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1. Előzmények, módosítási ügy 

Orosháza településrendezési terve 2017-ben teljes körűen megújult. A szerkezeti tervet a 69/2017. 
(III.31.) K. t. határozattal fogadta el a Képviselő-testület. A Helyi Építési Szabályzatot a 9/2017. 
(III.31.) önkormányzati rendelet állapította meg. 

Most indul először módosítási eljárás a dokumentumok részleges megváltoztatására a Képviselő-
testület 116/2018. (V.25.) K.t. határozata alapján. 

 

Módosítást elindító Képviselő-testületi döntés kivonata: 
 
K i v o n a t ! 
  
Az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 25-i üléséről készült 
jegyzőkönyvéből. 
 
„A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.  
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

116/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
1./ Orosháza Város Szabályozási Tervének módosítása soron kívül elindítandó a Mezőkovácsházi 
út - belterületi határ – Szula-laposi-csatorna – Tótkomlósi út közötti  területre vonatkozóan; 
 
2./ Az 1. pontban foglalt területet - a Doherty Hungary Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Gyártelep 
utca 2., adószám: 11432427204) és a Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 
19., adószám: 25847570-2-06) ipari fejlesztéseihez kapcsolódóan - kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja; 
 
3./ A Szabályozási Tervmódosítás környezeti hatásának megítéléséhez az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 
vizsgálat lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek; 
 
4./ A Szabályozási Terv soron kívüli módosítási eljárása során átruházza a döntési jogot a 
polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról; 
 
5./ A Szabályozási Terv módosítását érintő tervezési munkálatok elvégzésével a Új-Lépték 
Tervező Iroda Bt.-t (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, képviseli: 
Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) bízza meg a Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 
Szeged, Csertő utca 19., adószám: 25847570-2-06) költségviselése mellett. 
 
Végrehajtásért felelős: 
Dávid Zoltán polgármester a Szabályozási Tervmódosítás megvalósításáért, szükséges 
dokumentumok aláírásáért, a beérkező partnerségi vélemények értékeléséért; 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a rendelettervezet előkészítéséért; 
Novák Péter városi főépítész a megvalósítással kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért. 
 
Határidő: értelem szerint 

K.m.f. 
Dávid Zoltán sk.  Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk. 

             polgármester           jegyző” 

 

  

A változási területen a Doherty Hungary Kft. a meglévő telephelyét bővíti, a Bay Solar 
Projekt Kft. pedig napelemparkot hoz létre.   
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Orosháza Képviselő-testülete a hivatkozott határozattal a változási helyszínt kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította, ezért a módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos rendben 
kívánja lefolytatni az Önkormányzat.  

A változással érintett telkek ábrázolása átnézeti térképen 

 

A terület súlyponti koordinátái: 775670 /134690 EOV szerint. 

A módosítási helyszín áttekintő légifotója (Google) a borítólapon látható. A területet Nyugat felől a 
Bajcsy-Zsilinszky útnak a városból (Kardoskút-Tótkomlós felé) kivezető szakasza határolja, 
Északon a belterületi határ húzódik, amely jelenleg kettévágja az Ipari Parkot. Kelet felől a 
Kaszaper-Mezőkovácsháza irányába kivezető közút képezi a helyszín határát, Délről pedig a Szula-
laposi csatorna halad el. 

Rajztechnikai okból és a pontos értelmezhetőség végett Orosháza belterületi és külterületi 
Szabályozási tervének (SZ-1 és SZ-2 tervnek) a hatálya egy vonallánc mentén elkülönül egymástól, 
ez a vonal általában egybeesik a belterületi fekvéshatárral, de a tervezett belterület-bővítési területek 
esetében a megcélzott távlati belterületi határvonalon fut. A módosítási terület jelenleg mindkét 
Szabályozási tervben érintett.  

A módosítás a településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) jelenleg hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának alkalmazásával készül. Az építési szabályok változásainak jóváhagyása a 
jelenlegi szabályozási tervlapok és szabályzat módosításával fog történni, nem készül önálló 
szabályozási terv és szabályzat. 

A tervezés társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító Partnerség rendjét az Orosháza város 
településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 19/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet állapította meg. A módosítás tervének 
véleményezésére írásban és lakossági fórumon nyílik lehetőség.  
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2. Tervezett módosítás leírása 

Kialakult területhasználat és tervezett építési tevékenységek vizsgálata 

A Gyártelep utca mentén formálódik Orosháza Ipari Parkja. Rendezett telephelyek találhatók itt 
és a lakóterületek felé erdő biztosít védelmet. További betelepülések vannak folyamatban, a 
fejlesztési szándékok már a déli bővítési terület igénybevételét is szükségessé teszik. A meglévő 
telephelyek általában kimerítették a megengedett beépítettséget és növelniük kell a területüket. 
Előre láthatólag a mostani belterületi határnak a közeljövőben le kell követnie a déli bővülést, hogy 
a telephelyek bővítése előtt ne képezzen adminisztratív akadályt az összevonni tervezett telkek 
különböző fekvésben való nyilvántartása. 

Doherty Hungária Kft. telephelye – a cég „kinőtte” 
a telket és csak déli irányban terjeszkedhet (Google)  

A nagy múltú AKG Alföldi Kohászati és Gépipari 
Zrt. telephelye is csak D-re bővülhet, ha fejlesztésre 
kerül sor  

   

Az Ipari Park déli bővítési területének keleti 
részét napelempark telepítése céljából 
vásárolta meg a Bay Solar Projekt Kft. Az első 
megvalósítási ütemre (ld. a légifotón jelölve) 
már be is nyújtott engedélyezési tervet a 
Gyoma Solar Projekt Kft. Három külön 
egységként 3x495kW teljesítményű 
fotovoltaikus kiserőmű fog épülni. 

Engedélyezés alatt álló kiserőművek területe légifotón  
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Módosítási igények a Településrendezési eszközökben 

A Bay Solar Projekt Kft. által megvásárolt területet nem csupán a belterületi határ vágja ketté, egy 
tervezett ipari feltáróút a külterületen fekvő területeit is tovább aprózza. Az előzetes egyeztetések 
során a város álláspontja az volt, hogy a tervezett feltáróút megtartása szükséges, de szűkíthető 
a szélessége, mivel várhatóan lényegesen kisebb forgalomra kell számítani. A feltáróutat ugyanis 
kevesebben használják majd, ha a terület jó részét a Gyártelep utcáról bejárattal rendelkező 
telephelyek bővítésére használják fel a vállalkozások, másrészt a napelemparkok települnek ide, 
melyek csak ritkán igényelnek járműves megközelítést.  

A Doherty Hungary Kft. kérelmezte a telephely déli irányban való bővítésének támogatását a 
Településrendezési eszközökben. A tervezett déli feltáróutat javasolták visszakötni a Gyártelep 
utcához, hogy már rövid távon is, a tervezett déli elkerülőút megvalósulásáig terjedő időszakban is 
kapcsolódjon a városi úthálózathoz és az Ipari Park belső közlekedéséhez. Az utca átkötése a 
telephely Ny-i oldalán, a közútnak a meglévő védőerdőből való kiszabályozásával lehetséges.  

Változtatások a szerkezeti tervben 

A Településszerkezeti tervben a módosítással érintett terület keleti része (helyrajzi számok: 
0291/3,4,5,6,7,8) a napelempark befogadására alkalmas KEn jelű Kutatás-fejlesztés, megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kategóriába kerül át, amely a jelenlegi beépítésre 
szánt jellegét megőrzi. A belvízcsatornára telepített vízgazdálkodási telephely megmarad Kkö jelű 
különleges kategóriában. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság friss adatszolgáltatása szerint 
az Ipari Park területén eddig nyilvántartott ökológiai folyosó megszűnt, a szerkezeti tervről is 
törlésre kerül és az eddig Tk jelű természetközeli terület is KEn jelű építési övezetté válik. 

Apró változás, hogy a Doherty Hungary Kft. mellett tervezett kicsatlakozó út területe felerészben 
Gip jelű iparterületté minősül át, mert részben annak a megközelítését szolgálja.   

Településszerkezeti terv hatályos (kiindulási) állapota (változással érintett terület kék határvonallal kiemelve) - 
Módosított településszerkezeti tervi részletet ld. a 3. fejezetben! 

 

Magyarázat: A korábban országos ökológiai hálózatban nyilvántartott és a művelési ága miatt Tk 
természetközeli területbe sorolt, szabálytalan formájú gyepet az illetékes nemzeti park igazgatóság 
egyetértésével már feltöltötték, beépítésre alkalmassá vált, ezért a napelempark céljára szolgáló, 
beépítésre szánt kategóriába kerül át. A Doherty-telephely melletti erdőből leválasztott 12 m széles 
útnak a fele, azaz 6 m széles sáv kerül át ipari kategóriába.  
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Változtatások a szabályozási tervben 

A közeljövőben szükségessé válhat az Ipari Park bővítési területének belterületbe csatolása, ezért a 
szabályozási terv jelzi a szándékot és a terület szabályozása átkerül a belterületi szabályozási 
tervlapra. Megszűnik az a probléma, hogy eddig két külön tervlapról lehetett csak értelmezni az 
Ipari Park térképi előírásait.  

A napelempark céljára különleges területbe átsorolt földrészletek a szabályozási tervben KEn 
építési övezetként fognak szerepelni. Építési kódjelük a KEn-2845 lesz, melynek kifejtése a 
következő: 

Beépítési mód:     szabadon álló 
Legkisebb kialakítható telekterület:  2000 m2 
Legnagyobb megengedett beépítettség: 40 % 
Megengedett épületmagasság:   max.: 7,20 

A módosítási terület déli része ipari övezeti kódjele a jelenlegi Gip-2956-ról Gip-2855 jelre változik, 
tervezői javaslat szerint: 
       Jelenleg hatályos   Módosított 

Beépítési mód:     szabadon álló   nem változik 
Legkisebb kialakítható telekterület:  4000 m2   2000 m2 
Legnagyobb megengedett beépítettség: 50 %    nem változik 
Megengedett épületmagasság:   5-8,5 m   max.: 7,2 m 

A javaslatot az a szándék vezeti, hogy az ipari feltáróúttól D-re kisebb vállalkozások is 
betelepülhessenek, amelyeknek elég a 2000 m2 működési terület és esetleg nehézséget okozna a 
minimum 5,0 m épületmagasság teljesítése. Továbbra is fennáll a lehetőség a technológiai okból 
történő magasság-emelésre (HÉSZ szerint). 

SZ-1 Szabályozási terv hatályos (kiindulási) állapota (változással érintett terület szürke határvonallal kiemelve) 
- Módosított szabályozási tervi részletet ld. a 4. fejezetben! 

 

A bővítési terület ábrázolása ezen túl az SZ-2 tervlapon fog szerepelni.  



 
 

8 

 

Amint a módosított tervlapon látható, a feltáróutat, amely keresztül halad a módosítási területen, 
22,0 m helyett 12,0 m széles közterülettel szabályozza ki a terv, mivel csekély járműforgalomra 
kell számítani. Az út visszacsatlakozik a Gyártelep utcára, mert az eddig tervezett bekötése a Bajcsy-
Zsilinszky utcába csak nagyobb időtávlatban volna lehetséges, a déli elkerülő főútszakasz 
megvalósulása kapcsán. A változás révén a tervezett fejlesztési projektek kedvezőbb feltételekkel 
valósulhatnak meg. 

Hibás jelölés volt eddig az SZ-1 szabályozási tervben az Má mezőgazdasági övezet bejegyzése az 
Ipari Park déli részén. A módosítás keretében a szerkezeti tervnek megfelelően helyesbítésre kerül 
a szabályozás, az Má helyett Gip ipari, illetve – a szerkezeti tervi változást lekövetve – KEn 
különleges övezet fog szerepelni a tervlapon.  
 

Változtatások a Helyi Építési Szabályzat szövegében 

A város helyi építési szabályait az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
9/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Javasolt módosításait az alábbiakban új 
szövegrész esetében aláhúzással jelöljük. 

 

„20. Beépítésre szánt különleges építési övezetek (Sp, KEn, Hull, Mü, Kkö, Nk, 

Kgl, Kc, Kst, Kör, Kip) részletes előírásai 

20. § 

(1) Az „Sp” jelű különleges nagy kiterjedésű sportolási célú övezetben 
sportlétesítmények és kiszolgáló, valamint üzemviteli épületek, öltözőépületek, 
vendéglátóegységek és klubépületek helyezhetők el. A klubépület a szintterület 
legfeljebb 50 %-áig szálláshelyet is tartalmazhat. 
(1A) A „KEn” jelű különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló övezetben az alaprendeltetés szerinti, egyéb 
engedélyekben rögzített tevékenység végezhető és annak építményei helyezhetők el.   
(2) A „Hull” jelű különleges hulladékkezelő, -lerakó övezetben az egyéb 
engedélyekben rögzített rendeltetéshez szükséges, valamint a rekultivációt szolgáló 
építmények helyezhetők el. 
(3) Az „Mü” jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben a mezőgazdasághoz és 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó terményfeldolgozás, tárolás, állattartás, gépjavítás 
építményei, valamint 

a)  a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari, kereskedelmi, szolgáltató, 
hulladékgazdálkodási tevékenység építményei, 

b) lovasturizmus építményei,  
c) vendéglátóegység,  
d) szálláshely,  
e) az övezetben dolgozókat kiszolgáló épület, benne legfeljebb 10 db lakásegység 

helyezhető el. 
(4) A „Kkö” jelű különleges közüzemi övezetben vízgazdálkodási, 
településgazdálkodási építmények, a város ellátását szolgáló víziközmű, villamos- és 
földgázenergia létesítmények, továbbá a megújuló energiaellátás építményei 
helyezhetők el.  
(5) A „Kgl” jelű különleges gazdasági lakó övezetben mindazon épületek és 
építmények elhelyezhetők, amelyek a kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken 
megengedettek. A sajátos helyi elírások: 

a) Lakóépület építése, bővítése, felújítása esetén az épületek belső helyiségeiben 
teljesüljenek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 4. sz. táblázata szerint 
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megengedett zajterhelésre vonatkozó zajterhelési határértékek a meglevő 
külső üzemi eredetű zajterhelés mellett. 

b) Az 5033; 5034; 5035; 5036; 5037; 5038; 5039; 5059; 5060; 5061; 5062; 
helyrajzi szám alatti telkeken új lakóépület nem építhető, a korábban érvényes 
előírások szerint kialakult lakóépületek az a) pontban foglalt feltétellel 
bővíthetők egy alkalommal, legfeljebb 25 m2 szintterülettel.   

(6) A „Kip” jelű különleges tudományos ipari park övezetben a gazdasági kutatás-
fejlesztés, a kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás épületei, sportlétesítmények és 
lakások, továbbá a működéshez szükséges kiszolgáló- és üzemviteli létesítmények 
helyezhetők el. 
(7) A „Kc” jelű különleges kemping övezet üdülőtábor és kemping elhelyezésére 
szolgál. Az alaprendeltetéshez kapcsolódó üzemviteli, fogadó-, főző- és tisztálkodó, 
szolgáltatási, kereskedelmi, vendéglátási és sportolási célú építmények elhelyezhetők. 
(8) A „Kst” jelű különleges strand övezetben az alaprendeltetéshez szükséges 
építmények, továbbá 

a) termálfürdő épületek, 
b) vízgyógyászati-fizikoterápiás épületek, 
c) üdülő-, és gyógyszálló épületek, 
d) rekreációs szabadidős tevékenység építményei, 
e) kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási célú építmények  
f) strandolókat kiszolgáló pavilonok 
g) medencék 

helyezhetők el. 
(9) Az „Nk” jelű különleges növénykert övezetben arborétum, faiskolai telephely, 
kertészet és kiszolgáló, valamint üzemviteli épületeik, továbbá irodaépület, legfeljebb 
2 db szolgálati lakást tartalmazó lakó- vagy lakó-gazdasági épület és az 
alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi célú épület helyezhető el.  
(10) A „Kör” jelű különleges örökségvédelmi övezetben Orosháza örökségvédelmét 
bemutató, illusztráló, valamint rendezvények lebonyolításához szükséges építmények 
helyezhetők el.” 

Indoklás: A napelempark övezeti kategóriája és szabályai bekerülnek a különleges övezetekről szóló szakaszba. 
A rendeltetés speciális, engedélyezése nem építési hatóság által történik, ezért utal az előírás az egyéb engedélyekben 
foglaltakra. 
 
A Szabályozási tervek jelmagyarázata a HÉSZ 3. mellékletét képezi, amelyet a módosítás során le 
kell cserélni, mert belekerül a KEn építési övezet magyarázata. 

Indoklás: A napelempark övezeti kategóriája bekerül a jelmagyarázatba.  
 
  



3. Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításhoz   

 

Határozat-tervezet 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja 
a 69/2017. (III. 31.) K.t. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti 
tervet. 
 
Végrehajtásért felelős:  
Dávid Zoltán polgármester a módosított szerkezeti terv megvalósításáért; 
Novák Péter főépítész városi főépítész a szerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos 
szakmai munka koordinálásáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
 

Dávid Zoltán sk.  Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk. 

             polgármester           jegyző 

 

Orosháza Város Önkormányzata …… számú határozatának melléklete: 
 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 
 

1. A 0291/3,4,5,6,7,8 helyrajzi számú telkek napelempark befogadására 
alkalmas KEn jelű Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló beépítésre szánt terület kategóriába 
kerülnek át.  

2. Az Ipari Park bővítési területén az országos ökológiai folyosó jelölés 
megszűnik. 

3. A 2412/7 helyrajzi számú telek keleti oldalán 6 m széles sáv Gip jelű 
iparterületté minősül át. 
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Módosított Településszerkezeti terv részlet – Ipari Park  

 

 (Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrán sraffozás és betűjelek mutatják a 
rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. Ezek a jelölések a jóváhagyott egységes 
szerkezetű tervlapon már nem fognak szerepelni) 

Jelmagyarázat módosítása: 

 

Indoklás: A változtatások az Ipari Park és bővítési területe gazdaságfejlesztési 
projektjeinek megvalósítását segítik elő és támogatják a megújuló energiafelhasználás 
térnyerését. 
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4. HÉSZ-módosítás tervezete 
 

Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (……..) számú rendelete 

az 
Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

9/2017. (III. 31.) számú rendelet módosításáról 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 30/C. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
28. § (1) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály, Békés 
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-
védelmi Hatósági Osztály,  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály Gyógyhelyi és 
Gyógyfürdőügyi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
Útügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály, Békés Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály Útügyi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatal, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Orosháza Város igazgatási területével 
határos települések önkormányzatai, a Békés Megyei Önkormányzat és az Orosháza 
Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(III.30.) 
önkormányzati rendelet szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 
Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III. 31.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 20. §-a (1A) bekezdéssel egészül ki:  
„(1A) A „KEn” jelű különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló övezetben az alaprendeltetés szerinti, egyéb 
engedélyekben rögzített tevékenység végezhető és annak építményei helyezhetők el.” 
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2. § 
A HÉSZ 20. alcímében az „Sp, Hull” szövegrész helyébe az „Sp, KEn, Hull” szöveg 
lép.  

3. § 
(1) A HÉSZ 1. melléklete az e rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezésekkel 
módosul. 
(2) A HÉSZ 2. melléklete az e rendelet 2. mellékletében foglalt rendelkezésekkel 
módosul. 
(3) A HÉSZ 3. mellékletének 1. fejezete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 

5. § 
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni 
kell a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az 
építtető számára kedvezőbbek. 
 
Orosháza, 2018. ….  
 
 
 
 
  Dávid Zoltán    Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                     polgármester                          jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2018. …. 
 
 
        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                                                    jegyző 
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1. Melléklet a …/2018. (…. ….) önkormányzati rendelethez 

SZ-1 SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

  
 
2. Melléklet a …/2018. (…. ….) önkormányzati rendelethez 

SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
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3. Melléklet a …/2018. (…. ….) önkormányzati rendelethez 
 

„3. melléklet Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati 
rendeletéhez:  

Szabályozási tervek jelmagyarázata 
1. Övezeti kódjelek 

 
„
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5. Környezetalakítási, közlekedési és közműellátási 

alátámasztás a módosításhoz 

A város egészére vonatkozó alátámasztó javaslatok a 2017. évi tervben szerepelnek, a 
tervező http://ujleptekbt.hu/ honlapján megtekinthetők (szöveges részek és rajzi 
javaslatok).  

Környezetalakítás 

A napelemparkok kialakítására a külön engedélyezési eljáráson átmenő terv alapján kerül sor. A 
projekt keretén belül biztosított források, ellenőrzés, felügyelet a környezetalakítás minőségét 
garantálja. A táji megjelenést a berendezések telepítése kevéssé befolyásolja az alacsony szerkezetek 
miatt. Építési tevékenység nem történik, a kiszolgáló technológiai helyiség konténerben lesz 
telepítve. A fotovoltaikus erőmű elévülését követően a terület más felhasználásra korlátlanul 
alkalmas marad. 

Az országos ökológiai hálózatban korábban szereplő mélyebb gyep mára elveszítette természetes 
jellegét, a megújuló energiaellátás és gazdaságfejlesztés nyert prioritást az Ipari Park egész területén. 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság az adatszolgáltatás frissítése keretében törölte az 
ökológiai hálózatnak ezt a részét. 

Telepítési tervek – napelemparkok (Polar-Stúdió 2. Kft) 

   

                                                                   

http://ujleptekbt.hu/
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Közlekedési hálózatok 

A módosítási helyszínt az Orosháza – Tótkomlós 4427 jelű összekötő út és az Orosháza – 
Mezőkovácsháza 4428 jelű összekötő út határolja, melyek státuszában, szabályozásában nem 
történik változás a módosítás kapcsán.  A módosítási helyszín más szerkezeti jelentőségű 
nyomvonalat sem változtat meg. A hatályos rendezési tervben kijelölt 22 méteres közterület-
szélességre nincs szükség, miután a terület keleti részén kis forgalmú napelemparkok valósulnak 
meg, a nyugati részen pedig néhány telephely továbbra is a Gyártelep utca felől jár majd be.  

Módosított utcakijelölés (a feltáróút a 4428 jelű út és a Gyártelep út között jön létre): 

  

Javasolt útminta-keresztszelvény: 
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Geológia, vízrajz, földtani adottságok 

A módosítás csak egy viszonylag kis kiterjedésű belterülethez kapcsolódó helyszínt érint, ezért nincs 
kimutatható hatással a város geológiai, vízrajzi, földtani helyzetére, melynek szakági leírása a 2017. 
évi tervben szerepel. 

Földtani veszélyforrás a helyszínen nem ismert. A területen nincs felszíni bányászati tevékenység. 
A nyilvántartott bányatelkek és kutatási területek a hatályos tervben fel vannak tüntetve a Magyar 
Földtani és Bányászati Hivatal adatbázisa alapján. 

A területen áthaladó Orosháza – Kardoskút DN300 nagynyomású földgázvezeték-pár 
védőtávolságán belül a biztonsági előírások betartása kötelező. A napelemek tervezett elrendezése 
figyelembe veszi a biztonsági sávot. 

Ivóvízellátás 

A helyszín ivóvíz-ellátása a Gyártelep utcában és a vízgazdálkodási telephelyhez bevezető út telkén 
kiépített DN200 KMPVC közüzemi vezetékről és annak bővítésével oldható meg. Az ipari 
feltáróút kialakítása körvezeték létesítést is lehetővé tesz.  

Szennyvízelhelyezés 

A tervezett feltáróút nyomvonalán épülhet ki a gravitációs csatorna, amely a Gyártelep utcában futó 
DN300 AC vezetékre való csatlakozással a közeli szennyvíztisztítóba juttatja a keletkező 
szennyvizet. 

Energia-ellátás 

A módosítási terület villamosenergiával jól ellátott. Középfeszültségű vezetékek haladnak az Ipari 
Park bővítési területétől D-re, valamint a Gyártelep utcában. Több transzformátor-állomás 
található a telephelyek kiszolgálására. A napelemparkok fejlesztési projektjei keretében jelentős 
villamos-energia mennyiség keletkezik, melynek az országos hálózatba való betáplálását a 
szolgáltatóval előzetesen egyeztették. 
Az ipari fejlesztések valószínűleg megkívánják majd a földgáz-használatot, amely a meglévő 
hálózatról előre láthatólag ellátható. 

Elektronikus hírközlés 

A város távbeszélő szolgáltatója az INVITEL ZRt. Orosháza vezetékes távbeszélő ellátását a 
Rákóczi utcai Posta épület területén levő digitális telefonközpont biztosítja. A telefonközpont 
kapacitása 11500 előfizető, amely jelenleg messze nincs kihasználva. Optikai kábel és kábeltévé 
nyomvonal halad a terület Ny-i határát képező Bajcsy-Zsilinszky utcán. 

Az Ipari Park ellátása a hírközlési rendszerekkel megoldott, illetve bővíthető.  

A várost az Antenna Hungária Zrt. mikrohullámú rendszere is érinti. A Honvéd utcai toronyból 
induló sugárzási sávok szélességi és magassági korlátozásai a módosítási helyszínt nem érintik.  

Csapadékvíz-elvezetés 

A módosítási helyszín a Szula-laposi csatorna mentén található, amely a csapadékvizeket befogadja. 
A vízgazdálkodási létesítmény az ATIVIZIG kezelésében van, amely mentén 6-6 m széles parti sáv 
szabadon hagyásáról rendelkezik a HÉSZ. A parti sávot nem lehet beépíteni, rét-legelő műveléssel 
vagy útként kell hasznosítani. 
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6. Környezetvédelem 

Az 1-5. fejezetben leírt településszerkezeti és szabályozási módosításhoz környezetvédelmi 
értékelést végeztünk arra vonatkozóan, hogy a környezet várható terhelése mennyiben fog eltérni 
az eredeti (jelenleg hatályos) tervben prognosztizáltakhoz képest. Az értékelés a 2018. júliusban 
hatályos környezetvédelmi jogszabályok és előírások figyelembevételével végeztük. 
 
A tervben érintett Ipari Parkhoz tartozó telkek a módosítás révén napelempark befogadására is 
alkalmasak lesznek engedélyezés alatt álló projektek keretében.  

A módosítás ténylegesen csak az ipari és a különleges területfelhasználás cseréjét valósítja 
meg, kismértékben beépítésre szánt területbe sorol át korábbi gyepes területfoltot, amelynek 
feltöltését az illetékes nemzeti park igazgatóság nem ellenezte.  

A változások környezetvédelem szempontjából kedvezőek: a beépítésre szánt terület összességében 
kismértékű növekedést mutat, a biológiai aktivitás viszont a napelemparknak az iparterületnél 
kedvezőbb értékei miatt nő.  

A tervezett átsorolások irányultságát és az érintett terület méretét és környezetét figyelembe véve a 
módosítás a környezeti elemek minőségében jelentős változást várhatóan nem fog eredményezni, a 
jelenlegi tervhez hasonló feltételeket hoz létre.  

A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos jogszabályi 
előírásokat, illetve a mindenkor hatályos Településrendezési eszközök előírásait kell alkalmazni. 

7. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való  
összhangjának bemutatása 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016. (I.29.) K. t. határozatával fogadta 
el a város Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepcióját (HTK), amely mind a gazdaságfejlesztést, mind 
a megújuló energia-használat arányának növelését célul tűzte ki.  

Jelen TRT-módosítási eljárásban tervezett változások révén ezek a feladatok kedvezőbb 
feltételekkel teljesíthetők. 

Az önkormányzat képviselő-testülete előzeteses támogatásáról biztosította a módosítást a 
116/2018. (V. 25.) határozatában. 
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8. Területfelhasználás változásainak táblázatos jegyzéke,  
Étv. 7. § szerinti igazolás, BIA-érték számítás 

A területfelhasználási módosítások összesen 15,3 hektárt érintenek. A csekély kiterjedés miatt nem 
változik meg a város tájszerkezete, zöldfelületeinek rendszere.   

Helyszín       Terület (ha)         Jelenleg     Módosítva 

1. Tervezett napelempark      12,5   Gip   KEn 
        1,5   Tk   KEn 
2. Ipari park bővítési terület    0,1   Ev   Gip 
 

Az Étv. 7. § (2) bek. e) pontja előírja: „c) a települések beépítésre szánt területe csak olyan 
területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 
megfelelő terület”.  Ez a feltétel teljesül, mert jelen eljárásban az iparterület csökken, a keletkező KEn 
különleges terület pedig teljesen új kategória Orosháza szerkezeti tervében. 

 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK TÁBLÁZATOS 

KIMUTATÁSA 
 

(Kerekítés két tizedes jegyig) 

1. Területhasználat Értékmutató Változás  

(ha) 

Változás 

(pontszám) 

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK    

3. Lakóterület    

4. Nagyvárosias lakóterület 0,6   

5. Kisvárosias lakóterület  1,2   

6. Kertvárosias lakóterület  2,7   

7. Falusias lakóterület  2,4   

8. Vegyes terület    

9. Településközpont vegyes terület 10% 

zöldfelülettel  

0,5   

10. Központi vegyes terület 0,5    

11. Gazdasági terület    

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület  0,4   

13. Ipari terület (Gip) 0,4 -12,4 -5,0 

14. Üdülőterület    

15. Üdülőházas terület 2,7   

16. Hétvégi házas terület 3,0   

17. Különleges terület    

18. Nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű 

kereskedelmi célú területek 

1,5   

19. Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási 

és logisztikai terület 

1,5   

20. Vásár, kiállítás és kongresszus területe 1,5   

21. Oktatási központok területe 3,0   
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22. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület 

3,0   

23. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 3,0   

24. A kutatás-fejlesztés, a megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló terület (KEn) 

2,2 +14,0 +30,8 

25. Állat- és növénykertek területe 3,0   

26. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 

előfeldolgozás céljára szolgáló terület 

0,1   

27. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 

szolgáló terület 

1,5   

28. Hulladékkezelő, -lerakó területe 0,1   

29. Épületnek minősülő közlekedési építmény 

területe, ha az nem a közlekedési területen 

belül kerül elhelyezésre, valamint repülőtér 

területe 

0,5   

30. Temető területe  3,0   

31. Mezőgazdasági üzemi terület  0,7   

32. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület  1,5   

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

34. Közlekedési és közműterület    

35. Autópályák, autóutak, valamint főutak 0,5   

36. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, 

kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, 

valamint vasúti pályák 

0,6   

37. Zöldterület    

38. Zöldterület 3 ha felett 8,0   

39. Zöldterület 3 ha alatt 6,0   

40. Erdőterület    

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 -0,1 -0,9 

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület    

43. Közjóléti rendeltetésű erdőterület 9,0   

44. Mezőgazdasági terület    

45. Kertes mezőgazdasági terület 5,0   

46. Általános mezőgazdasági terület (M) 3,7   

47. Vízgazdálkodási terület 6,0   

48. Természetközeli terület    

49. Mocsár, nádas 8,0 -1,5 -12,0 

50. Sziklás terület 3,0   

51. Különleges beépítésre nem szánt terület 80% 

zöldfelülettel  

   

52. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület 80 % zöldfelülettel  

6,0   
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53. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 80 % 

zöldfelülettel 

6,0   

54. Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 

hasznosításának céljára szolgáló terület 65 % 

zöldfelülettel 

3,2   

55. Vadaspark, arborétum területe 80 % 

zöldfelülettel 

6,4   

56. Temető területe 80 % zöldfelülettel 6,0   

57. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 

előfeldolgozás céljára szolgáló terület 

0,2   

58. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 

szolgáló terület 65 % zöldfelülettel 

3,2   

59. Burkolt vagy fásított köztér, sétány    

60. Burkolt köztér 0,3   

61. Fásított köztér, sétány 1,2   

62. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65 % 

zöldfelülettel   

 

3,2   

  Összesítés:             +12,9 

MEGFELEL! 
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9.  A településszerkezeti változás területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban 
településfejlesztési rendelet) 3. melléklet 1.2.2. pontja a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei 
között előírja a „területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép” „és leírás 
(számítás)” készítését. Jelen fejezet ennek az előírásnak tesz eleget. 

Orosháza az OTrT-ben:  
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Orosháza Településszerkezeti eszközeinek mostani módosítása nem érint szerkezeti 
elemeket, az országos és térségi közlekedési és közmű-infrastruktúra elemei változatlanok 
maradnak. Nem szükséges tehát összevetni az országos és megyei terv infrastruktúra elemeinek 
kijelölését a településszerkezeti tervvel.  

A területfelhasználási változások során kismértékben ugyan, de keletkezik új beépítésre szánt 
területet (iparterület 0,1 hektárral bővül Ny felé és a megszűnő 1,5 hektáros Tk terület különleges 
kategóriába megy át), viszont ez a módosítás belterületi fekvésben, a városias települési térségen 
belül történik, illetve nem érinti a mezőtérséget, sem a vízgazdálkodási térséget, ezért a térségi 
területfelhasználási kategóriáknak való megfeleltetés nem vált szükségessé. 

Településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata az OTrT országos övezeteivel  

Az új és megváltozó országos övezetekkel való összhangot igazolni szükséges. A törvény szerint 
az országos övezetek a következők (az Orosházán relevánsak kiemelve): 

„12. § (1) Országos övezetek: 

a) országos ökológiai hálózat,  

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,  

c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, 

d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 

f) világörökségi és világörökségi várományos terület, 

g) országos vízminőség-védelmi terület, 

h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú   

szükségtározók területe, 

i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület.” 

Az országos ökológiai hálózat (az ábrán zöld színnel jelölve) és a módosítási terület (kék 
határvonallal ábrázolva) viszonyát a következő ábra mutatja. A hálózat kiterjedését a Kiskunsági 
Nemzeti Park adatszolgáltatása közli (a 2017. évi adatok megegyeznek a 2014. éviekkel) 

Országos Ökológiai Hálózat és a módosítási helyszín összevetése 

A helyszín az Ipari Park és 
bővítési területe, ahová korábban 
ökológiai hálózat folyosója 
húzódott be, de 2017-ben a 
KMNPI korrigálta a terület 
kiterjedését, redukálta a Szula-
laposi csatorna D-i oldalán lévő 
területfoltra, ezért az nem nyúlik 
be a tervezési területbe, a 
törvényi előírás teljesül.  
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A kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetben 
beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az 
övezet elemei a módosítási terület 
környékén is megtalálhatók, 
részben benyúlnak az Ipari Park 
területére is, azonban a módosítási 
helyszín jelenleg is beépítésre szánt 
kategóriában van.  

 

 

A törvényi megfelelést csak az ipari feltáróút miatt erdőből kivett 0,1 hektáros területfolt miatt, 
valamint a Tk jelű terület megszűnése (1,5 hektár) és a helyén keletkező napelempark (KEn 
különleges terület) vonatkozásában kell vizsgálni.  Összesített területük 1,6 hektár. A kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetének teljes területe Orosháza igazgatási területére 
vonatkozóan 8814,3 hektár. A vizsgált terület ennek csak elenyésző részét, 0,17 ezrelékét teszi ki, 
nem éri el a 2003. évi XXVI. tv. 12/A § (4) bekezdésben megengedett 5 %-os eltérést, ezért a 
törvényi előírás teljesül.  

A módosítási terület kívül esik a jó 
termőhelyi adottságú szántó-
terület övezetén.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület található szétszórtan az 
igazgatási területen. Az övezet 
területének 0,1 hektáros foltját 
érinti a módosítás, az ipari feltáróút 
megnyitása miatt. Az övezet 
Orosháza egészére vetített 133,6 
hektárnyi területének ez mindössze 
a 0,7 ezrelékét teszi ki, a 2003. évi 
XXVI. tv. 12/A § (4) bekezdésben 
megengedett 5 %-os eltérést nem 
éri el, ezért a törvényi előírás 
teljesül. 
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 Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezetének kiterjedése a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
2017. évi adatszolgáltatása alapján 
ismert. A módosítási terület nem 
tartozik bele az övezetbe.  

 
 
 
 
 
 
 

Az országos vízminőség-védelmi terület az országos terv szerint kizárólag Kiscsákó 
külterületrészt érinti, szabályait a HÉSZ 5. § (2) bekezdése rögzíti. A módosítási terület nem esik 
bele a vízminőség-védelmi terület övezetébe.  
 
Településszerkezeti terv módosítással érintett részének összhangja Békés Megye 
Területrendezési Terv övezeteivel  

Az OTrT 2013. évben módosult. A megyei terv még nem követte le a változásait. Bács-Kiskun 
Megye Közgyűlése 2012. évben fogadta el a megye területrendezési tervét (BKmTrT), amely 2012. 
július 27-én lépett hatályba, tehát a 2003. évi XXVI törvénnyel hatályosított, a 2008. évi L 
törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv alapján készült. Rendelkezéseit a 
települések rendezési tervében figyelembe kell venni. A megfeleltetést az Országos 
Területrendezési Tervről szóló, többször módosított 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásai 
szerint kell biztosítani. Az OTrT-t módosító 2013. évi 229. törvény (MTv.) átmeneti 
rendelkezéseket tartalmaz az új szabályok alkalmazására.  Az átmeneti rendelkezések értelmében 
(31/B §): 

 „g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök 

készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök 

készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai 

szerint kell lehatárolni és alkalmazni.” 

Az  MTv. által törölt térségi övezetek (ezekre a megyei tervi összhangot nem kell vizsgálni): 

12. § (2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

d) erdőtelepítésre alkalmas terület, 

e) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 

g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, 

h) világörökség és világörökség-várományos terület, 

i) történeti települési terület, 

k) nagyvízi meder, 

m) vízeróziónak kitett terület, 

n) széleróziónak kitett terület, 

Az  MTv. által megállapított új kiemelt térségi és megyei övezetek: 

 (2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

d) erdőtelepítésre javasolt terület, 

e) ásványi nyersanyagvagyon-terület, 
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A módosítási ügyek szempontjából vizsgálni szükséges a következő megyei övezeteket (kiemelt 
szövegrészek): 

(2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

a) magterület, 

b) ökológiai folyosó, 

c) pufferterület, 

d) erdőtelepítésre javasolt terület, 

e) ásványi nyersanyagvagyon-terület, 

f) rendszeresen belvízjárta terület, 

g) földtani veszélyforrás területe, 

h) honvédelmi terület. 

 

 
A módosítási helyszín ökológiai hálózati érintettségét már vizsgáltuk, a törvényi előírások 
teljesülnek. 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 
A mély fekvésű, belvíz által gyakran 
veszélyeztetett területeket 
fokozatosan javasolt kivonni a 
szántóföldi művelésből és más 
célokra hasznosítani (pl. erdősítés). 
Az OTrT törvény előírja:  
"A rendszeres belvízjárta terület 
övezetében új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul." 

A belvízveszélyes területeket a megyei terv övezeti adatai alapján tartalmazza a szerkezeti terv. A 
HÉSZ tervezetben szerepelnek a területre vonatkozó megszorító előírások.  Az övezet területe az 
új beépítésre szánt két kicsiny területfoltot ( erdőből kivett utat és megszűnt Tk területet) nem 
érinti.  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
A megyei terv csak az erdőtelepítésre alkalmas övezetet határolja le, melynek célja volt, hogy a Nemzeti 
Erdőtelepítési Program megvalósítására alkalmas területek védelmét biztosítsa.  
A jelenleg hatályos törvényi meghatározás szerint „erdőtelepítésre javasolt terület: kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge 
termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy 
környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését, és azt természetvédelmi vagy 
termőhelyi okok nem zárják ki”. A megyei tervben egyelőre nem áll rendelkezésre az adatállomány. 
A törvény előírja: „A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni”. A módosítás nem jelöl ki 
erdőterületet, tehát a törvényi elvárás érvényesülését nem kell vizsgálni. 

Az Ásványi nyersanyagvagyon-terület kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le nem fedett, 
az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Országos Ásványanyag Nyilvántartás szerint 
nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók. A törvény 16/A § előírása szerint a 
„terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell 
lehatárolni” és „csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely 
az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el”.  
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A BmTrT-be még nem került bele az övezet lehatárolása, ezért az összehasonlítás nem végezhető el. 
Ettől függetlenül Orosháza új Településrendezési eszközeiben az adatszolgáltatásra kijelölt 
Bányakapitányság adatközlése alapján pontosítható volt a szilárdásvány-bányatelkek kijelölése és a 
szénhidrogén-bányatelkek, kutatási-területek határának ábrázolása. A vizsgálatokhoz a MOL Nyrt. 
és az FGSZ Zrt. szolgáltatott adatokat. A módosítási területet nem érinti felszíni bánya, de áthalad 
rajta a Kardoskút-Orosháza DN 300 nagynyomású földgázvezeték-pár, melyek nyomvonalát és 
védőterületét az FGSZ adatszolgáltatása alapján tartalmazzák a tervlapok. 

Békés Megye Területrendezési terve – Szerkezeti terv részlete 

 

 

 
 


