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I. ESSZENCIA – A LÉNYEGI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 
 
Áttekintés a dokumentáció felépítéséről 
 
 
A megalapozó vizsgálat keretében teljes körűen elkészül „a területrendezési tervekkel való 
összefüggések vizsgálata” (TFR 1. melléklet 1.3 pont) A 2017 évi hatályos tervhez készült 
egyéb vizsgálatok érvényesek, azok nem készülnek újra.  
 
Az alátámasztó javaslati munkarészeknek csak a módosítások szempontjából releváns 
részei készülnek el, a módosítások területére vonatkozóan; a község többi területére a 
hatályos terv megfelelő munkarészei változatlanul érvényesek maradnak. 
 
A tervhez Környezeti Vizsgálat és Értékelés készül az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint. 
 
A 2017. májusi keltezésű, a község egész területére vonatkozó Települési Örökségvédelmi 
Hatástanulmány jelen dokumentációhoz felhasználható, mert 10 éven belül készült (a kul-
turális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A § (1) bekezdése alapján) 
Az újonnan kijelölt területeken (ortodox temető, gazdasági csereterület) a Ferenczy Múze-
umi Centrum terepbejárást végzett és az Örökségvédelmi Hatástanulmány 2019. júniusi 
Régészeti munkarésze kiegészítésre került. 
 
A terv feldolgozása áttérést jelent CAD rendszerről térinformatikai rendszerre. 
A térképi adatállományt a Lechner Tudásközpont 2019 szeptemberében szolgáltatta az 
Önkormányzat részére. 
 
A változtatásokat a következő négy csoportba soroljuk. 
1. 
B1-B15 
A BATrT és a települési terv közötti összhang megteremtése. A változtatások az erdőterü-
letekre vonatkoznak. 
2. 
M1-M8 
Az M0 területi beillesztése miatt szükséges változtatások. Ez részben az M0 ürömi csomó-
pontjához szükséges területfelhasználási változásokat jelenti, részben az M0 által igénybe 
vett 2005-ben kijelölt gazdasági terület mezőgazdasági területen való pótlását jelenti. 
3. 
L1-L3 
Egyéb, államközi megállapodáson (ortodox temető) és lakossági igényeken alapuló változ-
tatások, melyek mezőgazdasági területek beépítésre nem szánt és beépítésre szánt 
igénybevételével járnak. 
4. 
H1-H11 
Szabályozási változtatások. Míg az előző három csoport változtatásai területfelhasználási 
változtatást is jelentenek, ezen negyedik csoport változtatásai csak a szabályozási tervet 
és a HÉSZ-t érintik. 
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II. fejezet - MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

A megalapozó vizsgálat a területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatára koncentrál 
A 2017-ben készült településrendezési eszközökhöz a vizsgálati munkarészek teljes körűen elké-
szültek. Azonban 2019, 2020 folyamán a területrendezési tervek teljes megújuláson mentek ke-
resztül, az ezekkel való összevetést a vizsgálat az alábbiakban tartalmazza. 
 

1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
(TFR 1. melléklet 1.3 pont) 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
 
Trtv - A (döntő részben) 2019. 03. 15-én hatályba lépett törvény 2019. 07. 16-i módosításával hatá-
lyos állapota. 
 
Az Trtv részeként az  

> OTrT (Trtv Második rész) és a  
> BATrT (Trtv Harmadik rész). 

 
MvM - 2019. 06. 22-én hatályba lépett rendelet. 
 
PmTrT – 2020. 07. 01-én hatályba lépett önkormányzati rendelet 
 
 
 

1.1. Területfelhasználás 
 
A Trtv  
2. melléklete - az Ország Szerkezeti Terve - meghatározza az országos területfelhasználási kate-
góriákat, 
 
7. melléklete - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti terve - meghatározza a kiemelt térségi 
területfelhasználási kategóriákat. 
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1.1.1. Az Ország Szerkezeti Terve 
Trtv. 2. melléklet 

  
A terv Üröm területén a következő területfelhasználási kategóriákat különbözteti meg. 

> erdőgazdálkodási térség  
> mezőgazdasági térség, 
> vízgazdálkodási térség, 
> települési térség. 
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A tervezett közlekedési hálózatok közül  

> az M0 gyorsforgalmi út nyomvonala áthalad Üröm területén,  
> az M10 gyorsforgalmi út dél-nyugati határa mentén halad.  

 
A Trtv. 12, 13. §-a -  a törvény egyéb, később hivatkozandó előírásain túl - intézkedik az új beépí-
tésre szánt terület kijelölésének feltételeiről. 
 

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

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)10 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 épí-
tett 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 alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybe-
vétele 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 kap-
csolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

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

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 
– a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt terü-
letté. 
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1.1.2. A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve  

Trtv. 7. melléklet 
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A terv Üröm területén a következő területfelhasználási kategóriákat különbözteti meg. 

> erdőgazdálkodási térség, 
> nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 
> kertes mezőgazdasági térség, 
> mezőgazdasági térség, 
> vízgazdálkodási térség, 
> települési térség, 
> sajátos területfelhasználású térség. 

 
Az M0 gyorsforgalmi út, földgáz elosztó és elektromos távvezeték érinti Üröm területét. 
 
A Trtv. 11. §-a - a törvény egyéb, később hivatkozandó előírásain túl - intézkedik a települési 
területfelhasználási egységek kijelölésének feltételeiről. 

 
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a telepü-

lési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a)8 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; 

b)9 a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe so-
rolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdő-
terület, 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; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelő-

en honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 
Üröm településrendezési terveiben a következő területfelhasználási kategóriák a BATrT-vel azono-
san vannak kijelölve: 
 

> nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség – különleges beépítésre nem szánt sportte-
rület, 

> kertes mezőgazdasági térség – Sadove kertes mezőgazdasági terület, 
> vízgazdálkodási térség – Pilisborosjenői patak / Cigány-árok 
> sajátos területfelhasználású térség - kőbánya 
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A Trtv. 40. §-a - a törvény egyéb, később hivatkozandó előírásain túl - intézkedik a települési térség 
növekményének feltételeiről. 
 

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

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

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is meg-

felelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 
c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek elhelyezését 

egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 
e) amennyiben az a)–d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának 

és megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településren-
dezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte. 

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

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét – az (1) és (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt 
terület növekményének kivételével – a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről – a jóváhagyott településszerkezeti 
terv alapján – az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal-
nak közhiteles és szabadon hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 

(6)16 A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal a településrendezési eszköz egyeztetése során ellenőrzi, és 
amennyiben jogszabályi ütközést észlel, véleményében jelzi. A beépítésre szánt terület növekmé-
nyét az illetékes állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a végső 
szakmai véleményezése során is ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, akkor an-
nak megszüntetésére szólítja fel az önkormányzatot, és végső szakmai véleményét csak abban az 
esetben adja ki, ha a jogszabályi ütközés megszűnt. 

(7) Amennyiben nem került sor a (6) bekezdés szerinti településrendezési eszköz készítésére 
vagy módosítására, a beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskör-
ében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütkö-
zést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester 
egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési eszköz jogszerűségével kapcsolatos törvé-
nyességi felügyeleti eljárás lefolytatását. 

(8)17 Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskör-
ében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi 
területfelhasználási engedélye alapján, és legfeljebb olyan mértékben növelhető a beépítésre szánt 
terület kiterjedése, amilyen mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében rögzítetthez 
képest a település közigazgatási területén belül máshol csökken a települési térség kiterjedése. A 
területcsere során a települési térség területének nagysága nem nőhet. A területcserét táj- és ter-
mészetvédelmi, termőföldvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi 
szempontok figyelembevételével és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A 
területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos 
módon tájékoztatja.” 
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A Trtv 8. melléklete településenként meghatározza a települési térség nagyságát 
 

 Telepü-
lés 

Települési tér-
ség területe (ha) 

Település közigazgatási 
területe (ha) 

Települési térség terüle-
tének aránya (%) 

76. Üröm 326,91 664,87 49,17 
 
A Trtv. fent idézett 40. § (1) bekezdése szerint a beépítésre szánt terület növekménye legfeljebb 
2% lehet. Ez Üröm Község esetében: 0,02 x 326,91 = 6,54 ha 
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1.2. Térségi övezetek 

 
A Trtv  
3/1 – 3/5 melléklete meghatározza az országos övezetek egy részét. 
 
Az MvM 
1 – 6. melléklete meghatározza az országos övezetek másik részét. 
 
Az MvM 
7 – 9. melléklete meghatározza a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének részét képező 
kiemelet térségi övezetket. 
 
A PmTrT  
3.13.1 – 3.13.5 melléklete meghatározza az egyedileg meghatározott megyei övezeteket, melyek 
nem csak az Agglomeráción kívüli megyeterületre, hanem a teljes megyére vonatkoznak. 
 
A Trtv. 5. melléklete a térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét mutatja 
be: 

  A B C D 
1. OTRT Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv meghatározva: Üröm érintett: 

2. Ökológiai hálózat magterületének övezete Trtv  3/1 mell. igen 

3. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Trtv  3/1 mell. igen 
4. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete Trtv  3/1 mell. nem 
5. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Trtv  3/2 mell. nem 
6. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM  1. mell. igen 
7.  - -  
8. Erdők övezete Trtv  3/3 mell. igen 
9. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM  2. mell. nem 

10. Tájképvédelmi terület övezete MvM  3. mell. igen 
11. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete Trtv  3/4 mell. nem 
12. Vízminőség-védelmi terület övezete MvM  4. mell. igen 
13. Nagyvízi meder övezete MvM  5. mell. nem 
14. VTT-tározók övezete MvM  6. mell. nem 

15. Honvédelmi és katonai célú terület övezete Trtv  3/5 mell. nem 
16.  Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM  7. mell. igen 
17.  Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM  8. mell. nem 
18.  Tanyás területek övezete - - 
19.   Földtani veszélyforrás területének övezete MvM  9. mell. nem 

 
   Egyedileg meghatározott megyei övezetek - - 

20.  Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott cél-
területének övezete 

PmTrT 3.13.1 m. nem 

21.  Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete 

PmTrT 3.13.2 m. nem 

22.  Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete 

PmTrT 3.13.3 m. igen 

23.  Kertes mezőgazdasági területek övezete PmTrT 3.13.4 m. nem 
24.  Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek öve-

zete 
PmTrT 3.13.5 m. nem 
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1.1.1. Ökológiai hálózat magterületének övezete  
Trtv  3/1 melléklet 
 

 
Az ökológiai hálózat magterületére az OTrT és BATrT is tartalmaz előírást. 
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Trtv / OTrT előírás 
 
"13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

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

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

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcso-
latok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányá-
szati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezet-
ben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.” 
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Trtv / BATrT előírás 
 
"27. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

43. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a következő előírások alkal-
mazandók: 

a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete 

és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, 
ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek találhatók, vagy 
ac) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl; 
b) az a) pont aa) alpontjában vagy a) pont ab) alpontjában szereplő kivételek fennállása esetén 

beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterületének 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek fenn-
maradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az a) pont ab) alpontjában 
szereplő feltételek fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül tör-
ténhet. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében lévő, a település közigazgatási határához 
200 méternél közelebb lévő területen a településrendezési eszközökben új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és a) pont ab) alpontjában meghatározott 
kivételek fennállása esetén sem. 

(3) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányá-
szati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezet-
ben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.” 
 
Üröm területén az ökológiai hálózat magterülete erdőövezetbe van sorolva, változta-
tást nem tervezünk, tehát a településrendezési terv az OTrT és a BATrT előírásoknak 
megfelel. 
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1.1.2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
Trtv  3/1 melléklet 
 

Az ökológiai folyosóra az OTrT és BATrT is tartalmaz előírást. 
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Trtv / OTrT előírás 
 
"14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 

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

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

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterü-
let és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területren-
dezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás 
során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat öko-
lógiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrast-
ruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintke-
ző magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfej-
téses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 
 
Trtv / BATrT előírás 
 
"28. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 

44. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a 26. § szerinti övezeti 
előírások alkalmazása mellett alkalmazandó, hogy a településrendezési eszközökben a település 
közigazgatási határához 200 méternél közelebb lévő ökológiai hálózat ökológiai folyosójának öve-
zetében – kivéve, ahol a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl – új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület a 26. § (2) 
bekezdésében meghatározott feltételeken túl akkor is kijelölhető, ha az övezetben a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl.” 
 
Üröm területén az ökológiai hálózat ökológiai folyosóján beépítésre szánt terület 
nincs kijelölve, változtatást nem tervezünk, tehát a településrendezési terv az előírá-
soknak megfelel. 
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1.1.3. Az erdők övezete 
 Trtv  3/3 melléklet 
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A Trtv és az erdőtérkép - erdoterkep.nebih.gov.hu - egymással azonosan sorolja be az erdőket: 
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Trtv / OTrT előírás 
 
"17. Erdők övezete 

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

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevé-
kenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet.” 
 
 
Trtv / BATrT előírás 
 

„39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e törvénnyel való 
összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a természetközeli területként 
és erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek nagysága a település közigazgatási terüle-
tére vonatkozóan összességében nem csökkenhet.” 
 
A területrendezési terv és a településszerkezeti terv fenti szakaszban leírt összhangjának megte-
remtése jelen módosítás keretén belül történik meg.  
 
A változtatásokat a változtatások bemutatása fejezetben elemzi a terv. 
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1.1.4. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  
MvM 1. melléklet 
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MvM előírás 
 
"II. FEJEZET  2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

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

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapí-
tása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközei-
ben a jó termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon 
túl, új beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási 
területén a kijelölés máshol már nem lehetséges.” 
 
Üröm területén a tárgyi területen beépítésre szánt terület nincs és nem is lesz kije-
lölve, tehát a településrendezési terv az előírásoknak megfelel. 
 
Az új ortodox temető - beépítésre nem szánt - területkijelölése érinti a tárgyi területet. 
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1.1.5. Tájképvédelmi terület övezete 
MvM  3. melléklet 
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MvM előírás 
 
"II. FEJEZET   4. Tájképvédelmi terület övezete 
 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapo-
zó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település 
teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata kereté-
ben meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység 
és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos táj-
használat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védel-
méről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti telepü-
lésképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szem-
pontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai inf-
rastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvaló-
sítani.” 
 
Üröm területén a tárgyi övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A 
hatályos tervben korábban kijelölt beépítésre szánt területek állapota nem változik. 
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1.1.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 
MvM  4. melléklet 
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MvM előírás: 
 
"II. FEJEZET   5. Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kiveze-
téséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni 
kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület 
övezet területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági 
termelés folytatható; 

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást 
kivéve – nem létesíthető.” 
 
Üröm településrendezési tervében a tárgyi övezet kijelölése és a hozzá tartozó vé-
delmek előírása megtörténik, tehát a településrendezési terv az előírásoknak megfe-
lel. 
 
A vízvédelmi terülteken szennyvízvezeték hiányában a szennyvízelvezetés kizárólag zárt 
szennyvíztározóba engedélyezett, egyedi szennyvízkezelés nem alkalmazható. 
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1.1.7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
MvM  7. melléklet 
 

 
 
MvM előírás: 
 
"III. FEJEZET    8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyag-
vagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 
 
Üröm területén a tárgyi övezet a hatályos tervben ki van jelölve (Különleges bánya-
terület) tehát a településrendezési terv az előírásoknak megfelel. 
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1.1.8. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
PmTrT 3.13.3. melléklet 
 

 
  
PmTrT előírás: 
 
„10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések település-
fejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei 
készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a párhuzamos fej-
lesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a koordinált tervezés 
keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak megteremtésével valósítható meg.” 
 
Turisztikai szempontú döntéseket, változtatásokat jelen tervmódosítás nem tartalmaz. A meglévő 
túraútvonalak fenntartásáról az M0 gyorsforgalmi út kiépítése során gondoskodni kell. Az ortodox 
temető létesítése összefügg Üröm történeti hagyományával – lásd: Alexandra Pavlovna sírkápolná-
ja – melyből következően a temető turisztikai vonzerőt jelenthet.  
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III. fejezet  A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATA 
 

1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 
 
1.2. A településszerkezetben tervezett változások  
(TFR 3. melléklet 1.2) 
 
A tervezett településszerkezeti változtatásokat három témakőrbe sorolva mutatjuk be. 
 
B jelű változtatások  

a területrendezési tervek és a települési terv összehangolása céljából történő er-
dőterületi változtatásokat tartalmazzák. 

 
A változtatások közös alapelve, hogy az erdők övezete és az erdészeti nyilvántartás sze-
rinti erdők legyenek erdőterületbe sorolva. Ez a hatályos tervhez képest többféle átsorolást 
jelent. 
Erdőterület   → Mezőgazdasági terület 
Erdőterület   → Természetközeli terület 
Erdőterület   → Zöldterület 
Erdőterület   → Lakóterület 
Mezőgazdasági terület  → Erdőterület 
 
L jelű változtatások  

a lakosság, egyház, állam által javasolt változtatásokat tartalmazzák. 
 
A tervezett három változtatás három különböző alapelv szerint történik. 

1 
A mezőgazdasági ingatlan gazdasági területbe való átsorolása az M0 csomópont körzeté-
be a 14 évvel ezelőtt készült alaptervben tervezett gazdasági övezethez tartozik. Az annak 
idején kijelölt új gazdasági övezet és a község meglévő, korábbi TSZ központ körül kiala-
kult gazdasági területe közötti 3 hektáros ingatlan érintett (hrsz: 064/71), mely részben 
gazdasági terület, részben erdőbesorolást kap. 

2 
A magyar és az orosz állam illetve az egyházak közötti megállapodás szerint ortodox te-
mető és kegyhely kialakítását teszi lehetővé a tervmódosítás 4,4 ha mezőgazdasági terület 
beépítésre nem szánt különleges területbe való átsorolásával. (hrsz. 08/11-17) 

3 
Lakossági megállapodás alapján lakóterület és mezőgazdasági terület határának kiigazítá-
sa történik a mezőgazdasági terület rovására 566 m2-en (hrsz: 053/2) 
 
M jelű változtatások  

az M0 gyorsforgalmi út települési tervben való feltüntetéséhez tartozó változtatá-
sokat tartalmazzák. 

 
A változtatások kettős alapelven nyugszanak. 
Az egyik az M0 csomópont területigényének biztosítása a NIF által biztosított engedélye-
zett tervek alapján (19 ha közlekedési terület és 3,4 ha véderdő kijelölése) 
A másik az M0 csomópont által elfoglalt – fent említett – gazdasági területrész pótlása 2,7 
ha mezőgazdasági területen, melyhez a Trtv-ben előírt 5%-os zöldterület kijelölés kapcso-
lódik. 
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1.2.1. B jelű változtatások 
 
A B jelű változtatások a hatályos településszerkezeti terven 
 

  

ÜRÖM KÖZSÉG – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 34 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ  2020. OKTÓBER 

 
A B jelű változtatások a BATrT-én 
Trtv. 7. melléklet - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve a változtatások jelölésével 
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B1 változtatás 
Erdőterület → Mezőgazdasági terület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 
 

  

 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
 

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
021/56 765 Ft (fásított terület) nem 
021/55 405 Ft nem 
021/53 1105 Ft nem 
021/51 594 Ft nem 
021/60 445 Ft nem 
021/49 471 Ft nem 
021/74 929 Ft nem 
021/46 870 Ft nem 
021/45 938 Ft nem 
021/92 681 Ft nem 
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B1a, B1d változtatások 
Erdőterület → Zöldterület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van,  
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A települési térségben lévő erdő művelési ágú ingatlan – hrsz 021/93 – az erdészeti nyil-
vántartásban nem szerepel,  nem tartozik az erdők övezetébe. 
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

 hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép szánt ter 
B1a 021/93 2392 erdő nem 
B1d 2552/24 2886 kivett nem 
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B1b, B1c változtatások 
Erdőterület → Kertvárosi lakóterület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

 

 
 

 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van,  
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
Az új beépítésre szánt terület kijelölése a települési térségen belül történik. 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
3510 403 kivett igen 
3511 348 kivett igen 
3512 354 kivett igen 
3513 361 kivett igen 
3514 367 kivett igen 
3515 366 kivett igen 
3516 344 kivett igen 
3517 353 kivett igen 
3539 351 kivett igen 
3540 817 kivett igen 
3403 281 kivett igen 
3372 2111 kivett igen 

összesen: 6456   
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B2 változtatás 
Erdőterület → Mezőgazdasági terület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép szánt ter 
078/19 1099 szántó nem 
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B3, B4 változtatások 
Erdőterület → M0 csomópont területe (közlekedési terület, véderdő terület) 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó területek  
mezőgazdasági térségben vannak. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz részek érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
088/1 3334 sz, l nem 
084/7 998 sz nem 
084/6 165 sz nem 
084/5 81 sz nem 
084/4 30 sz nem 
084/1 1426 sz nem 
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B5a, B5b változtatás 
Erdőterület → Természetközeli terület,  Erdőterület → Mezőgazdasági terület,  
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

 hrsz érintett terület m2 művelési ág javasolt ter. felhaszn új beép. szánt terület 

B5a 

049/4 17071 legelő term. közeli terület nem 
049/3 19728 legelő term. közeli terület nem 
049/1 14601 legelő term. közeli terület nem 
048/1 4956 legelő term. közeli terület nem 
048/2 4565 legelő term. közeli terület nem 
047 1606 legelő term. közeli terület nem 
 62527    

B5b 046 19396 legelő mezőgazdasági ter. nem 
 össz: 81923    
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B6 változtatás 
Erdőterület → Természetközeli terület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
 Trtv ökológiai folyosó övezete  
 

 

A tárgyi terület az ökológiai folyosó tér-
ségi övezetében helyezkedik el. 
Beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 

A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 85,95 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
034 12920 kivett nem 

ÜRÖM KÖZSÉG – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 42 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ  2020. OKTÓBER 

 
B7 változtatás 
Erdőterület → Mezőgazdasági terület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van,  
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
 Trtv ökológiai folyosó övezete  
 

 

A tárgyi terület az ökológiai folyosó tér-
ségi övezetében helyezkedik el. 
Beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 

 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
033/54 8344 l nem 
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B8 változtatás 
Erdőterület → Mezőgazdasági terület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

 
 

   
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
08/19 3015 kivett nem 
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B9 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Erdőterület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
erdőgazdálkodási térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A területrendezési terv erdőgazdálkodási besorolásának, az erdészeti és földhivatali nyil-
vántartásnak megfelelően a hatályos tervi mezőgazdasági besorolást módosítja jelen terv-
javaslat. 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
062/18 6410 erdő nem 
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B10 eltérés a területrendezési terv és a települési terv között 
A települési terven   >különleges beépítésre nem szánt terület, 
a területrendezési terven  >erdőgazdálkodási térség. 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

 

Kizárólag az Erdőfelügyeleti Osztály PE-
06/ERDŐ/2998-2/2020 ügyiratszámú 
határozatának megfelelő körvonalrajz 
változik. 

 BATrT területfelhasználás  
 

 

A tárgyi terület  
erdőgazdálkodási térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
 Trtv ökológiai folyosó övezete  
 

 

A tárgyi terület az ökológiai folyosó tér-
ségi övezetében helyezkedik el. 
Beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 

A B10 és B11 területet a hatályos településszerkezeti tervről szóló 77/2017 számú képvi-
selő testületi határozat beépítésre nem szánt különleges területté minősítette.  
 
Ennek megfelelően az Erdőfelügyeleti Osztály PE-06/ERDŐ/2998-2/2020 ügyiratszámú 
határozatában a terület igénybevételét engedélyezte (lásd a következő oldalakat) 
 

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
036/13 b alrészlet 
(korábban: 036/9) 

8375 erdő nem 
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PE-06/ERDŐ/2998-2/2020 ügyiratszámú határozat (1. oldal) 

 
A 036/9 hrsz ingatlan területrészei a következő változási vázrajz szerint oszlanak meg. 

> 036/12 - önkormányzatnak átadott csapadékvíz elvezető árok területe - 476m2 - 
korábbi 2/C2 erdőrészlet 

> 036/13 b alrészlet - különleges erdészeti bemutató terület - 8375m2 - korábbi 2/A2 
és 2/C3 erdőrészlet 

> 036/13 c alrészlet - különleges erdészeti bemutató terület - 1124m2 - korábbi 2/A3 
erdőrészlet 
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A 036/9 hrsz ingatlan változási vázrajza összhangban a 2017. óta hatályos településren-
dezési tervvel, a korábbi erdőterületek igénybevételének területkimutatásával. 
Jelen tervjavaslat a B10 terület formáját a vázrajznak megfelelően módosítja. 
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B11 eltérés a területrendezési terv és a települési terv között 
A települési terven   >különleges beépítésre nem szánt terület, 
a területrendezési terven  >erdőgazdálkodási térség. 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

 

Kizárólag az Erdőfelügyeleti Osztály PE-
06/ERDŐ/2998-2/2020 ügyiratszámú 
határozatának megfelelő körvonalrajz 
változik. 

 BATrT területfelhasználás  
 

 

A tárgyi terület  
erdőgazdálkodási térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
 Trtv ökológiai folyosó övezete  
 

 

A tárgyi terület az ökológiai folyosó tér-
ségi övezetében helyezkedik el. 
Beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 

 
A B11 terület vonatkozásában ugyanazok a megállapítások érvényesek, mint az előző B10 
terület vonatkozásában. 
 
A településrendezési terv összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
036/13 c alrészlet 
(korábban: 036/9) 

1124 erdő nem 
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B12 – nincs változtatás 
A települési terven   >erdőterület, 
a területrendezési terven  >települési térség. 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

 

Nincs változtatás! 

 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van,  
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

 
 

 Trtv ökológiai folyosó övezete  
 

 

A tárgyi terület az ökológiai folyosó tér-
ségi övezetében helyezkedik el. 
Beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 

 
Bár a B12 területet a területrendezési terv nem sorolja sem erdőgazdálkodási térségbe, 
sem az erdők övezetébe, jelen tervjavaslat fenntartja a hatályos terv erdőterületi besorolá-
sát.  
Az ingatlan csererdő telepítésével erdő-felhasználásba került, amit az Erdőfelügyeleti Osz-
tály B10-es változtatásnál idézett és mellékelt határozata tartalmaz. 

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
036/1 8104 kivett nem 
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B13 változtatás 
Erdőterület → Mezőgazdasági terület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A tárgyi terület  
erdőgazdálkodási térségben van. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
 Trtv ökológiai folyosó övezete  
 

 

A tárgyi terület az ökológiai folyosó tér-
ségi övezetében helyezkedik el. 
Beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 

 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
035 14287 kivett nem 
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A térségi területfelhasználás szerint a terület erdőgazdálkodási térségben van, azonban az 
Trtv 11. § szerint:  
 
„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
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” 
 
Az erdők övezete és az erdészeti nyilvántartás szerint a tárgyi terület nem erdő. 
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem érinti Üröm területét. 
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
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B14 változtatás 
Erdőterület → Zöldterület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van,  
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
959 (önk. tulajdon) 6226 kivett nem 
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B15 változtatás 
Erdőterület → Természetközeli terület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van,  
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

 Trtv erdők övezete NÉBIH erdőtérkép 
 

  
   
 
A hatályos tervi erdő-besorolást módosítja jelen tervjavaslat az Mtrt. 39. § (1) bek. alapján 
(„…e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálat…”)  
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

hrsz érintett terület m2 tulajdon művelési ág új beép. szánt terület 
064/65 1430 egyéni gyümölcsös nem 
064/26 3999 önkormányzati kivett vízmosás nem 
összesen 5429    
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1.2.2. L jelű változtatások 
 
Az L jelű változtatások a településszerkezeti terven 
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Az L jelű változtatások a BATrT-én 
Trtv. 7. melléklet - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve a változtatások jelölésével 
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L1 változtatás 
Mezőgazdasági terület  → Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
   → Véderdő terület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

   
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben új beépítésre szánt terület jön létre, melyet a Trtv. 
12. §-a, 11. § b) pontja, 40. § (1) bekezdése szabályoz. 
 

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

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)10 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 épí-
tett 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 alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybe-
vétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
  

 hrsz érintett terület m2 művelési ág javasolt ter. felh. új beép. szánt ter. 
L1a 064/71 része 25333 szántó gazdasági ter. igen 
L1b 064/71 része 5904 szántó véderdő terület nem 

 összesen 31237    
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(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kap-
csolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
 
12. § (1) a) feltétel 
Az L1 terület csatlakozik a meglévő települési területhez és éppen a meglévő, már igénybe 
vett gazdasági területhez.  
12. § (1) b) feltétel 
Az L1 terület nem okozza a szomszédos települése beépítésre szánt területeinek össze-
növését. 
12. § (1) c) feltétel 
A feltételnek – „nincs beépítetlen földrészlet” – szó szerint nem felel meg az ingatlan, de a 
kijelölés ahhoz a településrendezési módosításhoz kapcsolódik, melyet az M0 területkijelö-
lése indukál.  
Az M0 csomópont területe igénybe veszi a már kijelölt gazdasági területet, melynek pótlá-
sa Üröm számára alapvetően fontos.  
A tárgyi ingatlan gazdasági kijelölése településszerkezeti szempontból tökéletesen logikus, 
mert 

> az M0 csomópontban megmaradt gazdasági terület és a meglévő belterület gaz-
dasági területe között fekszik, 

> feltárását az M0 csomópontban megmaradt gazdasági terület és a meglévő belte-
rület gazdasági területe között kiépülő, az M0 csomópontra „ráhordó” út biztosítja 

 
12. § (3) feltétel  
A 31237 m2 terület 18,9 %-a – 5904 m2 – véderdő besorolásba kerül.  
 
A Trtv 11. § b) pontja szabályozza mezőgazdasági térség lehetséges településszerkezeti 
besorolását: 
„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület tele-
pülési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe so-
rolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 85,95 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A Trtv. 40. (1) bekezdése a beépítésre szánt terület növekményét szabályozza a Trtv. 8. 
mellékletében foglalt területi mérleg szerint. (2%-os szabály) 
 
Üröm beépítésre szánt területnövekménye: 5,76 ha, azaz 1,76%. 
Ennek kimutatását települési térség összesítő elemzése tartalmazza (83. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
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L2 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Kertvárosi lakóterület 
 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

   
 
A tervezett változtatást a lakossági kérelem és az ahhoz benyújtott földmérési vázrajz – 
lásd a következő oldalon – alapozza meg. A tárgyi területet a lakótelek tulajdonosa meg-
vásárolta és használati megosztás alapján birtokolja. 
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben új beépítésre szánt terület jön létre, melyet a Trtv. 
12. §-a, 11. § b) pontja, 40. § (1) bekezdése szabályoz – az előző L1 változtatáshoz ha-
sonlóan. 
 
  

hrsz érintett terület m2 művelési ág új beép. szánt terület 
053/2 része 326 legelő igen 
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12. § (1) a) feltétel 
Az L2 terület csatlakozik a meglévő települési területhez.  
 
12. § (1) b) feltétel 
Az L2 terület nem okozza a szomszédos települése beépítésre szánt területeinek össze-
növését. 
 
12. § (1) c) feltétel 
A feltételnek – „nincs beépítetlen földrészlet” – szó szerint nem felel meg az ingatlan, de 
jelentéktelen, egy telek 326 m2-es növelését jelentő nagysága nem sérti a területrendezési 
terv elvét.  
 
12. § (3) feltétel  
Az 5%-nyi zöldterület 16 m2-t jelent, melyet az L1 és M5 területek igénybevételéhez bizto-
sítandó M6 és M7 jelű zöldterületekbe integrál a tervjavaslat.  
 
Ennek kimutatását települési térség összesítő elemzése tartalmazza (83. oldal). 
 
A Trtv 11. § b) pontja szabályozza mezőgazdasági térség lehetséges településszerkezeti 
besorolását: 
„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület tele-
pülési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe so-
rolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 85,95 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A Trtv. 40. (1) bekezdése a beépítésre szánt terület növekményét szabályozza a Trtv. 8. 
mellékletében foglalt területi mérleg szerint. (2%-os szabály) 
 
Üröm beépítésre szánt területnövekménye: 5,76 ha, azaz 1,76%. 
Ennek kimutatását települési térség összesítő elemzése tartalmazza (83. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
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A 053/2 hrsz ingatlant érintő változtatást megalapozó változási vázrajz. 
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L3 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Különleges beépítésre nem szánt temető és kegyhely terület 

 
 TSZT meglévő állapot TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

 MvM Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

 

 

A jó termőhelyi szántók országos térségi 
övezete érinti a tárgyi területet 

 
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben mezőgazdasági területtől eltérő terület jön létre, 
melyet a Trtv. 11. § b) pontja szabályoz.  

hrsz érintett terület művelési ág új beép. szánt terület 
08/11 7523 szántó nem 
08/12 3712 szántó nem 
08/13 1942 szántó nem 
08/14 2318 szántó nem 
08/15 2674 szántó nem 
08/16 8894 szántó nem 
08/17 16711 szántó nem 

összesen 43774   
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A temető telepítési terve – környezetrendezési koncepció 
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A Trtv 11. § b) pontja szabályozza mezőgazdasági térség lehetséges településszerkezeti 
besorolását: 
„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítés-
re szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe sorolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 83,37 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
Az MvM 2. § (1) bekezdése ajánlást fogalmaz meg jó termőhelyi szántók övezetére: 
„A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni.” 
 
A módosítás nincs ellentmondásban a területrendezési tervvel. 
 
A területre Talajvizsgálati jelentés készült (Dr. Nagy Gábor 2020.08.10.) mely szerint 
geotechnikai szempontból nincs akadálya a temető funkció kialakításának 
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1.2.3. M jelű változtatások 
 
Az M jelű változtatások a hatályos településszerkezeti terven 
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Az M jelű változtatások a BATrT-én  
Trtv. 7. melléklet - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve a változtatások jelölésével 
 

 
Az M jelű változtatások összesítő területkimutatását és azok alapján a területrendezési 
tervekkel való összhangot az egyes változtatások bemutatását követően részletezi a do-
kumentáció.  
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M1 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Közlekedési terület 
 

 
 
 

 
 TSZT meglévő állapot változtatással TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

   
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben mezőgazdasági területtől eltérő terület jön létre, 
melyet a Trtv. 11. § b) pontja szabályoz:  
 „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítés-
re szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe sorolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 83,37 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
191951 nem 
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M2 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Erdőterület 
 

 
 
 

 
 TSZT meglévő állapot változtatással TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

   
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben mezőgazdasági területtől eltérő terület jön létre, 
melyet a Trtv. 11. § b) pontja szabályoz:  
 „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítés-
re szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe sorolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 83,37 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
14762 nem 
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M3 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Erdőterület 
 

 
 
 

 
 TSZT meglévő állapot változtatással TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

   
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben mezőgazdasági területtől eltérő terület jön létre, 
melyet a Trtv. 11. § b) pontja szabályoz:  
 „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítés-
re szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe sorolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 83,37 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
19515 nem 
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M4 változtatás 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület → Közlekedési terület 
 

 
 
 

 
 TSZT meglévő állapot változtatással TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van, 
ahol bármely területfelhasználási egység 
kijelölhető. 

   
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
  

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
21564 nem 



ÜRÖM KÖZSÉG – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 73 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ  2020. OKTÓBER 

 
M5 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
 

 
 
 

 TSZT meglévő állapot változtatással TSZT javaslat 
 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület mezőgazdasági 
térségben van. 

   
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben új beépítésre szánt terület jön létre, melyet a Trtv. 
12. §-a, 11. § b) pontja, 40. § (1) bekezdése szabályoz.  
 

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

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)10 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 épí-
tett 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 alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybe-
vétele 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 kap-
csolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
26021 igen 
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12. § (1) a) feltétel 
Az M5 terület csatlakozik a meglévő települési területhez.  
12. § (1) b) feltétel 
Az M5 terület nem okozza a szomszédos települése beépítésre szánt területeinek össze-
növését. 
12. § (1) c) feltétel 
A feltételnek – „nincs beépítetlen földrészlet” – szó szerint nem felel meg az ingatlan, de a 
kijelölés ahhoz a településrendezési módosításhoz kapcsolódik, melyet az M0 területkijelö-
lése indukál.  
Az M0 csomópont területe igénybe veszi a már kijelölt gazdasági területet, melynek pótlá-
sa Üröm számára alapvetően fontos.  
A pótterület gazdasági kijelölése településszerkezeti szempontból az egyetlen logikus 
megoldás, mert 

> az M0 csomópontban megmaradt gazdasági terület és a meglévő belterület gaz-
dasági területe között fekszik, 

> feltárását az M0 csomópontban megmaradt gazdasági terület és a meglévő belte-
rület gazdasági területe között kiépülő, az M0 csomópontra „ráhordó” út biztosítja 

 
12. § (3) feltétel  
5%-nyi, a kijelölt területtel kapcsolatban lévő zöldterület kialakítása biztosított. 
 
Ennek kimutatását települési térség összesítő elemzése tartalmazza (83. oldal). 
 
A Trtv 11. § b) pontja szabályozza mezőgazdasági térség lehetséges településszerkezeti 
besorolását: 
„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület tele-
pülési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe so-
rolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 85,95 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A Trtv. 40. (1) bekezdése a beépítésre szánt terület növekményét szabályozza a Trtv. 8. 
mellékletében foglalt területi mérleg szerint. (2%-os szabály) 
 
Üröm beépítésre szánt területnövekménye: 5,76 ha, azaz 1,76%. 
Ennek kimutatását települési térség összesítő elemzése tartalmazza (83. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
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M6 változtatás 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület → Zöldterület 
 

 
 
 

 
 TSZT meglévő állapot változtatással TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
települési térségben van, 
ahol bármilyen területfelhasználás kijelöl-
hető. 

   
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
 
  

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
2253 nem 
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M7 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Zöldterület 
 

 
 
 

 
 TSZT meglévő állapot váltotatással TSZT javaslat 

 

  
 BATrT területfelhasználás  
 

 

A változtatandó terület  
mezőgazdasági térségben van. 

   
 
A kijelöléssel mezőgazdasági térségben mezőgazdasági területtől eltérő terület jön létre, 
melyet a Trtv. 11. § b) pontja szabályoz:  
 „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítés-
re szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe sorolható” 
 
Üröm területén a mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség aránya: 85,95 %. 
Ennek kimutatását mezőgazdasági térség összesítő elemzése tartalmazza (81. oldal). 
 
A módosítás összhangban van a területrendezési tervvel. 
 
  

érintett terület m2 új beép. szánt terület 
4903 nem 
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1.2.4. A B, L, M jelű változtatások összesítő számítása a területrendezési tervvel 

való összhang tükrében 
 
Az egyes változtatások területrendezési tervekhez való illeszkedését a bemutatásukkal 
együtt vizsgálta a dokumentáció. 
 
Ezen túl vizsgálni szükséges az összesített területekre vonatkozó előírásoknak való meg-
felelést a következő területrendezési kategóriákon belül. 
 
> Erdők övezete (OTrT) 

 
> Mezőgazdasági térség (BATrT) 

 
> Települési térség (BATrT) 

 
> Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere  

(BFKH FTFF Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály) 
 

> Gyümölcs termőhelyi kataszter 
Termőhelyi kataszter a NÉBIH által bejegyzett területekről  
(https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny) 
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1.2.4.1. Erdők övezete 
Trtv. 3/3. melléklet 
 

  
Üröm területén az erdők övezetének nagysága: 66,20 ha (térképi számítás) 
 
Üröm területén az erdők övezetébe tartozó területek erdőterületbe vannak sorolva a jelölt – 
a, b, c – területek kivételével. 
  

a 

b 

c 
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Trtv. előírás: 
 
„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközé-
ben 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 Ba-

laton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő 
erdők övezetének területét  

a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 
 
Az a. jelű terület települési térségben van, a hatályos TSZT szerinti területfelhasználási 
besorolása zöldterület. 
 
A b. és c. jelű területek termelésből kivont területek – lásd az Erdőfelügyeleti Osztály PE-
06/ERDŐ/2998-2/2020 ügyiratszámú határozatát (46. oldal) - melyekre a 2009. évi XXXVII. 
törvény 4. § (2) bekezdés k) pontja vonatkozik  
(„E törvény hatálya nem terjed ki a fával, faállománnyal borított területek közül … az erdészeti 
hatóság engedélyével termelésből kivont területre.) 
 
Az a, b, c jelű területek figyelmen kívül hagyása után megállapítható, hogy az erdők öveze-
tébe tartozó területek a településrendezési eszközökben 100%-ban erdőterületbe vannak 
sorolva. 
 
A településrendezési terv tervezete a területrendezési tervnek megfelel. 
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1.2.4.2. Mezőgazdasági térség  
 
Trtv. 7. melléklet - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve a mezőgazdasági területtől 
eltérő területfelhasználások jelölésével  

 
 
Üröm területén a mezőgazdasági térség nagysága: 245,20 ha (térképi számítás) 
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Trtv előírás 
 
„11. § … 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe so-
rolható” 
 
A mezőgazdasági térségben nem mezőgazdasági területbe sorolt területek 
 
 A.  B.  C.  D.  

1 jel javasolt területfelhasználás terület ha beépítésre szánt 
2 B5a természetközeli terület 6,25 nem 
3 B6 természetközeli terület 1,29 nem 
4 L1a gazdasági terület 2,53 igen 
5 L1b erdőterület 0,59 nem 
6 L2 lakóterület 0,03 igen 
7 L3 különleges temető terület 4,37 nem 
8 M1 közlekedési terület 19,20 nem 
9 M2 erdőterület 1,48 nem 

10 M3 erdőterület 1,95 nem 
11 M5 gazdasági terület 2,60 igen 
12 M7 zöldterület 0,49 nem 
13  összesen 40,78  

 
A településszerkezeti terven mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség nagy-
sága: 245,20 – 40,78 = 204,42 ha 
 
204,42 / 245,20 = 83,37 % 
 
A Trtv 11. § b) pont mennyiségi előírása – legalább 75% mezőgazdasági terület – tehát 
teljesül. 
 
A településrendezési terv tervezete a területrendezési tervnek megfelel. 
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1.2.4.3. Települési térség 
 
Trtv. 7. melléklet - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve a beépítésre szánt terület 
növelés jelölésével. 
 

 
 
Üröm területén a települési térség nagysága: 326,91 ha (Trtv. 8. melléklet 76. sor) 
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Trtv / BATrT előírás 
 
„40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési eszkö-
zökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt terüle-
ti mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is 
alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait.” 
 
Üröm területén a megengedett növekmény:  
 
326,91 x 0,02 = 6,54 ha 
 
A beépítésre szánt terület növekménye 
 
 A.  B.  C.  

1 jel javasolt területfelhasználás terület ha 
2 L1a gazdasági terület 2,53 
3 L2 lakóterület 0,03 
4 M5 gazdasági terület 2,60 
5  összesen 5,16 

 
A növekmény tehát kisebb, mint a megengedett maximum. 
 
A változtatások egyúttal a települési térségben csökkenést is eredményeznek:  
M4 jelű változtatás: 2,41 ha kerül közlekedési területbe az M0 csomópont kijelölésével. 
A település ezen területre vonatkozóan a későbbiekben területcserére irányuló területren-
dezési hatósági eljárást szándékozik folytatni. 
 
Trtv / OTrT előírás 
 
„12. § … 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolat-
ban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy 
véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
 
A fenti táblázatból következő - 5,16 ha x 0,05 = 0,26 ha - zöldterület igény az M0 környeze-
tében kijelölt új zöldterületekkel (0,70 ha) teljesül: 

 
 
 
 
 
 

 
Ezen túlmenően az L1 fejlesztéshez kapcsolódó L1b véderdő (0,59 ha) is hozzáadódik a 
zöldfelületi hálózat előírt fejlesztéséhez, mely így végeredményben 1,29 ha-ral növekszik.  
 
A településrendezési terv tervezete a területrendezési tervnek megfelel. 
 
  

 A.  B.  C.  
1 jel javasolt területfelhasználás terület ha 
2 M6 zöldterület 0,21 
3 M7 zöldterület 0,49 
4  összesen 0,70 
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1.2.4.4. Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere 
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Trtv előírás 
 
„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 BFKH FTFF Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály 2019. máju-
si adatszolgáltatását mutatja be a melléékelt térkép. 
 
A borszőlő kataszter térképén sraffozás jelöli a kataszterből való kivonáshoz elvi hozzájá-
rulást kapott területeket. 
 
A Nyakas Hegyközség által kiadott hozzájárulásokat a melléklet tartalmazza. 
 
A kivonási engedélyekkel frissített borszőlő kataszteri térkép alapján megállapítható, hogy 
a településrendezési terv nem minősít a kataszterbe tartozó területet beépítésre szánt 
területté. 
 
A településrendezési terv tervezete a területrendezési tervnek megfelel. 
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1.2.4.5. Gyümölcs termőhelyi kataszter 
 
Termőhelyi kataszter a NÉBIH által bejegyzett területekről  
(https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny) 
 

 
 
A településrendezési terv nem minősít a kataszterbe tartozó területet beépítésre szánt 
területté. 
 
A településrendezési terv tervezete a területrendezési tervnek megfelel. 
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1.3. Településszerkezet, területfelhasználás 
(TFR 3. melléklet 1.1) 
 
1.3.1. A község beépítésre szánt területei  
 
Csökkenés 
 
M4 változtatás  
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület → Közlekedési terület 
Magyar Állam / NIF Zrt igénye 
Az M0 csomópont területbiztosítása kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen 
Terület: 21 564 m2 
 
M6 változtatás 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület → Zöldterület 
A Trtv előírásainak való megfeleltetés (legalább 5% zöldterület kijelölése beépítésre szánt 
területnövekmény esetén) 
Terület: 2253 m2 
 
Növekedés 
 
M5 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
Önkormányzati igény 
Az M4 változtatás következtében elvesztett terület pótlása 
Terület: 26 021 m2 
 
L1a változtatás 
Mezőgazdasági terület → Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
A meglévő és az M0 csomópontjában tervezett gazdasági területek közé ékelődő ingatlan 
Terület: 25 334 m2 
 
L2 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Kertvárosias terület 
Tulajdonosi igény 
Mezőgazdasági és lakóterület határa változik 
Terület: 326 m2 
 
B1b, B1c változtatás 
Erdőterület → Kertvárosi lakóterület 
A BATrT-nek és az erdészeti nyilvántartásnak (NÉBIH) való megfeleltetés 
A magasabb rendű tervekben nem erdőterületként kijelölt területek átminősítése 
Terület: 6456 m2 
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1.3.2. A község beépítésre nem szánt területei 
 
M1 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Közlekedési terület 
Magyar Állam / NIF Zrt igénye 
Az M0 csomópont területbiztosítása mezőgazdasági területen 
Terület: 191 951 m2 
 
M2, M3 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Erdőterület 
Magyar Állam / NIF Zrt igénye 
Az M0 csomóponthoz kapcsolódó véderdő biztosítása mezőgazdasági területen 
Terület: 34 277 m2 
 
M7 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Zöldterület 
A Trtv előírásainak való megfeleltetés (legalább 5% zöldterület kijelölése beépítésre szánt 
területnövekmény esetén) 
Terület: 4 903 m2 
 
L1b változtatás 
Mezőgazdasági terület → Erdőterület 
Az L1a gazdasági terület fejlesztéséhez kapcsolódó véderdő biztosítása mezőgazdasági 
területen 
Terület: 5904 m2 
 
L3 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Különleges beépítésre nem szánt temető terület 
Magyar Állam, Ortodox Egyház, tulajdonosok igénye 
Terület biztosítás az Ortodox Egyház temetkezési helye, hősi emlékhelye számára. 
Terület: 43 774 m2 
 
B1, B2, B5b, B7, B8, B13 változtatás 
Erdőterület → Mezőgazdasági terület 
A Trtv-nek és az erdészeti nyilvántartásnak (NÉBIH) való megfeleltetés 
A magasabb rendű tervekben nem erdőterületként kijelölt területek átminősítése 
Terület: 53 665 m2 
 
B1a, B1d, B14 változtatás 
Erdőterület → Zöldterület 
A Trtv-nek és az erdészeti nyilvántartásnak (NÉBIH) való megfeleltetés 
A magasabb rendű tervekben nem erdőterületként kijelölt területek átminősítése 
Terület: 11 504 m2 
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B3, B4 változtatás 
Erdőterület → Közlekedési terület, erdőterület 
Magyar Állam / NIF Zrt igénye 
Az M0 csomópont területbiztosítása  
Terület: a változtatás területét magába foglalja az M1 változtatás (M0 közlekedési csomó-
pont) területe 
 
B5a, B6, B15 változtatás 
Erdőterület → Természetközeli terület (Kisdomb, Csókavár, víznyelő) 
A Trtv-nek és az erdészeti nyilvántartásnak (NÉBIH) való megfeleltetés 
A magasabb rendű tervekben nem erdőterületként kijelölt területek átminősítése 
Terület: 80 876 m2 
 
B9 változtatás 
Mezőgazdasági terület → Erdőterület 
A BATrT-nek és az erdészeti nyilvántartásnak (NÉBIH) való megfeleltetés 
A magasabb rendű tervekben erdőterületként kijelölt területek átminősítése 
Terület: 6 410 m2 
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1.3.3. A szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek 
 
Közlekedés 
M1, M8 változtatás 
Az M0 gyorsforgalmi út és ahhoz kapcsolódó ipartelepi bekötőút beillesztése a település-
rendezési eszközökbe, a nyomvonalas elem a változtatás után területi elemként jelenik 
meg a településrendezési tervekben (településszerkezeti terv és szabályozási terv) az M1 
vonatkozásában. 
 
Közmű 
A hatályos tervhez képest nincs változás.  
 
Zöldfelületi rendszer 
A Budai út (Pilisborosjenői út) menti erdősáv a magasabb rendű tervekben nem 
erdőbesorolású, ezért a települési tervben sem az lesz, de fásított jellegét szabályozási 
előírással fenntartja terv. 
 

Vízfolyás 
A hatályos tervhez képest nincs változás. 

 
1.1.1. Védelmi és korlátozó elemek 
Az M0 gyorsforgalmi út tervének beillesztése során a védelmi előírások megváltoznak 
mind a felszíni, mind az alagútban vezetett szakaszon. 
 
Közművek védőtávolsága 
Más jogszabály előírásai szerint 
 
Temető védőterülete:  
A hatályos tervhez képest nincs változás  

 
Természetvédelmi védőtávolságok 
A hatályos tervhez képest nincs változás  
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1.4. A településfejlesztési koncepcióval való összefüggések vizsgálata 
 
A 2018-ban készült településfejlesztési koncepció (készítette a Pestterv KFT.) Üröm jövő-
képét az alábbi mondatban foglalja össze:  
 
"Üröm stabil népességű, kiváló lakókörnyezetet, teljes körű és magas színvonalú alapfokú 
intézményi ellátást, korszerű és folyamatosan jó karban tartott műszaki infrastruktúrát biz-
tosító, és számos kényelmi szolgáltatást nyújtó, magas presztízsű település a Budapesti 
Agglomeráció kertvárosi övezetében." 
 
Jelen tervmódosítást koncepcionális szempontból három címszó köré lehet csoportosítani. 
 
1. 
A gazdaság dinamizálása - M0 gyorsforgalmi út csomópontja 
2 
Helyi kulturális sajátosságok erősítése - Üröm és az ortodox hagyományok 
3. 
A területrendezési terv (OTrT, BATrT) és a helyi tervek összhangja 
 
Üröm településfejlesztési koncepciója és a módosítások között a következő kapcsolatok 
kapnak hangsúlyt jelen tervjavaslatban. 
 A.  B.  C. 
1. jelen tervjavaslat tartalma a koncepció megfogalmazása oldalszámmal 
2. M0 csomópont „Üröm közvetlenül is integrálódjon a nagy-

térségi közlekedési folyosók felé az M0 
autópálya megépülésével” 

6 

3. M0 csomóponthoz kapcsolódó 
sadovei kerékpárút 

„A társadalom közösségi ereje növekszik, 
a külső településrészeken élők is bekap-
csolódnak a település életébe.” 

7 

4. M0 csomóponthoz kapcsolódó 
gazdasági terület fenntartása, 
fejlesztése 

„A M0 autópálya csomóponti térségében 
Üröm új, modern technológiákat befogadó 
gazdasági, vállalkozási területe jöhet lét-
re.” 

7 

5. M0 csomóponthoz kapcsolódó 
gazdasági terület fenntartása, 
fejlesztése 

„Mindezeket mérlegelve a kereskedelmi, 
gazdasági funkció céljára kijelölt gazdasá-
gi terület számára a település lakóterületé-
től elkülönülően, a település északkeleti 
részén, az M0 települési szakasza mellett, 
az M0 nyomvonaltól délre eső területen 
lenne kedvező helyet biztosítani.” 

20 

6. Új zöldfelületek, véderdők 
kijelölése 

„A település zöldterületei bővülnek, újabb 
települési zöldterületek jönnek létre, a 
meglévők megújulnak.” 

8 

7. Az elkülönült, de autóbusszal 
is jól megközelíthető ortodox 
kegyhely kijelölése 

„Az Alexandra Pavlovna sírkápolna már 
ma is vonz látogatókat a településre. Az 
emlékhely Üröm egyetlen olyan történelmi, 
kultúrtörténeti ritkasága, amely továbbfej-
leszthető turisztikai attrakcióvá kapcsolódó 
rendezvényekkel, programsorozatokkal.” 

17 
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2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 
2.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
 
A TRT jelenlegi módosítása következtében az alábbi tájhasználatot, tájszerkezetet érintő 
változások történnek 
 
2.1.1. A beépítésre szánt területek változása – növekedés, csökkenés 
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Beépítésre szánt terület növelése  

> gazdasági terület az M0 csomóponthoz kapcsolódóan: M5, L1a,  
> lakóterületi határ kiigazítása: L2, 
> erdőterület megszüntetése lakótelkeken: B1b, B1c 

 
Az M5 és L1 területek a településszerkezetileg egyetlen ésszerű helyen: 

> a meglévő és a kijelölt gazdasági terület között, 
> az M0 csomóponti úthálózatára kapcsolódva 

vannak kijelölve. 
 
Az M5 terület az M0 csomópont által elfoglalt gazdasági terület pótlásaként, az L1 terület 
növekményként jelentkezik. 
A két terület keleti határán kiépítendő ipartelepi út nem csak a két tárgyi terület kiszolgálá-
sát biztosítja, hanem a falu lakóterületét elkerülő rákötést nyújt a meglévő (volt TSZ terüle-
tei) gazdasági terület számára az M0 gyorsforgalmi útra.  
A két terület nyugati határán zöldterület kijelölése történik, mely a budakalászi úton hala-
dók irányából a gazdasági terület takarását is megoldja. Bár gazdasági területhez kapcso-
lódó kijelölésről van szó, mégis helyesebb a zöldterület kijelölése, mint a véderdőé, mert a 
kötöttség kisebb és a felhasználás több lehetőséget nyújt. 
 
A két terület szabályozása későbbiekben, azok igénybevételekor történik - hasonlóan az 
M0 csomópontban megmaradt, korábban kijelölt gazdasági területhez. 
Jelen tervjavaslatban mezőgazdasági területként marad a szabályozásuk. 
 
Az L2 terület minimális 326 m2-es kiigazítást jelent a lakótelek és a mezőgazdasági terület 
között utóbbi kárára, a valóságos használati- és tulajdonviszonyoknak megfelelően. 
 
A B1b és B1c területek a Budai út melletti lakóingatlanokon történik. 
A telkek út felőli kb. 16 méteres sávja erdőövezetbe volt sorolva. A területsáv fás, de nem 
része az erdészeti nyilvántartásnak. A helyi építési szabályzatban a fás terület megőrzésé-
ről gondoskodik a terv, de az egy telek / két övezet állapotot összhangban az erdők öveze-
tével és az erdészeti nyilvántartással megszünteti. 
 
Beépítésre szánt terület csökkentése 

> gazdasági területből közlekedési terület az M0 csomóponthoz kapcsolódóan: M4, 
> gazdasági területből zöldterület: M6 

 
Az M4 jelű területet az M0 csomópont igénybe veszi, az közlekedési területté változik. 
 
Az M0 csomópont körzetében átstrukturálódó terület részeként véderdő és zöldterület 
kialakítására is sor kerül. A véderdőket az M0 engedélyezési terve tartalmazza és a beépí-
tésre nem szánt területek változtatása fejezet tárgyalja azokat. 
 
A Budakalászi út mentén kijelölt zöldterület a gazdasági övezetet választja el az úttól, déli 
része mezőgazdasági területből (M7), északi része - M6 jelű terület - a 2004-ben kijelölt 
gazdasági területből - Üröm M0 csomóponthoz tartozó gazdasági területe - lesz leválaszt-
va. 
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2.1.2. A beépítésre nem szánt területeken belül tervezett változtatások 
 

 
 
A változtatásokat a következő csoportokba osztjuk. 

(1) Erdőterületek átsorolása  
(a) Erdőterületek átsorolása mezőgazdasági területbe:  B1, B2, B5b, B7, B8, B13 
(b) Erdőterületek átsorolása zöldterületbe:   B1a, B1d, B14 
(c) Erdőterületek átsorolása természetközeli területbe:  B5a, B6, B15 

 
(2) Mezőgazdasági területek átsorolása 
(a) Mezőgazdasági területek átsorolása közlekedési területbe:  M1 
(b) Mezőgazdasági területek átsorolása erdőterületbe:   B9, L1b, M2, M3 
(c) Mezőgazdasági területek átsorolása zöldterületbe:   M7 
(d) Mezőgazdasági területek átsorolása különleges beépítésre nem szánt területbe: L3 
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Az erdőterületek átsorolása ((1) pont alatt felsoroltak), valamint a mezőgazdasági terület-
ből erdőterületbe (M9) sorolás célja a területrendezési tervvel, azaz az erdők övezetével 
(és az erdészeti nyilvántartással) való összhang megteremtése.  
Az erdőterületként való rögzítés erős kötöttségű előírás, melytől a területrendezési terv 
hatálya alatt nem lehet eltérni, ez is az indokolatlan erdőbesorolások megszüntetése mel-
lett szól. 
 

„39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e törvénnyel való 
összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a természetközeli területként 
és erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek nagysága a település közigazgatási terüle-
tére vonatkozóan összességében nem csökkenhet.” 
 
Ezen túlmenően erdőterületi besorolást kapnak az M0 csomópont engedélyezési tervében 
kijelölt véderdők (M2, M3).  
 
A közlekedési terület besorolás ugyancsak az M0 csomópont engedélyezési tervének kö-
vetkezménye (M1). 
 
A Trtv. 12. § (3) bekezdésében előírt zöldterület kijelölésnek felel meg a mezőgazdasági 
területből zöldterületbe való átsorolás (M7) 
 
A Trtv. 12. § (3) bekezdésében előírt véderdő kijelölésnek felel meg a mezőgazdasági 
területből véderdőbe való átsorolás (L1b) 
 
A fent említett területfelhasználási átsorolások külső (magasabb szintű) jogszabályok kö-
vetkezményei. 
 
Az L3 jelű átsorolás – mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt temető / 
kegyhely terület – ettől eltérően a Magyar és az Orosz Állam valamint az ortodox egyház 
közötti megállapodáson továbbá az ingatlantulajdonosok egyetértésén alapul. 
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2.1. Természetvédelmi javaslatok 
> A tervezett változtatások e tekintetben nem igénylik a hatályos terv módosítását. 

 
2.2. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
A módosítások során nagy hangsúly kerület a természetes terepformák megtartására, a 
természeti értékek megvédésére, különösen az erdő átsorolások esetében.  
Az erdők olyan övezetbe kerületek, melyek a természetbeni állapotnak legjobban megfe-
lelnek és garantálják a fás növényzet megmaradását.  
 
A változtatási javaslatokat tájvédelmi szempontból a következő két csoportba oszthatók. 
 
1. Funkcionális változtatások 

> M0 csomópont 
> Gazdasági terület  
> Ortodox temető 

 
Mindhárom változtatáshoz jelentős tájképvédelmi javaslatok társulnak a változtatások tájba 
illesztése céljából, a tájra gyakorolt kedvezőtlen hatásaik ellensúlyozása céljából. 
 
Az M0 csomópontban véderdők kijelölése történik. 
A gazdasági területhez csatlakozóan zöldterület és véderő kijelölése történik. 
A temetőhöz védőfásítás lesz előírva a szabályozás során. 
 
Mindegyik intézkedés a környezetvédelmi előnyök mellett takaró, elválasztó, szegélyképző 
szerepet is ellát. 
 
2. Adminisztratív változtatások 
A települési terv erdőterületeink összehangolása az erdészeti nyilvántartással (NÉBIH) és 
a BATrT-vel. 
 
Az erdőterületi változtatások során a tájvédelmi szempontokat úgy érvényesíti a terv, hogy 
a fizikailag létező faállomány megtartásáról gondoskodik az övezeti besorolások (fásított 
mezőgazdasági terület) és az övezeti előírások (mezőgazdasági- és lakóövezeti fásítások 
kötelező megtartása) segítségével. 
 
Ezáltal az út menti fásult sávok fennmaradása biztosítva lesz az erdők átsorolása után is. 
 
Az erdőátsorolások nagyobb része természetközeli területbe történik (karsztbokorerdők, 
víznyelők), mely ugyancsak a tájképi értékek fennmaradását biztosítja. 
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2.1.3. Biológiai aktivitásérték számítás 
A tervezett területfelhasználási változások és a biológiai aktivitásérték viszonya 
 
Az Étv. 7. § (3) b) pontja szerint az "újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyi-
dejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet," 
 
A kimutatás a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) 
ÖTM rendelet 1. mellékletének biológiai aktivitásérték mutatói alapján készült.  
 
A számítás során egyik oldalon figyelembe vesszük  

> az újonnan beépítésre szánt területeket,  
másik oldalon figyelembe vesszük az ezekhez kapcsolódó  

> véderdőket és zöldterületeket. 
 
Újonnan beépítésre szánt területek 
 

 A.  B.  C.  D.  E. F. G.  H.  
1.   meglévő tervezett   
2. jel ha ter-felh. BAÉ ter-felh BAÉ veszteség 
3. B1b, B1c 0,6456 E 9 Lke 2,7 (9-2,7)x0,65 -4,095 
4. L1a 2,5334 Má 3,7 Gksz 0,4 (3,7-0,4)x2,53 -8,349 
5. L2 0,0326 Má 3,7 Lke 2,7 (3,7-2,7)x0,03 -0,030 
6. M5 2,6021 Má 3,7 Gksz 0,4 (3,7-0,4)x2,60 -8,580 
7.       összesen: -21,054 

 
Új véderdők és zöldterületek 

 
  

 A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
   meglévő tervezett   

1. jel ha ter-felh. BAÉ ter-felh BAÉ nyereség 
2. L1b 0,5904 Má 3,7 E 9 (9-3,7)x0,59 3,127 
3. M2 1,4762 Má 3,7 E 9 (9-3,7)x1,48 7,844 
4. M3 1,9515 Má 3,7 E 9 (9-3,7)x1,95 10,335 
5. M6 0,2253 Má 3,7 Z 6 (6-3,7)x0,23 0,529 
6. M7 0,4903 Má 3,7 Z 6 (6-3,7)x0,49 1,127 
7.       összesen: 22,962 
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A fentiek alapján  
 

a biológiai aktivitásérték 22,962-21,054=1,908 értékszámmal növekszik, 
 
mely szám a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. § (9) bekezdése szerint a telepü-
lésszerkezeti terv határozatában rögzítésre kerül és későbbi településszerkezeti tervmó-
dosítás során figyelembe vehető. 
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2.1.4. Zöldfelületi rendszer – fejlesztés, ellátottság, ökológiai szerep 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek,  
vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert) 
A zöldfelületi rendszert jelen tervmódosítás sok tekintetben átstrukturálja. 
 
2.1.4.1. Az erdőterületek „adminisztratív” változtatása 
 
A BATrT korábban 2019. március előtt hatályos állapota nem tette lehetővé az erdőterüle-
tek csökkentését. 
A 2019. márciusa óta hatályos Trtv. a települési terv egyszeri felülvizsgálata alkalmával 
lehetővé teszi, hogy a települési terv erdőkijelölései azonossá váljanak az erdők övezeté-
ben jelölt erdőkkel, pontosabban az erdészeti nyilvántartással.  
Ez a felülvizsgálat a jelen módosítás során megtörténik, melynek keretében a következő 
változtatások történnek. 

 Erdőterületek átsorolása mezőgazdasági területbe:  B1, B2, B5b, B7, B8, B13 
Erdőterületek átsorolása zöldterületbe:    B1a, B1d, B14 
 Erdőterületek átsorolása természetközeli területbe:  B5a, B6, B15 
 Mezőgazdasági területek átsorolása erdőterületbe:  B9 

 

ÜRÖM KÖZSÉG – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 102 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ  2020. OKTÓBER 

 
 
2.1.4.2. Véderdő terület kijelölése 
 
Az M0 csomópont kialakítása keretében 3,43 ha véderdő kijelölése történik (M2, M3) 
Az M0 csomópont mellett kialakuló gazdasági területhez 0,60 ha véderdő kijelölése kap-
csolódik (L1b). 
A véderdők mezőgazdasági területből változnak erdőterületté. 
 
2.1.4.3. Zöldterület kijelölése 
 
Az M0 csomópont mellett kialakuló gazdasági területhez 0,72 ha zöldterület kijelölése kap-
csolódik (M6, M7). 
A zöldterületek mezőgazdasági területből változnak zöldterületté. 
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok  
Az M0 gyorsforgalmi út felszíni és felszín alatti pályája, területigénye, védőterülete kijelö-
lésre kerül mind a településszerkezeti, mind a szabályozási tervben 
 
3.2. Főbb közlekedési csomópontok 
Az M0 gyorsforgalmi út és a 1108 jelű bekötőút csomópontja kijelölésre kerül mind a tele-
pülésszerkezeti, mind a szabályozási tervben 
 
3.3. Belső úthálózat: 
Az egyedi fekvésű telkekhez szükséges magánutak – településrendezési szerződés 
megkötése után - a szabályozási tervben kijelölésre kerülnek. 
 
3.4. Közösségi közlekedés: 
A hatályos tervhez képest nincs változás 
 
3.5. Kerékpáros közlekedés 
Az M0 gyorsforgalmi úthoz és csomópontjához kapcsolódó kerékpáros út kijelölésre kerül. 
 
3.6. Gyalogos közlekedés 
Az M0 gyorsforgalmi úthoz és csomópontjához kapcsolódó kerékpáros út kijelölésre kerül. 
 
3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
Az M0 gyorsforgalmi út csomópontjához kapcsolódó turista útvonalhoz parkolóterület kerül 
kijelölésre. 
 
3.8.  Közutak tervezési osztályba sorolása: 
A hatályos tervhez képest nincs változás 
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

 
A hatályos tervhez képest nincs változás. 

 
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása,  
várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek,  
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 
 
Az egyes változtatások a település környezeti állapotát lényegesen nem befolyásolják. 
 
A módosítások során az egyes területek a természetbeni állapotukhoz legközelebb álló 
övezetbe kerültek. Az átsorolásokkal biztosítható, hogy a fás szárú növényzet megmarad-
jon a területen.  
 
A kopárokkal szabdalt erdők vagy beerdősült területek többsége – ezek nyílt karszton vagy 
a karszton képződött gyenge termőképességű sovány talajon nőtt karsztbokorerdők – az 
Ökológiai folyosó övezet előírásainak legjobban megfelelő Természetközeli terület övezet-
be került (B5a, B6, B15). 
 
A többi erdőt érintő változtatás során általános mezőgazdasági vagy zöldterület övezetbe 
kerültek területek. 
 
Az autópálya csomóponttal kapcsolatos változtatások országos érdek alapján történtek. 
 
Termőföld csökkenéssel jár a gazdasági terület kialakítása, míg a temető területével a 
termőföld csökken, de helyére állandó jellegű növényzettel fedett, magas biológiai aktivitá-
sú felület kerül. 
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6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
A helyi építési szabályzat módosítása, részben a tervet is érinti, részben kizárólag a nor-
maszövegben eredményez változtatásokat. 
 
A szabályozási terven ábrázolható – egy-egy adott területet érintő - változtatásokat mutatja 
be a következő ábra. 
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H-1. A Deák Ferenc utca szabályozása 
H-2. A hrsz 2119/2 utca szabályozása (a hrsz 2118 ingatlan igénybevételével) 
H-3. A hrsz 455/8 önkormányzati telek (volt orvosi rendelő) szabályozási előírásainak 

módosítása (megengedett lakásszám egy helyett négy) 
H-4. A hrsz 1701 ingatlant érintő szabályozás (meglévő ipari épület szabadtéri darupá-

lyájának befedése az övezeti előírást meghaladó magasságú épületrésszel) 
H-5. A hrsz 1571/2 telek szabályozási előírásainak módosítása (megengedett lakás-

szám kettő helyett három) 
H-6. A 10-es főúton lévő körforgalom kiépítése következtében szabályozási vonallal 

korrigálni kell az Ürömi út nyomvonalát – kizárólag rajzi elem a NIF Zrt. adatszol-
gáltatása alapján 

H-7. A Tücsök utca és a 10-es út közötti felszíni vízelvezető csatorna szolgalmi joggal 
való megépíthetőségét kell biztosítani 

H-8. Az ezüsthegyi szőlőket megközelítő magánút szabályozása 
H-9. A hrsz 1303 telek szabályozása (a 11101 jelű bekötőutat érintő telekhatár módosí-

tás) 
H-10. A hrsz 2039 telek szabályozása (a 2040/2 hrsz utcát érintő telekhatár módosítás) 
H-11. Az M0 csomópont létesítményeinek – utak, erdők, védőterületek – szabályozása 
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A változtatások részletes bemutatása 
 
6.1. A Deák Ferenc utca szabályozása (H-1) 
 
A Deák Ferenc utca északi oldal teljes hosszában szabályozva van. Erre szükség volt 
azért mert az utca telekkönyvi és természetbeni helyzete másutt van: az út a jogi állapot-
hoz képest északabbra, részben a gyümölcsösök telkén halad. Az ingatlannyilvántartás 
szerinti helyre, a déli oldalra szakadék miatt nem lehet az utat áthelyezni. A természetbeni 
helyzethez hozzá kell igazítani az ingatlan nyilvántartást, mely folyamatban van az út 
északi oldalán lévő tulajdonosokkal (gyümölcsösök) megállapodások és kisajátítás formá-
jában. A jogi folyamat rendezéséig az önkormányzatnak nincs mozgástere, azonban a 
helyi lakosok lokális magánkezdeményezéseire (kocsibehajtók, közművek kiépítése) van 
lehetőség. 
Az utca nyugati szakaszát - ahol már csak három északi oldali telektulajdonossal kell meg-
állapodni - a szőlősgazdák magánerőből szándékoznak kiépíteni. Ennek érdekében az útra 
tanulmánytervet készítettek, mely megalapozza egy 10 méter szabályozási szélességű út 
kialakítását. A 10 méteres szélességű szabályozást tartalmazza a módosított szabályozási 
terv, mely egyúttal lehetővé teszi a déli oldalon a belterületi építési telkek számára az álta-
luk természetben már birtokba vett útrész megvásárlását. 
A közlekedési terv a közművek, a terepviszonyok és a kerítések figyelembe vételével az 
utca keleti szakaszán is meghatározta a szabályozási vonalat, melynek alapján a déli oldal 
belterületi telektulajdonosai számára lehetőség nyílik a jelenleg önkormányzati telekrészek 
megvásárlására. 
 
6.2. A hrsz 2119/2 utca szabályozása (H-2) 
 
A 2119/2 út melletti 4,5 méter széles hrsz 2118 telek jelenleg is közmű (víz) elhelyezésére 
szolgál, a Deák Ferenc utca vízelvezető árka számára is szükséges a területe, ezért a 
szabályozással a 2119/2 út részévé válik. 
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Hatályos szabályozási terv – a Deák Ferenc utca nyugati szakasza 
 

 
Ortofotó a területről – a Deák Ferenc utca nyugati szakasza 
 

 
 A szabályozási terv javaslata – a Deák Ferenc utca nyugati szakasza 

meglévő magánút  
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Hatályos szabályozási terv – a Deák Ferenc utca keleti szakasza 
 

Ortofotó a területről – a Deák Ferenc utca keleti szakasza  
 

A szabályozási terv javaslata – a Deák Ferenc utca keleti szakasza 
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A Deák Ferenc utca nyugati szakaszának engedélyezési terve (Siengi Kft. - Simon Bálint) 
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A Deák Ferenc utca keleti szakaszának javasolt határvonala 
(Simon Bálint közlekedés mérnök) 
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6.3. A hrsz 455/13 önkormányzati telek (volt orvosi rendelő) szabályozási elő-

írásainak módosítása (H-3)  
 
A lakókörnyezetben lévő, településközpont vegyes övezeti besorolású nagyméretű – 1511 
m2 - telket az Önkormányzat lakásépítési célra kívánja értékesíteni. A telek mérete 4 lakás 
építését lehetővé teszi. A legnagyobb épület magasság (5 m) és a beépítési százalék (30) 
nem változik. 
Vonatkozó testületi határozat száma: 167/2019. (XII.18.) 
 

 Ortofotó a területről 
 

       
  
A hatályos szabályozási terv  A szabályozási terv javaslata 
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6.4. A hrsz 1701 ingatlant érintő szabályozás (H-4)  
 
A Gksz-1 építési övezetben daruzott csarnok áll – a megengedett 6 méteres épületmagas-
ságnál nagyobb magassággal – melynek darupályája a kültérben folytatódik. A szomszéd-
ság panaszára a tulajdonos megállapodást kötött az Önkormányzattal, hogy befedi a sza-
badtéri darupályát. Ennek érdekében a HÉSZ biztosítja – kizárólag a fent leírt célra – a 
szükséges magasság kialakíthatóságát. 
Vonatkozó testületi határozat száma: 151/2019. (XI.27.) 
 

 
 
Ortofotó a területről a konfliktushelyzet jelölésével 
 
Normaszöveg javaslat: 
 
49/A § 
(1) Gksz-1 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb 6,0 méteres épületma-
gasságnál nagyobb épületmagasság alakítható ki, amennyiben az 2020. január 01. előtt 
használatba vett épület bővítését és a szabadtéri daruzás épületburokba helyezését szol-
gálja és azonos a már használatba vett épületrész és a bővítmény magassága. 
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6.5. A hrsz 1571/2 telek szabályozási előírásainak módosítása (H-5)  
 
A tárgyi telek a volt honvédségi terület mellett helyezkedik el. Mérete, helyzete különbözik 
a honvédségi területen szabályozott rendszertől, ahol kb. 900 m2-es telkek kerültek szabá-
lyozásra két lakás építhetőségével. A 1571/2 telek mérete 1362 m2, mely arányosan lehe-
tővé teszi a 3 lakás elhelyezését. A változtatásra az előzetes tájékoztatás során érkezett 
lakossági kérelem alapján kerül sor. 
 

 
 
Ortofotó a területről a tárgyi ingatlan jelölésével 
 
Normaszöveg javaslat: 
1. melléklet táblázatában a 13. sor (Lke-5 építési övezet) után új, 13a sor (Lke-5* építési 
övezet) kerül beszúrásra: 
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Rendeltetési mód korlátjai –  
(az épületek számát a 38. § 

szabályozza 

13. Lke-5 Natúra Villapark kertvárosias kialakult 900 sz 30 6,0 50 
900 m2-ig 1 lakás / telek, 

min. 900 m2: 2 lakás / telek 
13a. Lke-5* Natúra Villapark kertvárosias kialakult 1350 sz 30 6,0 50 3 lakás / telek 
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A környezetben lévő telkek a területi méretek beírásával 
 

 
 
A szabályozási terv javaslata  
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6.6. A Tücsök utca és a 10-es út közötti felszíni vízelvezető csatorna szolgalmi 

joggal való megépíthetőségét kell biztosítani (H-7) 
 
A Tücsök utca és a 10-es út, a túloldalán lévő árok között jelenleg is zárt csapadékvíz csa-
torna húzódik az építési telkek alatt. Az új csapadékvíz csatorna tervezés alatt áll, átveze-
téséhez a szolgalmi joggal való megterhelést a szabályozási tervben is rögzítjük. 
 

 
 
Ortofotó a területről 
 

 
 
A szabályozási terv javaslata a felszíni víz elvezető csatorna átvezetési szolgalmi jog jelö-
lésével 
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6.7. Az ezüsthegyi szőlőket megközelítő magánút kijelölése (H-8) 
 
A Deák Ferenc utca és a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező erdő között két sorban 
húzódnak a gyümölcsös és szőlő művelésű telkek. 
Az alsó teleksor a Deák utcáról megközelíthető. 
A felső sor – a szőlők – nem rendelkeznek úttal, szolgalmi joggal közlekednek egymás 
telkein keresztül az erdőt közvetlenül szegélyező sávban.  
Összhangban a  tulajdonosok szándékával és az erdőterület megkímélésével, a szabályo-
zási tervben 6 méter széles magánút kijelölésére kerül sor, mely az északi szőlő művelésű 
telkek és a déli gyümölcsös művelésű telkek határán (a szőlők telkéből lejegyezve önálló 
útingatlanként) halad.  
Kiinduló pontja a közigazgatási határon húzódó, észak-déli irányú meglévő magánút. Keleti 
végén az út gépkocsi fordulóban végződik, mert meghosszabbítása a Deák utcára kivezető 
útig az érintett utolsó telek meglévő beépítettsége miatt nem lehetséges. A két részre oszló 
telek kisebb területével nem felelne meg a beépítési százalékra vonatkozó előírásnak. 

 
Ortofotó a területről 
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A hatályos szabályozási terv 

A szabályozási terv javaslata 
 
Normaszöveg javaslat: 
 
30. § 
(16) 
A 078/61 magánút és a 078/26 ingatlan között létesíthető magánutat a 078/61 hrsz ma-
gánúttól kezdődően kell kialakítani. Több részletben való kialakítás esetében is legalább 
12x12 méteres fordulót kell biztosítani az adott szakasz végén. A magánutat az északról 
határos ingatlanoktól kerítéssel elválasztani nem szabad a gazdasági forgalom zavartalan-
sága érdekében.  
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6.8. A hrsz 1303 telek szabályozása (H-9) 
A 1303 hrsz telek (897 m2) három négyzetméter híján eléri a 900 m2-t, ami egy lakás he-
lyett két lakás építésére ad lehetőséget. 
A lakossági kérelem alapján a Budai út (11101 jelű bekötőút) mentén a telekhatár kiegye-
nesítését javasolja a szabályozási terv. 
 

 Ortofotó a területről a tárgyi ingatlan jelölésével 
 

A hatályos szabályozási terv 

 
A szabályozási terv javaslata  
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6.9. A hrsz 2039 telek szabályozása (H-10) 
 
A 2039 hrsz ingatlan tulajdonosi kérelmét az Önkormányzat elfogadta. 
A tárgyi telek mellett húzódó, jelenleg az utca részét képező zöldfelület megvásárolható-
sága céljából a 2040/2 út részét a 2039 hrsz építési telekhez szabályozza a tervmódosítás. 
Vonatkozó testületi határozat száma: 169/2019. (XII.18.) 
 

 
Ortofotó a területről 

 
A hatályos szabályozási terv 

 
A szabályozási terv javaslata 
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6.10. Az M0 csomópont létesítményeinek – utak, erdők, védőterületek – szabá-

lyozása (H-11)  
 
A NIF Zrt. az építési engedélyt kapott tervdokumentációt az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátotta és – szerződéses alapon – annak a településrendezési eszközökben való rögzí-
tését kérte. 
A szabályozási terv változtatásai az építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmának 
felelnek meg. 
 
A NIF Zrt. tájékoztatása és adatközlése alapján történik szabályozás az Ürömi út és a 10-
ea út csomópontjában kiépített körforgalom részeként, mely a 787/2 hrsz-ú ingatlant érinti. 
 

Az ürömi csomópont helyszínrajza a kisajátítandó (kiszabályozandó) területekkel 
 
Készítette: Uvaterv – Fömterv – Unitef Konzorcium / Unitef – 2018 – NIF adatszolgáltatás 
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6.11. A hagyományos beépítésű területek kétlakásos épületeinek szabályozása 
 
Üröm falusias lakóterülete évszázados hagyományokat őriz. Az utcafrontra épített, egy 
lakást tartalmazó fésűs-oldalhatáros vagy kocsiáthajtós-zártsorú beépítés Üröm – és más 
falvaink – sajátja, identitásunk hordozója. 
A HÉSZ ugyanakkor megengedi a falusias telkeken a második lakás építését abból a cél-
ból, hogy a népesség helyben maradását biztosítsa: a szülők, gyermekek számára máso-
dik lakás legyen építhető. 
A két lakásos szabály azonban nem kívánja lehetővé tenni a régi épületek bontását és 
azok telkén – nem helyén! – új két lakás építését a falukép és a falu társadalmának szétzi-
lálása mellett. 
Ezért a módosítás szerint a falusias területeken engedélyezett két lakás csak a már meg-
lévő lakóépületek bővítéseként lehetséges. 
Vonatkozó testületi határozat száma: 166/2019. (XII.18.) 
 
Normaszöveg javaslat: 
 
39. § 
(10) Lf-1-Lf7, két lakás építését megengedő lakóterületeken a második lakás kizárólag 
azon telkeken létesíthető, amelyeken álló lakóépület használatát a hatóság e rendelkezés 
hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette. 
 
6.12. A fejlesztési területek kétlakásos épületeinek szabályozása 
 
Üröm újonnan beépülő kertvárosias területein elterjedt a „félházak” építése, amikor nem 
azonos időben, nem azonos tervező kezéből, nem azonos anyagokkal, nem azonos for-
mákkal, nem azonos rendszerű környezetrendezéssel épülnek fel két félházból álló „épüle-
tek” Ez a településképet folyamatosan rombolja, az építkezések menete folyamatos zűrza-
vart eredményez a közvetlen környezetben. Napirenden vannak a szomszédsági pana-
szok. 
A kétlakásos épületekhez való jogosultságot a szabályozás nem vonja meg, de a kétlaká-
sos épületek egységességét minden eszközzel elő kell segíteni. 
Ennek egyik eszköze, hogy bővítéssel ne lehessen létrehozni a második lakást, csak egy 
komplett terv eredményeként jöhessen létre az épület. Ugyanakkor az eddig félházzal 
beépített ingatlanok sem veszíthetik el jogosultságukat a kétlakásos beépítésre. 
 
Normaszöveg javaslat: 
 
39. § 
(9) Kertvárosias és Lf-8, két lakás építését megengedő lakóterületen a második lakás 
bővítéssel – nem az első lakással egyszerre – kizárólag azon telkeken létesíthető, amelye-
ken e rendelkezés hatálybalépése előtt a lakóépület használatát a hatóság engedélyezte 
vagy tudomásul vette, vagy legalább egy lakás építésének egyszerű bejelentése megtör-
tént. 
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6.13. Gépjármű elhelyezés 

 
Az egy telekre jutó lakásszám növekedése és a települési gazdasági tevékenységekhez 
kapcsolódó tehergépjárművek szaporodása a közterületek zsúfoltságát, a forgalom rende-
zetlenségét eredményezi. Ezért vált szükségessé a gépjármű elhelyezés szabályozása. 
 
Normaszöveg javaslat: 
30. §  
(17) 
Lakóterületen új lakás létesítésekor egynél több lakást tartalmazó épületek esetében laká-
sonként legalább 20 m2-es zárt – a főépítmény határoló falain belül elhelyezett - személy-
gépkocsi tárolót kell létesíteni az OTÉK-ban előírt megközelítési előírások betartásával. 
Ezen rendelkezést nem kell alkalmazni, ha e rendelkezés hatálybalépése előtt a lakóépület 
használatát a hatóság engedélyezte vagy tudomásul vette, vagy legalább egy lakás építé-
sének egyszerű bejelentése megtörtént.  
(18) 
Szabadon álló beépítésű lakóterületen a kétlakásos épület személygépkocsi tárolóit az 
épület utcai homlokzathoz csatlakozó 8 méteres sávjában kell kialakítani. Gépkocsiforga-
lomra az oldalkert további részét nem lehet használni. Ezen rendelkezést a két lakásosra 
bővített épületek esetében is érvényesíteni kell. 
(19) 
Tehergépkocsit sem zárt tárolóban, sem nyitott tárolóhelyen nem lehet tartani lakóterüle-
ten, vegyes területen kivéve a Bécsi útról nyíló lakó telkeket, a Vt-3, Vt-5, Vt-8 építési öve-
zeteket. 
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6.14. Fásított területek védelme 
 
A hatályos terven kijelölt erdősávok egy részét jelen felülvizsgálat erdőterületből mezőgaz-
dasági- vagy lakóterületbe sorolja át. Ez a Területrendezési törvénnyel való összhang 
megteremtése keretében, a Trtv és az erdészeti nyilvántartás előírásainak figyelembe 
vételével történik. A változtatással párhuzamosan a HÉSZ új előírásai gondoskodnak a 
faállomány és a korábbi szabályozási paraméterek fennmaradásáról. 
 

 
 
B1a, B1d, B14 
A területek zöldterületi besorolásba kerülnek, ezekhez nem társul új előírás. 
 
B8 
A terület az átsorolással mezőgazdasági területté válik, de mivel árok, ezért nem kap vé-
delmi előírást. 
 
B1b 
A terület az Lke-18, Lke-22, Lke-25 jelű építési övezet része lesz, az övezeti előírás kiegé-
szül a fásított terület védelmével és azzal, hogy a terület után többletbeépítettség nem 
számítható, mert a korábbi – ezen telkeken lévő - erdőterület miatt eleve magasabb beépí-
tési százalékot kapott az Lke-18 jelű építési övezet (25 % helyett 30 %-ot) 
 
Szabályozási terv jelmagyarázat: 
„Fásított zöldfelületként fenntartandó terület” 
 
Normaszöveg javaslat: 
 
44/B § Lke-18, Lke-22, Lke-25 jelű építési övezetben: 
(1) A 15 méter széles fásított zöldfelületként fenntartott területen fát kivágni csak fa-
pótlási terv és jegyzői engedély alapján lehet. 
(2) A 15 méter széles fásított zöldfelületként fenntartott területre vetítve beépítési szá-
zalék nem számítható. 
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B1 
A mezőgazdasági területbe kerülő sávok - nem önálló telkek - a lakóterülethez hasonlóan 
a fásított terület védelmére vonatkozó előírást kapnak.  
 
Szabályozási terv jelmagyarázat: 
„Fásított zöldfelületként fenntartandó terület” 
 
B7, B13 
Az önálló telket és önálló területfelhasználási egységet képező terület Má-4 mezőgazda-
sági övezeti besorolásával kap védelmet. 
 
Normaszöveg javaslat: 
55.§ 
(2) Az Má-4 övezetben a faállomány fenntartásáról gondoskodni kell, fát kivágni csak 
fapótlási terv és jegyzői engedély alapján lehet. 
 
A faállománnyal rendelkező mezőgazdasági terület övezete mellett újonnan kerül beveze-
tésre a szabályozásba a korlátozott mezőgazdasági terület, melyen növénytermesztés, 
legeltetés folytatható azonban beépítésük nem lehetséges részben a lakóterületek közé 
ékelt helyzetük, részben a távlati kereskedelmi gazdasági felhasználásuk miatt. 
 
Normaszöveg javaslat: 
1. melléklet táblázatában a 72. sor után új, 72a és 72/b sor kerül beszúrásra: 
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Az elhelyezhető rendeltetési 
módok 

72/a Má-3 korlátozott  
általános 

mezőgazdasági 
kialakult 6000 - 0 - - nem helyezhető el épület 

72/b 
Má-4 

faállománnyal 
rendelkező 

általános 
mezőgazdasági kialakult 6000 - 0 - - nem helyezhető el épület 

 
B5a 
A B5a terület természetközeli terület területfelhasználásba és övezetbe kerül. Az övezet 
megfelel a terület természetbeni állapotának, mivel köves, szennyeződésre érzékeny 
karsztos terület. A rajta levő növényzet (karsztbokorerdő) a gyenge termőhelyi viszonyokat 
tükrözi. 
A természetközeli terület övezete megfelelő korlátozást biztosít a felszíni szennyeződések 
mélyebb rétegekbe jutása ellen. 
 
A lakóházakkal szegélyezett domboldalon gazdálkodási építmények létrehozását a csatla-
kozó mezőgazdasági területen (B5b és a szomszédos területek) is kerülni kell épp úgy, 
mint a természetközeli területen.  
 
B15 
A B15 terület – az ürömi víznyelő - is természetközeli területbe kerül (hasonlóan a Csóka-
vári víznyelőhöz) miáltal itt is biztosítva van a faállomány megőrzése. 
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7. Mellékletek 

 
7.1. Testületi határozatok 
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7.2. Hegyközségi hozzájárulások a borszőlő kataszterből való kivonáshoz 
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