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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 
 
 
 

I. TERVI ELŐZMÉNYEK, ÁLLAMIGAZGATÁSI, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS  
 
 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának megbízásából és a tulajdonosi közösség 
kezdeményezésében Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzat módosítása - Ferenc u.- József A. 
u.- 0220/222 hrsz út– 21103 sz. közút által határolt - 0220/5-12 és 0220/213-14 hrsz mezőgazdasági 
(Mko/3) területekre c. tervet, a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft. készíti 
(Tervszám: 9/2016).  
 
Jelen tervmódosítás kisléptékű - egy területrészt érint -, de prioritás szempontjából fontos 
területhasználat megvalósítását segíti elő. A jogszabályi környezet a hatályos településrendezési 
eszközök módosítását 2016.dec.31-i hatályba helyezéssel teszi lehetővé. A település időközben 
megkezdett településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát, de miután ez egy elhúzódó hosszú tervezési 
szakaszt jelent, a fejlesztések pedig rövidtávon élveznek prioritást, ezért jelen részterületekre történő 
tervmódosítás, a felülvizsgálat részfeladatai közül kiemelésre kerültek és módosításaik önállóan kerülnek 
a település egészére vonatkozó felülvizsgálat előtt egyeztetésre és jóváhagyásra. Természetesen e 
módosítások jóváhagyását követően a felülvizsgálat során egységes szerkezetként beépítésre kerülnek 
a felülvizsgálat tervanyagába, azaz a felülvizsgálat Helyi Építési Szabályzatába és Szabályozási tervébe.  
 
 
A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 41.§ szerinti ún. egyszerűsített 
eljárás keretében egyezteti az államigazgatási egyeztető szervek körében. A tervegyeztetés 
nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek körében történő egyeztetés, 
Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” 
szóló 104/2014.(V.08.) Kt. számú határozata szerint történik. 
 
 
Csömör Nagyközség Településrendezési Terve az alábbiak szerint került jóváhagyásra:  

 Csömör Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása 266/2013. (XII.19.) számú határozat, 
 Csömör Nagyközség Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata - 1/2014. (I.16.) rendelete 

rendelet, 
 jelen területre a 1/2014. (I.16.) rendelettel jóváhagyott HÉSz és SZT módosításra került 2015-ben  

(15/2015.(VI.08.) Kt. számú rendelet) 
 
 
Fentiek értelmében jelen tervmódosítás során Csömör Nagyközség hatályos Helyi Építési Szabályzata 
módosul. A tervmódosítás során sem a területre hatályos Szabályozási terv, sem a Településszerkezeti 
terv nem módosul. 
 
Jelen tervmódosítási egyeztetési dokumentációt a 314/2012.Korm.r. 41.§ véleményezési 
szakaszban kérjük aszerint véleményezni, hogy jelen tervmódosítás a hatályos településrendezési 
eszközök részterületekre történő módosítása és nem felülvizsgálata!, ennek értelmében jelen 
tervmódosítás munkarészei a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a) pontja 
értelmében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készültek!  
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II. TERVEZÉSI TERÜLET ÉS TERVEZÉSI FELADAT 
 
A terület tulajdonosai a jelenleg hatályos HÉSZ készítésénél jelezték a terület használatával 
kapcsolatos elképzeléseiket, melyek mostanra realizálódtak. Ennek értelmében az M0 északi oldalán 
lévő 0220/5-12 és 0220/13-14 hrsz mezőgazdasági területekre a HÉSz módosítás szükséges, amely 
keretében az HÉSz Mko/3 övezetének előírásai pontosítás jellegű módosításra és kiegészítésre 
kerülnek. Mivel illeszkedik a település szerkezetéhez és a terület használati módján sem változtat, az 
Önkormányzat támogatja a tulajdonosi kérést.  
A módosítás a Településszerkezeti tervet sem érinti, azaz a területre hatályban marad. A módosítás a 
HÉSz szabályozási tervlapját nem érinti, azaz a területre 2015-ben jóváhagyott Szabályozási terv 
hatályban marad (Lásd terviratok 1.), a HÉSz előírások módosítása során a területre már hatályos 
előírások pontosítása és kiegészítése történik. Fentiek alapján a terv csak a Helyi Építési Szabályzat 
előírásait módosítja, amely módosítás a meglévő Mko/3 övezet hatályos előírásait egészíti ki, 
pontosítja. A tervezési feladat értelmében a tervmódosítás léptéke indokolja, hogy az ún. egyszerűsített 
államigazgatási eljárás keretében kerül egyeztetésre. 
 
III. ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  
 

Az alábbi táblázatban a tervezési területre vonatkozóan, külön-külön kerülnek az alátámasztó vizsgálati 
és javaslati munkarészek szöveges formában bemutatásra. 
 

1. MKo/3 ÖVEZET MÓDOSÍTÁSA  
Ferenc u.- József A. u.- 0220/222 hrsz út– 21103 sz. közút által határolt - 
0220/5-12 és 0220/213-214 hrsz mezőgazdasági területekre 

HÉSZ 
mód. 

Feladat: A tervmódosítással érintett területre a 2015-ben jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi 
Építési Szabályzat módosítás terv (a település egyéb területrészeire sem vonatkozó, csak ezen 
területre érvényes) Mko/3 övezetet (korlátozott használatú mezőgazdasági övezet) hozott létre. Az 
övezeti előírások jelen módosítás során pontosításra és kiegészítésre kerülnek annak érdekében, 
hogy a területen terepszint alatti pinceépítmény legyen elhelyezhető, fóliasátras mezőgazdasági 
termelés tevékenységhez (a pinceépítményekben a fóliasátor fűtésrendszere kap helyet) 
 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:  
A tervezési terület közvetlenül a belterület délnyugati határán fekvő Ferenc 
utca családiházas lakóterületének határán és a 21103 sz. közút (Szabadság 
út) nyugati oldalán, az M0 gyorsforgalmi úttól északra helyezkedik el.  
Az északnyugati oldalon a József A. utca folytatását jelentő út a határ, amelyet a TSZT meglévő 
gyalogútként és tervezett kerékpárútként tartalmaz, amely az M0 gyalogos- és kerékpáros hídján 
átvezetésre került. 
 

A tervezési terület nagysága: Mko/3 övezetű mezőgazdasági terület kb. 7,7 ha területnagyságú. 
Hatályos Településrendezési tervi (TSZT,SZT) besorolás: 
TSZT: Csömör Nagyközség Településszerkezeti tervén a terület korlátozott használatú 
mezőgazdasági területfelhasználásba (Mko) sorolt. A TSZT nem kerül módosításra jelen terv során!! 
SZT: a területre hatályos szabályozási terv a területet Mko/3 övezetként tartalmazza. A Szabályozási 
tervlap feltünteti a területen áthaladó nagynyomású gázvezetéket és ennek 23-23 m védőtávolságát, 
valamint a közlekedési helyzetéből adódóan az M0 tengelyétől mért 100 m védőtávolságot, a 21103 
sz. közút tengelyétől mért 50 m védőtávolságot. A területre hatályos SZT nem kerül módosításra jelen 
terv során!! Az Mko/3 övezet hatályos előírásait lásd Terviratok 4.! 
HÉSz: a HÉSz az Mko/3 övezet előírásaiban a terület hátsókertjét határozza meg, valamint a 
beépítési paramétereket. jelen módosítások során az előírások pontosításra, kiegészítésre kerülnek. 
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hatályos és hatályban maradó TSZT kivonat hatályos és hatályban maradó SZT kivonat 

 
 

 

Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: 
TSZT: A TSZT nem kerül módosításra jelen terv során!! 
SZT: Az SZT nem kerül módosításra jelen terv során!! 
HÉSz mód.: A tervmódosítás során Csömör közigazgatási területén csupán e területre hatályos  
Mko/3 övezet előírásai kerülnek módosításra, amely elsősorban az előírás pontosítását jelentő 
kiegészítést jelent.  
 

A HÉSz Mko/3 övezet vonatkozó előírásai kivonatát lásd a Terviratok 2. és 3. között! 
Az Mko/3 övezet módosított előírásai a Rendelet- módosítás szövegében található, lásd Jóváhagyandó 
munkarész. 
 

Alátámasztó szakági munkarészek – vizsgálat és javaslat: 
Területfelhasználási vizsgálat és javaslat: 
A tervezési terület közvetlenül a belterület délnyugati határán fekvő Ferenc utca családiházas 
lakóterületének határán és a 21103 sz. közút (Szabadság út) nyugati oldalán, az M0 gyorsforgalmi 
úttól északra fekvő 5 minőségi osztályú mezőgazdasági szántó terület. A terület jelenleg terepszint 
felett és alatt is beépítetlen terület, amely mezőgazdasági területként hasznosított. A terület a középső 
részén jellemzően 4-5000 m2, szélein 1,5 ha-t meghaladó területnagyságú telkekre osztott. A 
tervmódosítás során a terület korlátozott használatú mezőgazdasági (Mko) területhasználatban marad. 
Az 1,4 ha-nál nagyobb telkeken, terepszint feletti beépítés nem, csak terepszint alatti földborítású 
pinceépítmény helyezhető el, valamint max. 5,5 gerincmagassággal fóliasátrak. 
 

Domborzati viszonyok: A terület az M0 gyorsforgalmi út felé kismértékben lejt, a lejtés kb.2%. 
Vízrajz: a terület környezetében nem található vízfolyás, patak. 
Tulajdonvizsgálat: A terület magántulajdonosok gazdálkodók tulajdonában áll, akik a területen 
fóliasátras mezőgazdasági tevékenységet kívánnak folytatni.  
 

Beépítési vizsgálat és javaslat: 
A tervmódosítás során a terület korlátozott használatú mezőgazdasági területhasználatban marad, az 
1,4 ha-nál nagyobb telkeken  olyan terepszint alatti, földborítású pinceépítmény helyezhető el, amely 
az eredeti terepszintből nem emelkedik ki, a telkek legnagyobb beépítettsége 2% lehet. A területen, a 
szintén 1,4 ha-nál nagyobb telkeken terepszint felett kizárólag növénytermesztés céljával, legfeljebb 
5,5 m gerincmagasságú fóliasátor is elhelyezhető, lakórendeltetés elhelyezése tiltott ezen övezetben. 
A pinceépítmények elhelyezésénél és a kötelező növénytelepítésnél a területen áthaladó 
nagynyomású gázvezeték és védőtávolságát, valamint az M0 gyorsforgalmi út 100 m, valamint a 
21103 sz. közút 50 m védőtávolságát figyelembe kell venni. 
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Közlekedési vizsgálat és javaslat: 
Jelen módosítás nem von maga után a közlekedés tekintetében, a 2015-ben a terültre jóváhagyott 
tervhez képest módosítást. 
Miután az érintett mezőgazdasági ingatlanok az M0 gyorsforgalmi út és a 21103 sz. közút közelében 
fekszenek, az út- és védőtávolságára vonatkozó közlekedési jogszabályokat is figyelembe kell venni. 
Csömör Nagyközség HÉSz tartalmazza ezen előírásokat a 46.§ és 48.§-ban (Lásd Terviratok), ezért a 
módosítással érintett Mko/3 övezetet közlekedés szempontjából nem szükséges kiegészíteni, de 
annak érdekében, hogy ne kerülje el senki figyelmét az építményelhelyezés során, a Rendelet-tervezet 
tervezett előírása szerint érdemes megemlíteni, felhívni rá a figyelmet  
A módosítás során a meglévő és tervezett külső közlekedési kapcsolatok nem változnak.  
A TSZT a József Attila utca folytatásában meglévő gyalogutat és tervezett kerékpárutat tartalmaz, 
amely az M0 gyalogos- és kerékpáros hídján átvezetésre került. 
 

Közművesítés vizsgálat és javaslat:  
Jelen módosítás nem jelent a közműveket, illetve közműellátást illetően változást a területre a 2015-
ben jóváhagyott tervhez képest. 
De miután a területen északnyugat-délkelet irányban nagynyomású gázvezeték halad keresztül, ennek 
nyomvonalát és védőtávolságát (23-23 m-ben) is tartalmazza a területre hatályos Szabályozási terv. 
Lásd Terviratok 1. – Szabályozási terv. Miután a nagynyomású gázvezetékre és védőtávolságára, 
mind az építményelhelyezés, mind a kötelezően előírásra kerülő növénytelepítés során figyelemmel 
kell lenni, érdemes ezekre felhívni a figyelmet az övezeti előírásokban. Lásd a Rendelet-tervezet 
tervezett előírásai. 
 

Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat: 
Jelen módosítás során változó szabályozási előírások a kötelező zöldfelület mértékét nem változtatják 
meg, azonban a beépítési 3%-ról 2 %-ra csökken, igaz ennek nincs jelentős táji hatása hiszen 
terepszint alatti beépítés lehetséges csak a területen. A terepszint alatti beépítés a Hész előírás 
szerint, olyan pinceépítményt jelent, amely földdel borított és a terepszintnél jobban nem emelkedhet ki 
a környezetéből. Ezáltal a területen a tájkép megváltozását nem a beépítése, hanem a területen 
elhelyezésre kerülő fóliasátrak jelentik majd. A látványvédelem okán az előírás kiegészítésre került 
kötelező növénytelepítéssel, lásd rendelet-tervezet. Miután a terület továbbra is mezőgazdasági 
területként hasznosított, környezetvédelmi szempontból a módosítás nem jelent változást. 
 

Régészeti lelőhely vizsgálata: 
Jelen területen sem műemlék, sem régészeti lelőhely nem található.  
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
 
A 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. szerinti 37.§ ún. előzetes tájékoztatási szakaszban a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ információkat szolgáltatott digitális formában 
a régészeti örökségeket és a műemléki értékeket illetően. Ezen adatszolgáltatás szerint jelen 
részterületen nem található sem műemlék, sem régészeti örökség. 
 
Az Örökségvédelem településrendezési munkarésze a település országos, ill. helyi védelem alá tartozó 
épített értékeket, illetve a régészeti munkarész a régészeti lelőhelyek védelmét foglalja magába, mind 
szövegesen, mind rajzi formában.  
 
A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét az Örökségvédelmi Hatástanulmány 
Régészeti munkarészében rögzítettek szerint, valamint a hatályos jogszabályok szerint kell biztosítani. 
Csömör Nagyközség Településszerkezeti terve és Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata 
rögzíti a lelőhelyek helyét és védelmét, amelyet az építési hatósági munkában érvényesíteni kell. A 
régészeti lelőhelyek, ill. a földmunkák során előkerülő leletanyag védelméről az országos 
örökségvédelmi jogszabályok és a település Helyi Építési Szabályzata rendelkeznek. 
 
Jelen tervmódosítás az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben  
meghatározott tartalom szerint készült.  
 
2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
(a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi vagy grafikus megjelenítése)  
 
A település változtatási szándékainak - tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi, 
grafikus – megjelenítését, jelen szabályozási tervmódosítás, szöveges és tervrajzi munkarészei 
tartalmazzák.  
 
Jelen műleírás III. Vizsgálatok és javaslatok, módosítások c. fejezetének táblázataiban kerültek 
összefoglalásra a területekre vonatkozó változtatási cél, feladat és ennek HÉSz-t érintő 
következményei.  
A tervmódosítás az M0 gyorsforgalmi úttól északra fekvő 0220/5-12 és 0220/213-214 hrsz 
mezőgazdasági ingatlanokat, szántókat érinti. A beépíthetőség csak terepszint alatt lesz lehetséges. 
A módosítás során sem a Településszerkezeti terv, sem a Szabályozási terv nem kerül módosításra. 
 
 
a)Településhálózati és tájhasználati változás 
 
A  TELEPÜLÉSHÁLÓZAT VÁLTOZÁSA 
A településhálózat elemei a tervkészítés során nem változnak. 
 
A  TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA 
A tervezett módosítás a tájhasználatot abból a szempontból változtatja meg, hogy a területen fóliasátrak 
elhelyezhetők lesznek. Lásd a III. fejezet Vizsgálatok és javaslatok c. fejezetében a tervezési területet 
bemutató táblázat Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat szövegrészét. A 
területhasználat marad a mezőgazdasági területhasználat. 
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
Műleírás III. Vizsgálatok és javaslatok, módosítások c. fejezetének táblázatában a tervezési területre 
vonatkozóan, külön-külön bemutatásra kerülnek a tervezett fejlesztés területhasználati és beépítettség 
változás vonatkozásában is. 
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TELEPÜLÉSSZERKEZET 
A tervezett módosítás nem jelent a településszerkezetben módosulás.  
 

TERÜLETHASZNÁLAT ,  BEÉPÍTETTSÉG  
A tervezett módosítások nem jelentenek területhasználat szempontjából változást, illetve az 1.sz és 
2.sz területek beépülése a korábbi rendezési eszközökben figyelembe vételre került. Az 1.sz. terület 
beépülése jelen módosítás során egy intenzívebb, 60%-os beépítést tesz majd lehetővé a hatályos 
45%-os  előírás helyett. 
 

c) Infrastrukturális változás 
Jelen módosítás nem jelent sem a közlekedést, illetve közműellátást illetően változást a területre a 
2015-ben jóváhagyott tervhez képest. 
Lásd a III. fejezet Vizsgálatok és javaslatok c. fejezetében területet bemutató táblázatok Közlekedési és 
Közművesítési vizsgálat és javaslat sorait. 
 

d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Jelen módosítássorán a mezőgazdasági termelés szempontjából történik változás, abból az okból, hogy 
a jelenlegi szántóművelésű mezőgazdasági terület egy részén, a módosítást követően fóliasátras 
növénytermesztés valósulhat meg. 
 
3. HATÁSELEMZÉS 
 
a) Történeti településhálózati következmények 

A módosításoknak nincs történeti településhálózati következménye. 
 

b) Természeti, táji hatások    
A módosításoknak nincs természeti, táji hatása. Lásd a III. fejezet Vizsgálatok és javaslatok c. 
fejezetében az egyes részterületeket bemutató táblázatok Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi 
vizsgálat és javaslat szövegrészét.  
 

c) Településkép feltárulásának változásai 
Jelen terv kapcsán, a településkép feltárulásának megváltozását okozó tényezők, egyik szempontja, 
hogy beépítéssel járnak vagy sem, másik, hogy a jelenlegi településképet javítja vagy rontja, illetve 
mennyire illeszkedik környezetéhez. A módosítások okán a településkép nem változik meg. A 
tájhasználat változás a fóliasátras növénykultúrás művelésből adódik. Ennek mérséklésére az 
szabályozási előírások kibővülnek kötelező növénytelepítéssel. 

d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

A területen nem található sem műemlék, sem régészeti örökség. 
A régészeti lelőhely érintettségre az országos előírások és a HÉSz 100. § tartalmaz előírásokat a 
régészeti értékvédelemre vonatkozóan. 
 

e) Történeti térbeli rendszerek alakulása 
A tervezés során településhálózati elemek nem változnak. Településtörténeti szempontból jelen 
fejlesztés a történeti rendszerek szempontjából nem jelent változást.  

 

f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása 
a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében  

A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket.  
 

g) Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket.  
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h) Településkarakter változásainak hatásai 
Jelen terv kapcsán, a településkép feltárulásának megváltozását okozó tényezők, egyik szempontja, 
hogy beépítéssel járnak vagy sem, másik, hogy a jelenlegi településképet javítja vagy rontja, illetve 
mennyire illeszkedik környezetéhez. Jelen módosítás a tájhasználatban jelenik esetleg meg. 

i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket.  

j) Folyamatok irányítása, visszafordíthatósága 
A módosítással érintett területeken lévő környezeti állapotok nem indokolnak olyan folyamatok 
elindítását, amelyeket irányítani, visszafordítani szükséges.  
 

k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezések lehetőségei 
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata a rendelkezik, mind a védett épületek, mind a 
régészeti lelőhelyek védelméről. A régészeti leletek kezelését a kulturális örökségvédelemi törvény, 
szabályozással, illetve örökségvédelmi bírság kiszabásának lehetőségével biztosítja. 

 
4. KÖZÉRTHETŐ, EGYÉRTELMŰ ELBÍRÁLÁSRA ALKALMAS ÖSSZEFOGLALÓ  
 
Jelen tervmódosítás célkitűzései az érintett gazdálkodók szempontjából jelent változást, amely lehetővé 
teszi a jelenlegi szántóterületként használt területen más növénykultúra termesztését is, fóliasátras 
módszerrel. 
 

 
5. NYILATKOZAT 
 
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 
Jelen területen nem található sem műemlék, sem régészeti örökség. 
Az Örökségvédelmi Hatástanulmány készítője Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzat 
módosítása - Ferenc u.- József A. u.- 0220/222 hrsz út– 21103 sz. közút által határolt - 0220/5-12 és 
0220/213-14 hrsz mezőgazdasági (Mko/3) területekre c. tervének vezető településtervezője Horváth 
Adrienne (TT/1 13-1095) jogosultsággal rendelkezik, így a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ b) 
pontja értelmében jelen tanulmány elkészítésére jogosult. 
 

 
Budapest, 2016. szeptember 8.  

               
  Horváth Adrienne  vezető településtervező  
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TERVIRATOK 
 
 

Csömör Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának területre hatályos kivonatai  
 
Tervirat 1. A területre hatályos Szabályozási tervlap – (jóváhagyva: 15/2015.(VI.08.) Kt. sz. rend.) 
(jelen módosítás során (nem módosul!!) hatályban maradó SZT tervlap!!!) 
 

 
 
Tervirat 2. A hatályos Helyi Építési Szabályzat előírásai – jóváhagyva: 15/2015.(VI.08.)Kt.sz. rend.) 
(Mko/3 korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezete) 
 

HÉSZ 63.§ (6) bekezdés – kivonat 
 

(6) Az Mko/3 jelű övezetben a hátsókert mérete minimum 35,0 méter.  
 

 

HÉSz 3. sz.ámú melléklet 18. táblázat MKo/3 övezetre vonatkozó előírása - kivonat: 
 

*kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés 
 

Övezet 
jele 

Kiala-
kítható 
legki-
sebb. 
telek-
méret 

Legki-
sebb 
beépít-
hető 
telek-
méret 

Kiala-
kítható 
legkisebb
. telek-
szélesség 

Legki-
sebb 
beépít-
hető 
telek-
széless
ég 

Beépí
tési 
mód 

Max. 
megen-
gedett 
beépítés 

Max. 
megen-
gedett 
épít-
mény 
magas-
ság 

Elő-, 
oldal, 
és 
hátsó-
kert 

Zöld-
felület 
min. 
mérete 

m2 m2 m m % m m % 
Mko/3 10000* 4000 30* 50 SZ 3 4,5 - - 
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Tervirat 3. A hatályos Helyi Építési Szabályzat Közlekedési védőtávolság előírásai – M0 és az 
országos mellékutakra 

 

 

 
 

Tervirat 4. A hatályos Helyi Építési Szabályzat Korlátozott használatú mezőgazdasági területekre 
előírásai  

 
 



CSÖMÖR HÉSZ MÓD. FERENC U. -  JÓZSEF A. U. -  0220/222 HRSZ ÚT –  21103 SZ.KÖZÚT ÁLTAL HATÁROLT  TERÜLETEKRE  
314/2012. (XI.8.) KORMÁNYRENDELET - 41. § EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS                                        2016 SZEPTEMBER HÓ 
 

HA TERVSTÚDIÓ KFT.  14 

 
 

HA TERVSTÚDIÓ Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft.
1116 Budapest Zsurló köz 5.   ha@haterv.hu    +36-30/236-3295 

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ- 314/2012.(XI.8.) KORM. REND. 41.§ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 
 

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA  
FERENC U.- JÓZSEF A. U.- 0220/222 HRSZ ÚT– 21103 SZ. KÖZÚT ÁLTAL HATÁROLT  
0220/5-12 ÉS 0220/213-14 HRSZ MEZŐGAZDASÁGI (Mko/3) TERÜLETEKRE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELYI  É PÍTÉ SI  SZA B ÁLYZ A T  
ÉS  

SZ AB ÁLYOZ Á SI TER VM Ó D O S Í T Á S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A tervdokumentáció digitálisan megtekinthető:   http://csomorheszmod2016.blogspot.hu/ 
 

 
 
 

2 0 1 6 .  S Z E P T E M B E R  H Ó
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK – tervezet!! 
 
 

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (……) Kt. sz. rendelete1  

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályozásáról szóló 1/2014. (I.16.) rendelete módosításáról 

 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6/A.§ (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. 
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 28.§ (1), 
41.§-ban foglaltak szerint és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 
véleményének kikérésével, Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (Továbbiakban: HÉSz) 
jóváhagyásáról szóló 1/2014. (I.16.) rendeletét a következők szerint módosítja: 

 
1.§  A HÉSz 63.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 a) …helyezhető el, „kivéve ahol az övezeti előírás másképp rendelkezik.” 
 
2.§ A HÉSz 63.§ (6) bekezdés rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(6) Az Mko/3 jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltétele: 
a) az előkert mérete minimum 35,0 m,  
b) 14000 m2-nél kisebb területű telken építményt, fóliasátrat, üvegházat elhelyezni nem lehet. 
c) 14000 m2 -t meghaladó területű telken csak a növénytermesztés célját szolgáló legfeljebb 5,5 m 

gerincmagasságú fóliasátor, üvegház helyezhető el, illetve bármely mezőgazdasági művelési 
ágban nyilvántartott telken maximum 2 % beépítéssel terepszint alatti építmény (pince) is 
elhelyezhető.  

d) terepszint alatti építmény földdel borítandó és nem lehet magasabb az eredeti terepszintnél 
e) az övezetben lakórendeltetés nem helyezhető el, 
f) az építmények elhelyezése során figyelembe kell venni a közút melletti, illetve a nagynyomású 

gázvezeték nyomvonalával és védőtávolságával érintett ingatlanok használatára vonatkozó 
magasabb rendű jogszabályok előírásait is,  

g) az előkerti méreten belül, közterületi telekhatártól számított 12m mélységig kötelező a területet 
lombhullató fával, örökzöld fával, cserjével beültetni a következőképpen: 
ga) A sávnak min. 4db fasorból kell állnia, amelyeknek átlagos távolsága  1-1,5m. A fasor 

törzseinek egymástól eltolva kell elhelyezkedniük.  A fák tőtávolsága 12-16m (vagy 
legfeljebb a kifejlett lombkorona átmérőjének kétszerese lehet.) 

gb) M0 gyorsforgalmi út felől cserjesáv kialakítása kötelező. A sávszegély  3-4m széles, 5-6m 
magas, 2 soros, 1m-es sortávval és benyúljon a törzstérbe. A védett oldalt egyszerű,  2-3 
méterre az állományba nyúló sávszegély adja. 

gc) Javasolt cserjefajok: gyepürózsa, vadrózsa, egybibés galagonya 
gd) Javasolt fafajok: fehér akác, kései megy, kocsányos tölgy, gyertyán, kislevelű hárs, korai 

juhar, lepényfa, nemesnyárak 
ge) A növényzet 10 évenkénti felújítása javasolt. 

h) a g) pont előírásait a nagynyomású gázvezeték nyomvonalán és annak környezetében lévő 
területsávon az üzemeltetővel egyeztetni kell. 

i) Az övezet telkeire és elhelyezhető építményeire vonatkozó jellemzőket a HÉSZ 3.számú 
melléklete szerinti 18. számú táblázat értékeinek alkalmazásával kell meghatározni.  

                                                        
1 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült 
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3.§  A HÉSz 3. számú melléklet 18.sz. táblázat Mko/3 övezetére vonatkozó sora helyére az alábbi sor kerül: 
 

 

*kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés 
 
 
4. § Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett 
államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban az elfogadást követő 
15. napon lép hatályba. 

 (2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Csömör, 2016. ……..….. 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………… 
 Fábri István  dr. Katona Péter 
 polgármester  jegyző 
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 m2 m2 m m % m m % 
 Mko/3 10000* 14000 30* 50 SZ 2 4,5 - - 


