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BEVEZETÉS 

 
Márianosztra Község településterv készítéssel kapcsolatos előzetes Önkormányzati 
intézkedések, döntések: 
 
Márianosztra Község Önkormányzata a településtervének készítéséről döntött a 72/2021. (XI. 09.) Kt. 
önkormányzati határozatával. (1. számú melléklet). 
A településtervének készítéséről szóló döntés keretében rögzítette a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó 
javaslat tartalma megállapításra került a határozat 1. számú mellékleteként a képviselő-testületnek címzett 
feljegyzésben. A terv tartalmát a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős 
tervezője határozta meg a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (1)-(6) bekezdés alapján.  
 
Jelen tervezési feladat keretében a Pestterv Kft. végzi az új településterv készítését, mely a Fejlesztési tervre 
(továbbiakban FT) és Rendezési tervre (továbbiakban RT) terjed ki.  
A fejlesztési terv és rendezési terv készítése során közös megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat készül, 
a fejlesztési terv és a rendezési terv megalapozását és alátámasztását biztosító tartalommal és 
részletezettséggel a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1-6 mellékleteit figyelembe véve. 
 
Mivel a tervezési munka elindítása a még 2022.július 1.-e előtti időszakban kezdődött, ezért az új 419/2021. (VII. 
15.) Korm. rendelet szerint meghatározott tervi tartalommal, de a régi 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási 
szabályai szerint készül a terv. 
Az egyeztetési eljárás tehát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint történik, ahol az 
egyeztetésben a rendelet 9, mellékletében nevesített államigazgatási szervekkel.  
Az alátámasztó dokumentumok keretében elkészül 2. melléklet 2. pontja szerinti települési környezeti 
értékelés a 68/2018. (IV. 9.) Korm.rendelet alapján készült a Települési Örökségvédelmi hatástanulmány is. 
Az egyeztetési szakaszban a szabályozási tervlapok 1:5000 méretarányban 1 db SZT szelvényen kerül 
dokumentálásra. 
A településterv jóváhagyását követően Márianosztra arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének 
felülvizsgálata tervezett. 
 
A hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési terv felülvizsgálata a 2012. évi hatályos Építési 
törvénynek, valamint a 2012. aug. 6-án hatályos OTÉK-nak megfelelően készültek. 

- 28/2013. (V.28.) sz. Kt. határozat Márianosztra község Településfejlesztési koncepciójáról 
- 75/2013. (XI.26.) Kt. határozat Márianosztra Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról 

szóló 53/2004. (VII.23.) számú Képviselőtestületi határozat módosításáról 
- 8/2013. (XI.28.) Önkormányzati rendelet Márianosztra Község Helyi Építési Szabályzatáról 
- Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(XII.21.) önkormányzat 

rendelete Márianosztra Község településkép védelméről 
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1. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1.1.  Fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalója (a fejlesztésben javasolt 
változások, a rendezést érintő módosítások bemutatása, 
összefüggéseik feltárása, szakági javaslatok összefoglalása) 

 
1.1.1. A fejlesztési és rendezési változások összefüggéseinek bemutatása 

 
A településtervezési szabályzat segítségével összeállított új településterv kezeli és rövid, közép és hosszútávban 
megjelöli a kiemelt fejlesztési és fejlesztési területeket a hatályos szabályozási terv területfelhasználási /övezeti 
besorolásaiból kiindulva és a tervezett további fejlesztési elképzeléseket figyelembe véve. A rendezési terv 
pedig ezekre a fejlesztési tervekre reagálva építési jogot keletkeztető szabályokat alkot a fejlesztések tervezett 
időtávját figyelembe véve.  
A fejlesztési és rendezési terv nem csak az új beépítésre szánt területekkel foglalkozik, hanem bemutatja és 
fejlesztési ütemezést határoz meg a már építési joggal rendelkező, már beépült és a még be nem épült 
területekkel is, valamint megjelöli a távlati tartalékterületeit is.  Márianosztrán jelentős mértékű a be nem épült 
üdülőterületek és nagy területi kiterjedésű kijelölt sportterületek aránya. Ezt a település a településtervezési 
szabályzatot és az Építési törvény 25.§-át figyelembe véve kívánja kezelni, azaz a fejlesztésük időkorláton belüli 
felhasználásuk elmaradása esetén visszavonná az építési jogot.  

 
A készített fejlesztési és rendezési tervi változások összefüggései között ki kell emelni, hogy cselekvési program 
kidolgozását írja elő a jogszabály, amely meghatározza a célok eléréséhez szükséges rövid és középtávú tematikus 
és integrált fejlesztési feladatokat és egyéb tevékenységeket, a kapcsolódó céladatokat, és - fejlesztési 
akcióterületeket figyelembe véve - az önkormányzat által elfogadott tematikus, gazdasági és egyéb tervek, 
programok vonatkozó elemeit. A cselekvési program tartalmazza továbbá a fejlesztések pénzügyi tervét és 
ütemezésének vázolását. A cselekvési program rögzíti a települési vízgazdálkodás és csapadékvíz-gazdálkodás 
fejlesztési feladatait és az ennek megvalósulását biztosító tervek, programok vonatkozó elemeit is. 
 
Vagyis lényegi különbség, hogy a fejlesztési tervben (tervlapon) bemutatott beavatkozási területek jelentős 
része nem minősül kiemelt fejlesztési területnek, azaz akcióterületnek, mivel ezen területek fejlesztésének 
előkészítéséhez jelenleg nem állnak rendelkezésre a pénzügyi és egyéb infrastrukturális források, vagyis 
részletes akcióterületi terv kidolgozása ebben a tervezési fázisban nem lehetséges. 

 
1.1.2. A fejlesztési és rendezési változások összefoglalója 
 
A fejlesztési és rendezési változásokat összefoglaló jelleggel az alábbi táblázat mutatja be: 
 
Fejlesztés típusa: (és alkalmazott rövidítése) 
SZAT-0: szabályozási terven már kijelölt, de még fel nem használt terület 
SZAT-M: szabályozási tartalékterület jelen tervezési fázisban kijelölendő, módosítandó (Promt) 
SZAT-K: szabályozási tartalékterület kötelező (dátum:….) 
SZAT-J szabályozási tartalékterület javasolt 
FAT-K: fejlesztési akcióterület kötelező 
FAT-J: fejlesztési akcióterület javasolt 

 
A fejlesztési területek részletesebb bemutatásával a 1.7 fejezet foglalkozik. 
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ssz. Fejlesztés célja és 
terület 

megnevezése 

Fejlesztés 
típusa: 

 

Célok rövid bemutatása Megjegyzés 

1/a Településközpont 
fejlesztés 
Kiemelt fejlesztési 
terület 

FAT-J 
SZAT-M 

A Faluközpont területén 
történő 
intézményfejlesztés 
(Bölcsőde)  

Fejlesztési terv és Fejlesztési 
tervlap cselekvési programja 
szerint meghatározott rövid és 
középtávú akcióterület 

1/b Településközpont 
fejlesztés 
lakóterületfejlesztés 

SZAT-M: A Faluközpont területén 
történő 
lakóterületfejlesztés 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

2. Dózsa György utca 
melletti 
lakóterületfejlesztés 

SZAT-M Általános 
Mezőgazdasági 
területen lakóterület 
kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

3. Ady Endre utca 
melletti 
lakóterületfejlesztés 

SZAT-M Kertes Mezőgazdasági 
területen lakóterület 
kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

4. Temető melletti 
lakóterületfejlesztés 

SZAT-M Kertes Mezőgazdasági 
területen falusias 
lakóterület és 
kapcsolódó 
zöldterületek kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

5. Szőlő utcából nyíló 
külterületi volt 
zártkerti területi 
lakóterületfejlesztés 

SZAT-0: A már lakóterületi 
övezeti besorolással 
rendelkező, de még fel 
nem használt terület 
szabályozási vonalainak 
felülvizsgálata 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
már kijelölt be nem épült 
lakóterület 

6. Szőlő utcából nyíló 
külterületi volt 
zártkerti területi 
lakóterületfejlesztés  

SZAT-M Kertes Mezőgazdasági 
területen falusias 
lakóterület és 
kapcsolódó 
zöldterületek kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

7. 12108 jelű Kóspallag 
irányába 
vezetőországos közút 
mellett beépítésre 
szánt különleges 

SZAT-M: Általános 
Mezőgazdasági 
területen különleges 
beépítésre szánt 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
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turisztikai 
területfejlesztés  
 

turisztikai terület 
kijelölése 

 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

8. 12108 jelű Kóspallag 
irányába vezető 
országos közút 
melletti 
lakóterületfejlesztés 

SZAT-M: Általános 
Mezőgazdasági 
területen lakóterület 
kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

9. 12108 jelű Kóspallag 
irányába vezető 
országos közút 
melletti 
Mezőgazdasági 
területfejlesztés 

SZAT-M: Általános 
Mezőgazdasági 
területen 
gazdálkodáshoz 
szükséges épületek 
elhelyezésének 
lehetősége 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

10. A Szobi út melletti 
Mezőgazdasági 
területfejlesztés 

SZAT-M: Általános 
Mezőgazdasági 
területen 
mezőgazdálkodási 
termeléshez kapcsolódó 
agroturisztikai 
fejlesztések területe 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

11. Mezőgazdasági 
területfejlesztés 

SZAT-M: Általános 
Mezőgazdasági 
területen 
mezőgazdálkodási 
termeléshez kapcsolódó 
agroturisztikai 
fejlesztések területe 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

23/b 12108 jelű Kóspallag 
irányába vezető 
országos közút 
melletti 
Mezőgazdasági 
területfejlesztés 

SZAT-M: Általános 
Mezőgazdasági 
területen 
gazdálkodáshoz 
szükséges épületek 
elhelyezésének 
lehetősége beépíthető 
telekminimum 
csökkentése mellett 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott rövid és középtávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

12. A volt zártkerti 
területeken tervezett 
hétvégiházas 
üdülőterületfejlesztés 

SZAT-J Kertes Mezőgazdasági 
területen hétvégiházas 
üdülőterület és 
kapcsolódó 
zöldterületek kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
Szabályozási tartalékterület (a 
hatályba lépő övezetként az 
elsődleges övezet, 
távlati övezetként a távlatban 
tervezett övezeti besorolás kerül 
rögzítésre.) 
Szabályozási terven Feltételekkel 
kijelölhető  



 

 9 

 

MÁRIANOSZTRA –ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

13. a 12108 jelű Kóspallag 
irányába beépítésre 
nem szánt különleges 
rekreációs 
területfejlesztés 

SZAT-M: Volt különleges 
beépítésre nem szánt 
hulladéklerakó területén 
különleges rekreációs 
terület kijelölése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
 
jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

14.  /erdőterületek 
lehatárolásának 
pontosítása az 
erdőállomány 
nyilvántartás szerint 
aktualizált területek 

SZAT-M: Mezőgazdasági 
területeken 
erdőterületek kijelölése  

jelen tervezési fázisban kijelölendő, 
módosítandó 

15. hétvégiházas 
üdülőterületfejlesztés 
a zebegényi Újvölgy 
felé vezető út déli 
oldalán 

SZAT-K Már hétvégiházas üdülő 
övezeti besorolással 
rendelkező, de még fel 
nem használt terület, 
ahol cél, hogy 
közlekedési és közmű 
infrastruktúrával 
rendelkező terület 
alakuljon ki. Ennek 
kialakítása időkorláthoz 
kötött. Továbbá 
szabályozási vonalainak 
törlése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
 
már kijelölt be nem épült 
üdülőterület 
Ha az Étv. és az OTÉK előírásai 
szerinti közterületi és 
közműfeltételek nem valósulnak 
meg, akkor 2030 január 1-től a 
tényleges használatnak megfelelő 
mezőgazdasági területbe 
visszasorolható. 
 

16. hétvégiházas és 
üdülőházas 
üdülőterület- a 
zebegényi Újvölgy 
felé vezető út északi 
oldalán 

SZAT-K Már hétvégiházas és 
üdülőházas üdülő 
övezeti besorolással 
rendelkező, de még fel 
nem használt terület, 
ahol cél, hogy 
közlekedési és közmű 
infrastruktúrával 
rendelkező terület 
alakuljon ki. Ennek 
kialakítása időkorláthoz 
kötött. Továbbá 
szabályozási vonalainak 
törlése 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
már kijelölt be nem épült 
üdülőterület 
Ha az Étv. és az OTÉK előírásai 
szerinti közterületi és 
közműfeltételek nem valósulnak 
meg, akkor 2030 január 1-től a 
tényleges használatnak megfelelő 
mezőgazdasági területbe 
visszasorolandó  

17. hétvégiházas 
üdülőterületfejlesztés 
a zebegényi Újvölgy 
felé vezető út északi 
oldalán 

SZAT-K Már hétvégiházas üdülő 
övezeti besorolással 
rendelkező, de még fel 
nem használt terület, 
ahol cél, hogy 
közlekedési és közmű 
infrastruktúrával 
rendelkező terület 
alakuljon ki. Ennek 
kialakítása időkorláthoz 
kötött. Továbbá 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
Kijelölt be nem épült üdülőterület 
Ha az Étv. és az OTÉK előírásai 
szerinti közterületi és 
közműfeltételek nem valósulnak 
meg, akkor 2030 január 1-től a 
tényleges használatnak megfelelő 
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szabályozási vonalainak 
törlése 

mezőgazdasági területbe 
visszasorolandó 

18. sportterület 
területfejlesztés a 
zebegényi Újvölgy 
felé vezető út északi 
oldalán 

SZAT-K Már beépítésre nem 
szánt különleges sport 
övezeti besorolással 
rendelkező, de még fel 
nem használt terület, 
nagy kiterjedésű 
sportterület hasznosítás 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
Kijelölt fel nem használt nagy 
kiterjedésű sportterület 
Ha a sportolási célokat szolgáló 
építmények és egyéb műszaki 
létesítmények, sportterületek 
kialakítása nem történik meg, 
akkor, akkor 2030 január 1-től a 
tényleges használatnak megfelelő 
mezőgazdasági területbe 
visszasorolandó  

19.  sport területfejlesztés 
a zebegényi Újvölgy 
felé vezető út déli 
oldalán 

SZAT-K Már beépítésre nem 
szánt különleges sport 
övezeti besorolással 
rendelkező, de még fel 
nem használt terület, 
nagy kiterjedésű 
sportterület hasznosítás 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
 
Kijelölt fel nem használt nagy 
kiterjedésű sportterület. 
Ha a sportolási célokat szolgáló 
építmények és egyéb műszaki 
létesítmények, sportterületek 
kialakítása nem történik meg, 
akkor, akkor 2030 január 1-től a 
tényleges használatnak megfelelő 
mezőgazdasági területbe 
visszasorolandó  

20. vízgazdálkodási 
területfejlesztés a 
zebegényi Újvölgy 
felé vezető út északi 
oldalán  

SZAT-K Már vízgazdálkodási 
besorolással rendelkező, 
de még fel nem használt 
terület, víztározó céljára 

Fejlesztési terv szerint 
meghatározott hosszútávú 
fejlesztési területek 
Részletes akciótervi kidolgozás 
nem történik. 
Kijelölt fel nem használt 
vízgazdálkodási terület. 
Ha a vízgazdálkodási célokat 
szolgáló létesítmények, kialakítása 
nem történik meg, akkor, akkor 
2030 január 1-től a tényleges 
használatnak megfelelő 
mezőgazdasági, illetve erdő 
területbe visszasorolandó  
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1.1.3. Szakági javaslatok összefoglalója 
 

Településrendezési szakági összefoglaló: 
 
A jelen alátámasztó javaslat 1.7.fejezete táblázatosan, majd részletesen bemutatja a terv változásainak leírását 
a magasabbrendű jogszabályok való megfelelés figyelembevétele mellett. 
 
A tervi változások elsődlegesen az önkormányzati tulajdonú területek lakó és különleges fejlesztési célú 
területeinek tervbe való szerepeltetését tűzte ki célul.  
Ehhez kapcsolódóan felülvizsgálja a már kijelölt lakóterületek szabályozási előírásainak rendszerét is a település 
telekadottságait és a kialakult beépítéseket figyelembe véve.  
A volt zártkerti területek hosszútávú fejlesztés érdekében határozza meg azok beépíthetőségi feltételeit. 
A már hatályos tervben szereplő írreális mértékű üdülőterületeket a kártalanítási szabályok érvényesíthetősége 
okán még nem csökkenti, melynek tervben tartását időkorláthoz köti.  
A mezőgazdasági területek szabályozásának változásai az agroturisztikai fejlesztési lehetőségeket erősíti. 
 
Összességében elmodható, hogy Márianosztra a lakóterületfejlesztések és a turisztikai, agroturisztikai jellegű 
fejlesztések érdekében határozza meg területeinek fejlesztési irányait. 
 

Közlekedési szakági összefoglaló: 
 
A terv közlekedési jellegű változásai jellemzően a szabályozási vonalak felülvizsgálatára épül. Új hálózati 
jelentőségű nyomvonal kijelölést nem tartalmaz a terv. 
A tervkészítés során a település egyes lakó és vegyes övezetein belül, valamint a 12108 jelű országos közút és a 
Zebegény felé vezető út mentén törlésre kerülnek a szabályozási vonalak. 
Az új lakó fejlesztési területek megközelítése érdekében új szabályozási vonalakat tartalmaz a terv. A volt 
zártkerti területek már kijelölt lakóterületeit feltáró kiszabályozott útterület szabályozási vonalainak 
módosítása történik. 
Továbbá a vasút nyomvonal korrekcióját tartalmazza a terv a földhivatali nyilvántartás területi lehatárolásának 
figyelembevételével. 
 

Közmű szakági összefoglaló: 
 
A közműfejlesztési javaslat készítésénél alapelv, hogy beépítésre szánt területfelhasználás már csak teljes 
közműellátás megoldásával támogatható. Sajnálatosan a közcsatorna hálózat kiépítettsége messze elmarad az 
elvárttól, ezért átmenetileg a közcsatorna hálózat kiépítéséig a helyi közműpótló alkalmazását el kell fogadni, 
de csak az arra vonatkozó szigorú előírások teljesítése, a környezeti károkozás kizárásának a biztosítása esetén. 
 
A település területét érinti a vízminőség-védelmi terület övezete, amelyre vonatkozóan a 9/2019 (VI.14.) MvM 
rendelet előírja, hogy a településrendezési tervekben az érintett területekre külön, a felszín alatti vizek 
védelmét garantáló szabályozás szülessen. Ezért vízminőség-védelmi területre eső beépítésre szánt területen 
építeni kizárólag csak a teljes közműellátás megoldásával lehet. Ezeken a területeken átmeneti engedmény 
nem adható. 
 
Beépítésre nem szánt területhasznosítás esetén vízminőség-védelmi terület övezetén megengedhető szigorú 
feltételekkel az egyedi közműellátás megoldása is, az arra vonatkozó, HÉSZ-ben előírt feltételek teljesítésével. 
Egyéb beépítésre nem szánt hasznosítású területeken közművesítési kötelem nincs, de a környezet károsítás 
lehetőségét ki kell zárni.  
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Nagyon fontos, hogy új közüzemű vízellátás szigorúan csak a közcsatornás vízelvezetés egyidejű kiépítésével 
engedhető. 
 

Tájrendezési összefoglaló: 
 
A terv a mezőgazdasági területek vonatkozásában megtartja a már kialakított mezőgazdasági övezetek 
rendszerét, illetve az új igényeknek megfelelően új mezőgazdasái övezeteket alakít ki az agroturisztikai 
igényeknek megfelelően.  
Az erdőövezet rendszerében sem tartalmaz a terv jelentősebb változást, de figyelembe veszi az 
erdőnyilvántartás aktuális adatait és annak figyelembevételével igazítja az erdőövezetek rendszerét. 
A fejlesztési területek MATrT alapján igényelt zöldterületek rendszerét bővíti a fejlesztési területekhez 
kapcsolódóan. 
A tervi változásokkal érintett területek viszonylag kis területeket érintenek, tájrendezési szempontból 
beilleszthetők a történetileg kialakult települési és táji struktúrába. 
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1.2. Településrendezési javaslat 

 
1.2.1. Beépítésre szánt területek (lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, üdülő 
területek, különleges területek) 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK/ÖVEZETEK 

Lakóterületek: ((Lf) falusias lakóterület  
Vegyes területek: (Vt) településközpont terület 

Gazdasági területek: (Gksz) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület  
Üdülő területek: (Üh) hétvégiházaz üdülőterületek, Üü üdülőházas üdülőterületek 

Különleges területek: 
K-Mü (mezőgazdasági üzemi terület), K-Sp (különleges sport 
terület), K-Bv (büntetésvégrehajtási terület)., K-Re (különleges 
rekreációs terület), K-Tu (különleges turisztikai terület) 

 
Lakóterületek: 
 
A település meglévő és tervezett családiházas beépítésű lakóterületeit a falusias, Lf jelű területfelhasználási 
kategóriába és építési övezetbe sorolja a terv. Tervezett állapotban is a falusias lakóterületek teszik ki 
Márianosztra belterületének jelentős részét.  
Ebből adódóan a település területének döntő hányada családi-házas, telkes lakóterület, de kisvárosias jellegű 
többlakásos társasházak is jelen vannak a településen a településközpontban. 
 
A falusias lakóterület lehetővé teszi a területen mezőgazdasági tevékenységek folytatását (lakóterületet nem 
zavaró határértékekkel) és üzleti, kereskedelmi funkciót is magába foglal. A lakóterületek fejlesztése és 
beépítésének mértéke a jelentkező igényektől függ.  
A települési Önkormányzat alapvető szándéka, hogy a már meglévő lakóterületek ellátási színvonala 
növekedjék és a lakóterületté újonnan és már átminősített területrészeken a település mai adottságaival 
összhangba hozható, jobb minőségű beépítés jöjjön létre. 
 
Márianosztra központi belterületén lakó területeinek jelentős részén megvalósult mind a telekalakítás, mind a 
beépítés és infrastrukturális ellátás kiépült.  
A Községben szórványosan, elsődlegesen a belterületek peremterületein jelen vannak a lakóterület fejlesztésre 
már kijelölt területek. Továbbá beépítés alatt álló és tömbfeltárásra is alkalmas lakóterületek is rendelkezésre 
állnak, melyek területek jelentősebb lakóterületi tartalékot biztosítanak, azonban a beépítetlen ingatlanok 
jelentős része vagy az elhelyezkedésük, vagy a telekadottságaik okán jelen állapotukban nem felelnek meg az 
építési telek fogalmának és elvárásainak. A jelentős mennyiségű belterületi szalagtelkek valós építési 
lehetőséget rövid és középtávon nem tud biztosítani a település számára, mivel az elmúlt időszakban sem 
történt lakóközösségi kezdeményezés a telekújraosztási, telekhatárrendezési céllal. Jelenleg ezeket a 
tömböket érintően nincs önkormányzati és fejlesztői forrás a szükséges új közterület kialakítására, így a terület 
nem számít valójában tartalék lakóterületnek. 
 
Az ingatlannyilvántartásban jelenleg 216 db. belterületi üres ingatlant tart nyilván, azonban már a 2020 évi 
orotofotót is megvizsgálva a lakóépítési célú beépítetlen ingatlanok száma 174 db, azonban a telkek jelentős 
rész alkalmatlan beépítésre a terepviszonyai, a telekszélessége, vagy patak menti építési korlátozások okán. 
A települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállományból két belterülethez kacsolódó területrészen áll 
rendelkezésre kihasználatlan és lakóterületfejlesztési célú ingatlanállomány. Továbbá a központi belterületen 
még kertes mezőgazdasági területű ingatlanok lakóterületfejlesztése tervezett. 
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A szabályozási terv tervezete lehetőséget biztosít a még beépítetlen lakóterületfejlesztésre szánt területek 
tömbönként történő fejlesztésére, de ennek megvalósítását feltételekhez köti, mely megfelel a 
magasabbrendű jogszabályokban rögzített lakóterületfejlesztések szabályainak is. 
 
A jelen terv során a lakóterület céljára kijelölt területek: 

- a településközpontban lakóterületek közé ékelődött kertes mezőgazdasági területek 
- már részlegesen beépült terület, melyet a tervelőzmény is lakóterületfejlesztésre szánt 
- önkormányzati tulajdonú, belterülethez kapcsolódó volt zártkerti és mezőgazdasági területek.  

 
A fenti célok értelmében a szabályozási terv lakóterületein a jövőben is túlnyomó részt a telkes, környezeti 
adottságokhoz alkalmazkodó, családi házas beépítési jelleg megtartása javasolt, a helyi igényekkel 
összhangban. Emellett a településközpontban és az erre alkalmas lakóterületfejlesztési területen a többlakásos 
társasház kialakításának lehetősége is cél. 

Az új településterv készítés keretében lakó területhasználatot érintő változások részleteit a 1.7. fejezet 
tartalmazza. 
 

Vegyes területek: 
 
A településközpont vegyes területeken funkció tekintetében a közintézményeken, intézményeken kívül 
lakóépületek és más szolgáltató vállalkozások is találhatók. Ezeken a településközponti részeken alakult ki 
Márianosztra mai belterületének legintenzívebben beépített és legurbanizáltabb központi településrésze. 
Ezeken a területeken a fejlesztési és rendezési terv vegyes területfelhasználást tesz lehetővé, kereskedelmi-
szolgáltató, igazgatási, oktatási-művelődési, egészségügyi és lakó funkciójú épületek helyezhetők el itt.  
A terület viszonylagos tágassága és zöldterület, közkert és játszótér kiépülése lehetővé teszi a kompaktabb 
településközpont kiépülését.  
 
Az intézményellátás jelenlegi rendszeréről megállapítható, hogy a település területének közintézményi 
ellátottsága megfelelő.  
A KSH 2021-es adatai alapján lakónépessége 818 fő és a lakások száma 382. A népességet figyelembevéve, ez 
2,1 fő per lakást jelent.  
A lakóterületi fejlesztésre jelen tervben kijelölt és a be nem épült fejlesztési területek, hosszú távon 
mintegy 126 db beépíthető lakótelek (256 lakás) -növekményt ill. beépítést generálhat Márianosztra 
területén, amely kb. 537 fős lakónépesség növekedéssel jár együtt. Ennek hatásai minden intézményi és 
szolgáltatási kapacitást érinthetnek.  
A tervmódosítás keretében megállapítható, hogy a község rendelkezik a főbb településközponti funkciókat 
magába foglaló településközponttal, és a további intézményfejlesztési lehetőségek kielégítése a mai 
intézményterületeken és azok környezetében megoldhatók. Az intézményellátás jelenlegi rendszeréről az 
elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a jelenlegi népességszámhoz képest a közintézmények a 
normatív számítások szerint jelenleg még megfelelőek, de a számított népességnövekedés esetén fel kell 
készülnie a településnek az intézményeinek bővítésére.  
 
A településközpont vegyes területeken belül a konkrét közintézmények, ellátási létesítmények területi 
elhelyezkedésüket tekintve változhatnak, cserélődhetnek a minél gazdaságosabb terület- illetve 
épülethasználat biztosítása érdekében. 
A későbbiekben esetlegesen szükséges új intézmények, és településközponti funkciót ellátó építmények 
elhelyezésére az intézmények mai területén és egyéb tartalékterületeken állnak rendelkezésre. 
 
A kereskedelem és a szolgáltatás alapfokú ellátását főleg magánvállalkozók elégítik ki. 
A település kereskedelmi és szolgáltató intézményeivel kapcsolatban megállapítható, hogy a piacgazdaság 
folyamatai fogják kielégíteni a jelentkező lakossági igényeket, ezért méretezésük nem indokolt és nem 
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lehetséges. A beépítésre szánt területek építési övezetei közül több építési övezetben is adott a lehetőség a 
kereskedelmi és szolgáltató célú vállalkozások létesítésére.  
 
A településterv további településközponti területeket nem jelöl ki, de az intézmények telkén további bővítési 
lehetőségeket biztosit a Helyi építési szabályozásban előírásain keresztül. 
 
Az új településterv készítés keretében új vegyes településközpont területfejlesztés nem történik, kizárólag 
a már kijelölt vegyes területen belül történik övezeti változás, ennek részleteit a 1.7 fejezetben mutatjuk 
be. 

 
Gazdasági területek 
 
A helyi gazdasági és kereskedelmi-szolgáltató munkahelyek mára részben a lakótelkeken, részben az önálló 
vállalkozási célú telkeken valósultak meg. A tisztán vállalkozási célú telephelyek a régi telephelyek 
hasznosításával, és új területek igénybevétellel valósultak meg. 
 
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban kijelölt és igénybe vett gazdasági területek 
fejlesztése a cél. A gazdasági területek kijelölésénél a tervelőzményt, valamint a települési adottságokat, az 
önkormányzati és fejlesztői elképzeléseket egyaránt figyelembe vette. 
 
A településterv jelenleg nem irányul a tervezett gazdasági területek növelése. Márianosztrán egyetlen 
gazdasági övezetbe sorolt terület található alacsony beépítési lehetőséggel a belterület déli határában.  
 
A település és táji környezete jellegéből fakadóan csak olyan gazdasági tevékenység, és csak oly 
mértékben javasolt ill. telepíthető, amely a lakó- és a természeti, táji környezetet, a településképet 
semmilyen mértékben nem zavarja, nem szennyezi és nem károsítja. 
 
 

Üdülő területek 
 
A település kijelölt üdülőházas és hétvégi házas üdülőterületi a Belterület É-i és a Közigazgatási terület DK-i 
határában találhatóak. 
A jelenlegi beépítetlen területek a vasút mentén és a Zebegény felé vezető út mentén találhatóak. A 
tervelőzmény ezeket a területet szabályozta, azonban beépítésük és fejlesztésük nem történt meg.  
Jelenleg ezek a területek mezőgazdasági területként hasznosítottak. A tulajdonosi kör részéről nem érkezet 
üdülő célú területfejlesztési szándék. Az Önkormányzat részéről felvetődött ezen területek mezőgazdasági 
területbe történő visszasorolása, azonban a terület minőségi osztálya, védettsége, belterülettől való 
elszakadása a későbbiekben a terület beépítésre szánt területkénti kijelölését és hasznosítását 
ellehetetlenítené. Ezért a területek fejlesztési és szabályozási szinten is megadott határidőig üdülőterület 
marad. 
 
Márianosztra volt zártkerti területeinek egy részét hosszútávon üdülőterületként képzeli el. Ennek 
érdekében a fejlesztési terv tartalmazza azokat az üdülőterületeket, amiket hosszútávon a szükséges 
településrendezési szerződések és infrastruktúrafejlesztés előkészítésének függvényébe a jövőben 
fejlesztésre szán. 
 
A településterv készítés keretében tervezett új üdülő területfejlesztés kijelölése nem történik, de a 
meglévők ütemezéséről a 1.7. fejezet ad tájékoztatást. 
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Különleges területek 
 
A település igazgatási területén több olyan területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a 
különleges területek közé sorolható. A különleges területek közös és lényeges jellemzője, hogy a környezetükre 
gyakorolt hatásuk jelentős, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek. Ezeket a 
különleges területhasználatokat eltérő beépítési és területhasználati (környezeti) igényeik miatt a szerkezeti és 
a szabályozási terven is eltérő területfelhasználási kategóriákba és építési övezetekbe is soroltuk. 
 
A tervelőzményben Márianosztra területén K-Mü (mezőgazdasági üzemi terület), K-Sp (különleges sport 
terület), K-Bv (büntetésvégrehajtási terület)., K-Re (különleges rekreációs terület) került besorolásra. 
 
Mivel Márianosztra közigazgatási területének táji környezetét figyelembe véve a gazdasági gazdálkodási és 
egyéb védelmet igénylő területhasználatot a terv jelentős részben sorolja a különleges területhasználati 
kategóriába. 
 
Ennek a különleges területhasználatnak a bővítését a jelen településterv egyetlen kisebb 
önkormányzati tulajdonú területen tervezi a Kóspallag felé vezető út mentimezőgazdasági terület. 
 
Az új településterv készítés keretében a külterületen a K jelű különleges terület növelése korlátozottan 
tervezett, melynek részleteit a 1.7. fejezet tartalmazza. 

 
1.2.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges 
területek) 

 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK/ÖVEZETEK 

Közlekedési területek: 
- közúti közlekedési terület -főhálózat (Köu) 
- közúti közlekedési terület-kiszolgáló út (Köu-k) 
- egyéb közlekedési terület- vasút (Köe) 

Közmű területek: - közműelhelyezési területek övezete Közm 

Zöldterületek: 
- közpark övezete (Zkp) 
- közkert övezete (Zkk) 

Erdő területek: 
- erdőterületek övezetei 

védelmi erdő-(Ev), egyéb erdő (Ee,) 

Mezőgazdasági területek: 
- Általános és kertes mezőgazdasági területek övezetei: 

Má-1, Má-2, Má-at, Mák-1, Mák-2, Mk-1, Mk-2, Mk-3 
Vízgazdálkodási területek. - vízgazdálkodási terület övezete: (Vg) 
Természetközeli területek - Márianosztra területén nincs természetközeli övezet kijelölve 

Különleges Beépítésre nem 
szánt területek 

- különleges temető övezete (Kb-T) 
- különleges sportterület övezete (Kb-Sp) 
- különleges bánya területek övezete (Kb-B) 
- különleges lőtér övezete (Kb-lo) 
- különleges rekreációs terület övezete (Kb-re) 
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Közlekedési területek 
 
A belső úthálózat az egyes területrészeket a szükséges mértékben feltárja. Néhány tömbbelsőben található 
közterületi kapcsolat nélküli telek, melyek telekalakításai az övezeti előírásoktól eltérően történtek. Az 
úthálózatba alapvető településrendezési beavatkozásként  

- az országos közutak szabályozási szélességének felülvizsgálata 
- A belterületi közút szabályozások felülvizsgálata, törlése 
- A tervezett területfejlesztések közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálata, szabályozási vonalak 

feltüntetése tervezett,  
 
Az új településterv készítés keretében a közlekedési területek változásait az 1.7. fejezet ismerteti. 
 

Zöldterületek 
 
A település területén meg kell őrizni a kialakult kedvező zöldfelületi arányt, a zöldfelületek minőségét azonban 
lehetőség szerint javítani kell. 
A belterületen, ahol az utak szélessége és az elhelyezett közművek lehetővé teszik, biztosítani kell az utak 
melletti fasor telepítését. Különös figyelmet kell fordítani a faluközpont fásítására. A fásításhoz honos fajokat, 
esetleg gyümölcsfákat is lehet használni. 
 
A tervezett módosítások zöldterületeket is érintenek.  

- A 2.sz. módosítási területen, a Dózsa György utca melletti, belterülethez kapcsolódó mezőgazdasági 
területen (a szerkezeti terven Má, a szabályozási terven Zkp besorolású terület) Falusias lakóterület 
kerül kialakításra, mintegy 2800 m2-en. 

- A tervezett falusias lakóterületekhez kapcsolódóan - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - min 5% 
zöldterület kijelölés szükséges. Ezen zöldterület kijelölkések összességében mintegy 0,6 hektárt 
tesznek ki. Az érintett ingatlanok (hrsz: 205, 0102/9, 0167/3, 0167/80) 

 
A közterületeken levő jelentősebb zöldfelületek a zöldterületek övezetébe kerültek közparkként, illetve 
közkertként besorolásra.  
 
A zöldterületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. Az új zöldfelületek 
létesítését és meglévők felújítását kertészeti kiviteli tervek vagy közterületalakítási terv alapján javasolt 
végrehajtani. A zöldfelületek növényzettel való megfelelő borítottságát biztosítani kell. A közterületeken az 
előzőeken túl további zöldfelületi elemekként alakítandók ki az utcafásítások és zöldsávok. 
 
Jelen felülvizsgálat keretében új zöldterületek kijelölésének részleteit az 1.7. fejezet tartalmazza. 
 

Erdőterületek 
 
Az erdőterületek rendezése az ökológiai és ökonómiai szempontok figyelembevételével készült. Az 
erdőterületek szakszerű kezelése, az erdőgazdálkodás folytatása az üzemtervek alapján biztosítandó. 
 
Az erdők nagy része a Nemzeti Park területén fekszik, ezek mennyisége nem csökkenhet, állapota nem 
romolhat.  
A meglévő erdőterületeket a terviváltozások nem érintik, erdőterületi csökkentés nem tervezett. 
Új tervezett erdőterületeket az eredeti módosítási program nem tartalmaz, de a településterv készítés során 
pontosítottuk „Országos Erdőállomány Adattár” adatszolgáltatás alapján az erdőterületek lehatárolásokat. 
Ezáltal a területi mérleget tekintve növekedett az erdőterületek nagysága, de ez a „növekmény” virtuális, mivel 
csak a meglevő erdőterületek térképi pontosításáról van szó. 
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Mezőgazdasági területek 
 
A jelenleg hatályos terv a község mezőgazdasági területeit az általános (Má), korlátozott (Mák) és kertes (Mk) 
övezetekbe sorolja, ezek struktúráját célszerű megtartani, az erdő és mezőgazdasági területek lehatárolásainak 
kisebb területi korrekciójából következő pontosításokkal. 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park határán, ami nagyjából az erdő- és mezőgazdasági területek tájhatára, egy 
pufferzónát célszerű biztosítani, ahol a minél inkább természetközeli tájhasználat és művelési módok 
részesítendők előnyben. Itt például az intenzív művelés, az állattartás és a beépíthetőség korlátozása célszerű 
lehet, lehetőleg a természetvédelmi szervek és alapok koordinálásával és támogatásával.  
A belterületen lévő, továbbra is mezőgazdasági hasznosítású kertfelhasználású telkek és telekrészek 
beépíthetőségét oly módon kell szabályozni, hogy a későbbi lakóterüetfejlesztési szándékot ne lehetetlenítse 
el.  
A mezőgazdasági területek jelentős része az országos ökológiai hálózat pufferterület övezetébe tartozik. 
A terv új beépítésre szánt területi javaslatai elsősorban a Damásdi-patak mentén és a volt zártkerti területeken 
helyezkednek el. 

 
Vízgazdálkodási területek 
 
A település vízgazdálkodási területbe sorolt térségi jelentőségű felszíni vízfolyása a Damásdi-patak. Egyéb 
vízgazdálkodással összefüggő területei a Bezina-patak, Bőszobi-patak, Medresz-patak, Kis-Hanta-patak és 
Malom-völgyi-patak, valamint a kisebb vízfolyások, vízmosások és az állóvizek medre és parti sávja. 
A vízgazdálkodási területeket a tervi módosítások közvetlenül nem érintik. Kizárólag az erdőkataszter és a 
földhivatali alaptérképi nyilvántartás településtervben történő érvényesítése okán változott a tervezett 
vízgazdálkodási terület nagysága. 

 
Természetközeli területek 
 
Márianosztra közigazgatási területén jelenleg nincs kijelölve természetközeli terület övezete és az övezet 
módosítások közt sem szerepel. A természetközeli állapotban fennmaradt területek egyedi természeti 
védettség alatt állnak vagy az ökológia hálózat részeként védett területek, területfelhasználási átsorolásuk 
jelenleg nem indokolt. 

 
Beépítésre nem szánt különleges területek 
 
Olyan területek, amelyek funkciójukat tekintve egyediek, más területfelhasználási egységbe nem sorolható, 
jellemzően nem beépített vagy nem beépítésre szántak.  
Meglévő beépítésre nem szánt különleges területek körébe tartozó területek:  

- különleges temető övezete (Kb-T) 
- különleges sportterület övezete (Kb-Sp) 
- különleges bánya területek övezete (Kb-B) 
- különleges lőtér övezete (Kb-lo) 
- különleges rekreációs terület övezete (Kb-re) 

 
A településterv készítése során új beépítésre nem szánt különleges területi besorolást tervez kijelölni 
Márianosztra Község közigazgatási területén.  Ilyen az önkormányzati tulajdonú volt hulladéklerakó telep 
területe, melynek részleteit a 1.7. fejezet tartalmazza. A beépítésre szánt közműterületek 
közműelhelyezési területek övezetébe kerülnek át. 
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1.3. Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség 

megőrzésére 
 
A településterv alátámasztásaként elkészül a megalapozó vizsgálat és az Örökségvédelmi hatástanulmány a 
Kulturális Örökség Védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet alapján, amely 
megalapozza a településterv és a felülvizsgálandó településképvédelmi rendelet előírásait. 

 
Általánosságban jellemző, hogy úgy az épített, mint a természeti értékek állapotára, esetleg a fennmaradására 
a környező területhasználatok potenciális kockázatot jelentenek. A terv nem tartalmaz olyan tervezett új 
elemeket, amelyek ezt a kedvezőtlen folyamatot erősítenék, de a már meglévő káros hatások csökkentésére a 
terv a következőkben felsorolt fontosabb intézkedéseket alkalmazza: 
 
- Épített örökség védelme. Az erre vonatkozó intézkedéseket az építési szabályzat és településképi 

rendelet tartalmazza, míg érintettség esetén a szabályozási tervlap tartalmazza az épített értékvédelem 
körébe tartozó területeket, illetve objektumokat.  
A során lehatárolt értékvédelmi területek, valamint ezekhez kapcsolódó előírások pozitív hatása 
településterv készítése nem kétséges, de a hosszabb távon értékelhető eredménye a végrehajtás 
hatékonyságán múlik.  

 
- Természeti értékek védelme. A természeti értékek védelmére vonatkozó magasabb rendű jogszabályok 

a védelem típusától függően, többnyire az illetékes Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség és a 
Nemzeti Park Igazgatóság bevonását írják elő. Érintettség esetén a tervlapok tartalmazzák a természeti 
értékvédelem alatt álló területeket. 
A településterv készítése során lehatárolt természeti értékvédelmi területek, valamint ezekhez kapcsolódó 
előírások pozitív hatásúak, de az eredményességük az alkalmazásuk hatékonyságától nagymértékben 
függ. 
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1.4. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat, csapadékvíz-

gazdálkodás 
 
1.4.1. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat 

 
A tájrendezési javaslat célja a község történelmi tájszerkezetének védelme és a fenntartható fejlődés 
biztosítása. A racionális földhasználat elvének megfelelően meg kell tartani és védeni a Börzsöny természeti és 
táji értékeit, az ehhez kapcsolódó erdőket, réteket és legelőket. Itt is a biológiai sokféleség és az extenzív 
gazdálkodás egyensúlyának megteremtése a feladat. 
 
A kedvező termőhelyi adottságú területeken az árutermelő mezőgazdaság megtartása indokolt, ezek 
általános mezőgazdasági területként szabályozottak. Ilyen terület Márianosztrán csak foltokban található, a 
település déli határában, és a zebegényi Újvölgy felé vezető út déli oldalán, ahol a terep szintnövekedése 
minimális. Ezek szántóföldi növénytermesztésre, takarmánynövény termesztésére alkalmas területek. A 
településrendezés eszközeivel biztosítani lehet és kell a gazdaságos birtokméret kialakítását, egy-egy család 
eltartását, illetve a termőföldek további elaprózódásának megakadályozását. Célszerűen ebben a 
területfelhasználási egységben, a legkisebb telek 1,0 – 30,0 ha nagyságú lehet. A gazdasági épületekkel és 
lakóépülettel beépíthető telek területe legalább 10 ha illetve intenzív kertészeti kultúra esetén 5 ha. A 20 ha-nál 
nagyobb egybefüggő táblákat gyepsávok, fasorok és egyéb élőhelyként is funkcionáló ökológiai folyosókkal 
kell kisebb egységekre tagolni. 
 
A természetvédelmi, tájszerkezeti szempontból értékes rétek, legelők összefüggő természeti területeit 
biztosíthatjuk, ha a legelőket korlátozott funkciójú területként szabályozta már az előzményterv is. A 
korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek olyan, a táj- és természetvédelmi, tájkarakter-védelmi, 
vízminőség-védelmi és városképvédelmi szempontból érzékeny területek, melyeken építmények csak akkor 
alakítható ki, ha azok a táji-természeti értékeket nem károsítják. Hasznosítása lehet integrált, extenzív 
mezőgazdaság, illetve rét, legelő és erdő. Épület igény esetében elsősorban a már meglévő gazdasági 
épületeket, istállókat kell igénybe venni. Fontos kritérium, hogy a korlátozott mezőgazdasági területeken a 
vegyszerhasználatot mérsékeljék. 
 
Az állattenyésztés majorokban történő koncentrációjával a legelők korlátozott funkciójú területekként való 
szabályozásával biztosíthatóak az összefüggő természeti területek. 
A természetvédelmi területek mellett legalább 50 - 100 méteres nagyságrendű pufferzóna kialakítása indokolt. 
Itt nem lehet elhelyezni épületet, és intenzív mezőgazdálkodás (vegyszerek, stb.) alkalmazása is elvetendő. 
 
Földhasználati és tájképi szempontból is kedvező hatású, ezért javasolt a felhagyott, bozótosodó, rossz 
adottságú szántók indokolt átminősítése legelővé illetve rétté, esetleg, ahol a mezőgazdasági jelentőségét 
már teljesen elveszítette, az erdősítés lehet az optimális megoldás. 
 
A tájszerkezet meghatározó elemei a volt zártkertek, szőlőskertek. Márianosztrán, a település és a 
természetvédelmi terület között húzódó kertség sajátos használata mellett, sajátosan alakult a telekszerkezete 
is. A területeknek továbbra is a pihenést és a szőlő-gyümölcstermesztést kellene szolgálnia a terület 
infrastruktúra fejlesztéséig, így kertes mezőgazdasági övezetbe soroltak. Az egységes tájkép megtartása és a 
beépítés szabályozása fontos feladat. 
 
A tervi változásokkal érintett területek viszonylag kis területeket érintenek, tájrendezési szempontból 
beilleszthetők a történetileg kialakult települési és táji struktúrába. 
Táj és környezetalakítási szempontból elsősorban a belterület északi részén lévő lakóterület fejlesztések 
érdemelnek figyelmet, mind ütemezési, mind látványvédelmi szempontból.  
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Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztése 
 
A zöldinfrastruktúra hálózat elemeinek fejlesztési javaslatai a következőkben foglalhatók össze:  
− Külterületen az erdőterületek fejlesztésére települési források hiányában kevés a lehetőség.  
− Belterületen, a közösségi rekreációs célokat szolgáló zöldterületek, közparkok fejlesztésére kevés szabad 

terület áll rendelkezésre. A zöldterületek és közparkok kialakítását kertépítészeti tervek alapján, a 
várostűrés szempontjainak figyelembevételével kell kialakítani. A formájuk, vagy elhelyezkedésük miatt 
korlátozottan hasznosítható területrészeken is kialakíthatók kisebb kiterjedésű új zöldterületek. 
Új zöldterületek viszonylag kis területi kiterjedésben, a beépítésre szánt (lakó és intézményi) területi 
módosításokhoz kapcsolódó előírások érvényesítése során kerül kijelölésre. 

− Belterületen, elsősorban a közlekedési területeken található közterületi fasorok és cserjesávok 
fejlesztésében rejlenek lehetőségek. A közterületeken a közterület szélességétől függően legalább egy 
oldali fasort célszerű kialakítani. A fasorok telepítésénél legalább utcánként (illetve a kereszteződések által 
határolt utca szakaszonként) egyazon fa fajtából javasolt a fasorokat kialakítani. A fasorok telepítését 
faültetési (vagy kertépítészeti kiviteli) terv alapján kell végezni. A fasorok folyamatos fenntartásáról 
gondoskodni kell. 

− A beépítésre szánt területeken amennyiben legalább az övezeti előírásokban szereplő zöldfelületi aránynak 
megfelelően kerülnek kialakításra a telken belüli kötelező zöldfelületek, azzal számottevően javulna a 
település egészének a zöldinfrastruktúra rendszere. 

 
Zöldinfrastruktúra hálózat, zöldfelületi ellátottság alakulása 
 
A tervben megfogalmazásra kerülő övezeti változások következtében mennyiségileg alapvetően nem változik 
a zöldfelületi ellátottság. Ellenben a közterületeken található zöldfelületek (közparkok és fasorok) fenntartási 
színvonalának emelésével minőségi értelemben javulás várható. 
 
Zöldinfrastruktúra hálózat elemei ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
 
A belterületi zöldfelületek minőségének (és mennyiségének) javításával tovább növelhető a település 
környezetállapotának javításában betöltött ökológiai szerepük. Az állatvilág számára új élőhelyek 
megjelenésével növekszik a biodiverzitás. A növényzet mennyiségének növekedésével nagyobb arányú a 
pormegkötés, a zajszűrés, a rezgés elleni védelem és kis mértékben javul a mikroklíma. 
Külterületen elsősorban a természeti értékvédelem alatt álló zöldinfrastruktúra (illetve ökológiai hálózati) 
elemek megőrzésével tovább növekszik a biodiverzitás, míg a mezővédő fasorok és cserjesávok megtartásával 
és fejlesztésével a mezőgazdasági területeken csökken az erózió és a defláció mértéke. 
 

1.4.2. Csapadékvíz-gazdálkodás 
 
A közműellátás vonatkozásában ma már meghatározó szempontként jelentkezik a környezetvédelmi 
követelmények teljesítése mellett a fenntarthatóság biztosításának igénye, valamint az egyre erőteljesebben 
érezhető klímaváltozás hatás-kompenzálására miként tud a jelenleg üzemelő közmű infrastruktúra felkészülni, 
alkalmazkodni. A szélsőségessé vált időjárás hatására előforduló nagyobb csapadékesemények és az általános 
felmelegedés kompenzálását szolgáló közműfejlesztési feladatok megoldása során is az élhetőség fenntartása 
meghatározó követelmény.  
 
A klímaváltozás során tapasztalható szélsőségesebb csapadékvíz mennyiségek zavarmentes elvezetése 
érdekében a vízelvezető rendszer korlátozott szállítókapacitására, illetve a kiépítettségének a hiányosságára 
tekintettel a vízelvezető rendszer fejlesztésében nagyobb szerepet kaphat a helyi víz-visszatartás megoldása. 
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A hálózati rendszer tehermentesítését szolgáló helyi vízvisszatartás megoldására telekszinten és közterületen 
is megoldást kell keresni. A helyi vízvisszatartásra minden új építési tevékenységnél megoldást kell keresni, 
mivel a kiépített hálózat többlet-terhelést fogadni csak nagyon korlátozottan tud. A közterületi vízelvezetés 
javítására a vízgyűjtők szállítóképességét lehetne növelni a vízgyűjtőre telepítendő záportározókkal, amelyet 
célszerű úgy kialakítani, hogy többfunkciós hasznosításra is alkalmas legyen.  
 
A hiányzó szakaszok kiépítésével, kialakításával és a település szinten továbbra is megmaradó jellemzően nyílt 
árkos rendszerű vízelvezetéssel, annak hidraulikai rendezésével biztosítható a csapadékvíz zavarmentes 
elvezetése. A beépítésre nem szánt területen is legalább nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszert kell 
kiépíteni és annak zavarmentes üzemét folyamatos karbantartással kell biztosítani. 
 

 

1.5. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat 

 
A területfelhasználás változtatási lehetőségét befolyásoló, szerkezeti tervet érintő, feltárt közművekkel 
összefüggő természeti és közműhálózati rendszerek okozta korlátozó adottságok 
 
Adottságként kell kezelni azokat a közműbázisokat, közműhálózatokat és létesítményeket, valamint azok 
védelmét szolgáló terület igényeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek a vízmű 
területek, vizes élőhelyek, stb., illetve továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló 
hely értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak. A tervezés során 
tehát területfelhasználást korlátozó adottságként kell kezelni: 

 
Vízellátás területén: 
Korlátozó adottság a regionális vízellátó gerincek nyomvonala, a vízmű területek, a víztározók helye és a 
vízelosztás jelentősebb állóeszköz értékű, nagyobb átmérőjű vezetékei. 

 
Szennyvízelvezetés, kezelést érintően:  
A főgyűjtő hálózat nyomvonala és a meglevő (döntő hányadban nem bűzzáróan kivitelezett) szennyvízátemelő 
műtárgyak. 

 
Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában: 
A tavak, a vízfolyások, patakok és a jelentősebb árkok és azok mederkarbantartó sávjainak területigényét. 
 

Villamosenergia-ellátás vonatkozásában: 
A településen áthaladó 22 kV-os hálózat nyomvonalát.  
 

Földgázellátással kapcsolatosan:  
A jelentősebb állóeszköz értékű nagyközép-nyomású gerincelosztó hálózat nyomvonalát, biztonsági övezetét 
és létesítményeit.  
 

Elektronikus hírközlés vonatkozásában:  
A település területén már üzemelő vezeték nélküli ellátást szolgáló antenna helyét. 
Természetesen a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, nagyon indokolt esetben, ezeknek a 
területfelhasználást korlátozó adottságként rögzített hálózatoknak és létesítményeknek is a 
helyváltoztatására, de a megvalósítása várhatóan költségigényessége miatt nem lesz gazdaságos. A kiváltás 
költsége és a kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés 
közötti mérlegelés alapján lehet a gazdaságosság kérdésében dönteni. 
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Közműellátás és elektronikus hírközlés javaslat 
A közműfejlesztési javaslat készítésénél alapelv, hogy beépítésre szánt területfelhasználás már csak teljes 
közműellátás megoldásával támogatható. Sajnálatosan a közcsatorna hálózat kiépítettsége messze elmarad az 
elvárttól, ezért átmenetileg a közcsatorna hálózat kiépítéséig a helyi közműpótló alkalmazását el kell fogadni, 
de csak az arra vonatkozó szigorú előírások teljesítése, a környezeti károkozás kizárásának a biztosítása esetén. 
 
A település területét érinti a vízminőség-védelmi terület övezete, amelyre vonatkozóan a 9/2019 (VI.14.) MvM 
rendelet előírja, hogy a településrendezési tervekben az érintett területekre külön, a felszín alatti vizek 
védelmét garantáló szabályozás szülessen. Ezért vízminőség-védelmi területre eső beépítésre szánt területen 
építeni kizárólag csak a teljes közműellátás megoldásával lehet. Ezeken a területeken átmeneti engedmény 
nem adható. 
 
Beépítésre nem szánt területhasznosítás esetén vízminőség-védelmi terület övezetén megengedhető szigorú 
feltételekkel az egyedi közműellátás megoldása is, az arra vonatkozó, HÉSZ-ben előírt feltételek teljesítésével. 
 
Egyéb beépítésre nem szánt hasznosítású területeken közművesítési kötelem nincs, de a környezet károsítás 
lehetőségét ki kell zárni.  
 
Nagyon fontos, hogy új közüzemű vízellátás szigorúan csak a közcsatornás vízelvezetés egyidejű kiépítésével 
engedhető. 
 
A módosítással érintett területek közül az alábbiaknak van közvetlen közműellátással kapcsolatos érintettsége:  
 
 
A fejlesztési területekre vonatkozó megállapításokat és javaslatokat a 1.7. fejezet tartalmazza. 
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1.6. Védelmi és korlátozóelemek (veszélyeztetett, illetve veszélyeztető 
tényezőjű területek; védőterületek, védősávok; a táj, a természeti és 
az épített környezet, a környezeti elemek védelmével kapcsolatos 
korlátozások területei) 

1.6. 1. A védőterületek és védőtávolságok, korlátozások 
A védőterületek és védőtávolságok lehetnek: 

- műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű- )védőterületek, korlátozások  
- környezetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- örökségvédelmi korlátozások 
- egyéb korlátozó tényezők  
- egyes sajátos jogintézmények korlátozásai 

 
1.6.2. Műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű nyomvonalak) védőövezetek 

- országos közutak védőtávolsága: 12106 j. és 12108 jelű országos közutak, védőtávolsága a tengelytől 
mért 50-50 m 

- 20 KV elektromos légvezeték védőtávolsága a tengelytől mért  
     külterületen:5,0-5,0 m 
     belterületen. 2,5 -2,5 m 

- keskeny nyomtávú vasút (erdei kisvasút) védőtávolsága a tengelytől mért 50-50 m 
 

1.6.3. Környezetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- megszűnt kommunális hulladéktelep …………… 500 m  

 

1.6.4. Táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- A táj- és természetvédelmi célú területek (Nemzeti Park, Natura2000, Országos Ökológia Hálózat 

területei) körül nincsenek kijelölve egyedi határozattal és egyéb jogszabállyal megállapított 
védőterületek.  

- Az Országos Ökológia Hálózat (OÖH) pufferterületi övezete az OÖH egyfajta védőzónájának 
tekinthető, amelyet az MATrT alapján kijelölt és lehatárolt Pest megye Területrendezési Terve, 
amelyet a SZT feltüntet és a rá vonatkozó szabályokat alkalmazza. A pufferterületi övezetet sem érinti 
településterv változása. 

 
1.6.5. Örökségvédelmi védőterületek, korlátozások 

- Műemlékek és műemléki környezetük egyéb magasabbrendű előírásai és korlátozásai 
- Régészeti lelőhelyek vonatkozó egyéb magasabbrendű előírásai és korlátozásai 
- Helyi művi értékek előírásai és korlátozásai 

 
1.6.6. Egyéb korlátozó tényezők 

- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt 
árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, az önkormányzati 
és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m szélességű sáv szabadon kell hagyni. 
 

1.6.7. Egyes sajátos jogintézmények korlátozásai 
Márianosztra Község Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott településrendezési célok 
magvalósításához szükséges ingatlanokra elővásárlási jogot jegyezhet be. Ennek lebonyolítása a mindenkori 
hatályos jogszabályok szerint történhet. Az Elővásárlási jog bejegyzésének szabályait –a jelenleg hatályos 
jogszabályok szerit- az Építési Törvény 25.§ –a rögzíti 
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1.7. A módosítással érintett területek bemutatása 
1.7.1. A módosítással érintett területek összefoglaló táblázata 

sorszám Érintett területek/cél 
Tervlapmódosítást is igénylő feladatok 

Hrsz. Terület/ 
ha 

Hatályos 
területfelhasználás 

besorolás 

Tervezett 
Fejlesztési tervi 

besorolás 

Hatályos övezeti 
besorolás 

Tervezett övezeti 
besorolás 

1. 

Márianosztra településközpont (Rákóczi út és 
környezete) Vt településközpont övezeti 
előírásainak és övezeti besorolásának 
felülvizsgálata, új építési övezet bevezetése. 

265 2,5  
Vt 

településközpont 
vegyes terület 

Vt 
településközpont 

vegyes terület 

Vt-1 
településközpont 

vegyes övezet 

új Vt-3 
településközpont 

vegyes övezet 

2 

Új beépítésre szánt terület: 
Márianosztra Dózsa György utca melletti, 
belterülethez kapcsolódó mezőgazdasági terület 
fejlesztési és rendezési szintű módosítása 
 Má, mezőgazdasági, illetve Zkp közpark besorolású 
terület (Lf) falusias lakóterületi kialakítása. 
4 db új építési telek, max. 8 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépítendő 

0102/4 
hrsz 

0,2800 
(Má) 

mezőgazdasági 
terület 

(Lf) 
falusias lakóterület 

(Zkp-2) 
közpark 

(Lf-1) 
falusias 

lakóövezet 

2.Komp
. 

MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges 
zöldterületi kijelölés mértéke a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek  nagysága (2800 
m2 5%-a=140 m2 

 140 m2     

3 

Új beépítésre szánt terület: 
Márianosztra Ady Endre útról tervezett 
megközelítéssel a 141 hrsz-ú telken, belterülethez 
kapcsolódó kertes mezőgazdasági terület 
fejlesztési és rendezési szintű módosítása  
Mk, kertes mezőgazdasági besorolású területen (Lf) 
falusias lakóterületi kialakítása. 
10 db új építési telek, 20 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépítendő 

136 
137 
138 
139 
143 
144 
145 
148 
149 

0,6486  

(Mk) 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

(Lf) 
falusias lakóterület 

(Mk-1) 
kertes 

mezőgazdasági 
övezet 

(Lf-1) 
falusias 

lakóövezet 

3.Komp. 

MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges 
zöldterületi kijelölés mértéke a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (6486 
m2 5%-a=324 m2 

 324 m2     

4/a. 
Új beépítésre szánt terület: 196-203 

204 
0,2589  (Mk) 

(Lf) 
falusias lakóterület 

(Mk-1) (Lf-1) 
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Márianosztra Temető útról tervezett 
megközelítéssel, belterülethez kapcsolódó kertes 
mezőgazdasági terület fejlesztési és rendezési 
szintű módosítása  
Mk, kertes mezőgazdasági besorolású terület (Lf) 
falusias lakóterületi kialakítása. 
5 db új építési telek 10 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépítendő 

206 
 hrsz. 

kertes 
mezőgazdasági 

terület 

kertes 
mezőgazdasági 

övezet 

falusias 
lakóövezet 

4.Komp
. 

MATRT. 12.§ (3) értelmében szükséges 
zöldterületi kijelölés mértéke a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (2589 
m2 5%-a=129 m2 

 129 m2     

4/b 

A 2, 3, 4 módosítási terület zöldterületi 
kompenzációjaként a szükséges minimum 593 
m2-es közkert terület kijelölése szükséges. 
A tervezett közkert terület önkormányzati 
tulajdonú területen tervezett. 

205 1560 m2 

(Mk) 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Zkk 
közkert terület 

(Mk-1) 
kertes 

mezőgazdasági 
övezet 

Zkk 
közkert övezet 

5. 

Kijelölt, be nem épült falusias lakóterület övezeti 
előírásainak, valamint a tervi szabályozási vonalak 
felülvizsgálata. (A Szőlő utcából nyíló külterületi 
volt zártkerti terület) 
47 db új építési telek 94 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépítendő 

0167/23-
47 

1373/2-
1435 

5,03  
(Lf) 

falusias lakóterület 
(Lf) 

falusias lakóterület 
Lf-2 

falusias lakóövezet 

(Lf-2) 
falusias 

lakóövezet 

6. 

Új beépítésre szánt terület (2,65 ha) 
Külterületi volt zártkerti Mk kertes mezőgazdasági 
területen tervezett falusias lakóterület a 1492 hrsz-ú 
külterületi út mentén. 
26 db új építési telek, 52 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépítendő 

0167/2-17 2,52 

(Mk) 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

(Lf) 
falusias lakóterület 

(Mk-2) 
kertes 

mezőgazdasági 
övezet 

(Lf-2) 
falusias 

lakóövezet 

6. 
komp. 

MATRT. 12.§ (3) értelmében szükséges 
zöldterületi kijelölés mértéke a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
melynek nagysága 2,52 ha 5%-a=1260 m2 

0167/3 
0167/80 

1374 m2 

(Mk) 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Zkk 
közkert terület 

(Mk-2) 
kertes 

mezőgazdasági 
övezet 

Zkk 
közkertövezet 

7. 

A 12108 jelű Kóspallag irányába vezetőországos 
közút mellett az önkormányzati tulajdonú 
mezőgazdasági területen beépítésre szánt 
különleges turisztikai terület kijelölése tervezett.   

0101/2 1,0  
Má 

mezőgazdasági 
terület 

Kb-tu különleges 
turisztikai terület 

Má  
mezőgazdasági 

övezet 

új Ktu-1 
különleges 

turisztikai övezet 
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infrastruktúra ellátás kiépítendő 

7. komp 

MATRT. 12.§ (3) értelmében szükséges 
zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
melynek nagysága  
1 ha 5%-a=500 m2 

 500 m2      

8/a. 

Új beépítésre szánt terület kijelölésnek minősül. 
A 12108 jelű Kóspallag irányába vezető országos 
közút mellett a hatályos településszerkezeti szinten 
kijelölt falusias lakóterület egy részének 
szabályozási szintre emelése tervezett a hatályos 
szabályozási terv szerinti Mák-1 övezet területén.  

20 db új építési telek, 40 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépített 

0102/4 
0102/29-

44 
2,6 

Lf 
falusias lakóterület 

Lf 
falusias lakóterület 

Mák-1 
mezőgazdasági 

övezet 

(Lf-2) 
falusias 

lakóövezet 

8/b 

Új beépítésre szánt terület kijelölésnek minősül. 
A 12108 jelű Kóspallag irányába vezető országos 
közút mellett a hatályos településszerkezeti szinten 
kijelölt falusias lakóterület egy részének 
szabályozási szintre emelése tervezett a hatályos 
szabályozási terv szerinti Mák-1 övezet területén.  

16 db új építési telek, 32 lakás 
infrastruktúra ellátás kiépítendő 

0102/9 2,0 
Lf 

falusias lakóterület 
Lf 

falusias lakóterület 

Mák-1 
mezőgazdasági 

övezet 

új (Lf-4) 
falusias 

lakóövezet 

8. közút 
 0102/4 

0102/33 
0,2140     

8. 
komp. 

 
MATRT. 12.§ (3) értelmében szükséges 
zöldterületi kijelölés mértéke a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
melynek nagysága 4,8 ha 5%-a=2400 m2 
A 7 és 8 számú módosítási terület zöldterületi 
kompenzációjaként 

0102/9 0,3 
Lf 

falusias lakóterület 
Zkk 

közkert terület 

Mák-1 
korlátozott 
használatú 

mezőgazdasági 
övezet 

Zkp 
közpark 
övezet 

9. 

Külterületen a 094/12 hrsz-ú mezőgazdasági terület 
övezeti előírásainak felülvizsgálata, mely szerint a 
mezőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági 
épületek elhelyezésének biztosítása a cél a hatályos 
HÉSZ szerinti Má övezet előírásainak megfelelően. 

094/4, 
094/12 

12  
(Má) 

mezőgazdasági 
terület 

(Má) 
mezőgazdasági 

terület 

(Mák-2) 
korlátozott 
használatú 

mezőgazdasági 
övezet 

Má-1 
mezőgazdasági 

övezet 
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10. 

Külterületen a 078 és 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági 
terület övezeti előírásainak felülvizsgálata, mely 
szerint a mezőgazdálkodáshoz szükséges 
gazdasági épületek, egyéb agroturisztikai és szállás 
épületek elhelyezésének biztosítása a cél. 

078 
076/2 

22  
(Má) 

mezőgazdasági 
terület 

(Má) 
mezőgazdasági 

terület 

(Mák-2) 
korlátozott 
használatú 

mezőgazdasági 
övezet 

új Má-at 
mezőgazdasági 

övezet 

11. 

Külterületen a 0244 hrsz-ú mezőgazdasági terület 
övezeti előírásainak felülvizsgálata, mely szerint a 
mezőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági 
épületek, egyéb agroturisztikai és szállás épületek 
elhelyezésének biztosítása a cél. 

0244 hrsz. 10  
(Má) 

mezőgazdasági 
terület 

(Má) 
mezőgazdasági 

terület 

Má  
mezőgazdasági 

övezet 

új Má-at 
mezőgazdasági 

övezet 

12. 

Kizárólag fejlesztési tervben kijelölt hosszútávú 
fejlesztési cél: Külterületi volt zártkerti Mk kertes 
mezőgazdasági területen tervezett hétvégiházas 
üdülőterület a 1575, 1372, 115 hrsz-ú út és külterületi 
út mentén. 

1319-1351, 
0158/2-11 

1373/1-
1433 

7,46 
Üh 

hétvégiházas 
üdülő terület 

Üh 
hétvégiházas 
üdülő terület 

(Mk-2) 
kertes 

mezőgazdasági 
övezet 

(Mk-2) 
kertes 

mezőgazdasági 
övezet 

13/a. 

A volt hulladéklerakó telep területén a 12108 jelű 
Kóspallag irányába vezető országos közútról nyíló 
0128 hrsz-ú út által megközelíthetően az 
önkormányzati tulajdonú jelenlegi különleges 
hulladéklerakó és mezőgazdasági besorolású 
területen beépítésre nem szánt különleges 
rekreációs terület kijelölése tervezett.   

0129/1 
0129/2 

1,18 

Kk- h 
különleges 

beépítésre nem 
szánt 

hulladéklerakó 

Kb- Re 
különleges 

beépítésre nem 
szánt 

rekreációs terület 

Kk- h 
különleges 

beépítésre nem 
szánt 

hulladéklerakó 

Kb- Re 
különleges 

beépítésre nem 
szánt 

rekreációs övezet 

13/b 

A volt hulladéklerakó telep területén a 12108 jelű 
Kóspallag irányába vezető országos közútról nyíló 
0128 hrsz-ú út által megközelíthetően az 
önkormányzati tulajdonú jelenlegi különleges 
hulladéklerakó és mezőgazdasági besorolású 
területen beépítésre nem szánt különleges 
rekreációs terület kijelölése tervezett.  

0131/13 
0131/14 

1,28 
(Má) 

mezőgazdasági 
terület 

Kb- Re 
különleges 

beépítésre nem 
szánt 

rekreációs terület 

(Má) 
mezőgazdasági 

övezet 

Kb- Re 
különleges 

beépítésre nem 
szánt 

rekreációs 
övezet 

14. 

/erdőterületek lehatárolásának pontosítása az 
erdőállomány nyilvántartás szerint aktualizált 
területek; ezek funkciójukat és hasznosításukat 
tekintve nem változnak/ 

 ~24,2 
Má 

mezőgazdasági 
terület 

Ev védelmi 
erdőterület 

Má 
mezőgazdasági 

övezet 

Ev védelmi 
erdőövezet 

15-20 

Hatályos településszerkezeti és szabályozási terven 
kijelölt, de meg nem valósult üdülőházas, 
hétvégiházas és különleges sport, vízgazdálkodási 
terület kijelölésének felülvizsgálata. A fejlesztési és 
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rendezési terven hosszútávú fejlesztési területként 
megtartandó elemek. 

21 

/erdőterületek lehatárolásának pontosítása az 
erdőállomány nyilvántartás szerint aktualizált 
területek; ezek funkciójukat és hasznosításukat 
tekintve nem változnak/ 

 
~5,78 
~6,45  

Ev védelmi 
erdőterület 

vízgazdálkodási 
terület 

Má 
mezőgazdasági 

terület 

Ev védelmi 
erdőövezet 

vízgazdálkodási 
övezet 

Má 
mezőgazdasági 

övezet 

22 Szabályozási tervi módosítását igénylő feladatok 

a 1. számú módosítási területen a szabályozási vonalak törlése, új Vt jelű építési övezet bevezetése 
b 2. számú módosítási területen a szabályozási vonalak és övezethatár módosítása, illetve törlése, lakóövezet feltüntetése 

c 
3. számú módosítási terület megközelítését biztosító közútterület szabályozása és javasolt magánút tervezett telekosztással történő feltüntetése, lakóövezet 
feltüntetése 

d 4. számú módosítási terület szabályozási vonalainak részleges törlése, illetve módosítása (Zkk) közkert terület kijelölése, lakóövezet feltüntetése 
e 5. számú módosítási területen belüli szabályozási vonalak módosítása 16 méterről 12 méterre, tömbbelső szabályozási vonalainak törlése 
f 6. számú módosítási területen szabályozási vonal feltüntetése és (Zkk) közkert terület kijelölése, lakóövezet feltüntetése 
g 7. számú módosítási területen az új különleges turisztikai övezet feltüntetése 
h 8. számú módosítási területen a szabályozási vonalak feltüntetése és övezethatár módosítása, lakóövezet és (Zkp) közpark terület feltüntetése 
i 9-10-11. számú módosítási területen új mezőgazdasági övezet bevezetése 

j 

Útszabályozások felülvizsgálata és indokolt esetben törlése. 
--szabályozási vonal törlése 096/2,3,4 hrsz 
--szabályozási vonal törlése 483-486 hrsz 
--szabályozási vonal törlése 452/1-456 hrsz 
-szabályozási vonal törlése a 12108 j országos közút mentén (30 méteres szabályozás megszüntetése) 

k Zkp közpark területek elnevezésének felülvizsgálata, Zkk közkert elnevezés bevezetése, Vg vízgazdálkodási területek pontosítása 
l További övezetek (Erdő, Különleges, Vízgazdálkodási, Mezőgazdasági) elnevezésének felülvizsgálat a hatályos jogszabályok figyelembevételével 

m 23/b módosítási terület Új Má-2 övezet bevezetése (099/1, 099/2 hrsz) 
n Kossuth L. út mellett) az Lf-2 övezet módosítása új Lf-5 és Lf-6 övezetre. Itt az épületmagasság és a kialakítható legkisebb telekszélesség módosítása szükséges. 

23. Hész módosítást igénylő feladatok 
a 10,11, 23/b sorszámú mezőgazdasági területek övezeti előírásainak felülvizsgálata  
b Az Má általános mezőgazdasági területek előírásainak felülvizsgálata 
c Az Mk kertes mezőgazdasági területek előírásainak felülvizsgálata, a beépíthetőség 10%-ra történő emelése 
d A korlátozott használatú mezőgazdasági területek kiterjesztésének felülvizsgálata 
e Zöldterületek övezeti előírásainak felülvizsgálata 
f A lakóterületek beépíthetőségi előírásainak felülvizsgálata 
g Új lakó, vegyes, különleges, mezőgazdasági és zöldterület övezetek bevezetése 
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1.7.2. A módosítással érintett területek térképi ábrázolása 
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1.7.3. Szabályozási tervmódosítással érintett területek térképi ábrázolása 
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1.7.4. Szabályozási övezetváltással érintett területek térképi ábrázolása a beépítésre 

szánt lakóterületen 
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1.7.5. Módosítási területeken történő változások bemutatása és indoklása 
1.7.5.1. beépítésre szánt lakó funkciójú fejlesztéssel érintett területek 

2. számú módosítással érintett terület 
 
Márianosztra Dózsa György utca melletti, belterülethez kapcsolódó általános mezőgazdasági terület fejlesztési 
és rendezési szintű módosítása tervezett a 0102/4 hrsz -ú terület mintegy 0,28 ha-os területrészén. 
A terület lakóterületek közé ékelődött közművesített útszakasz mentén található.  
Ezen telkeken jelenleg mezőgazdasági művelés nem zajlik, beépítetlenek, művelési águk az 
ingatlannyilvántartás szerint legelő 2 minőségi osztályú átlagosnál gyengébb terület. A területen belül 
facsoport, fa, cserje nem található. 
A tervezési területen jelenleg a villamosenergia és hírközlési közművezeték halad keresztül. A terület Déli 
oldalán a Dózsa György utcában ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, gázvezeték és elektromos hálózat épült ki. 
 

kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
(2, 3, 4 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(2, 3, 4 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(2, 3, 4 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(2, 3, 4 sorszámú terület) 
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A települési önkormányzat a területrészt meg kívánja vásárolni a tulajdonostól és a HÉSZ szabályainak 
megfelelően 4 db lakó célú építési telek kialakítását tervezi. 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti terv szerint Má mezőgazdasági terület, a szabályozási terv 
szerint Zkp közpark övezetbe tartozik. 
 
A tervezett területfejlesztés keretében a területet érintő hatályos településrendezési eszközökben ábrázolt 
közőútfejlesztési szándékot, -ami a Dózsa György utat kötné össze a 12108 jelű országos közúttal – megszünteti 
a terv. 
 
MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (2800 m2 5%-a=140 m2) 
Ez a zöldterületpótlás a 3 és 4 számú területfejlesztéssel együtt a 4 számú módosítási területen a 
településközpontban a köztemető mellett javasolt kialakítani, mivel a számított minimális zöldfelület olyan kis 
méretű, ami nem alkalmas valós közösségi igényeket kielégítő méretű közkert kialakítására. 
 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges. A tervezett építési övezet a szomszédos beépítés szabályaival megegyező Lf-1 
falusias lakó építési övezet. 
 
Közlekedési szakági javaslat: 
A terület közúti megközelítését az országos közúthálózat felől (12108. jelű út) a Dózsa György utca biztosítja. A 
területen tervezett 4 lakótelek kialakításának forgalmi hatása nem jelentős. A Dózsa György utcát az országos 
közúttal összekötő, a belterület keleti határán a hatályos szabályozási terv szerint kijelölt közút kialakítása nem 
indokolt. 
 A terület utasforgalmát a 12108 jelű úton közlekedő helyközi Volánbusz járat bonyolítja le, 
legközelebbi megállója az Autóbuszforduló. 
 A területen létesíthető beépítéshez az OTÉK szerinti parkolókat telken belül kell elhelyezni. 
 
Közmű javaslat:  
A 0102/4 hrsz-ú ingatlan Má övezetből egy új, Lf-1 jelű falusias lakó építési övezetbe kerül átsorolásra. Változnak 
a beépítés paraméterei és a területen létesíthető funkciók is. 
 
Az övezetben teljes közműellátás kiépítése szükséges. A területet határoló Dózsa György utca mentén már 
beépített telkek vannak, amelyek ellátására a teljes közműellátást kiépítették, így a fejlesztésre tervezett 
terület északi oldalán haladó Dózsa György utca szabályozási szélességén belül a teljes közműellátáshoz 
szükséges közművek rendelkezésre állnak. 
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Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a telek funkciójának megválasztását jelentősen korlátozza a telek 
dél-nyugati oldalán oszlopokon áthaladó 22 kV-os villamosenergia elosztóvezeték, amelynek nyomvonalát és 
6-6 m-es biztonsági övezetét figyelembe kell venni. A 22 kV-os elosztó hálózat biztonsági övezetében való 
építés és területhasználati korlátozásokat a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet rögzíti.  
 

3. számú módosítással érintett terület 
 
Központi belterületen a Damásdi-patak és a lakóterületek közé ékelődött Mk kertes mezőgazdasági területen 
lakóterület kialakítása tervezett.  
A terület megközelítésére az Ady Endre utcáról tervezett közútnyitással az önkormányzati tulajdonú 141 hrsz 
út telken keresztül megoldható. A fejlesztési és rendezési szintű módosítás a 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 
148, 149 hrsz -ú területeket érinti mintegy 0,64 ha-os nagyságban. 
Ezen telkeken jelenleg mezőgazdasági művelés nem zajlik, az ingatlannyilvántartás szerint belterületi 
beépítetlen területek. A területen belül facsoport, fa, cserje foltokban megjelent. 
A tervezési területen jelenleg semmilyen közművezeték nem halad keresztül. A telekegyüttes Ady Endre 
utcával történő összekötésével az Ady Endre utcáról az összközmű ellátás kiépíthető. 
 

 

 
 
A települési önkormányzat településrendezési szerződés keretében kíván megállapodni a tulajdonosokkal, 
amelyben biztosítják a terület közterületi kapcsolatát biztosító 8 méter szabályozási szélességet lehetővé tevő 
141 hrsz-ú telket.  
A tulajdonosok feladataként nevesíti a közterület kialakítását a lakó építési övezeti közművesítettségi 
előírásának megfelelően az út alatt valamennyi közművezeték (szennyvíz, ivóvíz, földkábeles elektromos 
áramellátás, hírközlés, világítás) kiépítésre kerül, az út felülete a kategóriájának megfelelő felépítésű szilárd 
burkolattal ellátott, legalább egyoldali szilárd burkolatú járda és kialakított, működőképes felszíni vízelvezetés 
biztosított. Ezt az elvárást támasztja az önkormányzat a területrész további részeinek megközelítésére akár 
magánútként történő megközelítés esetén is.  
A HÉSZ szabályainak megfelelően mintegy 10 db lakó célú építési telek kialakítása várható a területen. 
 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint Mk kertes mezőgazdasági területbe 
tartozik. 
 
MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (6486 m2 5%-a=324 m2) 
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Ez a zöldterületpótlás a 2 és 4 számú területfejlesztéssel együtt a 4 számú módosítási területen a 
településközpontban a köztemető mellett javasolt kialakítani, mivel a számított minimális zöldfelület olyan kis 
méretű, ami nem alkalmas valós közösségi igényeket kielégítő méretű közkert kialakítására. 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges. A tervezett építési övezet a szomszédos beépítés szabályaival megegyező Lf-1 
falusias lakó építési övezet a Damásdi -patak telkének szélétől számított 10 méteres beépítési korlátozásának 
figyelembevételével. 
 
Közlekedési javaslat: 
A terület megközelítése az Ady Endre utca felől biztosítható. Az Ady Endre utcához csatlakozó, kialakítandó 
zsákutca 4 ingatlan közúti kapcsolata, 8 m széles közterülettel, vegyeshasználatú útként megfelelő. A 

közterület végén forduló szükséges. Tervezési osztálya B.VI.d.B. 
 
Közmű javaslat: 
A központi belterületen a Damásdi-patak és a lakóterületek közé ékelődött Mk kertes mezőgazdasági területen 
lakóterület kialakítását tervezik. A telkek megközelítését a 141 hrsz-ú telken javasolt 8 méteres szabályozási 
szélességű úttal szeretnék biztosítani. A módosítással közmű igény növekedés várható, melyet az Ady Endre 
utcában kiépített közműhálózatok ki tudnak szolgálni. 
 
Általánosan ahhoz, hogy a telkeken a lakófunkció létesítése megengedhető legyen, olyan feltáró út 
kiszabályozására van szükség, amely a közlekedés biztonságnak megfelel és amelyben a közművek 
elhelyezése, a csapadékvíz elvezetése, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló megvilágítása is 
megoldható.  
 
A kiépítésre kerülő hálózatról az egyes magántelkek csatlakozási pontját és mérőhelyeket a magán és 
közterület határán kell kiépíteni. A módosítással érintett területen belül kiépítendő belső elosztóhálózatot 
magánhálózatként kell üzemeltetni. Erre saját üzemeltetőt kell létrehozni, bár ma már, külön szerződéssel a 
közüzemű szolgáltatók is vállalkoznak a belső hálózatok üzemeltetésére, de továbbra is a közüzemű elszámolás 
a magán és a közterület határán létesítendő mérőórák alapján történik. A terület feltárását szolgáló út 
víztelenítését is meg kell oldani és megvilágítására térvilágítást kell kiépíteni. 
 
A terület északi oldalán haladó Damásdi-patak mentén, amely önkormányzati tulajdonban van, a patak 
medrének karbantartására szolgáló parti sáv nem került kijelölésre, ezért a partvonal kijelöléséig a vízfolyás 
karbantartásának biztosítására, a parti sáv méretével azonos 3-3 m-es sávot ki kell jelölni a meder telkétől és azt 
szabadon kell hagyni a mederkarbantó számára. Mivel ez a sáv nem közterületre, hanem magánterületre esik, 
szolgalmi joggal kell biztosítani a karbantartás lehetőségét, s ha majd ténylegesen kijelölésre kerül a parti sáv, 
akkor a karbantartó sáv felülvizsgálható és a szolgalmi jogi bejegyzés felszámolható lesz. 
 

4. számú módosítással érintett terület 
 
Központi belterületen a Damásdi patak és a temető közé ékelődött Mk kertes mezőgazdasági területen 
lakóterület és közkert kialakítása tervezett. A terület megközelítésére Temető utcáról megoldható. A fejlesztési 
és rendezési szintű módosítás a 196-203, 204, 206 hrsz -ú területeket érinti mintegy 0,64 ha-os nagyságban. 
Ezen telkeken jelenleg mezőgazdasági művelés nem zajlik, az ingatlannyilvántartás szerint belterületi 
beépítetlen területek. A területen belül facsoport, fa, cserje foltokban megjelent. 
A közkert fejlesztésre szánt 205 hrsz-ú telek önkormányzati tulajdonú és jelenleg területén már néhány 
parkolóhely kialakításra került. A terület ÉK-i szakaszán elaprózódott telkek összevonása javasolt. Jelenleg sem 
a megközelítésük, sem a méretük nem teszik alkalmassá a lakó célú építési telekként történő hasznosításra.  
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A tervezési területen jelenleg a víz és szennyvíz közművezeték halad keresztül. A telekegyüttest érintő Temető 
utca kezdeti és vég szakasza irányából az összközmű ellátás biztosítható.  

 
 
A települési önkormányzat a tervelőzményben a Temető utca szabályozását kezdeményezte és fenntartja a 
terület DNY-i részén. Az ÉK-i területrész szabályozási vonalait törli az új szabályozási terv. 
 
A HÉSZ szabályainak megfelelően mintegy 5 db lakó célú építési telek kialakítása várható a területen. 
 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint Mk kertes mezőgazdasági területbe 
tartozik. 
 
MATRT. 12.§ (3) értelmében szükséges zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (2589 m2 5%-a=129 m2) 
Ez a zöldterületpótlást a 2 és 3 számú területfejlesztéssel együtt ezen 4 számú módosítási területen a 
településközpontban a köztemető mellett javasolt kialakítani.  
A 205 hrsz-ú területen tervezett közkert 1560 m2. 
 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges. A tervezett építési övezet a szomszédos beépítés szabályaival megegyező Lf-1 
falusias lakó építési övezet a Damásdi -patak telkének szélétől számított 10 méteres beépítési korlátozásának 
figyelembevételével. 
 
Közlekedési javaslat: 
A terület megközelítését nyugat felől a Miklós utcához csatlakozó 6 m széles Temető utca biztosítja, amely a 
Temető déli határán 9 méterre bővül. 
Az északi irányú közúti kapcsolat szintén a Miklós utcához csatlakozik, a kötöttségek miatt nem bővíthető (4 m 
széles), vegyeshasználatú út.  
Az utca tervezési osztálya: B.VI.d.C. 
 
Közmű javaslat: 
A központi belterületen a Damásdi patak és a temető közé ékelődött Mk kertes mezőgazdasági területen 
lakóterület és közkert kialakítása tervezett. Az övezet módosítás megengedett intenzívebb területhasználatot, 
nagyobb beépítést tesz lehetővé, így ezzel a közmű szolgáltatási igények növekedésére lehet számítani. A 
módosítással várható közmű igényeket a Temető utcában kiépített közműhálózatok ki tudnak szolgálni. 
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A Temető utcában kiépített ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna a módosítással érintett területen szolgalmi 
joggal halad át, ezért az ingatlanok szolgalom mentes közműellátása érdekében a terület ezen közművekkel 
terhelt szakaszát közterületként javasolt fenntartani és megőrizni. 
 
A terület déli oldalán haladó Damásdi-patak mentén, amely önkormányzati tulajdonban van, a patak medrének 
karbantartására szolgáló parti sáv nem került kijelölésre, ezért a partvonal kijelöléséig a vízfolyás 
karbantartásának biztosítására, a parti sáv méretével azonos 3-3 m-es sávot ki kell jelölni a meder telkétől és azt 
szabadon kell hagyni a mederkarbantó számára. Mivel ez a sáv nem közterületre, hanem magánterületre esik, 
szolgalmi joggal kell biztosítani a karbantartás lehetőségét, s ha majd ténylegesen kijelölésre kerül a parti sáv, 
akkor a karbantartó sáv felülvizsgálható és a szolgalmi jogi bejegyzés felszámolható lesz. 
 

5. számú módosítással érintett terület 
 
A hatályos településrendezési eszközökben már lakó területfejlesztési céllal kijelölt, de még be nem épült 
belterülethez kapcsolódó terület a Szőlő utcából nyíló külterületi mintegy 5 ha-os volt zártkerti területen 
található. 
Ezeken a szalagtelkeken jelenleg kertes mezőgazdasági művelés néhány telek esetében jellemző. A terület 
jellemzően beépítetlen művelési águk az ingatlannyilvántartás szerint szántó, gyep, rét, szőlő művelési ágú 
átlagosnál jobb és gyengébb területek.  
A tervezési területen jelenleg semmilyen közművezeték nem halad keresztül. A telekegyüttes dél-keleti oldalán 
a Szőlő utcában ivóvízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna és elektromos hálózat épült ki. 
 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint Lf falusias lakóterület. 
 
A tervezett területfejlesztés keretében a területet érintő szabályozási vonal módosítás történik.  
A Szabályozási szélesség 16 méterről 12 méterre csökken.  
A terület lakó fejlesztési célú hasznosításához a művelési ág felülvizsgálat, illetve a művelésből való kivonás 
szükséges.  
 
Fenti cél megvalósításához a Helyi Építési Szabályzat rajzi mellékletének módosítása is szükséges. Az építési 
övezet változatlanul Lf-2 falusias lakó építési övezet marad. 
 
Közlekedési javaslat: 
5-6. számú terület 
A terület megközelítése a Szőlő utcához csatlakozó földúton lehetséges. Az út jelenlegi 2 – 6 m széles 
közterületét a szabályozás 12 méterre bővíti, de a 1384 hrsz. teleknél a beépítettségi kötöttségek miatt 8 
méterre szűkül. Az út tervezett belterületi kiszolgáló utca, tervezési osztálya B.VI.d.B. 
 A terület közösségi közlekedési kapcsolata kedvezőtlen. 
 
Közmű javaslat: 
A hatályos településrendezési eszközökben már lakó területfejlesztési céllal kijelölt, de még be nem épült 
belterülethez kapcsolódó mintegy 5 ha-os volt zártkerti terület lakó fejlesztési célú hasznosítását tervezik.  
 
Az övezetben teljes közműellátás kiépítése szükséges. Az övezet módosítás megengedett intenzívebb 
területhasználatot, nagyobb beépítést tesz lehetővé, így ezzel a közmű szolgáltatási igények növekedésére 
lehet számítani. A módosítással várható közmű igényeket a Szőlő utcában kiépített közműhálózatok 
továbbépítésével biztosítani lehet. 
 



 

 41 

 

MÁRIANOSZTRA –ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

A települési önkormányzat a terület belterülethez kacsolódó déli területét hosszútávon meg kívánja vásárolni a 
tulajdonosoktól és a HÉSZ szabályainak megfelelően akár 47 db lakó célú építési telek kialakítására is lehetőség 
nyílhat a telekhatárrendezést és közterületkialakítást követően. 

 
kivonat a hatályos településszerkezeti 
tervből (5 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(5 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(5 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(5 sorszámú terület) 
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6. számú módosítással érintett terület 
 
A hatályos településrendezési eszközökben már lakó területfejlesztési céllal kijelölt 5 módosítási terület 
folytatásaként tervezett lakóterületfejlesztési szándék, mely terület többségi tulajdonosa az Önkormányzat. A 
még be nem épült belterülethez kapcsolódó terület a Szőlő utcából nyíló külterületi mintegy 2,5 ha-os volt 
zártkerti területen található. 
Ezeken a szalagtelkeken jelenleg kertes mezőgazdasági művelés néhány telek esetében jellemző. A terület 
jellemzően beépítetlen művelési águk az ingatlannyilvántartás szerint szántó, gyep, rét, szőlő művelési ágú 
átlagosnál jobb és gyengébb területek.  
A tervezési területen jelenleg semmilyen közművezeték nem halad keresztül. A telekegyüttestől  dél-kelet-re a 
Szőlő utcában ivóvízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna és elektromos hálózat épült ki. 

 

 
 
A HÉSZ szabályainak megfelelően akár 26 db lakó célú építési telek kialakítására is lehetőség nyílhat az övezeti 
átsorolást, telekhatárrendezést és közterületkialakítást követően. 
 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint Mk kertes mezőgazdasági terület, 
de nem tartozik a Pest megye területrendezési terve által lehatárolt kertgazdasági térségek közé. 
 
A tervezett területfejlesztés keretében a területet Lf-2 építési övezetbe és Zkk közkert övezetbe kerül, valamint 
a terület optimális megközelítése és infrastruktúrális ellátása érdekében 12 méter szabályozási szélességű 
közútterület feltüntetése történik.  
A terület lakó fejlesztési célú hasznosításához a továbbiakban a művelési ág felülvizsgálat, illetve a művelésből 
való kivonás szükséges.  
 
MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (2,52 ha 5%-a=1260 m2) 
Ez a zöldterületpótlást a területfejlesztéssel együtt a fejlesztési területen belül javasolt kialakítani.  
A 0167/3, 0167/80 hrsz-ú területen tervezett közkert 1374 m2. 
 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési tervbe történő beillesztése, valamint a Helyi Építési Szabályzat rajzi 
mellékletének módosítása szükséges. Az építési övezet Lf-2 falusias lakó építési övezetbe kerül. 
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Közlekedési javaslat: 
A terület megközelítése a Szőlő utcához csatlakozó földúton lehetséges. Az út jelenlegi 2 – 6 m széles 
közterületét a szabályozás 12 méterre bővíti, de a 1384 hrsz. teleknél a beépítettségi kötöttségek miatt 8 
méterre szűkül. Az út tervezett belterületi kiszolgáló utca, tervezési osztálya B.VI.d.B. 
 A terület közösségi közlekedési kapcsolata kedvezőtlen. 
 
Közmű javaslat: 
A hatályos településrendezési eszközökben már lakó területfejlesztési céllal kijelölt, de még be nem épült 
belterülethez kapcsolódó mintegy 2,5 ha-os volt zártkerti terület lakó fejlesztési célú hasznosítását tervezik.  
 
Az övezetben teljes közműellátás kiépítése szükséges. Az övezet módosítás megengedett intenzívebb 
területhasználatot, nagyobb beépítést tesz lehetővé, így ezzel a közmű szolgáltatási igények növekedésére 
lehet számítani. A módosítással várható közmű igényeket a határoló utcákban kiépített közműhálózatok 
továbbépítésével biztosítani lehet. 

 
kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
(6 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(6 sorszámú terület) 

 
 

 
kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(6 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(6 sorszámú terület) 
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8. számú módosítással érintett terület 
 
A 12108 jelű Kóspallag irányába vezető országos közút mellett a hatályos településszerkezeti szinten kijelölt 
falusias lakóterület egy részének szabályozási szintre emelése tervezett a hatályos szabályozási terv szerinti 
Mák-1 övezet területén.  
Ezen telkeken jelenleg mezőgazdasági művelés nem történik, művelési águk az ingatlannyilvántartás szerint 
szántó 4 átlagosnál jobb minőségű terület és legelő 2 minőségi osztályú átlagosnál gyengébb minőségű terület. 
Az országos közút menti területrész belterülettel kapcsolódó részén gazdálkodási jellegű beépítés található. A 
további területrészek jelenleg beépítetlenek. 
A tervezési területen az országos közút mentén elektromos közművezeték halad. A terület déli oldalán az 
országos közúton gázvezeték, ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna és elektromos hálózat épült ki. 
 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti terv szerint Lf falusias lakóterület, a szabályozási terv szerint 
Mák-1 korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe tartozik. 

 
kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
(8 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(8 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(8 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(8 sorszámú terület) 
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A fejlesztési terület országos közúthoz kacsolódó területrésze a nagytelkes Lf-2 falusias lakó építési övezetbe 
sorolása, az Önkormányzati tulajdonú É-i területrésze (0102/9 hrsz) új Lf-4 építési övezetbe sorolása javasolt. 
Az új 0102/9 hrsz-ú területen tervezett Lf-4 építési övezetbe a többi lakó építési övezettől eltérően 500 m2/1 db 
lakás, maximum 6 lakás/telek alakítható ki. A telek megközelítése közterület szabályozással a szintén 
önkormányzati tulajdonú 0102/33 hrsz-ú telken javasolt 14 méteres szabályozási szélességgel. A terület 
belterülethez kapcsolódik és az országos közút mellett a teljes közműellátás biztosított.  
 
A tervezett területfejlesztés keretében a területet érintő hatályos településrendezési eszközökben ábrázolt 
közőútfejlesztési szándékot, -ami a Dózsa György utat kötné össze a 12108 jelű országos közúttal – megszünteti 
a terv. A fejlesztési területet érintő útszabályozás a 12108 jelű országos közút és a Gagarin utca közötti szakaszon 
megmarad. 
 
MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (48000 m2 5%-a=2400 m2) 
Ez a zöldterületpótlást a területfejlesztéssel együtt a fejlesztési területen belül javasolt kialakítani.  
A 0102/9 hrsz-ú területen tervezett közkert 3000 m2. 
 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges. A tervezett építési övezet a szomszédos beépítés szabályaival megegyező Lf-2 
falusias lakó építési övezet, illetve új Lf-4 építési övezet bevezetésével javasolt. 
A terület lakó fejlesztési célú hasznosításához a művelési ág felülvizsgálat, illetve a művelésből való kivonás 
szükséges.  
 
Közlekedési javaslat: 
A terület déli határán húzódó 12108 jelű Szob – Kóspallag bekötő út (Kossuth Lajos utca) jelentős részben 
külterületi jellegű, itt az út tengelyétől mért 50 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a 
közútkezelő hozzájárulása szükséges. Az ÉNY-i belterületi szakaszon a közterületi szélesség 16 – 20 m. 
A terület északi részének megközelítéséhez a Kossuth Lajos utcához csatlakozó közterület szabályozása 16 m 
széles (0102/33 hrsz. telek). 
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Közmű javaslat: 
A 0102/9 hrsz-ú ingatlan Mák-1 övezetből a szomszédos beépítés szabályaival megegyező Lf-2, illetve új Lf-4 
építési övezetbe kerül átsorolásra. A telek megközelítését közterület szabályozással a szintén önkormányzati 
tulajdonú 0102/33 hrsz-ú telken 14 méteres szabályozási szélességű közúttal kívánják biztosítani. 
 
Az övezetben teljes közműellátás kiépítése szükséges. Közmű- és elektronikus hírközlési ellátásra vonatkozóan 
az övezet módosítás megengedett intenzívebb területhasználatot, nagyobb beépítést tesz lehetővé, így ezzel 
a közmű szolgáltatási igények növekedésére lehet számítani. A módosítással várható közmű igényeket a 
Kossuth Lajos utcában kiépített közműhálózatok várhatóan ki tudnak szolgálni. 

 
1.7.4.2. Lakóterületfejlesztések Indoklása: 
 
A beépítetlen ingatlanok jelentős része vagy az elhelyezkedésük, vagy a telekadottságaik okán jelen 
állapotukban nem felelnek meg az építési telek fogalmának és elvárásainak. A jelentős mennyiségű belterületi 
szalagtelkek valós építési lehetőséget rövid és középtávon nem tud biztosítani a település számára, mivel az 
elmúlt időszakban sem történt lakóközösségi kezdeményezés a telekújraosztási, telekhatárrendezési céllal. 
Tehát a község a néhány foghíjtelken kívül nem rendelkezik lakóterület fejlesztésre kijelölt tartalékterülettel. A 
kisszámú foghíjakon túl a jelenlegi és arra alkalmas tömbbelsők feltárásával, új lakótelkek alakíthatók ki. 
Jelenleg ezeket a tömböket érintően nincs önkormányzati és fejlesztői forrás a szükséges új közterület 
kialakítására, így a terület nem számít valójában tartalék lakóterületnek. Ezek a területek már művelés alól 
kivont belterületi ingatlanok, melyek meglévő falusias lakóövezetbe és tartoznak.  
 
Az újabb keletű beépítések színterei a település “szélei”. és a központi belterület még beépítetlen foghíjtelkei 
lehetnek. 
A településfejlesztési célnak megfelelően jelen tervmódosítás is az önkormányzati tulajdonú „a belterülethez 
közvetlenül csatlakozó általános mezőgazdasági és kertes mezőgazdasági területek lakóterületi 
hasznosításának lehetőségét tervezi közép és hosszú távon” 
A nem önkormányzati célú alapvetően lakóterületfejlesztési beruházásról a fejlesztő és az Önkormányzat 
között településrendezési szerződés készül, melyben a felek rögzítették kötelezettségeiket.  
 
Az új lakóterületek kijelölése megfelel az OTÉK és a Trk. új lakóterületfejlesztésre vonatkozó előírásainak. 

 
1.7.4.3. beépítésre szánt vegyes funkciójú fejlesztéssel érintett területek 
 

1. számú módosítással érintett terület 

Márianosztra településközpont (Rákóczi út és környezete) Vt településközpont övezeti előírásainak és övezeti 
besorolásának felülvizsgálata, új építési övezet bevezetése tervezett. 
A településközpont a fejlesztési terv egyetlen kijelölt akcióterülete, amin belül bölcsőde és környezetének 
fejlesztése a kitűzött cél. 
A településközponton belül az Vt-1 építési övezet felülvizsgálata megtörtént és megtartásra javasolt. A 
területen belül az alulhasznosított 265 hrsz-ú volt tsz terület urbanizáltabb területfejlesztése érdekében új és 
intenzívebb Vt építési övezet kialakítása javasolt, ahol a lakó rendeltetés is intenzívebb beépítési lehetőséggel 
bír. 
A tervezett területfejlesztés keretében a 265 hrsz-ú területet érintő hatályos szabályozási tervben ábrázolt 
útszabályozást – megszünteti a terv.  
 
A településterv keretében ez a módosítás kizárólag a HÉSZ-t és a mellékletét képező szabályozási tervet érinti. 
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Közlekedési javaslat: 
A terület fő közúti kapcsolata 12109 jelű Márianosztra bekötő út a Kossuth Lajos uta – Miklós utca – Rákóczi út 
útvonalon halad át a település központján. A 2x1 sávosút mentén a Rákóczi úti szakaszon parkoló sáv van. Az út 
közterületi szélessége a kötöttségek miatt nem módosítható. 

A Rákóczi úthoz csatlakozó Petőfi Sándor utca és Major utca kiszolgáló utak. A Major utca tervezett 
északi meghosszabbítása 12 m szabályozási szélességű belterületi kiszolgáló utca (B.VI.d.B.) 
 A terület közösségi közlekedési kapcsolatát a Volánbusz autóbusz-fordulója a Kossuth Lajos utcában 
megfelelően biztosítja. 
 A település – Központi intézmények számára a parkolók a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában, 
illetve a Pálosok terén kiépültek. 

kivonat a hatályos településszerkezeti 
tervből (1 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(1 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(1 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(1 sorszámú terület) 
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1.7.4.4. beépítésre szánt üdülő fejlesztéssel érintett területek 
 

12. számú módosítással érintett terület 

Kizárólag fejlesztési tervben kijelölt hosszútávú fejlesztési cél: Külterületi volt zártkerti Mk kertes 
mezőgazdasági területen hétvégiházas üdülőterület kijelölése a cél a 1575, 1372, 115 hrsz-ú út és külterületi út 
mentén. 
A lakosság részéről jelentkező hétvégiházas építési igények a volt zártkerti területeken egyre nagyobb számban 
mutatkoznak, ezért az önkormányzat a 12 számú fejlesztési területet a hétvégiházas üdülőterületbe szánja a 
településrendezési szerződések és infrastruktúrafejlesztés előkészítésének függvényében figyelembe véve a 
Pest Megye területrendezési tervének 11.§-a alapján kertes mezőgazdasági övezetére vonatkozó 
követelményeit. 
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Közlekedési javaslat 
A terület a település központja felől a 1575, 1372 és 115 hrsz. utakon közelíthető meg. 

Közmű javaslat:  
A külterületi volt zártkerti Mk kertes mezőgazdasági területen, a 1575, 1372, 115 hrsz-ú út és külterületi út 
mentén hétvégi házas üdülőterület kijelölését tervezik. 
 
Az övezetben teljes közműellátás kiépítése szükséges. Közmű- és elektronikus hírközlési ellátásra vonatkozóan 
az övezet módosítás megengedett intenzívebb területhasználatot, nagyobb beépítést tesz lehetővé, így ezzel 
a közmű szolgáltatási igények növekedésére lehet számítani. A módosítással várható közmű igényeket a 
határoló utcákban kiépített közműhálózatok továbbépítésével biztosítani lehet. 
 
A területen haladó Damásdi-patak mentén, amely önkormányzati tulajdonban van, a patak medrének 
karbantartására szolgáló parti sáv nem került kijelölésre, ezért a partvonal kijelöléséig a vízfolyás 
karbantartásának biztosítására, a parti sáv méretével azonos 3-3 m-es sávot ki kell jelölni a meder telkétől és azt 
szabadon kell hagyni a mederkarbantó számára. Mivel ez a sáv nem közterületre, hanem magánterületre esik, 
szolgalmi joggal kell biztosítani a karbantartás lehetőségét, s ha majd ténylegesen kijelölésre kerül a parti sáv, 
akkor a karbantartó sáv felülvizsgálható és a szolgalmi jogi bejegyzés felszámolható lesz. 

 
kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
(12 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(12 sorszámú terület) 

  

 
kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(12 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(12 sorszámú terület) 
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1.7.4.5. beépítésre szánt különleges fejlesztéssel érintett területek 
 
 

7. számú módosítással érintett terület 

 
A 12108 jelű Kóspallag irányába vezetőországos közút mellett az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 
területen beépítésre szánt különleges rekreációs terület kijelölése tervezett. 
Többek között sport, turisztikai, szállás, vendéglátás, egészségügyi funkciók elhelyezésének teremt 
lehetőséget. 
A terület belterülethez kapcsolódik és az országos közút mellett a teljes közműellátás biztosított.  
Ezen telkeken jelenleg mezőgazdasági művelés nem történik, művelési águk az ingatlannyilvántartás szerint 
szántó 5 átlagosnál gyengébb minőségű beépítetlen terület.  
A tervezési területen az országos közút mentén elektromos közművezeték halad. A terület déli oldalán az 
országos közúton gázvezeték, ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna és elektromos hálózat épült ki. 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint Má általános mezőgazdasági 
övezetbe tartozik. 
 
A fejlesztési terület országos közúthoz kacsolódóan új, intenzívebb beépítési lehetőséget biztosítva -Ktu-1 
különleges turisztikai építési övezetbe sorolása javasolt. 
 
MA TRT. 12.§ (3) értelmében szükséges zöldterületi kijelölés mértéke területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, melynek nagysága (10000 m2 5%-a=500 m2) 
Ez a zöldterületpótlást a szomszédos 8. számú fejlesztésre kijelölt területen belül javasolt kijelölni, ahol 
jelentősebb méretű közpark kialakítása megvalósítható.  
A 0102/9 hrsz-ú területen tervezett közkert 3000 m2. 
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Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges.  
A terület különleges fejlesztési célú hasznosításához a művelésből való kivonás kezdeményezése javasolt.  
 
Közlekedési javaslat: 
A terület déli határán húzódó 12108 jelű Szob – Kóspallag bekötő út (Kossuth Lajos utca) jelentős részben 
külterületi jellegű, itt az út tengelyétől mért 50 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a 
közútkezelő hozzájárulása szükséges.  

Közmű javaslat: 
A 0101/2 hrsz-ú ingatlan Má övezetből, az országos közúthoz kapcsolódóan új, intenzívebb beépítési 
lehetőséget biztosító Ktu-1 különleges turisztikai építési övezetbe kerül átsorolásra.  
Az övezetben teljes közműellátás kiépítése szükséges. Az övezet módosítás megengedett intenzívebb 
területhasználatot, nagyobb beépítést tesz lehetővé, így ezzel a közmű szolgáltatási igények növekedésére 
lehet számítani. A módosítással várható közmű igényeket a Kossuth Lajos utcában kiépített közműhálózatok 
várhatóan ki tudnak szolgálni. 
Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a telek funkciójának megválasztását jelentősen korlátozza a telek 
déli oldalán üzemelő települési gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás, amelyet korlátozó adottságként kell 
kezelni. 
 

kivonat a hatályos településszerkezeti 
tervből (7 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(7 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(7 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(7 sorszámú terület) 
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1.7.4.6. beépítésre nem szánt különleges fejlesztéssel érintett területek 
 
13. számú módosítással érintett terület 

 
A rekultivált volt hulladéklerakó telep területén a 12108 jelű Kóspallag irányába vezető országos közútról nyíló 
0128 hrsz-ú út által megközelíthetően az önkormányzati tulajdonú jelenlegi különleges hulladéklerakó és 
mezőgazdasági besorolású területen beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület kijelölése tervezett.  
Hitéleti, szállás és kemping funkciók elhelyezésének teremt lehetőséget. 
A terület infrastruktúrális ellátása az országos közút irányából biztosítható. 
Ezen telkeken jelenleg mezőgazdasági művelés nem történik, művelési águk az ingatlannyilvántartás szerint 
kivett szemétlerakó telep terület.  
A tervezési területen jelenleg semmilyen közművezeték nem halad keresztül. A terület közelében az országos 
közúton szennyvízcsatorna és hírközlési hálózat épült ki. 
 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint Kk-h különleges beépítésre nem 
szánt hulladéklerakó és Má általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges.  
 
Közlekedési javaslat: 
A terület a 12108 jelű Szob – Kóspallag bekötő úthoz csatlakozó 0128 hrsz. földúton közelíthető meg. A 0128 
hrsz. út települési külterületi út, tervezési osztálya K.VI. 
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kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
(13 sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(13 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(13 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(13 sorszámú terület) 
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1.7.4.7. beépítésre nem szánt mezőgazdasági fejlesztéssel érintett területek 

 
9. számú módosítással érintett terület  
Külterületen a 094/12 hrsz-ú mezőgazdasági terület övezeti előírásainak felülvizsgálata, mely szerint a 
mezőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épületek elhelyezésének biztosítása a cél a hatályos HÉSZ szerinti 
Má övezet előírásainak megfelelően. Az övezeti előírás az új HÉSZ tervezetben sem változik csupán Má-1 
övezeti jelet kap. 
A terület a hatályos településrendezési eszközökben korlátozott használatú általános mezőgazdasági övezetbe 
tartozik. A korlátozás az ökológiai hálózati érintettség okán volt indokolt. A terület ma is az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójának része.  
A természetvédelmi korlátozást figyelembe véve javasolt a telek beépíthető részének meghatározása az 
illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon. 
A terület jelenleg a hatályos településszerkezeti terv szerint Má általános mezőgazdasági terület, a szabályozási 
terv szerint Má-k korlátozott használatú általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. 
Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges.  
Közlekedési javaslat: 
A terület a 12108 jelű Szob – Kóspallag és a 12107 jelű Zebegény – Márianosztra bekötő utak között helyezkedik 
el. Mindkét út külterületi jellegű 50 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a közútkezelő 
hozzájárulása szükséges. 

 
kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (9 
sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(9 sorszámú terület) 

  
 

kivonat a tervezett fejlesztési tervből 
(9 sorszámú terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(9 sorszámú terület) 
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10 és 11.számú módosítással érintett terület  

10: Külterületen a 078 és 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági terület övezeti előírásainak felülvizsgálata, mely szerint a 
mezőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épületek, egyéb agroturisztikai és szállás épületek elhelyezésének 
biztosítása a cél. 
11: Külterületen a 0244 hrsz-ú mezőgazdasági terület övezeti előírásainak felülvizsgálata, mely szerint a 
mezőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épületek, egyéb agroturisztikai és szállás épületek elhelyezésének 
biztosítása a cél. 
A 11 számú módosítási terület vonatkozásában a tulajdonosok előzetesen megkeresték a DINPI igazgatóságot 
a terület és környezetének hasznosítási elképzeléseivel.  
A kérdésekre adott válaszok alapján a 0244 hrsz-ú területre korlátozódott a területek hasznosíthatósága. Ezt 
figyelembevéve a terv az alábbi rendeltetések elhelyezését javasolja. 
Ennek keretében: 

- állandó talajtakarással és takarást biztosító ültetvénnyel történő hasznosítás 
- ültetvény: gyümölcs és/vagy gyógynövény termelés és feldolgozás épületei 
- szállás jellegű építmények elhelyezése 
- mobilház kategóriás "építmény" elhelyezésének a lehetősége 
- helyi szolgáltatás, vendéglátás épületeinek elhelyezése  

Az agroturisztikai hasznosítás mezőgazdasági területhez vagy mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
falusi turizmus, amely elsősorban a mezőgazdaságba tartozó növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszer-
feldolgozás körébe tartozó igénybevételére vagy azok hasznosítására épül. 
A terület a hatályos településrendezési eszközökben általános és korlátozott használatú általános 
mezőgazdasági övezetbe tartoznak. A korlátozás az ökológiai hálózati érintettség okán volt indokolt. A 10. 
számú terület ma is az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának része.  
A 11. számú terület egy szűkebb sávját érinti az ökológiai hálózat magterülete. 
A természetvédelmi korlátozást figyelembe véve javasolt a telek beépíthető részének meghatározása az 
illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon. 
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Fenti cél megvalósításához a Fejlesztési terv, a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének 
módosítása is szükséges.  
 
Közlekedési javaslat: 
10. számú terület 
A területet észak felől a 12107 jelű Zebegény – Márianosztra bekötő út határolja. Az út külterületi jellegű, 
védőtávolsága az út tengelyétől 50m, amelyen belül építmények elhelyezéséhez a közútkezelő hozzájárulása 
szükséges. 
A terület megközelítése a nyugati határán húzódó, Szob felé vezető külterületi jellegű települési út felől 
lehetséges. Az út jelenleg burkolat nélküli. 
11. számú terület 
A terület közúti kapcsolata a 12106 jelű Kóspallag bekötő úthoz csatlakozó földút. A megközelítést biztosító út 
külterületi települési út, tervezési osztálya K.VI. 

 
Közmű javaslat: 
10. sz. módosítással érintett terület 
A külterületi Má mezőgazdasági területen, a 078 és 076/2 hrsz-ú ingatlanon az övezeti előírások 
felülvizsgálatával gazdasági épületek, egyéb agroturisztikai és szállás épületek elhelyezését tervezik.  
 
A módosítással érintett terület közműves adottsága, hogy több közmű létesítmény és gerinchálózat érinti, ezek 
a terület déli részén haladó ivóvíz gerincvezeték és üzemelő víztároló medence, a terület északi oldalán az OPUS 
TIGÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő DN 200-as nagyközép-nyomású földgázvezeték és az ELMŰ Hálózat Kft. 
üzemeltetésében lévő oszlopokon haladó 22 kV-os villamosenergia elosztó vezeték, valamint a terület keleti 
oldalán üzemelő elektronikus hírközlési antenna, adótorony. A nagyközép-nyomású földgázvezeték 
nyomvonalát és 5-5 m-es biztonsági övezetét, valamint a 22 kV-os villamosenergia elosztó vezeték 
nyomvonalát és 6-6 m-es biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni. 
 
A terület közművesítési feladatait meghatározza, hogy déli részét a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján 
kiemelt vízminőség-védelmi terület övezete érinti. A kiemelt vízminőség-védelmi terület övezetével érintett 
terület egyedi közművesítési szabályozásának követelményéről a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. §-a 
rendelkezik. A vízminőség-védelmi terület övezetével érintett beépítésre nem szánt területhasznosítás esetén 
vízminőség-védelmi terület övezetén megengedhető szigorú feltételekkel az egyedi közműellátás megoldása 
is, az arra vonatkozó, HÉSZ-ben előírt feltételek teljesítésével. 

 
11. sz. módosítással érintett terület 
A külterületi Má mezőgazdasági területen, a 0244 hrsz-ú ingatlanon az övezeti előírások felülvizsgálatával 
gazdasági épületek, egyéb agroturisztikai és szállás épületek elhelyezését tervezik.  
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Márianosztra a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, illetve a település külterületének egy része „a 
felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a karszt vízadó felszín közeli 
jelenléte miatt fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny vízminőség-védelmi besorolású. 
 
Kiemelt vízminőség-védelmi terület övezetén kívül eső beépítésre nem szánt hasznosítású területeken 
elméletileg közművesítési kötelem nincs, de a környezet károsítás lehetőségét ki kell zárni. 
Új beépítés, vagy területhasznosítási mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha beépítésre nem szánt 
területen, emberi tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható: 
- a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás, 
- a közüzemű villamosenergia-ellátás,  
- ha a szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek. 
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kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (10 
sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(10 sorszámú terület) 

  

 
kivonat a tervezett fejlesztési tervből (10 sorszámú 
terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(10 sorszámú terület) 

 
 

 
kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (11 
sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(11 sorszámú terület) 
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kivonat a tervezett fejlesztési tervből (11 sorszámú 
terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(11 sorszámú terület) 

  
 

23/b számú módosítással érintett terület  
Az Má általános mezőgazdasági területek előírásainak felülvizsgálata a cél.  
12108 jelű Kóspallag irányába vezető országos közút mellett a099/1 hrsz -ú terület tulajdonosa a hatályos Má 
övezeti előírásainak megtartását tervezi, de a beépíthető telekminimumot 2 hektárról 1 hektárra kérte 
csökkenteni. 
A módosítási igény a fejlesztési tervet nem érinti. 
Fenti cél megvalósításához a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és rajzi mellékletének módosítása is 
szükséges.  Vagyis új Má mezőgazdasági övezet bevezetése javasolt. 

kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
(23/b sorszámú terület) 

kivonat a hatályos szabályozási tervből 
(23/b sorszámú terület) 

  
kivonat a tervezett fejlesztési tervből (11 sorszámú 
terület) 

kivonat a tervezett szabályozási tervből 
(11 sorszámú terület) 
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15-20 számú módosítási terület 
 
A település kijelölt üdülőházas és hétvégi házas üdülőterületi a Belterület É-i és a Közigazgatási terület DK-i 
határában találhatóak. 
A jelenlegi beépítetlen területek a vasút mentén és a Zebegény felé vezető út mentén találhatóak. A 
tervelőzmény ezeket a területet szabályozta, azonban beépítésük és fejlesztésük nem történt meg.  
Jelenleg ezek a területek mezőgazdasági területként hasznosítottak. A tulajdonosi kör részéről nem érkezet 
üdülő célú területfejlesztési szándék.  
Az Önkormányzat részéről felvetődött ezen területek mezőgazdasági területbe történő visszasorolása, 
azonban a terület minőségi osztálya, védettsége, belterülettől való elszakadása a későbbiekben a terület 
beépítésre szánt területkénti kijelölését és hasznosítását ellehetetlenítené. Ezért a területek fejlesztési és 
szabályozási szinten is üdülőterület megtartása javasolt a tulajdonosi szándék tisztázásáig. 
Vagyis a hatályos településtervhez képest nem történik változás, kizárólag a fejlesztési terv új ábrázolási 
szabályait figyelembe véve töröljük a területen belül kijelölt közpark területeket, valamint a szabályozási 
tervben a szabályozási vonalak létjogosultságát vizsgáljuk felül, illetve töröljük. 
 
Közlekedési javaslat: 
A területek országos közúti kapcsolata a 12108 jelű Zebegény – Márianosztra bekötő út. Az út külterületi 
jellegének megfelelően a tengelytől mért 50 – 50 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a 
közútkezelő hozzájárulása szükséges. A területegységeken belül a hatályos szabályozási terv közterületeinek 
megtartása nem indokolt. 

kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (15-20 sorszámú terület) 
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kivonat a hatályos szabályozási tervből (15-20 sorszámú terület) 
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kivonat a terveztt településfejlesztési tervből (15-20 sorszámú terület) 
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kivonat a tervezett szabályozási tervből (15-20 sorszámú terület) 
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Helyi Építési Szabályzat további beavatkozási feladatai 
 Szabályozási tervi módosítását igénylő feladatok 

a 1. számú módosítási területen a szabályozási vonalak törlése, új Vt jelű építési övezet bevezetése 

b 
2. számú módosítási területen a szabályozási vonalak és övezethatár módosítása, illetve törlése, 
lakóövezet feltüntetése 

c 
3. számú módosítási terület megközelítését biztosító közútterület szabályozása és javasolt magánút 
tervezett telekosztással történő feltüntetése, lakóövezet feltüntetése 

d 
4. számú módosítási terület szabályozási vonalainak részleges törlése, illetve módosítása (Zkk) 
közkert terület kijelölése, lakóövezet feltüntetése 

e 
5. számú módosítási területen belüli szabályozási vonalak módosítása 16 méterről 12 méterre, 
tömbbelső szabályozási vonalainak törlése 

f 
6. számú módosítási területen szabályozási vonal feltüntetése és (Zkk) közkert terület kijelölése, 
lakóövezet feltüntetése 

g 7. számú módosítási területen az új különleges turisztikai övezet feltüntetése 

h 
8. számú módosítási területen a szabályozási vonalak feltüntetése és övezethatár módosítása, 
lakóövezet és (Zkp) közpark terület feltüntetése 

i 9-11. számú módosítási területen új mezőgazdasági övezetek bevezetése 

j 

Útszabályozások felülvizsgálata és indokolt esetben törlése. 
--szabályozási vonal törlése 096/2,3,4 hrsz 
--szabályozási vonal törlése 483-486 hrsz 
--szabályozási vonal törlése 452/1-456 hrsz 
-szabályozási vonal törlése a 12108 j országos közút mentén (30 méteres szabályozás megszüntetése) 

k 
Zkp közpark területek elnevezésének felülvizsgálata, Zkk közkert elnevezés bevezetése, Vg 
vízgazdálkodási területek pontosítása 

l 
További övezetek (Erdő, Különleges, Vízgazdálkodási, Mezőgazdasági) elnevezésének felülvizsgálat 
a hatályos jogszabályok figyelembevételével 

m 23/b módosítási terület Új Má-2 övezet bevezetése (099/1, 099/2 hrsz) 

n 
Kossuth L. út mellett) az Lf-2 övezet módosítása új Lf-5 és Lf-6 övezetre. Itt az épületmagasság és a 
kialakítható legkisebb telekszélesség módosítása szükséges. 

 Hész módosítást igénylő feladatok 
a 10,11, 23/b sorszámú mezőgazdasági területek övezeti előírásainak felülvizsgálata  
b Az Má általános mezőgazdasági területek előírásainak felülvizsgálata 
c Az Mk kertes mezőgazdasági területek előírásainak felülvizsgálata, a beépíthetőség 10%-ra történő 

emelése 
d A korlátozott használatú mezőgazdasági területek kiterjesztésének felülvizsgálata 
e Zöldterületek övezeti előírásainak felülvizsgálata 
f A lakóterületek beépíthetőségi előírásainak felülvizsgálata 
g Új lakó, vegyes, különleges, mezőgazdasági és zöldterület övezetek bevezetése 

 

1.7.4.8. Módosítási területekkel kapcsolatos tervezői megállapítások 
A tervezés során figyelembe kell venni: 
- A fejlesztéssel érintett területek jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem építészeti 

értékeket. 
- Az ökológiai hálózati és földvédelmi értékekkel történő érintettséget a terv a véleményezőszervekkel 

történő egyeztetés figyelembevételével kezeli. 
- A terület megközelítése és közműellátása biztosított, illetve fejlesztendő. 
- A biológiai aktivitásérték számítása új szabályozási terv alapján a település közigazgatási területére készül. 

A településterv elfogadását követő módosítások során a jelen terv BIA értékét szinten kell tartani. 
- A fejlesztési területek kijelölése az OTÉK, Étv, MATrT és PMTrT előírásait figyelembe veszi.  
- Az egyes övezeteken belül a területeket a kialakult adottságuknak és tervezett felhasználásuknak 

megfelelően megkülönböztetett építési előírásokkal határozandók meg a helyi építési szabályzat 
keretében.  



 

 64 

 

MÁRIANOSZTRA –ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1.8. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 
 

Az összhang igazolás Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX törvény (MATrT), és a 9/2019.(VI.14) MvM rendelet rendelkezései, valamint a PMTrT 
10/2020. (VI.30.) rendeletének figyelembevételével készül és Márianosztra szabályozási terviben 
lehatárolt területeivel veti össze. 
 

1.8.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
 

A területrendezési tervekkel való összhang igazolása a településrendezési szabályzat 7.§-a alapján 
készül, azaz a megfeleltetés során a kiszolgáló utak területét a vizsgált terület méretébe bele kell 
számítani, a kiszolgáló út két oldalán eltérő övezetek esetében az adott lehatárolást a közterület 
tengelyéig számítva és hektárra kerekítve. 
 
A PMTrT térségi területi mérlegének adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák nagysága nem 
változnak. 
 

Települési térség-igazolás hektár 

2018. évi CXXXIX. törvény 11.§ ( d) - a települési térség területén bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető. 

 

− PMTrT Szerkezeti tervében települési térségbe sorolt területek  176,7 
Az SZT- ben jelen 2023 évi településterv készítésekor a települési térségen kívül kijelölt új 
beépítésre szánt területek nagysága: (2-es és 6-os sorszámú terület) 

2,6  

Az 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § alapján: 
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *  
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és 
c) *  új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 
(2) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont szerinti 
meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy 
terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
(3) *  Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú 
erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt 
terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú 
erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
A módosítási szándékok a Trk. 12.§ (1) a), b), bekezdés előírásaival nem ütköznek. A területek a 
települési térségben, a belterülethez illeszkedően helyezkednek el, és az infrastruktúra ellátás is 
biztosítható. A Trk. 12.§ (2) értelmében a 2, 6 és 8 sorszámú fejlesztési terület esetében a helyhez 
kötöttség érvényes, mivel már kialakult és a önkormányzati tulajdonban álló területeken kerül sor a 
fejlesztésre. A saját tulajdonon kívüli területfejlesztések túl nagy költséget jelentene a fejlesztők 
részére. 
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A Trk. 12.§ (3) bekezdése igazolása: 
A teljes jogszabályi hivatkozást az alábbiakban pontosítjuk: 
„(3) *  Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú 
erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt 
terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú 
erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
-4/b közkert terület: A 2, 3, 4 módosítási terület zöldterületi kompenzációjaként a szükséges minimum 593 
m2-es közkert terület kijelölése szükséges. Kijelölt közkert terület 1560 m2 
-6 közkert terület: Kijelölt közkert terület 1374 m2 
- 8. közpark terület: Kijelölt közpark terület 3000 m2 

 

A PMTrT települési térség területei 

A fejlesztési és rendezési területek lehatárolása 
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Mezőgazdasági térség-igazolás hektár 
2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 11. § b) *  a mezőgazdasági térség területének 
legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

 

− PMTrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek 599,6 
− a mezőgazdasági térség területének 75%-a  449,7 

− A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság  149,9 

− Az SZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba 
sorolt területek nagysága 

573 

− Az SZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli 
terület területfelhasználásba sorolt területek aránya: (573):2530,59= 

95,5 % 

Az SZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső mezőgazdasági területek 
aránya! 

 

 A PMTrT települési térség területei 

A fejlesztési és rendezési területek lehatárolása 
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Erdőgazdálkodási térség-erdők övezete- igazolás hektár 
2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT): 11. § a) pontja alapján: 
„az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével kell lehatárolni” 29. § „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 
településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolnia.” 

− PMTrT Szerkezeti tervében erdőgazdálkodási térségbe sorolt területek 1120,5 

− PMTrT erdők övezetébe sorolt területek 1109 

− Az erdők övezete 95%-ának megfelelő területnagyság 1053,55 

− Az erdőgazdálkodási térség 5%-ának megfelelő területnagyság 55,45 

− A SZT-ben az erdőgazdálkodási területeinek nagysága 1090,3 
Az SZT-ben az erdők övezetébe eső erdő területfelhasználásba sorolt területek nagysága 1089,1 
Az SZT-ben az erdőgazdálkodási térségbe eső erdő területfelhasználásba sorolt 
területek aránya  

98,2 % 

Az SZT megfelel az előírásoknak, mivel 95%-ot meghaladó a térségbe eső 
erdőgazdálkodási területek aránya! 
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Sajátos települési térség igazolás hektár 
MATrT: 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

− PMTrT Szerkezeti tervében sajátos területfelhasználású térségbe sorolt területek 118,8 
− A SZT-ben sajátos területfelhasználású térségbe eső területfelhasználások. 

Az eltérés a jelen településterven pontosításra kerülő adattári erdő és erdők 
övezetének figyelembevételéből adódik a közigazgatási terület déli határánál. Kb-sp 
jelű nagy kiterjedésű sportterületen. 

114,2 

A sajátos felhasználású térségbe eső területeken a szabályozási terv olyan területfelhasználásokat 
jelöl ki, amelyek az MATrT vonatkozó előírásaival összhangban vannak. 
 

 

 A PMTrT települési térség területei 

A fejlesztési és rendezési területek lehatárolása 
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Vízgazdálkodási térség igazolás hektár 
MATrT: 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

− PMTrT Szerkezeti tervében vízgazdálkodási területfelhasználású térségbe sorolt 
területek 

10,1 

− Az SZT-ben vízgazdálkodási területbe sorolt területek nagysága 24,87 

− Az SZT-ben vízgazdálkodási célokat szolgáló erdőterületek nagysága 
(vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület) 

21,87  

Az SZT-ben vízgazdálkodási területfelhasználású térségbe eső területfelhasználások: vízgazdálkodási, 
erdőgazdálkodási, különleges, mezőgazdasági 

Az SZT megfelel az előírásoknak. A vízgazdálkodási térség területén vízgazdálkodási, 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, területfelhasználású területek találhatók! 

 A PMTrT települési térség területei 

A fejlesztési és rendezési területek lehatárolása 
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1.8.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Márianosztra fejlesztési területeit az MATrT és a PMTrT 
alapján 8 különböző térségi övezet érinti Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX törvény, az 9/2019.(VI.14) MvM rendelet és a PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelete alapján: 
 

2018. évi CXXXIX. törvény :Országos Területrendezési Terv – országos és megyei övezetek 
 Márianosztra 

település 
Fejlesztési terület 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, PMTrT 3.2. melléklet nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet), PMTrT 3.2. melléklet 

érintett érintett 

6.erdők övezete, PMTrT 3.3. melléklet érintett érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet), PMTrT 3.3. melléklet 

érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 3.4. melléklet 

érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
település, PMTrT 3.5. melléklet 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), 
PMTrT 3.6. melléklet 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 3.7. 
melléklet 

nem érintett nem érintett 

12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A Budapesti 
Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

----- ------ 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település, 
PMTrT 3.8. melléklet 

nem érintett nem érintett 

5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
 

Pest Megye Területrendezési Terv (PMTrT 10/2020.(VI.30.) rendele) 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Fejlesztési terület 

települési térség + + 

sajátos területfelhasználású térség + -- 

erdőgazdálkodási térség  + -- 

mezőgazdasági térség + + 

vízgazdálkodási térség + -- 

térségi övezetek   

ásványi nyersanyagvagyon övezete + településhatáros 
lehatárolás 

rendszeresen belvízjárta terület övezete -- -- 

tanyás területek övezete -- -- 

földtani veszélyforrás terület övezete -- -- 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   

innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete -- -- 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 

kertes mezőgazdasági területek övezete + + 

klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete -- -- 
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PMTrT 3/1.melléklet Országos ökológiai hálózat övezete  

 

 

 

Az önkormányzati módosítási igények területi lehatárolása 

 

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján feltüntetett módosítási 
területek 

 

Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a DINPI. 
A településrendezési tervben az ökológiai hálózat lehatárolása a DINPI adatszolgáltatása alapján történt, mely 
megegyezik az Tkr. ökológiai hálózatának lehatárolásával. 
Az ökológiai hálózat területét a 9,10,11,16,17,20 számú fejlesztési terület vonatkozásában érintik. 
A 16,17,20 számú fejlesztési terület érintett területek ma is szerepelnek a hatályos szabályozási tervben. 
Ökológiai hálótat igazolás: 
Az ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó és pufferterületet területét érintő fejlesztési szándékok 
beépítésre nem szánt erdő és mezőgazdasági terület kijelölést határoznak meg  az OTrT előírásainak 
megfelelően. A fejlesztési területek kijelölése nem ellentétes az országos ökológiai hálózat terület övezetére 
vonatkozó előírásokkal, azonban a beépíthető telekrészek egyeztetendők! A fejlesztési és rendezési területek 
kijelölése nem ellentétes az ökológiai hálózatra vonatkozó előírásokkal. A terv a vonatkozó előírásoknak 
megfelel.  
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PMTrT 3/2.melléklet jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

 

 

 

Az önkormányzati módosítási igények területi lehatárolása 

 

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján feltüntetett módosítási 
területek 

 

Az jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 15,16,17,18 számú fejlesztési területek vonatkozásában 
érintik, azonban az érintett területek ma is szerepelnek a hatályos szabályozási tervben. 
 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület igazolás: 
A jó termőhelyi adottságú szántóterület területére a már építési joggal rendelkező 15, 16, 17, 18, 19 számú 
fejlesztési területek érintettek, azonban az érintett területek ma is szerepelnek a hatályos szabályozási tervben. 
A fejlesztési és rendezési területek kijelölése nem ellentétes a jó termőhelyi adottságú szántó övezetére 
vonatkozó előírásokkal. 
A terv a vonatkozó előírásoknak megfelel. 
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PMTrT 3.3. melléklet Erdők övezete 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és a PM 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály A fejlesztéssel érintett területeket nem 
érintik, kizárólag az erdők övezetével történő összhang vonatkozásában érintettek.  

 

Erdők övezete igazolás: 
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet 
a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által 
kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 
Az erdők övezetébe eső módosítási területek az erdőgazdálkodási térség igazolásával egyezően 
megállapítható, hogy a megengedett érintettségi határértéket nem lépik túl. A fejlesztési és rendezési területek 
kijelölése nem ellentétes az erdők övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv a vonatkozó előírásoknak megfelel.  
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9/2019.(VI.14) MvM rendelet 2. melléklet erdőtelepítésre javasolt terület övezete a  
PMTrT 3.3. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és a PM 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. 
 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete igazolás: 
„MVM rendelet: 3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem 
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
területén javasolt kijelölni.” 
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete a 15, 17,18, 19 számú fejlesztési területek vonatkozásában érintik, 
azonban az érintett területek ma is szerepelnek a hatályos szabályozási tervben. 
A fejlesztési és rendezési területek kijelölése nem ellentétes az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 
vonatkozó előírásokkal. A terv a vonatkozó előírásoknak megfelel. 
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9/2019.(VI.14) MvM rendelet3.  melléklet tájképvédelmi terület övezete  
PMTrT 3.4. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a DINPI. 
A település teljes közigazgatási területét érinti az övezet, kivéve a bánya területe. 

 

Tájképvédelmi terület megfelelési igazolás: 
A településképi rendelet előírásokat fogalmaz meg a településkép védelme érdekében. A településképi rendelet 
meghatároz településképi szempontból meghatározó területeket, melyre külön előírásokat fogalmaz meg a 
építmények külső megjelenésére vonatkozóan, továbbá a Hész tervezet az épületmagasságok alacsonyan 
tartásával, a településképhez illeszkedően állapít meg szabályokat. . 
A fejlesztési és rendezési területek kijelölése nem ellentétes a tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó 
előírásokkal. A terv tájképvédelmi szempontból megfelel. 
 
 
 
 
  



 

 76 

 

MÁRIANOSZTRA –ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 

9/2019.(VI.14) MvM rendelet 4.melléklet vízminőség védelmi terület övezete 
PMTrT 3.6. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH. Az MvM 
rendelet és a PMTrT alapján az 10, 19. számú fejlesztési területet érinti az országos vízminőség védelmi 
területek övezete. 
 

 

Országos vízminőség-védelmi terület igazolás: 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet: „5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
”Az országos vízminőségvédelmi területet a fejlesztési terület a 10 és 19 fejlesztési terület vonatkozásában 
érinti. A fejlesztési és rendezési terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
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A Pest Megye Területrendezési Terve 

PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelet 3.13.3. melléklet Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete által 
érintett település 

 

 
Megjegyzés: Település közigazgatási területi lehatárolással történt övezeti kijelölés. A település teljes 

közigazgatási területét érinti. 
 

PMTrT: „11. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések településfejlesztési 
koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, 
valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi 
szempontok figyelembevételével, a koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító 
nyomvonalak megteremtésével valósítható meg.” 
A turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó tervmódosításokat jelen terv a 7, 10, 11, 12 és 13 számú, valamint a 15-
20 számú fejlesztési terület vonatkozásában tartalmaz. Vagyis a tervezett területfejlesztések jelentős része 
érintett a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által. 
A fentiek alapján tehát a fejlesztési területek övezeti érintettsége a PMTrT 10/2020. (VI.30.) önkormányzati 
rendelettel és előírásaival összhangban van . 
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A Pest Megye Területrendezési Terve 
PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelet 3.13.4. melléklet Kertes mezőgazdasági területek övezete 

 

 
A kertes mezőgazdasági területek övezetébe sorolt terület beépítésre szánt lakó, üdülő és vegyes terület 
kijelölését a PMTrT feltételekhez köti.  

 

Kertes mezőgazdasági területek övezete igazolás: 
Az 5. számú fejlesztési terület jelenleg is lakó övezetként tartalmazza a hatályos szabályozási terv. A 12 számú 
fejlesztési területet jelen terv kizárólag a fejlesztési terv hosszú távú célkitűzéseként tartalmazza a kertes 
mezőgazdasági terület övezetén belül az üdülő területet a feltételek megvalósíthatóságáig. 
A fentiek alapján tehát a fejlesztési területek övezeti érintettsége a PMTrT 10/2020. (VI.30.) önkormányzati 
rendelettel, illetve Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX 
törvény előírásaival összhangban van . 
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Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Márianosztra fejlesztési területeit az MATrT és a PMTrT 
alapján is nyolc térségi övezet érinti. 

- Országos ökológiai hálózat övezete (MATrT és PMTrT) lehatárolás alapján 
- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (MATrT és PMTrT) lehatárolás alapján 
- erdők övezete (MATrT és PMTrT) lehatárolás alapján) 
- erdőtelepítésre javasolt terület övezete (PMTrT) lehatárolás alapján) 
- tájképvédelmi terület övezete (MATrT és PMTrT) lehatárolás alapján) 
- vízminőség védelmi terület övezete (MATrT és PMTrT lehatárolás alapján) 
- Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete által érintett település (PMTrT lehatárolás alapján) 
- kertes mezőgazdasági területek övezete (PMTrT lehatárolás alapján) 

 
 

Borvidéki település szőlő termőhelyi kataszter érintettség  
MATrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszterről a NEBIH szolgáltathat adatot. A szőlő és bortermelés részletes szabályiról szóló a 
26/2021.(VII.29.) AM rendelet rendelkezik. Megállapítható, hogy Márianosztra nem tartozik egyik 
borvidékhez sem. 

 

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter érintettség  
13. § (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
A jelen településterv készítés során a gyümölcskataszter területén új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. Gyümölcskataszter érintettség ez esetben nem releváns az alábbi NEBIH adatok alapján. 
Kijelenthető, hogy a település érintett a MATrT 13,§-a által, de fejlesztési területet nem érintenek. Vagyis a 
terv megfelel a vonatkozó előírásoknak.  

 
 

Nyilatkozat 
A Márianosztra Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést 
a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy a módosítás megfelel a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 
előírásoknak. 

Makkai Krisztina, településmérnök 
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921 

Budapest, 2022. január 16.  
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1.9. A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítása 
és eredménye 

 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik. Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja 
értelmében „új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 
meghatározottak szerint nem csökkenhet.” 
 
A Márianosztra közigazgatási területére vonatkozó területfelhasználások adatai alapján számított biológiai 
aktivitás érték (BIA) egyenleg:  
 

Területfelhasználás 
Új 2023. évi SZT 
területi mérlege 

(ha) 

biológiai 
aktivitás szorzó 

biológiai 
aktivitás érték 

Falusias lakóterület (Lf) 51,23 2,4 122,95 

Településközpont terület (Vt) 7,79 0,5 3,9 

Hétvégiházas üdülőterület (Üh) 64,07 3 192,21 

Üdülőházas üdülőterület (Üü) 8,42 2,7 22,73 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 1,44 0,4 0,58 

Különleges beépítésre szánt  mezőgazdasági üzemi-(K-Mü) 3,78 0,7 2,65 

Különleges beépítésre szánt sportterület (K-Sp) 1,60 3 4,8 

Különleges beépítésre szánt rekreációs terület  (K-Re) 2,04 3 6,12 
Különleges beépítésre szánt  

büntetésvégrehajtási terület(K-Bv) 
10,83 1,5 16,25 

Különleges beépítésre szánt területekturisztikai- (K-Tu) 1,04 3 3,12 

Zöldterületek (közpark) (Zkp, Zkk) 2,59 6 15,54 

Védelmi erdőterületek (Ev)** 961,58 9 8654,22 

Egyéb erdőterületek (Ee)** 129,22 9 1162,98 

Általános mezőgazdasági területek (Má) 510,35 3,7 1888,3 

Kertes mezőgazdasági területek (Mk) 75,51 5 377,55 

Vízgazdálkodási területek (Vg) 24,98 7 174,86 

Különleges beépítésre nem szánt területek Temető- (Kb-T) 0,56 6 3,36 
Különleges beépítésre nem szánt területek - 

nagy kiterjedésű sportterület (Kb-Sp) 
65,60 6 393,6 

Különleges beépítésre nem szánt területek -bánya terület (Kb-B) 42,93 0,2 8,59 

Különleges beépítésre nem szánt területek -lőtér (Kb-lo) 2,15 3,2 6,88 

Különleges beépítésre nem szánt -rekreációs területek (Kb-Re) 3,34 6 20,04 

Közműelhelyezési terület (Közm) 0,39 0,6 0,23 

Közúti Közlekedési terület (Köu)-országos közút 15,42 0,6 9,25 

Közúti Közlekedési terület (Köu-k) kiszolgáló út 30,24 0,6 18,14 

Egyéb Közlekedési terület (Köe)-vasút 8,62 0,6 5,17 

ÖSSZESEN: PMTrT:2025,72   
13114,02  
 BIÉ pont 
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2. Az SKVr. szerint szükséges környezeti értékelés, települési 
környezeti értékelés 

2.1. A települési környezetértékelés folyamatának, a terv vagy program 
tartalmi körvonalainak, fő céljainak, más tervekhez való viszonyának, 
valamint egyéb lényeges tervekkel és programokkal való 
kapcsolatának bemutatása. A terv alapján megvalósítandó alternatíva 
kiválasztásának okai, beleértve az alternatívák vizsgálatának leírását 
és a szükséges információk összeállítása során felmerült bármilyen 
nehézséget 

 
A településrendezési terv készítése során nem kerültek kialakításra önállóan dokumentált alternatívák, hanem 
konzultatív tervezési folyamat részeként, a változtatási elképzelések állandó mérlegelése után alakult ki az 
önkormányzati szándékokat tükröző tervállapot. 
A településrendezési terv környezeti értékelése során alapvetően a tervezett, illetve módosításra kerülő 
övezeti, valamint építésszabályozási változtatások várható környezeti hatásait kell vizsgálni. Az értékelés nem 
terjed ki olyan feladatokra, melyeket más tervezési feladatok során kell megoldani (pl.: környezeti 
hatásvizsgálat, települési környezetvédelmi program, környezeti állapot mérések, vízgazdálkodási terv, 
rekultivációs terv, stb.).  
Az értékelés tárgya alapvetően a következőkre terjed ki: településszerkezeti (és térségi) összefüggések; a 
tervben megfogalmazott övezetek (területhasználatok) várható környezeti hatásai; a területhasználatokhoz 
kapcsolódó építési feltételek várható környezeti hatásai. A meglévő és megmaradó övezeti, illetve területi 
besorolásokat a településrendezési terv olyan adottságnak tekinti, amelyek korábban készült tervek 
megvalósulásából származnak, és módosításukra a jelen terv keretei között nem merült fel igény, vagyis csak a 
tervben tervezett új, vagy módosított terület területkijelölések várható környezeti hatásait értékeli. 
 
A jelen környezeti értékelés a különböző terület-felhasználatok várható környezeti hatásainak és 
következményeinek leíró jellemzésénél a feltételezett változási irányokat (tendenciákat) veszi alapul. Az 
értékelés a következő fontosabb témakörök szerinti bontásban készül: 
− A tervezett változtatások rövid összevetése a fontosabb tervek környezet- és természetvédelmi céljaival: 

- területrendezési tervek (országos és térségi) 
- megyei környezetvédelmi program  
- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek) 

− A tervezett változtatások megvalósulása esetén a környezeti hatások, illetve környezetterhelés változások 
várható alakulása: 
- talaj 
- felszíni és felszín alatti vizek 
- zaj- és légszennyezés terhelés 
- települési hulladékkezeléssel 
- természeti értékvédelmi területek 
esetében. 

A terv rövid összevetése a fontosabb tervek környezet- és természetvédelmi céljaival 
Két olyan összefoglaló, integráló tervműfaj van, a területrendezési tervek és a környezetvédelmi programok, 
amelyekben tágabb térségi, vagy helyi szinten olyan környezet- és természetvédelmi célokat fogalmaznak 
meg, amelyek a településrendezési tervre alapvető kihatással vannak. Ezen kívül a tervezés szempontjából, a 
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természetvédelmi célból közösségi szinten kialakított Natura 2000 területek figyelembevétele a legfontosabb 
feladat. 
Területrendezési tervek 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény Második 
Része tartalmazza az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) és előírásait. Pest megye Területrendezési Terve 
(PMTrT) Pest megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) rendelete az OTrT vonatkozó előírásaival 
összhangban készült. 
 
Pest megye Területrendezési Terve (PMTrT) a település területét érintően az alábbi térségi 
területfelhasználási kategóriái jelöli ki:  

- települési térség 
- sajátos területfelhasználású térség 
- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vízgazdálkodási térség 

A településrendezési terv a Pest megye Területrendezési Terve Szerkezeti tervének területfelhasználási 
kategóriáival, valamint az ezekre vonatkozó szabályokkal és korlátokkal összhangban került kialakításra. 
 
A PMTrT a település területét érintően a következő térségi övezeteket jelöli ki:  

Országos övezetek:  
- ökológiai hálózat magterületének övezete) 
- ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
- ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
- jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
- erdők övezete  
- erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
- tájképvédelmi terület övezete 
- vízminőség-védelmi terület övezete 
Megyei övezetek: 
- --- 
Egyedileg meghatározott megyei övezetek: 
- turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
- kertes mezőgazdasági területek övezete 

A településrendezési terv az érintett országos, vagy megyei övezetekre vonatkozó szabályok figyelmbe 
vételével került kialakításra. 
 
Környezetvédelmi programok 
 
Mivel Márianosztrának még nem készült, illetve nincs jóváhagyott települési környezetvédelmi programja, 
ezért a tervezés szempontjából potenciálisan egy olyan releváns környezetvédelmi program van, a megyei, 
amelyet célszerű figyelembe venni. Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 a 16/2015. (02.27.) PMÖ 
határozattal került elfogadásra. 
 
Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 
 
Pest Megye környezetvédelmi programjának célja kettős, egyrészt hatékony eszközrendszer kidolgozása Pest 
megye (önkormányzatok, lakosok, civil- és gazdálkodó szervezetek) által kiemelt fontosságúnak ítélt helyi 
környezetvédelmi problémák koordinálására, másrészt olyan cselekvési program készítése, amelynek 
megvalósításával a megye koordinációs feladatait alapul véve tevékenyen hozzájárul az országos, a regionális 
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és a megyei szinten prioritásnak tekintett környezeti problémák megoldásához, különös tekintettel a 
klímaváltozásra, mindezzel elősegítve a fenntartható fejlődést.  
A Program legfontosabb megyei vonatkozású stratégiai céljai és területei, intézkedései, megyei specifikus és 
operatív célkitűzései a következő feladatok köré lettek csoportosítva: 
- földtani képződmények védelme 
- talaj, illetve termőföld védelme 
- terület-felhasználással kapcsolatos feladatok 
- településihulladék-gazdálkodás 
- környezet és közterületek tisztasága 
- felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme 
- egészséges ivóvízellátás 
- kommunális szennyvízkezelés 
- csapadékvíz-gazdálkodás 
- rekultiváció és rehabilitáció 
- légszennyezettség-csökkentési intézkedések  
- üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
- zaj- és rezgés elleni védelem 
- közlekedés- és szállításszervezés 
- tájvédelem 
- természetvédelem 
- zöldfelület-gazdálkodás 
- energiagazdálkodás 
- ár- és belvízgazdálkodás 
- rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentése 
- épített környezet védelme 
- környezeti nevelés, tájékoztatás és a társadalmi részvétel 
- környezet-egészségügy 
A település területének érintettsége esetén, a környezetvédelmi program megyei specifikus és operatív 
célkitűzései keretében megfogalmazott célkitűzések, mint általános tervezési irányelvek, a településrendezési 
terv készítése során figyelembe lettek véve.  
 
Natura 2000 területek 
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a Natura 2000 hálózat által érintett területek felsorolását az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek felsorolását a 14/2010. 
(V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza. 
 
A település területét érintő Natura 2000 területek: „Börzsöny” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
(HUDI20008) és „Börzsöny és Visegrádi hg.” különleges madárvédelmi terület (HUDI10002) 
A tervezés során figyelembe lettek véve a természetvédelmi célok között kiemelt fontosságú Natura 2000 
területek. 
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2.2. A településterv környezeti értékelést igénylő változásainak 

azonosítása, rövid ismertetése. 
 
A jelen alátámasztó javaslati dokumentáció 1.7. fejezete részletesen bemutatja a módosítással érintett 
területeket. Ezen módosítási szándékok között viszonylag jelentősebbek az új beépítésre szánt területként 
falusias lakóterületi, valamint az ezekkel összefüggő - jogszabályi előírások szerinti - zöldterület kijelölések. 
Ezek a belterülethez kapcsolódó általános és kertes mezőgazdasági területrészeken kerülnek fejlesztési 
területként kijelölésre.  
Övezeti paraméterek módosítási szándékával, az adott területfelhasználásokon belül módosított új övezetek 
kerülnek vegyes területeken, és általános mezőgazdasági területeken belül. 
Új rekreációs hasznosítási célú területek kerülnek kijelölésre a Kóspallagi út mellett, valamint a volt 
hulladéklerakó területén.  
Megjegyzés, a terv által átvezetett erdő- és mezőgazdasági terület lehatárolás korrekciók nem tekinthetők 
módosításnak, mivel a területek valós területhasználatában változás nem történik, csak a területi besorolásuk 
kerül pontosításra az adatszolgáltatás részét képező ágazati nyilvántartásoknak megfelelően. 
 
Habár léptékét tekintve egyik módosítási szándék sem jelentős, a módosítási szándékok közül kiemelendők 
azon falusias lakóterületi módosítások, amelyek új beépítésre szánt területként kerülnek kijelölésre. Valamint a 
Kóspallagi út menti rekreációs terület fejlesztés, ami szintén új beépítésre szánt területi besorolású. 

 
2.3  A valószínűsíthetően jelentősen érintett területek környezeti jelenlegi 

állapotának bemutatása, kiemelten a környezeti szempontból 
különösen fontos területeket érintően, azok lényeges szempontjai és 
valószínűsíthető fejlődése, illetve a terv megvalósulásának elmaradása 
esetén annak valószínűsíthető fejlődése. 

 
Az új beépítésre szánt terület kijelölések jellemzően mezőgazdasági területen, zöldmezős beruházásként 
valósulnak meg. E területek a fejlesztés megvalósulásáig mezőgazdasági művelésben maradnak, és a fejlesztés 
esetleges elmaradása esetén maradnak továbbra is mezőgazdasági hasznosításban.  
 
Beépítésre nem szánt különleges területi kijelölés, barmanezős beruházásként a volt hulladéklerakó területén 
tervezett rekreációs terület. A tervezett fejlesztés elmaradása esetén a terület esetleges mező-, vagy 
erdőgazdasági célú hasznosítása / hasznosíthatósága kérdéses. 
 

 
2.4.  A településterv várható környezeti hatásainak, következményeinek 

feltárása: 
 

A településrendezési tervben a tervezett változtatások megvalósulása esetén a várható környezeti hatások, 
valamint ezek környezeti következményeinek előrejelzése, illetve környezetterhelés változások várható 
alakulása a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, a zaj- és légszennyezés terhelés, a települési hulladékkezelés és 
a természeti értékvédelem esetében került megvizsgálásra. 
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A terv megvalósulása esetén a talajt érő környezeti hatások 
 
A terv megvalósulása esetén a talajt érő környezeti hatásokat a területhasználatok többféle oldaláról érdemes 
vizsgálni.  
 
A kistáj talajtanilag meglehetősen homogén. Az összterület 82%-án vályog mechanikai összetételű 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek, amelyek mintegy 85-90%-a erdővel borított. 
Vízgazdálkodásukat a közepes vízvezető és a jó víztartó képesség jellemzi. Az erős felszíni tagoltság miatt az 
erdőborítottság ellenére is a talajok erősen erodáltak és ennek következtében a sekély termőrétegűség miatt 
szélsőséges vízgazdálkodásúak. 
A helytelen talajhasznosítás következtében a termőréteg csökkentő talajhibák és azok hatásai növekedhetnek, 
ezért a talajvédelemre fokozott gondot kell fordítani. 
 
A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) célkitűzéseivel összhangban, a település adottságainak 
megfelelő, ahhoz igazodó fenntartható mezőgazdasági földhasználat kialakítása a cél. Ezen belül a különféle 
földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárások, rendszerek elterjesztése. 
A településrendezési eszközökkel csak kis mértékben befolyásolható a környezetbarát agrárgazdálkodási 
tevékenység kialakulása, a területek termőképességének megőrzése, illetve annak javítása. A 
településrendezési terv készítése során a környezetbarátabb gazdálkodás, valamint a mezőgazdasági területek 
terheléscsökkentése érdekében alkalmazható fontosabb elemek a következők: 
- Minél kevesebb zöldmezős fejlesztési terület kijelölése, vagyis mezőgazdasági területek beépítésre szánt 

területté történő átsorolásának visszafogása. 
- A mezőgazdasági területeken olyan differenciált szabályozás kialakítása, ami ösztönzi a versenyképes 

agrárgazdálkodási egységek kialakulását, őrzi a hagyományos gazdálkodási formákat és védi a természeti 
szempontból értékes területeket. 

- Az eróziós és deflációs károk kialakulásának csökkentése érdekében védőzöld területek (erdősítések, 
mezővédő fásítások) telepítésének előirányzása. 

 
Az új fejlesztési területek visszafogott mértékű kijelölését, s ezáltal a mezőgazdasági termőterületek minél 
nagyobb arányú megőrzését a tervnek nagyrészt sikerült megvalósítania. Az új beépítésre szánt területek, 
ugyan a Pest megye Területrendezési Terve Szerkezeti Terve térségi területfelhasználási kategóriáival 
összhangban került kijelölésre, és a jogszabályban előírtaknál nem nagyobb mértékűek, de a megvalósulásuk 
esetén ezek jellemzően a mezőgazdasági területek csökkenésével járnak. 
 
A korábban már kijelölt, vagy átsorolt, de még fel nem használt területek mellett a tervezett változtatások egy 
része új beépítésre szánt területek kijelölésével történik, vagyis megvalósulásuk esetén a mezőgazdasági 
területek aránya csökkenni fog.  
A településrendezési terv jóváhagyása után, rövidtávon várhatóan emelkedő tendenciát fog mutatni a 
művelésből való kivonás, mivel a fejlesztésben érdekelt beruházók és építtetők, részben az új rendezési terv 
adta új lehetőségekre várnak. Hosszabb távon a megművelt területek kivonási ütemének lassulása várható. 
 
Ezen kívül érdemes még kiemelni, hogy a helyi építési szabályzat ösztönzi a termőréteg megőrzését. Előírja, 
hogy földmozgatással járó építési- és tereprendezési tevékenységek végzése során a humuszos talaj 
deponálásáról és újrahasznosításáról gondoskodni kell. 
 
A termőterületek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb feladat a hosszú távon is fenntartható, 
versenyképes agrárgazdálkodás feltételeinek megteremtése. A terv fontosnak tartja - a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Programmal összhangban - a környezeti szempontokat is figyelembe vevő agrárgazdálkodás 
elterjedését, az integrált növény-, zöldség- ill. gyümölcstermesztés, az ökológiai gazdálkodás terjedését, a 
gyepterületek és vizes élőhelyek ökológiai feltételeknek megfelelő hasznosítását, valamint a környezetbarát 
állattartás kialakulását.  
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Ehhez tud ösztönzőleg hozzájárulni a mezőgazdasági területeknek a település adottságaihoz igazodó 
differenciált építésszabályozása. A természeti értékvédelmi és a hosszú távú településfejlesztési célok miatt 
korlátozott használatú területeken kívül eső mezőgazdasági területrészeken olyan szabályozást alkalmaz a 
terv, amely többek közt preferálja az agrárturizmus kialakulását.  
 
Az erózió és a defláció elleni védekezés legfontosabb eszköze a megfelelő talajgazdálkodás. A terv szakági 
műleírása ugyan kiemeli ennek fontosságát, de a településrendezési eszközöknek erre nincsenek hatásai. A 
védekezésnek a rendezési terv szintű eszközei lehetnek a szélfogó erdősáv telepítés és a fásítás. Ennek korlátot 
szab, hogy a fásítás, illetve erdősítés csak közcélból rendelhető el, s ennek költségeit az önkormányzatnak kell 
állnia.  
Mivel a tervben önálló terület-felhasználásként, illetve övezetként nem tudnak megjelenni a mezővédő 
fásítások, ezért a környezeti vizsgálat során javaslatként fogalmazódott meg ennek szükségessége, a 
következő módon. A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt meghaladó szántó művelési ágú 
mezőgazdasági területeken, amelynek az uralkodó szél irányába eső határától 50 m-en belül erdő művelési ágú 
terület, vagy védőfásítás nem található, a terület minimum 2%-án többszintes védőfásítást (fák és cserjék 
együttes telepítését) lenne célszerű kialakítani, a teleknek az uralkodó szél irányába eső határa mentén. 
 
A terv megvalósulása esetén a vizeket érő környezeti hatások 
 
A terv megvalósulása esetén a vizeket érő környezeti hatások nagymértékben összefüggnek a beépítésre szánt 
területek területi és infrastrukturális változásaival. A környezeti hatások leginkább a víziközmű ellátottság 
mennyiségi és minőségi alakulásán, a csapadékvíz elvezetésen, a felszíni vizek használatán és hasznosításán, 
valamint a folyékony és szilárd hulladékok kezelésén mérhetők le. 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló, a 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelet alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel 
összhangban – Márianosztra az „érzékeny” területi kategóriába tartozik. 
 
A település jelentősebb kisvízfolyásai a bel- és külterületet érintően: Damásdi-patak, Bezina-patak. Külterületet 
érintően: Misa-réti-árok, Bőszobi-patak, Medresz-patak, Malom-völgyi-patak és Kis-Hanta-patak. 
 
A terv megvalósulása esetén várhatóan csökken a felszíni és felszín alatti vizek terhelése. A helyi építési 
szabályzat többféle előírással él ennek érdekében. Ezek közül a legfontosabbak: 
- a belterületeken a szennyvizek közcsatornába való elvezetésére, valamint  
- a település teljes területén a szennyvizek szikkasztásának tilalmára  
vonatkozó előírások.  
 
A felszíni vizek védelme érdekében a terv további előírásokat is alkalmaz: 
- A vízgazdálkodási övezetbe tartozó felszíni vízfolyások folyamatos karbantartását és tisztítását.  
- A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) megfelelő előtisztítását és minőség ellenőrzését, a 

befogadóba engedés előtt. 
 
A településrendezési terv a felszíni vizek hasznosításában nem tervez alapvető változásokat.  
 
A település vízföldrajzi adottságai indokolttá teszik egy átfogó települési szintű vízgazdálkodási (vízfolyás-
rendezési) terv készítését.  
 
A vízrendezéssel szorosan összefügg a befogadó kisvízfolyások jókarba helyezése, az ökológiai szempontokat 
figyelembe vevő rendezése, fenntartása és karbantartása. Fontos a környezetvédelem és vízrendezés 
összehangolása a mederrendezésben, valamint a partmenti területek kialakításában és hasznosításában. A 
fenntartósávok műszaki és az ökológiai folyosók környezet és természetvédelmi érdekeit összevetve. 



 

 87 

 

MÁRIANOSZTRA –ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

A terv megvalósulása esetén a zaj- és légszennyezés terhelés várható alakulása 
 
A terv megvalósulása esetén a zaj- és légszennyezés terhelés várható alakulása nagymértékben függ a terhelés 
szempontjából védendő területek és a terhelést okozó területhasználatok egymáshoz viszonyított helyzetétől 
és a terhelés időbeli alakulásától. A zaj- és légszennyezés terhelés szempontjából, a település területén a 
különböző területhasználatok közül a közúti közlekedés a viszonylag meghatározó. 
 
A levegő tisztaságának védelme  
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete 
alapján, a település az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok tekintetében az alábbi 
zónacsoportokba tartozik:  

szennyezőanyag zónacsoport  szennyezőanyag zónacsoport 
Kén- dioxid F  /PM10/ Arzén (As) F 
Nitrogén- dioxid F  /PM10/ Kadmium (Cd) F 
Szén- monoxid F  /PM10/ Nikkel (Ni) F 
/PM10/ szilárd  E  /PM10/ Ólom (Pb) F 
Benzol F  /PM10/ benz(a)-pirén (BaP) D 
Talaj-közeli ózon O-I    

 
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a zónák típusai következők:  
A csoport: agglomeráció: olyan légszennyezettségi zóna, ahol a népesség száma meghaladja a 250 000 

lakost, vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsűrűség 
legalább 500 fő/km. További előírások a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet alapján. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely 
légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a 
csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként 

kitűzött koncentráció értéket. 
 Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározását ----- a levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. 

 
A település területén számottevő légszennyezéssel járó gazdasági tevékenységet nem folytatnak. A helyhez 
kötött légszennyező forrásokon légtérbe jutó szennyező anyagok zömmel a hőenergia termelésből erednek, 
ezek mennyisége nem haladja meg a területi kibocsátási határértéket és nem okoznak jelentős légszennyezést. 
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A közlekedési eredetű légszennyezésben a településen áthaladó 12108 és 12107 J. bekötő utak átmenő 
gépjárműforgalma a szomszédos lakó és egyéb területeken okoz időszakosan (főként a turistaszezonban) nem 
számottevő légszennyezés és porterhelést. 
 
Zaj- és rezgésártalmak elleni védelem 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 
rendelet, a zajtól védendő területeken alapvetően háromféle tevékenységi körhöz, illetve zajterhelési forráshoz 
kapcsolódóan állapítja meg a különböző zaj terhelési határértékeket. Ezek a következők:  
- üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajterhelés,  
- építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés,  
- közlekedéstől származó zajterhelés. 
 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken  
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete) 

  Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre* 

(dB) 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

1. Üdülőterület,  
különleges területek közül az egészségügyi területek 

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű),  
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a 
temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),  
a vegyes terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 
 
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken 
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklete) 

Sor- 
szám 

 
Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 

(dB) 
ha az építési munka időtartama 

 Zajtól védendő terület 
1 hónap vagy 

kevesebb 
1 hónap felett 1 

évig 1 évnél több 

  
nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

1. Üdülőterület,  
különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű),  
különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, a temetők,  
a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),  70 55 65 50 60 45 
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a vegyes terület 
4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 
A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken 
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. melléklete) 

  
Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 

(dB) 

Sor- 
szám Zajtól védendő terület 

kiszolgáló 
úttól,  
lakóúttól  
 
származó 
zajra 

az országos 
közúthálózat-ba tartozó 
mellékutaktól,  
 
a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
gyűjtő-utaktól és 
külterületi közutaktól,  
 
a vasúti mellékvonaltól 
és pályaudvarától, 
 
a repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel- és 
leszálló-helyektől**  
 
származó zajra 

az országos közúthálózat-ba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól és 
főutaktól,  
 
a települési önkormányzat 
tulajdonában lévő belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, 
belterületi elsőrendű főutaktól 
és belterületi másodrendű 
főutaktól,  
 
az autóbusz-pályaudvartól, a 
vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától,  
 
a repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és leszálló-
helytől***  
 
származó zajra 

  
nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

1. Üdülőterület,  
különleges területek 
közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű 
beépítésű),  
különleges területek 
közül az oktatási 
létesítmények 
területei, a temetők,  
a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű),  
a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
 
A település belterületén a 12108 bekötő út átmenő forgalma a közlekedési területek melletti beépített 
területrészeken okoz alkalmanként nem számottevő zajterhelést. 
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Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású telephely, szórakozóhely nem működik. 
 
Építőipari kivitelezési tevékenységek és az ezektől származó zaj terhelések többnyire csak időszakosan 
fordulnak elő. A vonatkozó határértékek, illetve ezek esetleges túllépését az adott építési időszakra a 
környezetvédelmi hatóság állapítja meg. 
 
A beépítésre szánt területi fejlesztések következtében nem várhatók olyan mértékű forgalmi változások, 
melyek a meglévő közlekedési eredetű zajterhelést jelentősen befolyásolnák.  
 
A terv megvalósulása esetén a települési hulladékkezeléssel összefüggő környezeti hatások 
 
A település belterületén a kommunális hulladékok szelektív gyűjtése és elszállítása szervezett formában 
történik. A társulás keretében működtetett, a település hulladékait befogadó lerakó a rendezési terv távlatán 
belül nem fog betelni, így település kommunális hulladék elhelyezése távlatilag megoldott. 
 
A kommunális hulladék elhelyezés távlati megoldásai között továbbra is a regionális lerakón történő elhelyezést 
kell előnyben részesíteni. A település minden lakott területrészén ki kell alakítani a szervezett szelektív 
hulladékelszállítást. Az új beépítésre szánt területek kialakításával egyidejűleg e területeken is gondoskodni kell 
a szervezett hulladékgyűjtéséről és elszállításról. A kisebb illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni, 
majd a területet rekultiválni kell. 
A települési szilárd hulladékok gyűjtése során, a veszélyes és újrahasznosítható komponensek szelektív 
gyűjtésének arányát növelni kell. Ehhez meg kell teremteni a szelektív hulladék gyűjtés infrastrukturális 
feltételeit, a gyűjtőedényzet beszerzés, az elszállítás és hasznosítás feltételeinek kialakításával.  
 
A településen évente keletkező - gazdasági, mezőgazdasági, és szolgáltató tevékenységből származó - 
termelési veszélyes hulladék mennyisége nem számottevő. A gazdasági területeken veszélyes hulladék tárolása 
átmenetileg engedélyezhető. 
 
A terv megvalósulása esetén a természeti értékvédelmi területeket érő környezeti hatások 
 
- Az állami természetvédelem hivatalos honlapja (termeszetvedelem.hu/) részét képező „védett természeti 

területek keresőfelülete” nyilvántartása alapján a településen országos jelentőségű védett természeti 
területek: Duna-Ipoly Nemzeti Park részterületei, valamint és helyi jelentőségű védett természeti területek: 
találhatók: Márianosztrai hagyásfás legelő, Kálvária-mocsár, facsoport, Kálvária és hársfasor. 

- Az „országos ökológiai hálózat” területei az Országos Területrendezési Terv (OTrT) alapján kerültek 
kijelölésre, s céljuk a természetvédelmi szempontból jelentős területek közti ökológiai kapcsolatok 
biztosítása.  
Az ökológia hálózat lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott adatok alapján történt. 
Az országos ökológiai hálózatnak a településre eső részterületei magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület övezetekbe kerültek besorolásra. Az érintett ökológiai hálózati területek elsősorban erdő, 
kisebb rét-legelő területeken találhatók. 

- Natura 2000 területek: A település területén kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges 
madárvédelmi területek is találhatók. 

 
A környezeti vizsgálat tárgyát képező településrendezési tervben olyan új beépítésre szánt területet nem került 
kijelölésre természeti értékvédelem által érintett területen. 

 



 

 91 

 

MÁRIANOSZTRA –ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

2.5. A településterv és a tervi elemek részletes értékeléséből levont 
következtetések 

 
A településterv nem tartalmaz olyan módosítási szándékokat, amelyek nem felelnek meg a magasabbrendű 
regionális tervi térségi területfelhaszálási, térségi övezeti előírásoknak és korlátozásoknak. A tervezett területi 
változások nagysága és várható esetleges káros környezeti hatása nem olyan mértékű, amelyik szükségessé 
tenné a változtatási szándékok jelentős átdolgozását, vagy környezeti okokból történő esetleges visszavonását. 

 

2.6. A megvalósulás során várható jelentős kedvezőtlen környezeti hatások 
megelőzésére, elkerülésére, csökkentésére, minél teljesebb 
ellensúlyozására irányuló településtervi intézkedések, és ezen 
intézkedések várható hatékonyságának bemutatása. 

 
A módosítási szándékok között nincs olyan, aminek megvalósulása esetén számottevő, jelentős környezet 
terhelés növekedés várható, így ennek ellensúlyozására vonatkozó intézkedések kidolgozása sem szükséges. 

 

2.7. Monitoringjavaslat-értékelés a fellépő környezeti hatásokra 
 
A monitorozás kiinduló állapotaként a jelen terv jóváhagyásának idejére eső környezeti állapotot kellene 
tekinteni. Mivel környezeti alapállapot felvétel nem feladata a településrendezési tervnek, ezért a monitorozás 
kimenetele, vagyis a változások nyomon követése, és annak majdani eredménye kérdéses. A települési 
környezet összetettsége és az ezt vizsgáló mérések hiányában, jellemzően a településrendezési ter módosítás 
várható környezeti hatás változásai valószínűsíthetők. 
 
A tervben lévő monitorozási előírások értékelése 
 
Amennyiben a települési környezet fejlődését nagy időtávlatban értelmezzük, úgy az egyes időközönként 
készülő településrendezési tervek a fejlődés monitoringjaiként, míg a tervezett módosítások az erre adott 
válaszokként, illetve beavatkozásokként is értelmezhetők. 
A településrendezési terv nem tartalmaz a várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó külön 
előírásokat, vagy javaslatokat. Ellenben a tervezési területen elhelyezhető építményekkel, valamint az 
elvégezhető építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások során, a magasabb rendű jogszabályok előírásainak megfelelően, számos ellenőrzési mechanizmus be 
van építve, amelyek közvetve az esetleges káros környezeti hatások mérséklését szolgálják. 
 
A tervben lévő monitorozásra alkalmas elemek 
 
Általánosságban megállapítható, hogy nem a településrendezési tervben kijelölt területeknek van környezetre 
gyakorolt hatása, hanem az ott folytatott tevékenységnek. A különböző területeken folytatott tevékenységek 
környezetterhelési kibocsátásainak szabályozása és ellenőrzése többnyire környezetvédelemi hatósági feladat, 
ezért kérdéses, hogy a monitorozás eredményeként esetlegesen fellépő káros környezeti hatások mérséklése 
településrendezési, vagy inkább környezetvédelmi (technológiai) kérdés, mivel szinte minden tevékenység 
környezetterhelése az alkalmazott technológiától függően lehet kisebb, vagy nagyobb mértékű. 
 
A jelen településrendezési terv megvalósulása esetén nem prognosztizálhatók olyan mértékű káros környezeti 
hatások, amelyek a környezeti elemek rendszeres mérésein alapuló monitorozást szükségessé tennék.  
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Ellenben a tervhez kapcsolódóan megfogalmazhatók olyan általános, a környezetállapot változását nyomon 
követő monitorozások, amelyek lehetővé teszik az adott környezet jobb megismerését, a valós tendenciák 
nyomon követését, az esetleges problémák jelzését és előrejelzését, s szükség esetén segítséget nyújthatnak 
az esetleges beavatkozásokhoz.  
 
Amennyiben az önkormányzat lehetőségei (anyagi, tárgyi és személyi feltételei) megengedik, akkor eseti 
jelleggel az alábbiakban felsorolt célokból javasolt további mintavételezéseket végezni. 
 
Építési tevékenységek ellenőrzése: 
- Az illegális építési tevékenységek, valamint az engedélyezett mértéket meghaladó beépítések 

építéshatósági ellenőrzése például légifotók felhasználásával. 
- Az övezetekben, az előírt zöldfelületi arány betartásának ellenőrzése légifotók felhasználásával.  
 
A tervben megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósulásának ellenőrzése:  
- A különböző fejlesztési területeken annak vizsgálata, hogy a jelen tervben, illetve a korábbi tervekben 

szerzett építési jogok, reális fejlesztési igényeket fogalmaztak-e meg. Ha a fejlesztési elképzelések 
rövidtávon feltételezhetően nem kerülnek megvalósításra, akkor célszerű tovább vizsgálni az építési jogok 
keletkezésétől számított hét év eltelte utáni módosítás, vagy visszavonás lehetőségét. 

- A mezőgazdasági területek differenciált szabályozása mennyire felel meg a helyi gazdálkodói igényeknek, 
ösztönzőleg hat-e a működőképes méretű családi gazdálkodási egységek kialakulására. 

 
Védelmet igénylő területek zaj-és légszennyezés terhelés változásának vizsgálata: 
- Lakóterületek, vegyes területek közlekedési eredetű zaj-és légszennyezés terhelés változásának 

vizsgálata. 
- Természeti értékvédelem alatt álló területek közlekedési eredetű környezetterhelés változásának 

vizsgálata. 
 
Zöldfelületi rendszer változásának vizsgálata: 
- A település zöldfelületi rendszerének mennyiségi és összetételbeli változásának vizsgálata 

földnyilvántartási adatok, zöldfelület-gazdálkodási (fenntartási) adatok, és légifelvételek felhasználásával. 
- Belterületen közterületi faállomány (fasorok és közparkok) állapotfelmérése és állapotváltozás vizsgálata. 
- A közparkokban kialakított rekreációs és sportolási funkciók kihasználtságának vizsgálata, a változó 

igények felmérése. 

 
2.8. A 2.1-2.7. pontokban megadott valamennyi információra kiterjedő 

közérthető összefoglaló. 
 
A tervezett településtervi módosítási szándékok egy jelentős része új beépítésre szánt területként falusias 
lakóterületi, valamint az ezekkel összefüggő zöldterület (közkert) kijelölések. Ezek a belterülethez kapcsolódó 
általános és kertes mezőgazdasági területrészeken kerülnek fejlesztési területként kijelölésre.  
Már kijelölt területfelhasználásokon belül övezeti paraméterek differenciálását célzó módosítási szándékkal új 
övezetek kerülnek kijelölésre vegyes területeken és általános mezőgazdasági területeken belül. 
Új rekreációs hasznosítási célú területek kerülnek kijelölésre a Kóspallagi út mellett, valamint a volt 
hulladéklerakó területén.  
 
Léptékét tekintve egyik módosítási szándék sem jelentős, a módosítási szándékok közül kiemelendők azon 
falusias lakóterületi módosítások, amelyek új beépítésre szánt területként kerülnek kijelölésre, valamint a 
Kóspallagi út menti rekreációs terület fejlesztés, ami szintén új beépítésre szánt területi kijelölés. 
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A módosítási szándékok összhangban vannak a magasabbrendű regionális tervi előírásokkal és 
korlátozásokkal. A tervezett területi változások számottevő káros környezeti hatás változással nem járnak, nem 
teszik szükségessé a változtatási szándékok jelentős átdolgozását, vagy környezeti okokból történő esetleges 
visszavonását. 
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