorlasi tevekenysegekr61 
sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatarozott telepulesrendezesi hfrkozlesi 
tervez6 (betUjele: TH) jogosultsaggal rendelkez6 es nevjegyzekbe vett tervez6 keszfthet. 

A terOiet gazdasagi es idegenforgalmi fejl6desehez elengedhetetlen hfrkozlesi ellatas 
fejlesztese. Az EU 2020 Strategiaban foglalt es a Magyar Kormany altai a szelessavu 
lefedettseggel kapcsolatban kitUzott 2018. evi celok teljesitesehez szukseges a 
vezetekes es vezetek nelklili hirkozlesi hal6zatok fejlesztese. 

A Hat6sag felhivja a figyelmet, hogy folyamatban van a ,Digitalis Nemzet Fejlesztesi 
Program" megval6sitasa melyhez kapcsol6d6 beruhazasok, fejlesztesek 
megval6sitasanak biztositasa befolyasolhatja telepulesrendezesi eszkozok kesziteset, 
m6dositasait is. 

Kerem, hogy a terv elkeszOitet kovet6en, sziveskedjek azt a Hat6sag reszere 
velemenyezesre megkuldeni, iktat6szamunk valaszleveiOkon torten6 feltOntetesevel es a 
hirkozlesi szakagi munkareszek papir vagy CD alapu csatolasaval. 

Budapest, 2016. februar {. 

n J11'w J J " /] 
~ajnai~ 
osztalyJe~t6 
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Vecses V aros Polgarmestere 
2120 Vecses. SLcnt lst,·e:1n ter I. 

~;;2:~~~;_( :06 29 352-000 ~ : 06 29 352-009 e-mail: polgarmcstcr't/ \'Ccscs .hu 

Iktat6szam: E/1673-1 /2016 
Hi v. szam: 23 8-5/2016 

Ullo Yaros Onkormanyzat 

Ogyintez6: Berenyi Maria f6epitesz 
Targy: Ullo varos telepiilesrendezesi 

eszkozok keszitesehez elOzetes 
velemeny a 314/2012.(XI.8.) Kot·m. 
rendelet alapjan 

Kissne Szabo Katalin polgarmester asszony 

2225 D] I 0 
Templom ter 3. 

Tisztelt Polgarmester asszony! 

---------···· .... ____ __, 

Vecses varos telepi.ilesrendezesi terveinek fel i.ilv izsgalata es reszleges m6dositasa a vegs6 
velemenyezesi szakaszaba lepett, j6vahagyasa 2016. I. feleveben varhat6. A velemenyezesi 
dokumentaci6t bnoknek is megki.i ldti.ik. Ehhez kepest csak kisebb konekci6k 10rtentek a 
hat6sagok es a pa11nersegi egyeztetes eredmenyekent. A vegs6 ve lemenyezesi dokumentaci6t 
kb. ket heten beli.il feltesszi.ik let6lthet6en a honlapunkra a partnersegi egyeztetes reszekent. 
Kerem, hogy a tervezes soran ezt sziveskedj enek fi gyelembe venni . 

A munka tovabbi egyeztetesi e lj arasaban reszt kivanunk venm , CD dokumentaci6 
megki.ildeset megfelel6nek tmtjuk. 

2016. februar 3 . 

1 polgannester 



GYOMRO V AROS ONKORMANYZATA 
2230 Gyomro, Fo ter 1. 

Szam: 1251-2/2016 
El6ad6: Harcsasne 

1ir 29/330-011, 29/330-012 

Targy: Ull6 V aros Telepi.ilesrendezesi eszkozok 
keszitesehez el6zetes velemeny keresre 
valasz megki.ildese 

Hiv.szfun: 238-5/2016 
Ui: Oltvanyi Janos 

Ullo Varos Onkormanyzatanak Polgarmestere 
Kissne Szabo Katalin polgarmester reszere 

Duo 
tl11ul r alotlnnesteri Hiv~ .. ' ::. 

2225 ,,,,, ~~i~ . 
e
·lxi;;·L ,, , ..• ~- ··· ·· · .......... u~f:zo~ V 
V•~. '""'" " - uo 

Templom ter 3. 

Tisztelt Polgannester Asszony! 

Dllo varas altal tervezett, a varas telepulesrendezesi eszkozeinek velemenyezesere vonatkozoan 
hivatalunkhoz 2016. februar 2-an erkezett megkeresesere, Gyonu·6 Varas kepviseleteben az alahhi 
eszrevetelt teszem: 

Ull6 varas altai tervezett telepi.ilesrendezesi eszkozok keszitesevel kapcsolatosan kifogassal nem 
elek. Gyomr6 Varas tervei nem befolyasoljak a Strategiaban eltervezett fejleszteseket. A 
velemenyezesi eljaras tovabbi szakaszaban reszt kivanunk venni. 

Fenti nyilatkozatomat 11a telepi.ilesfejlesztesi koncepci6r61, az integn'dt telepiilesfejlesztesi 
strategiar61 es a telepi.ilesrendezesi eszkozokr61, valamint egyes te lepi.i!esrendezesi sajatos 
jogintezmenyekr61 " sz616 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet 37. §. (4) bek. szerinti jogkoromben 
teszem. 

Gyomr6, 2016. februru: 2. 



lktat6szam: 130-2/20 16. 

V asad Kozseg Onk.ormanyzatanak 
Polgcirmesteretm 

2211 Vasad, Kossuth L. u. 21. 
ir : 06-29/694-71 0; ~:06-29/694-719 

Eload6: Saranszki Maria 
Elerhetoseg: 06-30-945-7674 
saranszki.maria@nyaregyhaza.hu 

Targy: telepi.ilesrendezeshez elozetes velemeny 
Hivatkozasi szam: 23 8-5/2016. 
Ogyintezoji.ik: Oltvanyi Janos 
Melleklet: -

Ullo Yaros Onkormanyzata .(J lloi Polga rmesteri H iva tal 

Kissne Szabo Katalin 
Polgarmester frh'/i.'lt : 21li f£1R 2 l, 
uno 
Templom ter 3. 
2225 

. ... ......... sziim 

Tisztclt Polgarmcstcr Asszony! 

Hivatkozassal a 238-5/2016. i.igyiratszamu 2016. februar 02-an erkezett megkeresesere, 
ame1yben Olio varos telepi.ilesrendezesi eszkozok keszftesehez elozetes velemenyt kert a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapjan. 
A megki.ildott tajekoztatas ismereteben Vasad Kozseg Onkormanyzata kepviseleteben az alabbi 
eszreveteltteszem: 

A telepi.ilesszerkezeti terv m6dosftasaval kapcsolatosan kifogassal nem elek. 
A telepiilesszerkezeti terv-el kapcsolatos tovabbi egyezteteseken nem kivanok reszt 
venni. 

Fenti nyilatkozatomat a telepi.ilesfejlesztesi koncepci6r61, az integratt telepi.ilesfejlesztesi 
strategiar61 es a telepi.ilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepi.ilesrendezesi sajatos 
jogintezmenyekrol sz616 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § -ban felruhazottjogkoromben 
foglaltak a lapjan teszem. 

Vasad, 2016. febrmir 16. 

Kapja: 
I . Cfmzett 
2. Irattar 

Tisztelettel: r· -...... J \ } 1.: \ 
GONK0 ·· U ~ 

,.-~~ ~Mf .. ~n J6zsef Zoltan 
. ~ \~ ~~garmester 

. "' . ... ~ ..h / 
"\ lf'L «4'y _,' 

... ":..., "' ./'/ 
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"" Ocsa V aros Polgarmestere 
2364 6csa, Bajcsy-Zsilinszky u . 2. 

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsanet.hu 

Szam: 1044-2/2016. 
E load6: Vojnits Csaba Ferenc- foepitesz 

Ullo v aros Polgarmestere 
Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 
resze r e 
222s uno 
Templom ter 3. 

Targy: Olio Varos Onkormanyzata 
Telepiilesrendezesi eszkozeinek m6dositasa 

Hivatkozasi szam: 238-5/ 2016 

Ul" l"' Polo3rmesteri Hivatal 01 . e 

Erkcz.:n: 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Ull6 Varos Onkormanyzata el6zetes cijekoztacisat a hacilyos telepiilesrendezesi eszkozok 
m6dositasar610csa Varos Polgarmesteri Hivatala neveben koszonettel megkaptam. 

A telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a 
telepiilesrendezesi eszkozokr61, valamint egyes telepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyekr61 sz616 
314/ 2012. (XI.8) Korm. rendelet 37. § alapjan nyilatkozom, hogy a tervezett m6dositasokkal 
kapcsolatosan elo7.etesen eszrevetelt nem teszek, kifogast nem emelek. 

Tajekoztatom tovabba, hogy Ocsa Varos Telepiilesrendezesi eszkozei is jelenleg m6dosicis alatt 
vannak. A terv a 314/ 2012. (XI.8) Korm. rendelet 38. § szerinti velemenyezesi szakaszban tart. A 
vetemenyezesi anyagot korabban postai uton 6noknek is megkiildtiilc 

Az eljaras tovabbi szakaszaiban reszt kivanunk venni, az egyeztetesi dokumentaci6t elektronikus 
adad1ordoz6n kerjiik. 

Munkajukhoz sok sikert kivanok! 

6csa, 2016. februar 17. 

Tisztelettel: 

Kapjak: 
1. Fovarosi Olio Varos Onkonmlnyzatanak Polgarmestere (Cim: 2225 Olio, Templom ter 3.) 
2. Irattar 01elyben) 

1 



Fels6pakony Nagykozseg 
Polgarmestere 

Ikt.sz.: F/226-2/2016. 

Duo v aros Onkormanyzata 

[81 Levelcim :2363 Felsopakony, Petofi S. u. 9. 
~Telefon :36 \ 29 \ 3 17-131 
~e~ Fax : 36 \ 29 \ 317-285 
t mobil: 20-37 35 444 
E-mail: : polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu 

Targy: DUo varos teleptilesrendezesi eszkozok 
keszitesehez elozetes velemeny kerese, a 314/2012. 
(XI.8.) kormanyrendelet alapjan 
Hiv.sz.: 238-5/2016. 

Kissne Szabo Katalin polgarmester asszony reszere 

2225 DUo, 
Templom ter 3. 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

DUo varos teleptilesrendezesi eszkozok keszitesehez 
kapcsolatban kerestiket koszonettel megkaptuk. 

elozetes velemeny keresevel 

Az eljanis tovabbi szakaszaiban reszt kivanunk venru. Az egyeztetesi dokumentaci6 
megktildeset digitalis formaban elegendonek tartjuk. 

Munkajukhoz sok sikert kivanok! 

Felsopakony, 2016. februar 9. 

Tisztelettel: 

i. 



I Csevharaszt Kozseg Onkormanyzatanak 
Polgarmestere 

2212 Csevharaszt, Kossuth Lajos utca 43/ B 
Telefon: 06-29/493-001, 06-29/493-185 

Ogyiratszam: 150-2/2016. 
El6ad6: Saranszki Maria 
Elerhetoseg: 06-30-945-7674 
saranszki. maria@nyaregyhaza.hu 

Ullo Varos Onkormanyzata 

Kissne Szabo Katalin 
Polgarmester 

uno --
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Targy: Elozetes velemeny 
teleptilesszerkezeti tervhez 
Ogyintezojuk: Oltvanyi Janos 
Hivatkozasi szam: 23 8-5/2016 

Ulloi Polg;Anttl'Sitri Hivatal 

Erlczctl: ZOlc r£0 • 2 ., !J r •r . .. '-· 

..... ...... sz;iln Q 
u::yintczi\. 

Hivatkozassal a 23 8-5/2016. ligyiratszamu 20 16. februar 03 -an erkezett megkeresesere, amelyben 0116 
varos teleplilesrendezesi eszkozok keszitesehez elozetes velemenyt kert a 314/20 12. (XI.8.) Korm. 
rendelet alapjan. 
A megklildott tajekoztatas ismereteben Csevharaszt Kozseg Onkormanyzata kepviseleteben az ahibbi 
eszrevete lt teszem: 

A teleplilesszerkezeti terv m6dositasaval kapcsolatosan kifogassal nem elek. 
A telepiilesszerkezeti terv-el kapcsolatos tovabbi egyezteteseken nem kivanok reszt venni. 

Fenti nyilatkozatomat a teleplilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt teleplilesfej lesztes i strategiar61 es 
a teleplilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes teleptilesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 
3 14/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 38. § -ban felruhazottjogkoromben foglaltak alapjan teszem. 

Csevharaszt, 2016.02. 17. 

Errol ertesi.il: 
1./ Cimzett 
2./ Irattar 

~~·z. s 
pol gat!~~ 



Magyar K6zut Nonprofit 
Zartkcruen Muk6d6 Reszvenytarsasag 
Pest Megyei lgazgat6sag 
1134 Budapest, Vaci ut 45 J. 

l ~ tiui 1·'o!g::irmestcri Hivatal 
! 

• Telefon: 136 (]) 819-9042 Fax '36 (]) 336-8379 Erk~t.e ! 2016 MARC 0 9, • Web: www.Kowt.hu, E-mail: mfo@pest kozut.hL 

Dno v aros Onkormanyzat 
Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

2225 0116 
Templom th 1 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

. • . J 

.J_ !:,.;!S - 4 .f . ........................................... s~: .. :.n1 
eloirat 'szama: 

Iktat6szam: PES-l:S'/4/L/LU 1 o. 

ilgyin:cz0.;..,
<0 • .J-

Targy: Kozutkezeloi allasfoglah\s, 01J6 v aros 
Telepiilesszerkezeti terve es Helyi Epitesi 
Szabalyzatanak elkeszitesevel kapcsolatban 

Hivatkozasi szam: 238-9/2016 Oltvimyi Janos 
Ugyintezo: Pusztai Tunde 

Hivatkozasi szarnu rnegkeresesere, 0116 Yaros Telepiilesrendezesi eszkozeinek keszitesevel kapcsolatban, 
el6zetesen az alabbi kozlitkezel6i allasfoglalast adjuk. 

A tclcpi.ilcs, tarsasagunk kezeleseben all6 orszagos kozutakat erint (MO es a 4 sz. aut6ut, 400 sz. f6ut, 
4603 j. lit, 31112 j. ut, 31307 j. lit valarnint a 3101 j. ut ved6tavolsaga), ezeii targyi ugy velemenyezesi 
eljarasaban reszt kivanunk venni, valamint el6zetesen az alabbi eszrevetelekel tesszi.ik: 

Egy teljes peldany nyomtatott tervdokumentaci6t keriink velemenyezesre megkiildeni, mivel 
jelenleg ilyen nem all a rendclkezesiinkre. 

Tajekoztatjuk, Tisztelt Cimzettet, hogy a kezelesunkben all6 orszagos kozutak 2014-es torgalmi adatai, 
igazgat6sagun.k honlapjan megtekinthet6ek (http://intemet.kozut.hu/Lapok/forgalomszarnlalas.aspx). 

Az erintett kozutjain.k vedelme es a rnegkovetelt szolgaltatasi szintek biztositasa erdekeben a tervezes 
soran az ahibbiakat kerjiik figyelembe venni. 

Az alabbiak szerint, a gyorsforgalrni utak es a nem gyorsforgalrni utak v6d6tavolsagait k6rjuk a 
Telepi.ilesszerkezeti terven feltiintetni, az utkateg6rianak megfelel6en (az utak kiilteruleti szakaszain 
vegig, az utak mindket oldalan). 

Megjegyezziik, bogy az orszagos kozutak ldilteri.ileti jelleget tovabbra is meg kivanjuk orizni. 

Tajekoztatjuk, bogy az aut6utak fejlesztesevel a Nemzeti Infrastruktura Fejleszto Zrt. (tovabbiak
ban NIF Zrt.) foglalkozik. A tervezett M4 gyorsforgalmi ut nyomvonalaval cs a kiepitcscnek varhato 
ideievel, tovabba az MO 2 x 3 savosra tOrteno bovitesevel kapcsolatban sziikseges a veliik tOrteno 
egyeztetes, valarnint a t6luk kapott inforrnaci6 beepitese az anyagba. 

Egy-egy teri.ilet atrnin6sitese kovetkezteben a kornyez6 terseg forgalmi viszonyai is rnegvaltozhatnak, 
kiilon6s tekintettel az uj Gazdasagi es Ipari ovezetekben megjelen6 teherforgalomra. Ezekre a szempont
okra a jov6beni tervezesek soran tekintettel kelllenni. Ezen teri.iletek fejlesztese soran kerjiik figyelembe 
venni, hogy a MO es a 4 sz. aut6ut (f6palya szakaszan) kiilteri.ileti szakaszon utcsatlakozas a teruletek 
megkozelitese celjab61 nern alakithat6 ki. Azok megkozelftesct csak als6bbrendii utak igenybevetelevel 
lehet megtervezni. 

Tajekoztatjuk, hogy a jelenleg hatalyos Orszagos Telepiilesrendezesi es Epitesi Kovetelmenyekrol sz616 
(OTEK) k01manyrendelet szerint gyorsforgalmi ut eseteben a kozut mellett nem jeiOlheto ki 
beepitesre szant teriilet az ut tengelyetol szarnitott 250 m-es vedotavolsagon beli.il. Ezt a ved6savot 
kerjuk a terveken szaggatott vonallal jelolni. 

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt MSZ EN ISO 9001 szabvanynak megfelelii mintisegiranyft<ls! rendszeret az EMT Zrt.- NOA Hungary tanusitja 



~-- .. . -·. 
: J J.: ... ~ . 

I , , , 
A kotelcz6cn beta;1and6 e-DT Q3.0.l.ll. (UT 2-1.201. szamu) Utligyi Mi\szaki Eloidsban foglaltak 
szerynt, mar megepiilf ki.iltetiileti aut6palya, aut6ut cs fout tengelyetol mert 100 m-es tavolsagon bel iii a 
terii1etet nem szahaabe1tetiiletbe vonni annak erdekeben, bogy az ut ldiltetiileti jellcgct biztositani 
lehelssen. : · ' ·.· I .... -:·· ,. , :r, • ~It,.;. ;,, • • ·.• 
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A fejTesztesek soran ke1juk szem elott tartani, bogy a gyorsforgalmi utak eseteben (MO es a 4 sz. aut6ut), 
a kozt'itkezeloi szempontbol vett vedotavolsagon - fopalya tengelyetol mert 100 m-es, valamint a fel- es 
lehajt6 agak tengelyetol met1 50 m-es tavolsag - beliil epitmeny vagy epiilet clhelyezeset Igazgatosa
gunk nem engedclyczi. 

A gyorsforgalmi utak mellett megval6snl6 kiilonbozo letesitmenyekhez a gyorsforgalmi utakr61 es 
csomoponti agaikrol kozvetlen ittcsatlakozas nem letesitheto. A gyorsforgalmi utald{al szomszedos 
letesitmenyek kozmiielhit:isat a gyorsforgalmi utak kozmiiellatasatol fiiggetleniil kell megoldani. 

Eszrevetelek a nem e;vorsforgalmi utak eseten: 

Jelezzi.ik, hogy az 1988. evi 1. torveny 42/A. § ertelmeben a vedotavolsag foutak eseteben az t'it 
tengelyetol mert 100-100 m, mellekutak esctebcn 50-50 m. 

Az orszagos kozutak ki.ilteri.ileti jellegenek biztositasa crdekeben, a Pest Mcgyei Konnanyhivatal, 
Mtiszaki Engedelyezesi es Fogyaszt6vedelmi foosztaly, Kozlekedesi Utugyi Osztalyaval egyetertesben 
kialakitott gyakorlat szerint 100 meteres vedotavolsag eseten az ut tengelyetol szamitott 50 - 50 meteren 
belUl epitmenyt, 30- 30 meteren belli! keritest elhelyezni nemlehet; 50 meteres vedosav eseten az epitesi 
batar az llt tengelyetOJ mert 30 - 30 illetve 20 20 meter. 

Az orszagos kOzutak kulleruleti jdkgenek megorzese erdekeben a csom6pontok cs utcsatlakozasok 
kialakitasanal figyelembe kell venni az e-GT 03.01.11. szamit Utiigyi miiszaki eloiras, ,Kozutak 
tervezese" 3.8.1. pontjaban foglaltakat (miszerint, masodrendu fout eseteben minimum 650 - 900 m; 
mellekutak eseteben 400-700 m csom6ponti tavolsag tartan do). Amennyiben a tervezett csom6ponti 
csatlakozasok kozott a minimalis tavolsag nem biztosithat6, a teriilet megkozeliteset szerviruttal kell 
biztositani. 

Egy-egy tetiilet atminositese kovetkezteben a komyezo terseg forgalmi viszonyai is megvaltozhatnak, 
ki.ilonos tekintettel az uj Gazdasagi es lpari ovezetekben megjelen6 teberforgalomra. Ezekre a szempont
okra a jov6beni tervezesek soran tekintettel kell lenni. A fejlesztessel erintett teriiletek eseten, az azok 
mcgkozclithctoseget I feltarasat szilard burkolatt'i utakkal l{ell biztositani, ezert a (meglevo kozilti 
kapcsolatok megfelclosegct vizsgalni) tervezett utcsatlakozasokat a varbat6 forgalomnovekedesnek 
mcgfeleloen tervezni, helyigenyet biztositani szi.ikseges. 

Akozuti kozlekedesrol sz616 tobbszor m6dositott 1988. evi 1. torveny 42/A. §-a (1) bekezdese szerint: ,A 
kozt'it kezelojenek hozzajaruhisa sziikseges: 

a) kiilteriileten a kozUt tengelyet61 szamitott otven meteren, aut6palya, aut6ut es toutvonal eseten szaz 
meteren beli.il epitmeny elhelyezesehez, b6vitesehez, rendeltetesenek megvaltoztatasahoz. nyomvonal 
jellegli epitmeny elbelyezesehez, b6vitesebez, ko, kavics, agyag, homok es egyeb asvanyi nyersanyag 
kitem1clcsehcz, valamint a kozilt teriiletenek hatarat61 szfunitott tiz meter tavolsagon belUl fa ultetesebez 
vagy kivagasahoz, valamint 

b) beltcriileten- a kozut mellett ·- ipati, kereskedelmi, vendeglat6-ipmi, tovabba egyeb szolgaltatasi celu 
epitmeny epitesehez, bOvitesehez, rendeltetesenek megvaltoztatasahoz, valamint a belyi epitesi szabaly
zatban, valamint a szabalyozasi tervben szereplo kozlekedesi es kozm(iteruleten beliil nyomvonal jellegii 
epitmeny elhelyezesehez, bovitesehez, tovabba a kozut teriiletenek hatirratol sz{unitott ket meter 
tavolsagon belli! fa ultetesehez vagy kivagasahoz.'' 
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A fentiek cngedelyezesi terv dokumenbiciojat 3 pcldanyhan k(izutkezeloi hozzajam his kiadasa 
erdekeben igazgat6sagunkhoz be kell nyujtani. 

A 1988. evi 1. tOrvcny 42/A. § {4) ertehneben: A fent jelzett vedotavolsagon beliil, a kozut forgalom
ba helyezeset kovetOen lctesiteti epitmenyekben a kozut kozelsegebol credo es a jogszabalyban 
meghatarozott kornyezeti hahisokb61 credo karokcrt a kozut kezeloje es vagyonkezeloje feldosseg
gel nem tartozik. 

Abban az esetben, ha a mcglevo es tervezett ktiltertileti orszagos kozuthoz rul kozel megtervezett 
beepitesi hatarvonal okozta epuletlehelyezest, aminck credmenyekt~nt a kozuti forgalom h1ros hatasa 
(bclecrtvc a tavlati forgalomnovekedest) semlegesitesere specialis komyezetvedelmi eszkozok lctcsitcsc 
valik szuksegesse, Tarsasagunkat - es esetleges jogut6dunkat - semmilyen reklam::lci6 nem erheti, 
valamint anyagilag sern terhelheti. 

Fentiek ertelmeben, a kozuti kozlekedesbol credo negativ kornyezeti hatasok (pl. zaj vagy legszeny
nyezes) elleni vedelemrol az cpittctoknck kell gondoskodni, sajat telken beltil. 

A tervcz6s soran figyelcmhc kell venni, hogy az OTEK 33. § (1) e). pontja szerint cpulct csak olyan 
telken helyezheto el, amelynek a rendeltetesszerii hasznalatahoz sziikseges gepkocsi elhclye7ese az 
OTEK 42.§-ban eloirtak szerint telken belUI biztosithat6. 

Tajekoztatjuk, hogy hosszabb fasor, erdo vagy gyurnolcsos telepitesehez abban az esetbcn jarulunk hozza, 
ha az nem zavarja a tervezett tavlati keresztrnetszeti elemek (beleertve a kozmuvek) elhelyezeset. 

Tajekoztatjuk Tisztelt Cirnzettet, hogy Igazgat6sagunk PES-279-2/2012 szamon a k6zlitkezel6i 
eszrevetele1t (az Utiber Kft. tervei alapjan) a majdani M4 - 4603. j. ut csom6pontjaval kapcsolatban, a 
Kozleked6sfcjlcsztesi Koordinaci6s Kozpont reszere megk.iildte. Ennek megfeleloen, ke1juk, a Kozleke
desfejlesztesi Koordinaci6s Kozpont altal kiadott kezeloit figyelembe venni. 

Kerjuk a fentiek szi ves figyelembe vetelet. 

Budapest, 2016. februar 26. 

Udvozlettel 

MillLan Anna 
megyei osztalyvezeto 

Kapjak: 

-- { \ . 

'1'ref1ler Gyongyi 
mcgyci osztaly\t;Zdo 

1. Cimzett -- mailben is- oltvanyi.janos(Q),ullo.hu 
2. NIF Zrt.- tajekoztatasul - mailben is- kerszigeti.alex(W,nif.hu 
3. Nernzeti Kozlekedesi Hat6sag, Utiigyi, VasLtti es Ilajozasi Hivatal- mailben is- Gatay.zoltan@nkh.govj}u 
4. Pest Megyei Konn<'tnyhivatal, Muszaki Engedelyczcsi es Fogyaszt6vedelmi Foosztaly, Ktizlckcdesi lltiigyi 
Oszta!ya - mailben is - sandor.janos@nkh.gov.hu 
5. Kozlekedesfejlesztcsi Koordinaci6s Kozpont- tajekoztatasul 
6. MFKO, Pusztai Tiinde, Palotai KristOf es Kelemen Csaba - mailben 
7. Irattar 
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Ulloi Polgarmcsteri Hivatal 

ELMO Ha16zati Kft. Erkczeu: 2016 FEBR 2 6. 

Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

Olio Varos Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala 

2225 0116, 
Templom ter 3. 

Ogyiratszam: 238-9/2016 

Bouhouhou Janet 
hal6zati strategiai iranylt6 

ELMO Hal6zati Kft. 
1132, Budapest 
Vaci ut 72-74. 

l!loiruL's;-iutt:t: 

Levelcfm: 1393 Budapest 62. Pf. 511 
Tel. : +36-1-238-1232 
Fax: +36-1-238-2815 
e-mail : janet.bouhouhou@elmu.hu 
lktat6szam: HCS0/317-2/2016 

Targy: 016 varas telepOiesrendezesi eszkozok keszftesehez elozetes velemeny kerese, a 
314/2012 (XI.8.) kormanyrendelet alapjan 

Tisztelt Kissne Szabo Katalin Polgarmester Urholgy! 

Koszonettel vettuk megkeresesuket a targyi anyag velemenyezesevel kapcsolatban. 

Az Onok altai megkOidott anyagokkal kapcsolatban kifogast nem emelonk, azokat megfelelonek 
tartjuk. 

A jelenleg aktualis, honlapjukr61 is letolthet6 Helyi Ep ftesi Szabalyzat 45/2009 (XII.22.) szamu 
onkormanyzati rendelet) 60 § EnergiakozmOvek (1) bekezdese ertelmeben 

11 /)j utcakban vii/amos energia -kozep- es kisfeszOitsegO, kozvilagitasi- ha/6zatokat epfteni csak 
foldkabeles m6don szabad engedelyezni. II 

A hatalyos 2007. evi LXXXVI. torveny a villamos energiar61 ide vonatkoz6 rendelkezese a 
kovetkezoket tartalmazza: 
,178/J. § (1) A m6d.tv. ( 2013./V.11.-i) hatalybelepest k0vet6en ujonnan 132 kV-m!il kisebb 
feszO/tsegO eloszt6 hal6zati es kozvilagftasi e/oszt6 ha/6zati vezetek belterO/eten kizar6/ag 
foldkabellel letesfthet6. A foldkabellel letesftett eloszt6 h816zati es kozvilagftasi eloszt6 h816zati 
vezetek letesftesenek k6/tseget - a 144. § alkalmazasa me/lett, a 119. §-ban foglaltak 
kivetelevel - az e/oszt6 viseli. 
(2) Az (1) bekezdest az annak hatalybalepeset kovetoen indult epftesogyi hat6sagi 
engedelyezesi eljarasokban ke/1 alkalmazni. 
(3) Az. (1) bekezdes rendelkezesei nem vonatkoznak 
a) a szabadvezetekes eloszto halozati vagy kozvilagitasi eloszto halozati vezetek 
aa) egyes szakaszainak mas nyomvonalra torten() athelyezesere, 
ab) atalakitasara vagy 
ac) felujitasara, 
b) kisfeszOitsegO eloszt6 hal6zati vagy kozvilagitasi eloszt6 hal6zati vezetek 
meghosszabbitasara, 
c) meglev6 kisfeszOitsegO szabadvezetekes eloszt6 hal6zathoz torten() csatlakozas erdekeben 
letesftend6 csatlakoz6vezetekekre, valamint 
d) meglev6 csatlakoz6 vezetek ujraozemelesere. 
(4) A (3) bekezdes szerinti fe/{Jjftast a szamvitelr61 sz616 2000. evi C. torveny 3. § (4) 
bekezdes 8. pontja szerint, az atalakftast az orszagos telepOiesrendezesi es epftesi ELMO Halozatt Kft. 

kovetelmenyekr61 sz616 kormanyrendelet rendelkezesei szerint ke/1 ertelmezni. II 

ELMli • EMAsz rARsAsAccsoPoRr 

1132 Budapest 
vaci ut 72-74. 

Bejegyezte: 
Fiivarosi Blr6sag 
mint Cegblr6sag 

Cegjegyzekszam: 
01.09-874142 



MO Ha16zati Kft. 

fentiek alapjan sajnalattal eszreveteleztlik, hogy Onok az elfogadott rendeletben olyan 
tagatartas tiltanak meg, amit egy magasabb rendu jogszabaly kifejezetten megenged. 
IY Olio Varos hatalyos Helyi Epitesi Szabalyzata ellentetes a hatalyos Villamos energia 
irveny egyes rendelkezesevel (meglevo szabadvezetek hal6zat atalakltasa, athelyezese, 
!lujitasa, meghosszabbltasa valamint meglevo szabadvezetekes hal6zathoz torteno 
;atlakozasa engedelyezett}, ezert kerjOk, hogy az ellentmondast a leheto leghamarabb 
'gyenek szivesek feloldani. 

erjuk tovabba, hogy vegyek figyelembe, hogy egy ilyen szigoru megkotes gyakran az ellatand6 
j fogyaszt6k (lakossag, intezmeny, egyeb) villamosenergia-ellatasat neheziti meg, vagy 
~hetetleniti el. Ezert javaslatunk az, hogy val6ban csak a kiemelt, j61 behatarolhat6 teruletekre, 
eldaul telepGies-kozpont vonatkozzon a kabelesites, es a telepOies foeplteszehez beadott 
erelem alapjan szukseg eseten felmentes legyen adhat6 a kozos erdekek figyelembe vetele 
1ellett. 

1 kabelesites soran fontos figyelembe venni , hogy a kozcelu kisfeszOitsegG hal6zat altalaban 
,gyben a kozvilagitas tart6szerkezete, es ennek megszunese onall6 kabeles kozvilagitasi 
tal6zat kiepiteset teszi szuksegesse, mely az Onkormanyzat feladata. A kozos oszlopsoros 
3vkozlesi hal6zat eseten annak kabelesiteserol is gondoskodni kell. 

Jem kis problemat jelent a meglevo legvezetekes csatlakozasok kabelre torteno csereje, azaz a 
nerohely atalakitasa, mert- es meretlen fovezetek kialakitasa, maganterOiet igenybevetele. A 
ogyaszt6i tulajdonu berendezesek atalakitasanak koltsegeit a fogyaszt6nak kell viselnie. Ezert 
1 kabelesitesek kijeloleset elozetes egyeztetes alapjan javasoljuk. 

\ tervezett telepulesrendezes, a kiszabalyozasra kerolo utak szelesitesenel, esetlegesen a 
;sokkentesenel kerjok figyelembe venni az ervenyben levo szabvany szerinti kozmuelhelyezest 
3s a biztonsagi ovezet tavolsaga miatti valtozasokat. Ha ezek a valtozasok a meglevo kozep
Jagy a kisfeszoltsegu hal6zatok kivaltasat, kozterOietre helyezeset vonjak maguk utan, akkor 
:~zok kivaltasanak, atepitesenek teljes beruhazasi koltsege a kezdemenyezot, a beruhaz6t vagy 
:~z Onkormanyzatot terheli. A kivaltand6, atepitendo hal6zatokra vonatokoz6 konkret 
megval6sltasi lehetoseget a tenyleges atepitesi feladatok es az esetleges uj energiaigenyek 
Onok reszerol torteno megadasa utan tudjuk meghatarozni. 

Felhivjuk figyelmuket arra, hogy kozuzemi hal6zat elhelyezese csak kozterGieten vagy a 
kozforgalom szamara a nap 24 6rajaban megnyitott magimuton vezetek jog, illetve szolgalmi 
jog bejegyzese mellett lehetseges. 
Kerjuk, hogy a tervezett uthal6zatoknal vegyek figyelembe a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet ,A 
villamosmuvek, valamint a termeloi, magan- es kozvetlen vezetekek biztonsagi ovezeterol" 
eloirasait, a keresztezesekre vonatkoz6 szabvanyossagi felteteleket (MSZ151-1 , es -8), az 
erosaramu kabelek szabvanyossagi felteteleinek biztositasat (MSZ 13207) es a meglevo 
kisfeszoltsegu hal6zatot (MSZ 1), Tovabba a letesitesnel a 2007. evi LXXXVI. torveny a 
villamos energiar61 rendelkezeseit, es a kozmu elrendezesekrol sz616 MSZ 7487 elolrasait. 

Az esetlegesen uj villamosenergia igenyek kieleg itesere amennyiben uj transzformator allomas 
megepitese szukseges, akkor annak az elhelyezesehez vagy a Beruhaz6nak vagy az 
Onkormanyzatnak helyet kell biztositania szOkseg eseten a koztok levo megallapodas 
alapjan. Az uj transzformator allomas illetve eloszt6 szekreny 6nall6 foldalatti 
letesltmeny nem lehet, csak fold feletti vagy epuletben elhelyezett megoldasu. 
A kivitelezesi munkakat teritesmentes atadas kereteben tudjuk atvenni, azonban ehhez 
elozetes meqallapodas megkotese szOkseges. Kiemelten vonatkozik ez palyazati uton 

ELMO Ha16zati Kft. 

1132 Budapest 



ELMO Ha16zati Kft. 

megszerzett forrasok eseten, ez esetben feltetlenOI javasoljuk az osztalyunkkal torteno 
egyeztetest a palyazatok beadasa elott a zokkenomentes lebonyolftas erdekeben. 

Tajekoztatasul kozoljuk, hogy a M16zatletesftes atfutasi ideje az engedelyezesi eljarasok 
lefolytatasa miatt a szerzodeskotestol szamitott hozzavetolegesen egy ev. 

A fent leirtak osszetettsege miatt szakertoi csoportunk orommel all az bn segftsegere a fenti 
elerhetosegOnk barmelyiken akar egy szemelyes egyeztetes kereteben, hogy tamogassa az 
Onok terOietenek fejleszteset es attargyalhassak a jovobeli hal6zatot erinto munkainkat. 

Budapest, 2016. februar 22. 

Udvozlettel, 

A~ .:Y 
ELMO Hat6zati Kft. 

1132 Budapest, Vaci ut 72-74. 
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Kiss J6zsef 
Muszaki szakerto 

ELMO Hal6zati Kft. 

1132 Budapest 
vaa ut 72-74. 

Bejegyezte: 
F6varosi Bfr6sag 
mint Cegbfr6sag 

Cegjegyzekszam: 
01-09-874142 



BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

KORMANYMEGBfZOTT 

Ogyiratszam: BP/PNEF-KS0/00466-4/20 16. Targy: Olio Varos telepolesrendezesi 
Ogyintezo: Dr. Hornor Zsuzsanna 
Telefon: +36 (1) 465-3866 
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu 

Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

0116 Varos Onkormanyzata 

0116 
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

eszkozeinek keszftesehez kapcsol6d6 
kornyezeti ertekeles tematikaja - elozetes 
tajekoztat6 
Hivatkozasi szam: 238-13/2016 
Ez a level kizar61ag elektronikusan kerUI 
megkuldesre. 

Olio Varos teljes kozigazgatasi teruletere vonatkoz6 telepi.ilesrendezesi eszkozeinek felulvizsgalatanal a 
kornyezeti vizsgalat tematikajat szuksegesnek tartom kiegeszfteni az egyes tervek, il/etve programok 
kornyezeti vizsgalatar61 sz616 2/2005. (1. 11 .) Korm. rendelet 4. melleklet 3.6.1.4. pontjaban foglalt 
tartalommal. 

Allasfoglalasomat az egyes tervek, il/etve programok kornyezeti vizsgalatar61 sz616 2/2005. (1. 11.) Korm. 
rendelet 3. mellekleteben biztosftott hatask6r6mben, valamint az Allami Nepegeszsegugyi es Tisztiorvosi 
Szolgalatr61, a nepegeszsegugyi szakigazgatasi feladatok ellatasar61, valamint a gy6gyszereszeti 
allamigazgatasi szerv kijeloleser61 sz616 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4 . § (1) bekezdeseben 
meghatarozott illetekessegem alapjan alakftottam ki. ··'-'·"' ·"-0r~ 
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Budapest, 2016. marcius 7. 

0 dvozlettel : 

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. - 1364 Bp., Pf.: 234. - Telefon: +36 (1) 896-2433- Fax: +36 (1 ) 237-4882 
E-mail: kabinet.budapest@bfkh.hu- Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



Fovarosi Katasztr6favedelmi Igazgatosag 
Igazgat6-helyettesi Szervezet 
Katasztr6favedelmi Hat6sagi Oszta1y 

H-1 081 Budapest, Dologhaz u. 1. 121: 1443 Budapest, Pf.:l54. 

JG\_ 
~ 

5031097SC3~Q00(3l 

Tel:(36-1 )459-2476,459-2477, 459-2460, fax:(36-1)459-2459, E-mail: tki.hatosag@katved.gov.hu 

lktat6szam: 351 00-2391 -3/2016.alt. Targy: Ullo varos telepi.ilesrendezesi eszkozok 
keszitesehez kapcsol6d6 komyezeti 
ertekeles tematikajanak velemenyezese -
Tajekoztatas 

Hiv. szam: 238-13/2016 
Hiv. szamunk: FKI-KHO: 1987-2/2016 

Racz Anna Maria Ugyintezo: 
Telefon: 
E-mail: 

Ullo Yaros Onkormanyzatanak Polgarmestere 

2225 Ul16, Tempi om ter 3. 

Tisztelt Polgam1ester Ur! 

459-24 76, 459-24 77 
tki.hatosag@katved.gov.hu 

Ulloi Polgarmesteri Hivatal 

Erkezett: 2016 FEBR 2 9. 

Targyi i.1gyben a Fovarosi Katasztr6favedelmi Igazgat6sag Igazgat6-helyettesi Szervezet 
Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztaly (a tovabbiakban: FKI-KHO), az alabbi tajekoztatast adja: 

A 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 7.§ (1 ) bekezdese alapjan nyilatkozom, hogy 4. szaml"1 
melleklet tarialmi k6vetelmenyeit elegendonek tariom. 

Kerem szives tajekoztatasom h1domasul vetelet. 

Budapest, 2016. februar 24. 

Kcsz[ilt: 2 peld!myban 
Egy peld!my: I lap 
Kapja: I. lrattar 

Tisztelettel: 

Varga Ferenc tii. dandartabornok 
igazgato 

neveben es 0 izasabol 

2. Olio Yaros Onkonnanyzatanak Polgannestere (2225 Olio, Templom ter 3.) (tv) 

Ogyfelfogadas: Vizligyi es vizvedelmi hat6sagi [igyekben elozctes idopont-egyeztetest kovetoen az [igyfelek az alabbi idopontokban 
fordulhatnak kerdeseikkel szemelyescn a hat6saghoz, illetve tekinthetnek be az eljanis soran keletkezett imtokba: 

HetfO, szerda : 9:00-1 2:00, 14:00-16:00; Pentek: 9:00- 12:00 



1 

Ogyiratszam: PE/AF /50-4/2016 

Ogyintez6: Mohacsikne Takacs Sarolta 

Telefon: (06 1) 269 4550/2102 

PESTMEGYEI 

KORMANYHIV AT AL 

Targy: Olio - teljes ktizigazgatasi teruletre keszulo 

telepulesrendezesi eszkozokkel 

tisszefi.iggesben keszul6 ktirnyezeti 

kovetelmenyeinek 

Kerjuk, beadvimyaiban hivat o zon-i:i~yirats~z.l:!.ii!!!J!!".!.!k~r_ga.L.' ----------, 
Ulloi Polganuesteri Hivatal 

Olio Varos Onkormanyzat 

Vincze J6zsef polgarmester reszere 

2351 Olio f:rk~;~:u : Z016 FEBR 2 S. 
Fo ut sa. 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

Koszonettel vettuk hivatkozott szamu levelet, amelyben 0116 Varos telepulesrendezesi eszkozeinek 

felulvizsgalatahoz kapcsol6d6 kornyezeti ertekeles konkret tartalmanak es reszletezettsegenek (a 

tovabbiakban tematika) megallapftasahoz keri szakmai velemenyunket. 

Tajekoztatjuk, hogy az egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgalatar61 sz616 2/2005 . (1. 11.) 

Korm. rendelet 4. szamu mellekleteben meghatarozott kornyezeti ertekeles altalanos tartalmi 

kovetelmenyeit a tematika kidolgozasahoz elegsegesnek tartjuk. 

Kerem tajekoztatasom szfves elfogadasat. 

Budapest, 2016. februar 18. 

Tisztelettel: 

Dr. .ar-naj..Rj_chilrd kormanymegbizott 

·91.... nevCbe';;)~egbfzasab61: 

~\':>., ~~~ t!!fl; ·~~ '(; \c 1/P! . \~~\;.~ ..... ·~s~ f(il ~ 
~~tl "'§.~ . ·~ Va,;§d) Tibor 

:r~r. o~aiyvezet6 
'-<t!:m.1o~V --... ... ____ _ 

EpitesOgyi, Hat6sagi, Oktatasi es Torvenyessegi FeiOgyeleti Foosztaly 
~pitesOgyi Osztaly 

Budapest V. kerOiet, Sas u. 19. Levelcim: 1373 Budapest, Pf. 557 
Telefon: (06 1) 269 4550 

E-mail : epitesugy@pmkh.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
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PESTMEGYEI 
KoRMANYHIVATAL 

I 
i 

Targy: 0116 Telepulesrendezesi eszkozeinek 
m6dosftasahoz kapcsol6d6 kbrnyezeti hatasvizsgalat 

VEGZES 

Ogyiratszam: 10.082/2016. 

Hiv. szam:-

Ogyintez6: Fulopp Eva 

Telefon: (06 1) 269 4550 

Melleklet: Megkereses 

,.: Hivatal 

0 116 Varos Polgarmesteri Hivatalanak (2225 0 116, Templom ter 3.) a Telepulesrendezesi eszkozeinek 
felulvizsgalatahoz a kornyezet vizsgalati dokumentaci6 elkeszftesevel kapcsolatos megkereseset 
tovabbftom a velemenyezesre jogosult illetekes Monori Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalya fele. 

Dontesem ellen onall6 fellebbezesnek helye nines. Vegzesem csak az ugy erdemeben hozott hatarozat, 
ennek hianyaban az eljarast megszontet6 vegzes elleni fellebbezesben tamadhat6 meg. 

lndokolas 

0116 Varos Polgarmesteri Hivatalanak a Telepulesrendezesi eszkozeinek fe lulvizsga latahoz a kornyezet 
vizsgalati dokumentaci6 elkeszftesevel kapcsolatos megkereseset a Pest Megyei Kormanyhivatal 
Foldh ivatali Foosztalyahoz kuldte meg. 

Megallapftom, hogy a velemenyezesi eljaras lefolytatasara az egyes tervek, illetve programok kornyezeti 
vizsgalatar61 sz616 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 3. szamu mellekletenek 11 .2. f) ponijanak alapjan a 
teru letileg illetekes Monori Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalya a hataskorrel rendelkezo illetekes 
hat6sag. 

Fentiek alapjan a vegzesem megkuldese mellett 0116 Varos Polgarmesteri Hivatalanak megkereseset 
tovabbftom a Monori Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalya fele 

Vegzesem a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. 
tv. 22.§ (2) bekezdeseben foglaltakon, valamint a hivatkozott Korm. rendeleten alapu l. 
Budapest, 2016. februar 19. 

A veqzest kapja: 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neveben es megbfzasab61: 

~~~j .~· 'Jc:~.f4;:'-~· f fT U 
' .:.,~~ ·t~ "~ lj .vk._ 
/~-J , .. , ~· I A, D~ 1~iss Balazs 

' \ · .. 

fo,is'ztalyvezeto 

''-....., 48. 

Monori Jarasi Hivatal Foldh ivatali Osztalya 
0116 Varos Polgarmesteri Hivatala 

2200 Monor, Nemzet6r u. 23. 
2225 0116, Templom ter 3. 

Foldhivatali F6osztaly 
1051 Budapest, Sas utca 19. 

Telefon (06-1) 269-4550 Fax: (06-1) 269-4564 
E-mail : pest_m@takarnet.hu Web: http://www.kormanyhivata l.hu/hu/pest 



I BUDAPEST F6vARos 
KORMANYHIVATALA 

Ogyiratszam : BP/1 006/00029-2/2016. 

Ogyintezo: Dr. H. Simon Katalin- Szedmer Szilvia 
Telefon: 1/795-9035, 1/896-3819 
E-mail : horvathne.simon.katalin@bfkh.gov.hu; 
szedmer.szilvia@bfkh.gov.hu 

Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

Olio Varos Onkormanyzata 

222s Ouo 
Templom ter 3. 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Targy: 0116 varos telepOiesrendezesi eszkozkozok 
keszitesehez kapcsol6d6 kornyezeti ertekeles 
tematikajanak velemenyezese 
Hiv. szam: 238-13/2016. 
Ogyintez6jOk: Oltvanyi Janos 

imoi Polgarmesteri HiYatal 

Erkaen: 2016 FEBR 2 2. 

A fent megjelolt hivatkozasi szamon es targyban kuldott megkeresesere az egyes tervek, illetve 

programok kornyezeti vizsgalatar61 sz616 2/2005. (1. 11.) Kormanyrendelet 8. § (3a) bekezdese 

ertelmeben ugyanezen kormanyrendelet 7. §-a szerint a rendelkezesre all6 dokumentumok alapjan 

regeszeti oroksegvedelmi es muemlekvedelmi szempontb61 

az alabbi velemenyt adorn: 

1. Regeszeti szempontb61: 

A Forster Gyula Nemzeti Oroksegvedelmi es Vagyongazdalkodasi Kozpont (1 014 Budapest, Tancsics 

Mihaly utca 1. - a tovabbiakban Forster Kozpont) altai vezetett kozhiteles nyilvantartas aktualis adatai 

szerint Olio varos kozigazgatasi terOieten 39 nyilvantartott regeszeti lelohely talalhat6, kozottuk egyedileg 

vedett lelohely nem talalhat6. 

2. Muemleki szempontb61: 

A Forster Kozpont altai vezetett kozhiteles nyilvantartas aktualis adatai szerint 0116 varos kozigazgatasi 

terOieten 1 db muemlek es annak ex-lege muemleki kornyezete talalhat6. 

A Hivatalomnak kuldott megkereses tartalmazza a lefolytatand6 kornyezeti vizsgalat tematikajat, 

amelyben azonban 6r6ksegvedelmi szempontok nem szerepelnek. 

Tajekoztatom, hogy a kulturalis orokseg vedelmer61 sz616 2001 . evi LX IV. torveny (tovabbiakban Kotv.) 

85/A. § (2) bekezdese szerint az 6r6ksegvedelmi hatastanulmanyban megfogalmazott ertekvedelmi terv 

szerint kell meghatarozni az 6r6ksegvedelemmel erintett teruletekre vonatkoz6 telepulesfejlesztesi es 

Epitesiigyi es Oroksegvedelmi, Hat6sagi, Oktatasi es Torvenyessegi Feliigyeleti Foosztaly 
Oroksegvedelmi Osztaly szekhelye: 1056 Budapest, Vaci u. 62-64.; telephelye: 101 2 Budapest, Logodi u. 38-40. 

Postacim: 1364 Budapest, Pf.: 234 - Telefon: +36 (1) 795-9056 - Fax: +36 (1) 237-4882 
E-mail: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu- Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



Oldal: 2/2 

telepulesrendezesi eszkozoket. A regeszeti orokseg es a mOemleki ertek vedelmevel kapcsolatos 

szabalyokr61 sz616 39/2015 (Ill. 11.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdese szerint a telepulesfejlesztesi 

koncepci6, az integralt telepulesfejlesztesi strategia es a telepulesrendezesi eszkozok jogszabalyban 

meghatarozott egyeztetesi eljaras kereteben kialakitott szakmai velemeny soran figyelemmel kell lenni a 

vedett regeszeti orokseg es a vedett mOemleki ertekek helyben torteno megorzesenek alapveto 

kovetelmenyere. 

Kerjuk, hogy a telepulesszerkezeti tervhez, helyi epitesi szabalyzathoz es szabalyozasi tervhez minden 

bizonnyal keszult, esetleg keszftes alatt all6 oroksegsegvedelmi hatastanulmanyban szereplo 

oroksegvedelmi szempontokat sziveskedjenek figyelembe venni! 

Ezzel kapcsolatosan felhivom a figyelmuket, hogy a telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt 

telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a telepO/esrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepO/esrendezesi 

sajatos jogintezmenyekr61 sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a telepulesfejleszteshez es

rendezeshez kapcsol6d6 velemenyezesben az elsofokon oroksegvedelmi szakteruleten eljar6 teruletileg 

illetekes Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Epitesugyi es 6roksegvedelmi Osztalya (1052 

Budapest, Varoshaz u. 7.) rendelkezik hataskorrel. 

A tovabbi hat6sagi eljarasok saran is biztositani kell az oroksegvedelmi szempontok ervenyesuleset es 

lehetove kell tenni az oroksegvedelmi hat6sag Kotv. 62. § a) pontja szerinti kozremOkodeset. 

Budapest, 2016. februar 15. 

Errol ertesul: 

1. Kissne Szabo Katalin polgarmester, Olio Varos Onkormanyzata, 2225 Olio, Templom ter 3. 

2. Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Epitesugyi es 6roksegvedelmi Osztaly, 1052 

Budapest, Varoshaz u. 7. 

3. Forster Gyula Nemzeti Oroksegvedelmi es Vagyongazdalkodasi Kozpont, 1014 Budapest, Tancsics 

Mihaly u. 1. 



'*'"' -· 

Pest Megyei Katasztr6favedelmi lgazgat6sag 
Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztaly 

H-1149 Budapest, Mogyor6di ut 43. 181 : 1903 Budapest, Pf.: 314 ~ 0 
6 ~ Tel: (36-1) 469-4105 Fax: (36-1) 469-4353 e-mail: pest.mki@katved.gov.hu 

Szam: 36300/63 7-I /2016.alt. 

Kissne Szabo Katalin 
polgarmester 

Targy: 

503/0976(3~900(3) 

Ullo telepiilesrendezesi eszkozok m6do
sitasa - komyezeti vizsgalat velemenye-
zese. 

Hiv. szam: 238-13/2016. (Oltvanyi Janos) 
Ugyintezo: Szendy Vikt6ria tii. fhdgy. 
Telefon: 06-20/8200-923 

i Hivata\ U\\oi Po\garmester 

Ullo Varos Onkormanyzat Polgarmestere 
Erkezt:tt: 2016 fEBR 2 9. 

uno 
Templom ter 3. 
2225 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

,;·J.iuu .. ........... ;;~~inl~ -· u 

Ertesitem, hogy Ullo teriiletere vonatkoz6 telepiilesrendezesi eszkozok komyezeti vizsgalatanak 
velemenyezeserol sz616 levelet megkaptam. A kapcsol6d6 i.igyiratok vizsgalatat kovetoen az alabbi
akr61 tajekoztatom: 

Az egyes tervek, illetve programok komyezeti vizsgalatar61 sz616 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. 
§ (2) bekezdeseben meghatarozott komyezeti vizsgalat lefolytatasat a telepi.ilesrendezesi tervezes 
soran katasztr6favedelmi szempontb6l nem tartom szi.iksegesnek. 

Tajekoztatom tovabba, hogy a velemenyezesi eljaras tovabbi szakaszaban is reszt kivanunk venni. 

Budapest, 2016. februar 22. 

Keszlilt: 2. pld.- I peldany: I oldal 
Kapja: d) Cimzen 

2. lrattar 
Gepeltc: ........................... .. ...... .. 

Szendy Vikt6ria tii. thdgy. 

......_~<:::. Tisztelettel: 

~ 
:1' ~· 

-..... 
~~' ~ 

('" 

P.H. 

Branyiczky Mark tii. ezredes 
tiizolt6sagi tanacsos 

igazgat6 
neveben es m 1 asab61: 
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