
ÓCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA 

 
 

JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ  
 

28/2021. (II. 24.) számú ÖK HATÁROZAT 
7/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  

 

 
 

 
 

2 0 2 1 .  F E B R U Á R  H Ó  
 
 

Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. 
T E L :  0 6 - 7 0 / 9 4 3 - 6 2 - 4 6                                                          E - M A I L :  Z E . M U H E L Y @ G M A I L . C O M  

 
 

mailto:ZE.MUHELY@GMAIL.COM


2 

 

TERVEZŐK NÉVSORA  
 

 
 

SZAKÁG NÉV  

Generáltervezés Z.É. Műhely Kft. 
Czene Éva 
 

 
ügyvezető 
 
 

Településtervezés 
 

Czene Éva  vezető településtervező 
TT/1 12-0160 
városépítési és városgazdálkodási 
szakmérnök 

Farkas Szilvia 

 

településtervező 

Zöldterületek, táj- és természet-
védelem, környezetvédelem 

Tóthné Pocsok Katalin 

 

okl. kertészmérnök (táj- és 
kertépítész) 
TK 01-5086 és TT1 01-5086 

Közlekedés  Heckenast Judit 

 

közlekedésmérnök 
MMK 01-5295 és K1d-1 

Közműtervezés  Hanczár Zsoltné 

 

okl. gépészmérnök és  
város-rendező mérnök  
Mk: 01-2418 

 Bíró Attila 

 

okl. építőmérnök  
Mk: 01-2456 

Műszaki grafika Farkas Szilvia 

 

településtervező 
 

 
 

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 36.§ szerint teljes eljárás 
 
 

Z. É. MŰHELY KFT.  
 

Székhely: 3123 Cered, Vörösmarty M. út  4. 
Levelezési cím: 1131 Budapest, Vőlegény utca 23. 

E-mail: ze.muhely@gmail.com 
Tel.: +36-70/943-6246 és +36-20-397-0610 

 
 

2021. február hó



3 

 

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
BEVEZETŐ ………………………………………………………………………………………………..…… …5 
I. VIZSGÁLATI MUNKARÉSZEK……………………………………………………………………….……… .8 
1. Megalapozó vizsgálat……………………………………………………………………….………………… 8 
1.1.A tervezési terület elhelyezkedése, a tervezési terület városi- és térségi kapcsolatai…………… …..8 
1.2.A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás………13 
1.3. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása……………………………………………………..27 
1.4. Településrendezési tervi előzmények……………………………………………………………………..29 
1.5. A tervezési terület társadalmi és humán infrastrukturális viszonyai ……………………………...…...38 
1.6. Táji- és természeti adottságok vizsgálata….…………………………………….……….………………38 
1.7. Zöldfelületi rendszer vizsgálata……………………………………………….……………………….…..38 
1.8. Az épített környezet vizsgálata……………………………………………………………………….……39 
1.9. Az épített környezet értékei………………………………………….……………………………………..40 
1.10. Közlekedés………………………………………………………………………………………………….40 
1.11. Közművesítés…………………………………………………………………………………………...….43 
1.12. Környezetvédelem ………………………………..……………………………………………………….44 
 
II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT MUNKARÉSZEI 
2. Településrendezési eszközök módosítása………………………………………………………………….46 
2.1. A hatályos településszerkezeti tervet érintő módosítások………………………………………..…….46 
2.2. A környezetalakítás terve (beépítési javaslat)…………………………………………………...……….47 
2.3. A területi terveknek való megfelelések igazolása………………………………………………………..51 
2.4. Tájrendezési javaslatok……………………………………………………………………………………..54 
2.5. Zöldfelületi rendszer fejlesztése……………………………………………………………………………54 
2.6. Közlekedési javaslatok……………………...………………………………………………………………54 
2.7. Közművesítési javaslatok………………………………………..…………………………………………54 
3. Szabályozási koncepció………………………………………………………………………………………58 
 
III. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK: 

- Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének és mellékleteinek módosítása 
- Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának és mellékleteinek módosítása 

 

A vizsgálati és alátámasztó munkarészek elkészítéséhez felhasználásra kerültek a 2017-ben 
elfogadott hatályos településrendezési eszközök vizsgálati és alátámasztó munkarészei, 
melyeket a KASIB Kft. készített. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK 

 
 
Rajz megnevezése 
 

Földhivatali alaptérkép 

Ócsa Város  - Településszerkezeti terv – kivonat  

Ócsa Város  - Szabályozási terv – kivonat  

Területfelhasználási és beépítettségi-, közlekedési- és zöldfelületi vizsgálat  

Környezetalakítási-, Közlekedési- és Zöldfelületi javaslat  

 

 

JÓVÁHAGYOTT RAJZI MUNKARÉSZEK 

 

Rajzszám Rajz megnevezése 

TSZT/3M 
Ócsa Város Településszerkezeti tervének módosítása a 0259/118-
119hrsz-ú , 0259/25 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú területekre 

M=1: 4 000 

  

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

SZT-2/A-M1 Ócsa Város Szabályozási Tervének módosítása a  0195/1, 0195/2 és 
0195/3 helyrajzi számú területekre 

M=1:5000 
  

SZT-2/B-M1 Ócsa Város Szabályozási Tervének módosítása a 0514/3 helyrajzi 
számú területre 

M=1:2000 

SZT-2/A-M2 Ócsa Város Szabályozási Tervének módosítása a 0259/118-119, 0259/77 
és 0259/25 helyrajzi számú területre 

M=1:4000 

SZT-1/B-M1 Ócsa Város Szabályozási Tervének módosítása a 1912/2 helyrajzi 
számú területre 

M=1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
BEVEZETŐ 
 
 
Ócsa Város Településszerkezeti tervét (a továbbiakban: TSZT) a 100/2017. (IV.26.) számú 
határozatával, Ócsa Város Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: HÉSZ) és a mellékletét képező 
Szabályozási tervet (a továbbiakban: SZT) a 4/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelettel hagyta 
jóvá Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A tervek jóváhagyásuk óta több alkalommal 
módosultak, egységes szerkezetű dokumentálás mellett.  
 
A hatályos településrendezési eszközök módosítása, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Trk.) 36. §-a szabályai szerint, teljes eljárásban, a 37.§-ban foglaltaknak megfelelően, 2020. 
februárban megindította Ócsa Város Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 
módosítását. 
 
 
A rendezés alá vont terület, a rendezés célja és várható hatása: 
 
A módosítással új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor.  
 
1. A 0195/1, 0195/2 és 0195/3 helyrajzi számú telkek alkotta területen, a hatályos 

Településszerkezeti tervnek megfelelő, kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet 
kijelölése – HÉSZ, SZT módosítás 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást, a 289/2019. (XI.27.) számú 
határozatával támogatta.  
A tulajdonos szándéka szerinti területfejlesztés, az ingatlanra vonatkozó hatályos előírások szerint, 
nem valósítható meg. A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges:  
- a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Terv (SZT) 
módosítása keretében, az övezet átsorolása kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetére (Gksz), 
a jelenlegi Mko-2 jelű, távlati településfejlesztési szempontból korlátos, mezőgazdasági terület 
övezetből. A TSZT a területet kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként tartalmazza, TSZT 
módosítás nem történik. 
 
2. A 0514/3 helyrajzi számú területen kijelölt K-Mü, beépítésre szánt különleges 

mezőgazdasági üzemi építési övezet módosítása – HÉSZ, SZT módosítás 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást, a 288/2019. (XI.27.) számú 
határozatával támogatta.  
Az ingatlan jelenleg Ócsa Településrendezési Eszközeiben, különleges beépítésre szánt 
mezőgazdasági, üzemi területként, Kmü övezeti besorolással - legfeljebb 30%-os beépíthetőséggel 
szerepel. A terület tulajdonosa a meglévő épületállomány korszerűsítését és bővítését kívánja 
megvalósítani. A tulajdonos szándéka szerinti fejlesztés, az ingatlanra vonatkozó hatályos építési 
előírások szerint nem valósítható meg. A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) és az annak mellékletét képező Szabályozási Terv (SZT) módosítása 
keretében, az övezet 30%-os beépíthetőségét 40%-ra emelni, a területre vonatkozó egyéb más 
beépítési előírások módosítása nélkül.  
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3. A 0259/118-119, 0259/77 és 0259/25 helyrajzi számú telkek alkotta területen, a meglévő 
mezőgazdasági terület helyett, a valós funkciónak (lovasfarm) jobban megfelelő, beépítésre 
nem szánt, különleges rekreációs célú terület kijelölése – TSZT, HÉSZ, SZT módosítás 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást, a 290/2019. (XI.27.) számú 
határozatával támogatta.  
A tulajdonos szándéka szerinti fejlesztés, az ingatlanra vonatkozó hatályos építési előírások szerint, 
nem valósítható meg. A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges:  
- a Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása keretében, a területfelhasználás módosítása, 
különleges beépítésre nem szánt rekreációs területre (Kb-Rek), általános mezőgazdasági (Má) 
területből az erdőterület (Ev) megtartása mellett, az üzemtervezett erőterületeken kijelölten - a BATrT-
nek megfelelve.  
- a Szabályozási Terv (SZT) módosítása keretében, az övezet átsorolása különleges beépítésre nem 
szánt rekreációs terület (Kb-Re) övezetére, 10%-os maximális beépíthetőség mellett, a jelenlegi 
általános mezőgazdasági (Má) övezetből, a 3%-os maximális beépíthetőség helyett, az Ev terület 
megtartása mellett, az üzemtervezett erőterületeken kijelölten.  
 
4. A hatályos Szabályozási terv módosítása a 1912/2 helyrajzi számú telek egy építési 

övezetbe sorolása (Vt-2) miatt – SZT módosítás  
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást, a 291/2019. (XI.27.) számú 
határozatával támogatta.  
A hatályos állapot szerint a 1912/2 helyrajzi számú telek jelenleg két építési övezetbe sorolt, részben 
Vt-2, részben Vt-3 jelű településközponti vegyes építési övezetbe. Az építési övezethatár nem 
illeszkedik a kialakult telekállapothoz, így nehezíti a telek beépíthetőségét, mert a két területrészre 
valamelyest eltérő építési szabályoknak való megfelelést kell igazolni. A tulajdonos emiatt a 1912/2 
helyrajzi számú ingatlant átszelő építési övezethatár módosítását kezdeményezte.  
 
5.  A hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása a 2077 helyrajzi 

számú telken kialakítandó tűzoltószertár megvalósíthatósága érdekében – HÉSZ módosítás 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást, a 292/2019. (XI.27.) számú 
határozatával támogatta.  
A 2077 hrsz-ú ingatlanra új tűzoltószertár épület elhelyezése tervezett. A hatályos HÉSZ, a 2077 hrsz-
ú ingatlanra (tulajdonosa: MPF-FÉG Kft.) 10 méteres előkertet ír elő. A tűzoltószertár üzemeltetése 
szempontjából fontos lenne, ha a kerítés vonalában épülne fel a szertár. A témában a HÉSZ és az 
SZT felülvizsgálata szükséges.  
 
6. A Helyi Építési Szabályzat és a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a 

járművek parkolási rendjének szabályozásáról szóló, 1/2007. (I.31.) számú önkormányzati 
rendelet jogharmonizációjának elvégzése, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének 
értelmében, kiegészítve a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv technikai jellegű 
pontosításaival, melyek a rendelet alkalmazása óta eltelt időszak alatt feltárt 
pontatlanságokat hivatottak javítani (elírások, hivatkozások, stb.).  
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosítást, a 293/2019. (XI.27.) számú 
határozatával támogatta.  
A módosítási munka önkormányzati közreműködéssel készül és kizárólag technikai elemeket érint. 
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Összefoglaló táblázat a módosításokról: 

 TERÜLETEK  MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

1. 0195/1, 0195/2, 0195/3 hrsz-ú területek HÉSZ és SZT módosítás 

2. 0514/3 hrsz-ú terület HÉSZ és SZT módosítás 

3. 0259/118 - 119, 0259/77, 0259/25 hrsz-ú 
területek 

TSZT, HÉSZ és SZT módosítás 

4. 1912/2 hrsz-ú terület SZT módosítás 

5. 2077 hrsz-ú terület HÉSZ módosítás 

 
Jelen tervmódosítást Ócsa Város Önkormányzatának megbízásából, a Z. É. Műhely Területfejlesztési 

és Urbanisztikai, Tervező és Tanácsadó Kft. készíti, a terület tulajdonosainak finanszírozásában. 

Ócsa Város hatályos Településrendezési eszközei az alábbiak: 

- Ócsa Településszerkezeti Terve (TSZT): 100/2017. (IV.26.) számú ÖK. határozat  
- Ócsa Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási terve (SZT): 4/2017. (IV.27.) számú 

ÖK. rendelet  
 

 

A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek szervezetek körében 

történő egyeztetés, Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő, partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló, 5/2017. (IV 27.) önkormányzati rendelete szerint történik, összhangban a 314/2012. 

(X. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-aival. 

A jóváhagyott terv, Ócsa Város Településszerkezeti Tervébe, Helyi Építési Szabályzatába és 

Szabályozási Tervébe beépítésre kerül. 

 
 
A VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLÁSRA 
KERÜLTEK, A 2017-BEN ELFOGADOTT, HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI, MELYEKET A KASIB KFT. KÉSZÍTETT. 

 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (4) bek., valamint a 11.§ (4) bekezdésben rögzítettek és a Trk. 

1. melléklete szerinti Megalapozó vizsgálat (1. Helyzetfeltáró, 2. Helyzetelemző és 3. Helyzetértékelő 

munkarészek) a teljes közigazgatási területre elkészültek (rajzi és szöveges) szakági munkarészek, 

melyek jelen tervmódosítás keretében a szükséges mértékben kerülnek kiegészítésre. 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT  

A hatályos településrendezési eszközökhöz, a teljes közigazgatási területre elkészültek az alátámasztó 

és jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges) szakági munkarészek.  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  

A jelen módosítási feladat szükségessé teszi a szakági javaslatok megváltoztatását; a hatályos TSZT 

szakági munkarészei eszerint változnak, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 3. melléklete tartalmi 

követelményei szerint, a szükséges mértékben. 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  

A jelen módosítási feladat szükségessé teszi a szakági javaslatok megváltoztatását, a hatályos HÉSZ 

szakági munkarészei eszerint változnak, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 3. melléklete tartalmi 

követelményei szerint, a szükséges mértékben. 

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

1.1. A tervezési területek elhelyezkedése, a tervezési területek városi- és térségi kapcsolatai 
 

 
A tervezési területek elhelyezkedése Ócsa közigazgatási területén belül. 
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1. A 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  

A tervezési terület - a 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú telkek - Ócsa Város közigazgatási területének, 

az M5 autópályától északra, az Alsópakony településrész déli részén található, a 4603 j. Mende-Ócsa-

Üllő összekötőút mentén. A terület tulajdonosa, az Inter Turbo Kft., a fenti helyrajzi számon 

nyilvántartott ingatlanokon lévő gazdasági területén, ütemezett fejlesztést kíván megvalósítani. Első 

ütemben egy kamionparkoló kialakítását tervezi, hozzá kapcsolódó logisztikai és raktározási 

tevékenységgel. 

 

Az ingatlanok Ócsa Város Településszerkezeti tervében, mint tervezett gazdasági terület, kereskedelmi 

szolgáltató területként, Ócsa Város szabályozási tervében Mko-2 jelű távlati településfejlesztési 

szempontból korlátos, mezőgazdasági terület besorolással szerepel, melyet a terület tulajdonosa - a 

vonatkozó településrendezési eszközök módosítását követően -, gazdasági területként kíván 

hasznosítani. A tulajdonos a 10,49 ha területnagyságú ingatlan hasznosítását, ütemezetten kívánja 

megvalósítani.  
Ócsa Város hatályos közigazgatási területének északi részén, az Alsópakony településrészen találhatók 

az ingatlanok, amelyek, északról közvetlenül kapcsolódnak a meglévő belterülethez, a 4515/4 hrsz-ú út 

mentén, keletről és nyugatról mezőgazdasági területek határolják, délről a Nimród Lovarda területe 

határolja. 

 
 

 

 
 
 

2. A 0514/3 hrsz -ú terület 

Ócsa Város közigazgatási területének délnyugati részén, az 5 sz. főút mentén található, a Babádi 
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Baromfikeltető Kft. telephelye, a 0514/3 hrsz-ú ingatlanon. Az ingatlan tulajdonosa a telephely 

korszerűsítését, bővítését tervezi. 

 
A Babádi Baromfikeltető Kft. baromfitenyésztéssel és naposcsibe neveléssel foglalkozik. A Kft. külföldre 

- 11 Európai Uniós országba és Oroszországba - értékesít. A tenyésztés és az állatok exportja, 

szállítása során, az uniós követelményeknek megfelelve dolgozik (pl. hűtött, vagy fűtött élőállatszállítás, 

az időjárási viszonyoknak megfelelően).  

Az EU-követelményekhez történő igazodás érdekében, a Kft. tevékenységéhez fejlesztésre van 

szükség. A tervezett fejlesztés - a piaci igényeket figyelembevéve - kb. 15-20 % -os bővítést jelent.  
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3. A 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77  hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú területek  

Ócsa Város közigazgatási területének középső részén, a belterülettől keletre található, az Üllői út és a 

Kiss János út által közrefogott területen, a 2006 óta meglévő, Equina Lovasfarm. A farm tulajdonosa a 

terület rekreációs célú fejlesztését tervezi megvalósítani. 

 
Az ingatlan jelenleg Ócsa Város Településrendezési Eszközeiben általános mezőgazdasági területként, 
Má övezeti besorolással 8,39 ha területtel (0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú területek); valamint 
védőerdőterületként, Ev övezeti besorolással 1,83 ha területtel (0259/25 hrsz-ú terület) szerepel, 
melyeket a tulajdonos - a vonatkozó településrendezési eszközök módosítását követően -, különleges 
beépítésre nem szánt, rekreációs területként kíván üzemeltetni.  
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4. A 1912/2 hrsz-ú terület 

Ócsa Város belterületének középső részén, a Kiss János utcában található, ingatlan. 
Az ingatlan jelenleg Ócsa Város Településrendezési Eszközeiben, két építési övezetbe sorolt, részben 
Vt-2, részben Vt-3 jelű településközponti vegyes építési övezetbe tartozó terület. A terület tulajdonosa a 
teljes terület azonos Vt-2 jelű építési övezetbe való sorolását, kezdeményezte, mivel a területen a 
különböző övezetek, a telket kettészelő övezethatár nehezítik a terület beépíthetőségét. 

 
 

5. A 2077 hrsz-ú terület 

Ócsa Város belterületének középső részén, a Kiss János utcában található, ingatlan. 

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása, a 2077 helyrajzi számú telken kialakítandó 

tűzoltószertár megvalósíthatósága érdekében – HÉSZ módosítás 
A 2077 hrsz-ú ingatlanra új tűzoltószertár épület elhelyezése tervezett. A hatályos HÉSZ a 2077 hrsz-
ú ingatlanra (tulajdonosa: MPF-FÉG Kft.) 10 méteres előkertet ír elő. A tűzoltószertár üzemeltetése 
szempontjából fontos lenne, ha a kerítés vonalában épülne fel a szertár.  
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6. A 2077 hrsz-ú terület 

A Helyi Építési Szabályzat és a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a járművek 
parkolási rendjének szabályozásáról szóló, 1/2007. (I.31.) számú önkormányzati rendelet 
jogharmonizációjának elvégzése, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének értelmében, kiegészítve a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási terv technikai jellegű pontosításaival, melyek a rendelet alkalmazása óta 
eltelt időszak alatt feltárt pontatlanságokat hivatottak javítani (elírások, hivatkozások, stb.).  
A módosítási munka önkormányzati közreműködéssel készül és kizárólag technikai elemeket érint.  

 
 
1.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT 

IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS  
 
A 2019. március 16-án hatályba lépett, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) II. fejezete tartalmazza, az Országos 
Területrendezési Tervet (a továbbiakban: OTrT), amely magában foglalja az Ország Szerkezeti Tervét, 
valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat. 
 
Ócsa Város területe a 2018. évi CXXXIX. törvény, a Trtv. szerinti Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terve és a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletével elfogadott, Pest megye Területrendezési terve (továbbiakban: PmTrT) 
hatálya alá tartozó település. 
 
Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint, Ócsa közigazgatási területe az erdőgazdálkodási, a 
mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség részét képezi, a település belterületi és a külterületi 
fekvésű beépítésre szánt területei, a települési térségbe tartoznak. A tervezési terület a települési 
térségben található. A településen halad át az M5 autópálya, az 5. számú főút, továbbá egy országos 
törzshálózati vasútvonal is. A tervezési területet országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati 
elem nem érinti. A területet DNy-ról a Duna-Tisza csatorna határolja. 
 
1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  

Ócsa Város közigazgatási területének, a Felsőpakony településrész 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú, 

külterületi ingatlanjain tervezett, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet az OTrT Szerkezeti terve 

a települési térségben határozza meg. 

 

vonatkozó részlete 
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Ócsa Város közigazgatási területén a 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú, külterületi ingatlanokon 
tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet az OTrT 3. mellékletében meghatározott 
Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei nem érintik: 

• 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete 

• 3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

• 3/3. melléklet – Erdők övezete 

• 3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

 

Ócsa Város közigazgatási területén a 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú külterületi ingatlanokon tervezett 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet, az OTrT 3. mellékletében meghatározott Országos 
Övezeti Terv alábbi térségi övezete érinti: 

• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

Az OTrT rendelkezései a Honvédelmi és katonai célú terület övezetére vonatkozóan: 

 

19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – 

beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a 

honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges 
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BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATrT) 

A BATrT térségi szerkezeti terve a település térségi területfelhasználásának és műszaki infrastruktúra-
hálózatának térbeli rendjét határozza meg. A BATrT a telket és környezetét - az OTrT Szerkezeti 
tervével összhangban - települési térség területfelhasználási kategóriába sorolja. A térségi 
területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölésének 
szabályait a Trtv. 11.§-a határozza meg, a 11.§ d) pontja az alábbiak szerint rendelkezik a települési 
térségről: 

„d) a települési térség területén, bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető” 

 

 

– vonatkozó részlete 

 
 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. (VI. 

14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rend.) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) és a 42. § 

(1) bekezdésével összhangban, a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos 

és kiemelt térségi övezetek érintettsége a következő: 

 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 

(OTrT szerint), 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést érinti, de a tervezési területet 
nem (OTrT szerint), 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (MvM 
rendelet szerint), 
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6. erdők övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (OTrT szerint),   

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

8. tájképvédelmi terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (MvM rendelet 
szerint),   

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti (OTrT 
szerint), 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: a tervezési területet is érinti (MvM rendelet szerint), 

 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem érinti 
(MvM rendelet szerint), 

12. nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint),   

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: a teljes települést érinti (MvM 
rendelet szerint), 

 

14. földtani veszélyforrás terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

15. honvédelmi és katonai célú terület övezete: a teljes települést érinti, (OTrT szerint). 
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PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (PmTrT) 

A PmTrT térségi szerkezeti terve, a település térségi területfelhasználásának és műszaki infrastruktúra-
hálózatának térbeli rendjét határozza meg. A PmTrT a telket és környezetét - az OTrT és a BATrT 
Szerkezeti tervével összhangban - települési térség területfelhasználási kategóriába sorolja. 

Az 1. sz terület a borvidéki településen I-II. szőlőkataszteri területekhez tartozik. Gyümölcskataszteri 
területekkel nem érintett. A hatályos településszerkezeti terv (TSZT) már beépítésre szánt területként 
jelöli, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, így az I-II. szőlőkataszteri területekre 
vonatkozó előírások betartása jelen esetben nem releváns. 

 

2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú terület 
 

 

vonatkozó részlete 

 
 

Az OTrT Szerkezeti tervlapja a tervezési területet települési térség kategóriába sorolja, de a fenti 
ábrán a meglévő gyorsforgalmi út területe lefedi. A tervezési területet országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra-hálózati elemei közül, az 5. számú főút déliről határolja.  

Ócsa Város közigazgatási területén a 0514/3 hrsz-ú, külterületi ingatlanon tervezett, különleges 
mezőgazdasági üzemi terület fejlesztési területét, az OTrT 3. mellékletében meghatározott 
Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei nem érintik: 

• 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete 

• 3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

• 3/3. melléklet – Erdők övezete 

• 3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

Ócsa Város közigazgatási területén a 0514/3 hrsz-ú, külterületi ingatlanon tervezett különleges 
mezőgazdasági üzemi terület fejlesztési területét, az OTrT 3. mellékletében meghatározott 
Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezete érinti: 

• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
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BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATrT) 

A BATrT térségi szerkezeti terve a település térségi területfelhasználásának és műszaki infrastruktúra-
hálózatának térbeli rendjét határozza meg. A BATrT a telket „települési térség” kategóriába, környezetét 
„mezőgazdasági térség” és „erdőgazdálkodási térség” területfelhasználási kategóriába sorolja.  
 

 

– kivonat 

 
 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. (VI. 
14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rend.) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) és a 42. § 
(1) bekezdésével összhangban, a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos 
és kiemelt térségi övezetek érintettsége a következő: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést érinti, de a tervezési területet 
nem (OTrT szerint), 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (MvM 
rendelet szerint), 

6. erdők övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (OTrT szerint),   

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

8. tájképvédelmi terület övezete: a tervezési területet érinti (MvM rendelet szerint),   
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9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti (OTrT 
szerint), 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: a tervezési területet nem érinti (MvM rendelet szerint), 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem érinti 
(MvM rendelet szerint), 

12. nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint),   

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: a teljes települést érinti (MvM 
rendelet szerint), 

 

14. földtani veszélyforrás terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

15. honvédelmi és katonai célú terület övezete: a teljes települést érinti, (OTrT szerint). 
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PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (PmTrT) 

A PmTrT a telket - az OTrT és a BATrT Szerkezeti tervével összhangban - „települési térség” 
kategóriába, környezetét „mezőgazdasági térség” és „erdőgazdálkodási térség” területfelhasználási 
kategóriába sorolja. 

A 2. sz. terület a borvidéki településen I-II. szőlőkataszteri területekkel, valamint az I-II. 
gyümölcskataszteri területekkel nem érintett. A hatályos településszerkezeti terv (TSZT) már beépítésre 
szánt területként jelöli, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

 

3. sz. tervezési terület 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú 
területek 
 

 

vonatkozó részlete 

 
A tervezési terület a mezőgazdasági térségben és az erdőgazdálkodási térségben található. A 

tervezési területet országos jelentőségű, műszaki infrastruktúra-hálózati elem nem érinti.  

Ócsa Város közigazgatási területén, a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú és 
0259/25 hrsz-ú, külterületi ingatlanokon található Equina lovasfarm területét, az OTrT 3. 
mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei nem érintik: 
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• 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete 

• 3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

• 3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

Ócsa Város közigazgatási területén, a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú és 
0259/25 hrsz-ú, külterületi ingatlanokon található Equina lovasfarm területét, az OTrT 3. 
mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei érintik: 

• 3/3. melléklet – Erdők övezete 

• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATrT) 

A BATrT Szerkezeti terve a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú és 0259/25 hrsz-ú, 
telkeket mezőgazdasági térségbe, valamint erdőgazdálkodási térségbe sorolja. A területet északról 
mezőgazdasági térség és települési térség; délről pedig sajátos területfelhasználású térség, valamint 
mezőgazdasági térség határolja. 
 
 

 

BATrT – Szerkezeti terv – kivonat 
 

 
 

A Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos és kiemelt térségi övezetek 
érintettsége a következő: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést érinti, de a tervezési területet 
nem (OTrT szerint), 
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3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (MvM 
rendelet szerint), 

6. erdők övezete: a tervezési területet érinti (OTrT szerint),   

 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

8. tájképvédelmi terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (MvM rendelet 
szerint),   

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti (OTrT 
szerint), 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: a tervezési területet is érinti (MvM rendelet szerint), 

 

 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

12. nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint),   

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: a teljes települést érinti (MvM 
rendelet szerint), 
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14. földtani veszélyforrás terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

15. honvédelmi és katonai célú terület övezete: a teljes települést érinti, (OTrT szerint). 

 
 
A térségi területfelhasználási kategóriák területén belül, a települési területfelhasználási 
egységek kijelölésének szabályait a Trtv. 11.§-a az alábbiak szerint határozza meg: 

„11.§ 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; 
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 
sorolható;” 
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PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (PmTrT) 

 

PmTrT Szerkezeti terve a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú és 0259/25 hrsz-ú, 
telkeket - az OTrT és a BATrT Szerkezeti tervével összhangban - mezőgazdasági térségbe, valamint 
erdőgazdálkodási térségbe sorolja. A területet északról mezőgazdasági térség és települési térség; 
délről pedig sajátos területfelhasználású térség, valamint mezőgazdasági térség határolja.  

A 3. sz. terület az erdők övezetével érintett. Az adattári erdőterület (Ev) megmarad, a BATrT-nek 
megfelelve, az erdőterület kijelölését a módosítás nem érinti. A Trtv. erdők övezetére vonatkozó 29.§ 
előírásaival a módosítás összhangban van, az adattári erdőterület kijelölése változatlanul marad. 

 

A terület a borvidéki településen I-II. szőlőkataszteri területekhez tartozik. Az I-II. gyümölcskataszteri 
területekkel nem érintett. A hatályos településszerkezeti terv (TSZT) beépítésre nem szánt területként 
jelöli, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

A terület az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM 
együttes rendelet kijelölése alapján, a Turjánvidék ÉTT túzokvédelmi (szántó)-, alföldi madárvédelmi 
(szántó)- és alföldi madárvédelmi (gyep) terület része. 
 
A Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása keretében, a területfelhasználás módosítása általános 
mezőgazdasági területből (Má) különleges beépítésre nem szánt rekreációs területre (Kb-Rek) 
történik.  
 
 

4. és 5. sz. tervezési terület: 1912/2 hrsz -ú és a 2077 hrsz-ú terület 
 

 

vonatkozó részlete 

 
 

Az OTrT Szerkezeti terve a tervezési területet települési térségbe sorolja, de a fenti ábrán a 
meglévő országos törzshálózati vasúti pálya vonala lefedi. A tervezési területet országos 
jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati elem nem érinti. 

Ócsa Város közigazgatási területén, a 1912/2 hrsz-ú, valamint a 2077 hrsz-ú ingatlanokon 
tervezett fejlesztés területét az OTrT 3. mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv 
alábbi térségi övezetei nem érintik: 
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• 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete 

• 3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

• 3/3. melléklet – Erdők övezete 

• 3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

Ócsa Város közigazgatási területén, a 1912/2 hrsz-ú, valamint a 2077 hrsz-ú ingatlanokon 
tervezett fejlesztés területét, az OTrT 3. mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv 
alábbi térségi övezete érinti: 

• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATrT) 

A BATrT Szerkezeti terve a telket és környezetét települési térségbe sorolja.  
 

 

– kivonat 

 
 
A Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos és kiemelt térségi övezetek 
érintettsége a következő: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést érinti, de a tervezési területet 
nem (OTrT szerint), 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
(OTrT szerint), 
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5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (MvM 
rendelet szerint), 

6. erdők övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem (OTrT szerint),   

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést nem érinti (MvM ri rendelet szerint), 

8. tájképvédelmi terület övezete: a tervezési területet nem érinti (MvM rendelet szerint),   

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti (OTrT 
szerint), 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem érinti 
(MvM rendelet szerint), 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem érinti 
(MvM rendelet szerint), 

12. nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint),   

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: a teljes települést érinti (MvM 
rendelet szerint), 

 

 

14. földtani veszélyforrás terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet szerint), 

15. honvédelmi és katonai célú terület övezete: a teljes települést érinti, (OTrT szerint). 
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PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (PmTrT) 

PmTrT Szerkezeti terve a 4. és 5. sz. tervezési terület 1912/2 hrsz-ú és a 2077 hrsz-ú telkeit - az 
OTrT és a BATrT Szerkezeti tervével összhangban – települési térségbe sorolja.  

A 4. és 5. sz. területet a borvidéki településen I-II. szőlőkataszteri területek nem érintik. Az I-II. 
gyümölcskataszteri területekkel nem érintett. A 4. és 5. sz. területet a hatályos településszerkezeti terv 
(TSZT) már beépítésre szánt területként jelöli, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

 
A Trtv. 13. § előírásai, a Borvidéki település borszőlő termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeire és az 
Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I. és II. osztályú területeire vonatkozóan, az alábbi 
szabályozást tartalmazza: 
 

„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 területté.” 

A terv ezen területeken új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, ezért a fenti előírásoknak 
megfelel, azaz összhangban van. 
 
A Trtv. 13.§ (2) bekezdésében szereplő I.-II. gyümölcstermőhelyi kataszteri területekre a NÉBIH 

rendelkezik adatbázissal (http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny). 

A Borvidéki település borszőlő termőhelyi kataszter és az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszter adatbázisaiban szereplő területek, más célú igénybevétele csak a kataszterből való 
kivételt követően valósítható meg.  
 
A Trtv. 13.§ (1)-(2) bekezdés előírásához meg kell jegyezni, hogy csak a kataszterből való kivonást 
követően lehet a tervezett fejlesztéseket megvalósítani az 1. és 3. sz. módosítás vonatkozásában, 
amennyiben még nem történt meg a kivonás. A szőlő és gyümölcskataszteri területek kivonását a 
NÉBIH-nél lehet kezdeményezni (a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. 
törvény 3.§ (3) és (5) bekezdés). 
 
A PmTrT-ben Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezetei közül, az alábbiak érintik Ócsát: 
 

1. Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. meléklet, PmTrT 9.§) 

  
 
 

http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
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2. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezet (3.13.3. meléklet, PmTrT 10.§) 

  
 

3. Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezet (3.13.5. meléklet, PmTrT 12.§) 
 

  
 
 

A klímaváltozásnak fokozottan kitett területek (Homokhátság) övezetébe tartozó településeken belül, a 
településrendezési eszközök módosítása során is alkalmazni kell a PmTrT 12.§ (2) bekezdés előírásait. 
Érvényt kell szerezni a HÉSz-ben a módosítással érintett területek vonatkozásában az alábbi 
előírásoknak:  

- vizek helyben tartására és helyben történő felhasználására, 
- a település zöldfelületeinek bővítésére, 
- a település zöldfelületein és a beépítésre szánt területeken a lombkoronaarány, egyben az 

árnyékolt felületek növelésére szolgáló előírásokat kell megfogalmazni. 
 
A HÉSz módosítása a fentiekkel összhangban van. 
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1.3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

1.3.1. A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

Ócsa Településfejlesztési Koncepcióját (124/2015. (VI.24.) számú határozattal fogadta el Ócsa Város 
Képviselő-testülete.  

Kivonat a módosításokra vonatkozón a hatályos Településfejlesztési Koncepcióból: 
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A fentiekben meghatározott jövőképpel, a település átfogó fejlesztését megfogalmazó célokkal, 

gazdasági alapelvekkel a tervezett módosítás nem ellentétes, azzal összhangban van. 

 
1.4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK 
1.4.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
Ócsa Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2017-ben történt meg, melynek keretében 

elkészült a Város Új Településfejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti terve és Helyi Építési 

Szabályzata, és annak mellékleteként a Szabályozási Terve.  

• Településfejlesztési Koncepció 124/2015. (VI.24.) számú határozattal jóváhagyott 

• Településszerkezeti Terv 100/2017. (IV.26.) számú határozattal jóváhagyott 

• Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 4/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 
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1.4.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek  
1.4.2. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításai, megvalósult 

elemek  
 

1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  
 
A)  Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve: 
      (100/2017. (IV. 26. ) sz. Ök. határozat) 

 

 

 

Az érintett 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú ingatlanok, Ócsa Város Településszerkezeti tervében, mint 

tervezett gazdasági - kereskedelmi szolgáltató területek (Gksz) szerepelnek. A területet északról 

meglévő gazdasági és falusias lakóterület, délről további tervezett gazdasági területek, nyugatról pedig 

tervezett falusias lakóterületek határolják.  
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B) Ócsa hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervi melléklete:  
(4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet 
 

 
 

 
 

A hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSz), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Terv 

(SZT) a 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú területeket, Mko-2 jelű, távlati településfejlesztési szempontból 

korlátos, mezőgazdasági terület övezetben rögzíti. Ez az övezet vonatkozik a terület környezetében 

gazdasági területként tervezett területrészekre is.  
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2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú terület 
 

A)  Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve: 
      (100/2017. (IV. 26. ) sz. Ök. határozat) 
 

 

 
 
Az érintett 0514/3 hrsz-ú ingatlan, Településszerkezeti terven lévő besorolása, beépítésre szánt, 
különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználású terület (K-Mü). A területet északról egy keskeny 
sávon a 0514/4 hrsz-ú területen, szintén különleges mezőgazdasági üzemi terület határolja, keletről és 
délről erdőterületek határolják, nyugatról pedig általános mezőgazdasági terület. Az érintett ingatlanon 
nem, de környezetében található Natura 2000 terület, valamint az Országos ökológiai hálózat részeként 
nyilvántartott terület is.  
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B) Ócsa hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervi melléklete:  
    (4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete – kivonat 
 

 
 

 
 
A hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a 0514/3 hrsz-ú területet, különleges beépítésre szánt, 
mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében (K-Mü) tartalmazza. 
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3. sz. tervezési terület 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77  hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú 
területek 
 
A)  Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve: 

(100/2017. (IV. 26. ) sz. Ök. határozat) 

 

 
 
Az érintett területek Településszerkezeti terven lévő besorolása, általános mezőgazdasági 
területfelhasználású terület (Má) a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú területeken; 
valamint a 0259/25 hrsz-ú ingatlanon védőerdő, melyet az Ócsát keletről elkerülő út tervezett 
nyomvonala határol. A területet nyugatról, délről és keletről mezőgazdasági területek határolják, 
északról pedig ipari gazdasági terület határolja. 
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B) Ócsa hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervi melléklete:  
4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

 
 

 
A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSz) a 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú területeket általános 
mezőgazdasági terület (Má) övezetben szabályozza, a 0259/25 hrsz-ú területet pedig védőerdő 
övezetben (Ev). 
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4.sz. tervezési terület: 1912/2 hrsz -ú terület 
 
A)  Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve: 

(100/2017. (IV. 26. ) sz. Ök. határozat) 
A tervezési terület településközpont vegyes területfelhasználásban található, az érintett terület 
környezetében településközpont vegyes területek találhatók. 

 
 
B) Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervi melléklete:  
4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 
 
A tervezési terület egy része, a Kiss János utca mentén, Vt-3 jelű építési övezetben szerepel, a 
tömbbelsőben lévő része pedig Vt-2 jelű építési övezetben. 
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5.sz. tervezési terület: 2077 hrsz -ú terület 
 
A)  Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve: 

(100/2017. (IV. 26. ) sz. Ök. határozat) 
A tervezési terület ipari gazdasági területfelhasználásban található, az érintett terület környezetében 
falusias lakó és kereskedelmi szolgáltató vegyes területek találhatók. 

 
 
 
 
B) Ócsa hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervi melléklete:  
4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 
 
A tervezési terület egy része, a Kiss János utca déli oldalán, egyéb ipari Geip-1 jelű építési övezetben 
szerepel. 
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1.5. A TERVEZÉSI TERÜLET TÁRSADALMI ÉS HUMÁN INFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI   
 
A tervezési területen – a végbemenő változás következtében - társadalmi szempontú következmény, a 
megvalósuló projekttel kapcsolatban, az alábbiakra vonatkozóan várható, az 1. sz. és 2. sz. tervezési 
területek fejlesztése okán:  
 

■ a foglalkoztatás, (munkahely teremtés) 
 
1.6. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  
 
A módosítás hatálya alá tartozó területek nem részei országos és helyi jelentőségű védett természeti 
területnek, Natura 2000 területnek, és az OTrT 3/1. mellékletén lehatárolt Ökológiai hálózat 
magterületének, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának és az ökológiai hálózat puffer területének sem. 
 

1.6.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A módosítás hatálya alá tartozó tervezési területek közül a 2. sz. tervezési terület (0514/3 hrsz) része a 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3. mellékletén lehatárolt Tájképvédelmi terület övezetének. 

 

 

 

 

A helyi építési előírások településkép-védelmi szempontból nem korlátozzák a területen az építést. 

 

1.7. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA  
 
A módosítás hatálya alá tartozó területen új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. A 
módosítások nincsenek hatással a város kialakult meglévő és a tervezett zöldfelületi elemeire, azok 
rendszerére. 

A tervezett módosítások az érintett területek zöldfelületi értékét nem befolyásolják jelentősen. 
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1.8. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
1.8.1. Területfelhasználás vizsgálata 
 
 

1. sz. terület: 
A 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú telkek területein jelenleg nincs beépítés. A területtől északra lévő 
beépítések gazdasági épületek és Felsőbabád kialakult lakóterületei, a területtől délre pedig a Nimród 
Lovarda épületei találhatók. 
 
2. sz. terület: 
Az érintett 0514/3 hrsz-ú ingatlan, Településszerkezeti terven lévő besorolása, beépítésre szánt, 
különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználású terület (K-Mü). A területet északról egy keskeny 
sávon a 0514/4 hrsz-ú területen szintén különleges mezőgazdasági üzemi terület határolja, keletről és 
délről erdőterületek határolják, nyugatról pedig általános mezőgazdasági terület. Az érintett ingatlanon 
nem, de környezetében található Natura 2000 terület, valamint az Országos ökológiai hálózat részeként 
nyilvántartott terület is.  
 
3. sz. terület: 
Az érintett területek Településszerkezeti terven lévő besorolása, általános mezőgazdasági 
területfelhasználású terület (Má) a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú területeken; 
valamint a 0259/25 hrsz-ú ingatlanon védőerdő, melyet az Ócsa belterületét keletről elkerülő út tervezett 
nyomvonala határol. A területet nyugatról, délről és keletről mezőgazdasági területek határolják, 
északról pedig az ipari gazdasági terület határolja. 
 
4. sz. terület: 
A területen található beépítés, a Kiss János utca északi oldalán, a benzinkút épülete és annak 
kiszolgáló létesítményei. 
 
5. sz. terület: 
A területen, a Kiss János utca mentén és a 2077 hrsz-ú telket határoló Vágóhíd utca mentén is 
gazdasági épületek találhatók.  

 

1.8.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek a tervezési területeken 
 

1. sz. terület: 
Az érintett 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú ingatlanok, Ócsa Város Településszerkezeti tervében, 
beépítésre szánt, tervezett gazdasági - kereskedelmi szolgáltató területként (Gksz) szerepelnek. 
 
2. sz. terület: 
Az érintett 0514/3 hrsz-ú ingatlan, Településszerkezeti terven lévő besorolása, beépítésre szánt, 
különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználású terület (K-Mü).  
 
3. sz. terület: 
Az érintett területek Településszerkezeti terven lévő besorolása, beépítésre nem szánt, általános 
mezőgazdasági területfelhasználású terület (Má) a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú 
területeken; valamint a 0259/25 hrsz-ú ingatlanon védőerdő (Ev). 
 
4. sz. terület: 
A 1912/2 hrsz-ú telek beépítésre szánt, településközpont vegyes területfelhasználásban található, az 
érintett terület környezetében településközpont vegyes területek találhatók. 
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5. sz. terület: 
A tervezési terület, beépítésre szánt, ipari gazdasági területfelhasználásban található, az érintett terület 
környezetében falusias lakó és kereskedelmi szolgáltató vegyes területek találhatók. 
 
 
1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 
 

A tervezési területeket nem érinti műemlék, sem helyi épített örökség, sem régészeti lelőhely.  

A hatályos településrendezési eszközök készítésekor, a teljes közigazgatási területre elkészült Ócsa 
Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya. 
 
 
1.10. KÖZLEKEDÉS 

1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  
A terület a település keleti részén, külterületen fekszik. Tőle északra halad a 4603 j. Mende-Ócsa-Üllő 
összekötőút, amiről a terület egy helyi, külterületi közúton keresztül közelíthető meg. Az összekötőút a 
területtől kb. 800 méterre nyugatra csatlakozik az M5 gyorsforgalmi úthoz. 
 

Részlet a KIRA úthálózati térképből 

 
A magasabb rendű tervek a területet közvetlenül érintő közlekedésfejlesztést nem tartalmaznak. Az 
OTrT szerint, Ócsától délre új főút, illetve azzal párhuzamosan törzshálózati vasúti pálya fog haladni. A 
távlati fejlesztések közvetlenül nem befolyásolják az érintett területet.  
A hatályos településrendezési terv a terület környezetét érintő helyi útfejlesztéseket tartalmaz. A 
fejlesztések területigénye azonban a területet határoló utak ellentételes oldalára esik.   

 

A terület közvetlen megközelítését továbbra is a 4603 j. országos úthoz kapcsolódó helyi közút 
biztosíthatja. Tervelőzményekben szerepelt a két út csomópontjának körforgalommá alakítása. A 
megvalósításnak pillanatnyilag nincs aktualitása, a területet azonban egy esetleges távlati kialakítás 
számára is célszerű biztosítani. Területigénybevételi szempontból ez a 0195/1 hrsz-ú telek 
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saroklecsapását jelenti. 
Első ütemben a terület a jelenlegi csomóponton keresztül működhet. Tekintettel arra, hogy várhatóan 
nagyobb járművek is fognak erre közlekedni, a kanyarodó járművek számára a csomópontban nagyobb 
ívek kialakítása, valamint a helyi megközelítő út érintett szakaszának a szélesítése javasolt. A beépítési 
javaslaton látható burkolatkialakítás nem akadályozza az esetleges későbbi körforgalmi átépítést.  
 
A terület belső közlekedési feltárása a tömb súlyvonalában végigvezetett magánútról történhet. A 
magánút, a 4603 j. úti csomóponttól mintegy 80 méterre ágazik le a helyi megközelítő közútról. A 
magánút telekszélességének 12 métert javasolunk, 6 méter széles burkolattal, egyoldali árokkal. A 
zsákutca végére fordulót terveztünk. 
A várható forgalom egyelőre (az ide kerülő létesítmények pontos ismerete nélkül) nehezen becsülhető. 
A pillanatnyilag tudható fejlesztési szándék, a kamionparkoló, az országos úthoz legközelebbi telken 
valósulna meg. A beépítési paraméterek alapján ott legfeljebb 60 kamion helyezhető el, amiből 
maximum 120 db jármű/két nap forgalom (150Ejmű/nap) becsülhető (egyéjszakás tárolást feltételezve). 
Ez egyelőre biztosan nem terheli túl sem az érintett utakat, sem a csomópontokat, és bőséges tartalék 
is marad még, ha figyelembe vesszük, hogy a 4603j. összekötőút jelenlegi átlagos forgalma 
3760jmű/nap, kapacitás-kihasználtsága kb. 20%.       
 
A közösségi közlekedési ellátást, az összekötőúton Gyál és Dabas között közlekedő elővárosi 
autóbuszjárat biztosítja; a legközelebbi megálló, az „Alsópakonyi Állami Gazdaság” megálló, ami 
közvetlenül a terület helyi megközelítő közútjának a csomópontja mellett van.  
 
A tervezési terület külterület, kerékpárút, gyalogút, gyalogjárda egyelőre ott nincs. Az autóbusz 
megállóból járda vezet az országos út túloldalán lévő lakóterületre, ami igény szerint déli irányba, a 
tervezési terület felé is meghosszabbítható.  
 
A parkolás, rakodás nem okozhat problémát, az OTÉK és a HÉSZ előírásainak megfelelően kell 
megoldani.  

 
2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú területek  
 
A terület a település nyugati részén, az 5 sz. főút keleti oldalán, külterületen fekszik. Jelenleg 
közvetlenül a főútról, egy teleknyélen lévő behajtón keresztül közelíthető meg.  

A magasabb rendű tervek a területet közvetlenül érintő közlekedésfejlesztést nem tartalmaznak. Az 
OTrT szerint Ócsától délre új főút, illetve azzal párhuzamosan törzshálózati vasúti pálya fog haladni. A 
távlati fejlesztések közvetlenül nem befolyásolják az érintett területet. A hatályos településrendezési terv 
a területet érintő közlekedésfejlesztést nem tartalmaz. 

A terület megközelítését a tervezett fejlesztés nem befolyásolja, a jelenlegi főúti csatlakozás 
megváltoztatását nem teszi szükségessé, a forgalom gyakorlatilag nem változik. 

A közösségi közlekedési ellátásra a módosításnak nincs hatása, azt a főúton közlekedő elővárosi és 
helyközi autóbuszjáratok biztosítják, de a legközelebbi megálló (a „Felsőbabádi elágazás” megálló) is 
majdnem 700 méterre van.  

A tervezési terület külterület, kerékpárút, gyalogút, gyalogjárda nincs a közelben.  

A parkolás, rakodás nem okoz problémát, az OTÉK és a HÉSZ előírásainak megfelelően kell 
megoldani.  
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3. sz. tervezési terület 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú területek 

A terület a közigazgatási területnek a közepe táján, külterületen fekszik. Közvetlen közelében fontosabb 
közlekedéshálózati elemek nincsenek, tőle nyugatra halad a 4604j.  Soroksár-Örkény összekötőút, 
amiről a lovarda helyi külterületi úton (Equina Lovasfarmhoz vezető út) keresztül közelíthető meg. A 
lovardának ezen kívül két útkapcsolata van a tőle északra lévő 4603j. Mende-Üllő-Ócsa összekötőúttal 
is, de a fő megközelítés a 4604j. úti megközelítés.  

 
Részlet a KIRA úthálózati térképből 
 
A magasabb rendű tervek a területet közvetlenül érintő közlekedésfejlesztést nem tartalmaznak. Az 
OTrT szerint Ócsától délre új főút, illetve azzal párhuzamosan törzshálózati vasúti pálya fog haladni, de 
ezek a távlati fejlesztések közvetlenül nem befolyásolják az érintett területet.  
A hatályos településrendezési terv viszont a területet közvetlenül érintő közlekedésfejlesztést tartalmaz. 
Mind a szerkezeti terv, mind a szabályozási terv elvi nyomvonali szinten tartalmazza az Ócsa déli 
elkerülő utat, ami itt lényegében a lovarda mai megközelítő útját követi, majd a lovarda északkeleti 
szélénél fordul a 4603j. út felé.  Az elkerülő útra konkrét úttervek egyelőre nem készültek, így 
területigénnyel nem jelenik meg a hatályos szabályozási tervben.  
 
A terület közvetlen megközelítését továbbra is a jelenlegi utak, elsősorban az Equina Lovasfarmhoz 
vezető út biztosítja. Az Ócsa déli elkerülő út elvi nyomvonala egyelőre sem szerkezeti, sem 
szabályozási szinten nincs befolyással a területre, semmilyen korlátozással, illetve területigénnyel sem 
érinti azt. Ha távlatban megvalósulna, a Lovarda megközelíthetősége csak javulna.    
Az Equina Lovasfarmhoz vezető út végig külterületen halad, a módosításnak az út forgalmára 
elhanyagolható a hatása. 
A módosítás a közösségi közlekedésre nincs befolyással, közösségi közlekedéssel a terület jelenleg 
gyakorlatilag nem érhető el. 
A tervezési terület külterület, kerékpárút, gyalogút, gyalogjárda nincs a közelben.  
A parkolás, rakodás nem okoz problémát, az OTÉK és a HÉSZ előírásainak megfelelően megoldható.  
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4. sz. és 5.sz. tervezési terület: 1912/2 hrsz-ú  és a 2077 hrsz -ú terület 

A hatályos településrendezési eszközökhöz, a teljes közigazgatási területre elkészültek az alátámasztó 
és jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges) közlekedési munkarészek. A jelen módosítási feladat nem 
teszi szükségessé a közlekedési javaslatok megváltoztatását, a hatályos TSZT, HÉSZ és SZT 
közlekedési munkarészei nem változnak.  

A parkolás/rakodás a módosítással érintett területen jelenleg az OTÉK és a HÉSZ előírásainak 
megfelelően van megoldva. 

 

1.11. KÖZMŰVESÍTÉS 
 
1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  

Alsópakony volt major területén belül, annak közműellátására csak a villamosenergia áll rendelkezésre, 
a többi közműigény kielégítése saját közműpótló berendezések segítségével történik.   

A major telkével szomszédos területen levő, volt borászati üzem telkén van az a kb. 100 m 
talpmélységű fúrt kút, amelyből az ivóvizet vételezik. A kútból kitermelt vizet a major területén belül 
elhelyezkedő hidroglóbuszba nyomják, amelyről táplálják a kiépített vízelosztó hálózatot. A hidroglóbusz 
50 m3-es, és magasságával a szükséges víznyomást is az igényeknek megfelelően biztosítani tudja.  

A terület kedvező adottsága ugyanakkor, hogy a szomszédos lakóterület ellátására Ócsa belterülete 
felől kiépült egy vízvezeték, amelyről a jelenlegi terület ellátására egy rövid leágazó vezeték építhető ki.  

A területen belül a szennyvizet helyi tárolóba gyűjtik és szippantó kocsival szállíttatják az összegyűlt 
szennyvizet a leürítő helyre. 

A terület kedvező adottsága szintén, hogy a szomszédos lakóterület ellátására Ócsa belterülete felől 

kiépült egy szennyvíz nyomóvezeték és egy átemelő berendezés, valamint a lakóterületen belül 

gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, így ehhez lehet csatlakozni.  

A villamosenergia ellátásra 22 kV-os hálózati kapcsolat áll rendelkezésre. A telken belül üzemelő 

transzformátor állomás tekinthető a terület villamosenergia ellátásának bázisául, ahonnan induló 

kisfeszültségű elosztóhálózatról elégítik ki közvetlenül a fogyasztói igényeket.  

A földgázellátás vezetékes kiépítésére a hálózati csatlakozási lehetőség nagyobb távolsága miatt, eddig 

nem volt lehetőség. A gázellátás tartályos gáz alkalmazásával megoldott. A gáztartály a hidroglóbusz és 

az irodaépület között látható. A nagyobb méretű kistartályos gázellátási lehetőség, már teljesen azonos 

értékű szolgáltatást tud nyújtani a fogyasztói oldalról nézve, mint a hálózati gázellátás. 

A területen a burkolt felületek aránya minimális, így jelenleg kiépített csapadékvíz elvezető rendszert 

nem alakítottak ki. A jó szikkadó képességgel rendelkező talaj máig ezt nem igényelte. A csapadékvizek 

gyorsan, helyben elszikkadnak. 

A tervezési területen a következő közműigények fellépése várható: 

 
vízigény 
m3/nap 

csatornaigény 
m3/nap 

villamosenergia 
igény 
kW 

földgáz igény 
Nm3/h 

gazdasági terület 10 10 500 100 

Ezek az igények a fent említett közművesítési lehetőségekkel kielégíthetőek.  
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2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú területek  

A területen villamosenergia ellátás van, kimaradás esetére külön agregátorral rendelkezik a terület. A 
vízellátás fúrt kútról történik. A földgázellátás vezetékes kiépítése megvalósult.  
A területen belül a szennyvizet helyi tárolóba gyűjtik és szippantó kocsival szállíttatják az összegyűlt 

szennyvizet a leürítő helyre. 

A területen jelenleg kiépített csapadékvíz elvezető rendszert nem alakítottak ki. A jó szikkadó 
képességgel rendelkező talaj máig ezt nem igényelte. A csapadékvizek gyorsan, helyben, 
szikkasztóárkokban elszikkadnak. 
 
3. sz. tervezési terület 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77  hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú területek 

A területen villamosenergia ellátás van. A vízellátás fúrt kútról történik.  
Szennyvízcsatorna nincs, a területen belül a szennyvizet helyi tárolóba gyűjtik és szippantó kocsival 
szállíttatják az összegyűlt szennyvizet a leürítő helyre. 
 
4. sz. és 5.sz. tervezési terület: 1912/2 hrsz-ú  és a 2077 hrsz -ú terület 
 
A hatályos településrendezési eszközökhöz a teljes közigazgatási területre elkészültek az alátámasztó 
és jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges) közműves munkarészek. A jelen módosítási feladat nem 
teszi szükségessé a közművesítési javaslatok megváltoztatását, a hatályos TSZT, HÉSZ és SZT 
közművesítési munkarészei nem változnak.  
 
 
1.12. KÖRNYEZETVÉDELEM  

A módosítás hatálya alá vont területeken nincs a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség. 

1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  

A tervezett gazdasági célú területhasználat, beépítés következtében, a területen még jelenlévő 
mezőgazdasági célú területhasználat megszűnik, fokozatosan, illetve ütemezetten felváltja a 
beépítéssel járó kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenység, aminek következtében a 
tájhasználat, a településkép is változik.  

A területen országos jelentőségű természeti érték, természetvédelmi terület, Natura 2000 terület, illetve 
helyi védelmet élvező természeti érték nem található. 

2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú területek  

A tervezett módosítás, a területhasználat változtatása nélkül, a K-Mü-1 építési övezet szabályozásával, 
a területre vonatkozó jelenlegi 30%-os beépíthetőséget 40%-ra emeli, aminek nincs jelentős hatása a 
környezetre, a közeli természeti értékek megőrzésére, a táj jellegére. 

A TSZT-n már kijelölt, a természetben már kialakult, különleges mezőgazdasági üzemi terület építési 
övezetére vonatkozó, megengedett legnagyobb beépíthetőség tervezett növelése, illetve a telek 
eszerinti beépítése, az épített környezetre nem okoz jelentős kedvezőtlen környezeti hatást.  

3. sz. tervezési terület 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú területek 

A tervezett, különleges beépítésre nem szánt, rekreációs célú területhasználat és a területhasználatot 
szolgáló beépítés következtében, a területen még jelenlévő mezőgazdasági célú területhasználat 
megszűnik, fokozatosan illetve ütemezetten felváltja, a beépítéssel járó rekreációs célú lótartással, 
lovas sporttal összefüggő, jóléti szolgáltató tevékenység, aminek következtében a tájhasználat, a 
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településkép is kedvezően változik.  

4. sz. és 5.sz. tervezési terület: 1912/2 hrsz-ú  és a 2077 hrsz -ú terület 

A tervezett módosítások már kijelölt beépítésre szánt területek építési övezeti határának változtatására, 
építési övezeti átsorolásra, illetve az építési hely meghatározására (előkert), változtatására irányul, 
amely változtatások nincsenek érdemi, jelentős hatással a környezetre.  
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT MUNKARÉSZEI  
 
Jelen Településrendezési Eszközök módosítása, Ócsa Város Településszerkezeti terve, Helyi Építési 
Szabályzata és Szabályozási tervlapja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmi 
követelményei, valamint Ócsa Város Főépítésze által meghatározott tartalmi követelmények szerint 
kerültek módosításra. 
 

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA  
 

2.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

A tervezett módosítások közül a 3. sz. tervezési területen tervezett módosítás teszi szükségessé a 

településszerkezeti terv módosítását.  

A településszerkezeti tervben (TSZT) az alábbi módosítás szükséges: 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik!  
Összes módosítással érintett terület nagysága, Ócsa Város TSZT-ben: 10,22 ha, a teljes tervezési 
terület. 

TSZT módosítással 
érintett hrsz-ek: 

jelenlegi 
területfelhasználás 

tervezett 
területfelhesználás 

területnagyság m2(ha) 

0259/118-119 e.r., 
0259/77 e.r. 

általános 
mezőgazdasági 

terület 
Má 

különleges beépítésre 
nem szánt 

rekreációs   terület 
  Kb-Rek 

70648,74 m2 (7,06) 

0259/118-119 e.r., 
0259/77 e.r. 

általános 
mezőgazdasági 

Má 

védőerdő terület 
Ev 

13227,17 m2 (1,32) 

0259/25  e.r. 
  védőerdő terület 

Ev 

különleges beépítésre 
nem szánt 

rekreációs   terület 
  Kb-Rek 

13227,17 m2 (1,32) 

Összes módosítással érintett terület nagyság: 9,7 ha 
 
TSZT javasolt módosítása:  

 

 

 



49 

 

2.2. A környezetalakítás terve (beépítési javaslat): 

1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  

A területen a telekmegosztást követően, az 5000 m2 legkisebb alakítható teleknagyság mellett, a 

területet kiszolgáló magánút területigényét, valamint a 4603 j. út tengelyétől az építési hely kialakítására 

vonatkozó 50m-es védőtávolságot figyelembe véve, maximum 15-16 db kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági telek kerülhet, ütemezetten és hosszútávon kialakításra és beépítésre. Első ütemben a 

tulajdonos egy kamionparkolót kíván megvalósítani, logisztikai és raktárépületekkel, irodával. A terület 

megközelítése a 4603 j. Mende-Ócsa-Üllő összekötőútról, a 4515/4 hrsz-ú úton keresztül, a területen 

belül pedig, egy magánútról tervezett.  
 

 
 A tervezett beépítés  
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2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú területek  
 
▪ A területen a meglévő beépítés: 

 
▪ A tervezett bővítésekkel együtt a területen a kialakuló beépítés: 
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3. sz. tervezési terület: 
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4. sz. tervezési terület 
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2.3. A TERÜLETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉSEK IGAZOLÁSA; 

2.3.1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT 
IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS  

 
Az 1. sz., 2.sz., 3. sz., 4.sz és 5. sz. tervezési területek esetében lásd 1.2. fejezet! 
 

A telekre és környezetére vonatkozó, helyi szintű településrendezési eszközök: 
A)  Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve: 

(100/2017. (IV. 26. ) sz. Ök. határozat) 

 
Az érintett területek Településszerkezeti terven lévő besorolása, általános mezőgazdasági 
területfelhasználású terület (Má) a 0259/118 hrsz-ú, 0259/119 hrsz, 0259/77 hrsz-ú területeken; 
valamint a 0259/25 hrsz-ú ingatlanon védőerdő, melyet az Ócsát keletről elkerülő út tervezett 
nyomvonala határol. A területet nyugatról, délről és keletről mezőgazdasági területek határolják, 
északról pedig az ipari gazdasági terület határolja. 
 
Budapesti Agglomeráció Településszerkezeti terve alapján Ócsa város mezőgazdasági térsége 
összesen: 32131143,67 m2, azaz 3213,11 ha 
 
BATrT Szerkezeti tervének mezőgazdasági térségében, Ócsa TSZT szerinti területfelhasználása a 
következő:  
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TK: 4051704,85 m2  405,17 ha (a mezőgazdasági térség területének 25%-án kijelölhető más 
területfelhasználásként) 
Ev: 519478,05 m2   51,95 ha (a mezőgazdasági térség területének 75%-án belül, legfeljebb 
37% területi mértékig egyéb lehetséges területfelhasználásként kijelölhető terület) 
Kb: 250042,97 m2    25,00 ha (a mezőgazdasági térség területének 75%-án belül, legfeljebb 
37% területi mértékig egyéb lehetséges területfelhasználásként kijelölhető terület) 
 
Ócsa Város Településszerkezeti tervében a mezőgazdasági területfelhasználás területe 
összesen: 2850,4 ha TSZT szerint (2742,18 ha mért adat!), ami a BATrT szerinti mezőgazdasági 
térség 88%-a. 
 
Tervezési terület összesen: 10,22 ha 
 
Lovarda (0259/118-119, 0259/77, 0259/25): 
0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú: Má: 83916,69 m2 
0259/25 hrsz-ú: Ev:18365 m2 
Kataszteri erdőállomány 17710,94 m2, a BATrT-ben jelenleg erdőgazdasági térség 
Mezőgazdasági térség 
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül, a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
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 
sorolható; 
 

 

BATrT – Szerkezeti terv – kivonat 
 

 
 
Budapesti Agglomeráció Településszerkezeti terve alapján, Ócsa Város mezőgazdasági térsége 
összesen: 32131143,67 m2, azaz 3213,11 ha 
 
Ócsa Város Településszerkezeti tervében a mezőgazdasági területfelhasználás területe 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV&searchUrl=/gyorskereso#lbj8idc1c7
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összesen: 2850,4 ha TSZT szerint, ami a BATrT szerinti mezőgazdasági térség 88%-a. 
 
Tervezett Kb-Rek terület összesen: 8,39 ha 
 

BATrT - mezőgazdasági térség 
Ócsa Város közigazgatási területén belül 

MTrT 11. § értelmében: 

100%: 3213,11 ha 

legalább 75% elsődlegesen mezőgazdasági 
terület: 2409,9 ha 
Ócsán, a TSZT szerinti mezőgazdasági terület 
2850,4ha  88%, megfelelő 

 75% - ból (annak kevesebb mint felén, azaz a 
mg-i térség 100%- ból annak kb 37,0 % -án) 
egyéb lehetséges területfelhasználásként is 
kijelölhető: 1180,851ha 

A mezőgazdasági térség területének 75%-án 
belül, az elsődlegesen mezőgazdasági terület 
mellett lehetséges egyéb 
területfelhasználásként már kijelölt: 
- 250042,97 m2, azaz 25,00 ha bányaterület, 
- 519478,05 m2, azaz 51,95 ha védőerdő 

1180,851 ha – 25,0 ha – 51,95 = 1103,901 ha 

A mezőgazdasági térség területének 75%-án 
belül, az elsődlegesen mezőgazdasági terület 
mellett lehetséges egyéb 
területfelhasználásként tervezett kijelölés:  
Má --> Kb-Rek 8,39 ha tervezett beépítésre 
nem szánt rekreációs terület 

1103,901 ha – 8,39 ha = 1095,511 ha 

 
Azaz a TSZT javaslat MEGFELEL az előírásnak! 
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2.4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.4.1.Tájhasználat, tájszerkezet javaslata  

A módosítás kapcsán, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A módosítás ezért nem 
okoz kedvezőtlen változásokat a táji, környezeti adottságban, a kialakult tájhasználatban. 

2.4.2.Biológiai aktivitás érték 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja 
szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg, a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A 
tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a 
törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A módosítás kapcsán új 
beépítésre szánt terület kijelölésére, nem kerül sor, így a biológiai aktivitásérték számítása nem 
szükséges. 

2.4.3.Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok  

A tervezett módosítás a jellege és nagyságrendje figyelembevételével, tájképvédelmi szempontból és a 
településkép védelme szempontjából sem kifogásolható. 

 

2.5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.5.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

A módosítás a város zöldfelületi rendszerét érdemben nem befolyásolja. A HÉSz módosítása 
következtében a módosítási területek új övezetbe sorolása, illetve az építési övezetek, övezetek 
előírásainak kismértékű módosítása nem eredményez jelentős zöldfelületi változást.  

2.5.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása  

A módosítás a város lakosságának zöldfelületi ellátottságára nincs kihatással. 

 

2.6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

lásd. 1.10. 

 

2.7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

lásd. 1.11. 

 

2.8.KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK 

A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló, 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) 

bekezdése, valamint a 3. számú melléklet II. pontja alapján, a környezet védelméért felelős 

államigazgatási szervektől a véleménykérés megtörtént, arra vonatkozóan, hogy a tárgyi területre, az 

előzetes tájékoztatásban foglalt változtatási szándékok ismeretében, a hatáskörükbe tartozó környezet- 

vagy természetvédelmi szakterületet illetően, a megítélésük szerint, a tervezett változtatások 

következtében várható-e jelentős környezeti hatás, valamint megtörtént arra vonatkozóan a nyilatkozat 

kérés, hogy szükségesnek tartják-e, a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet szerinti, környezeti vizsgálat 
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lefolytatását és környezeti értékelés készítését. A válaszadók nem tartották szükségesnek 

környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését. 

A KV. Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 2. sz. mellékletben foglalt 
szempontok alapján értékelve a változtatásokat, a terv kidolgozója sem tartja szükségesnek a 
környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

A levegőminőségre vonatkozó hatás  

Az 1. sz. és 2. sz. módosítási területen a tervezett gazdasági területhasználatnak, beépítésnek a 
következtében, a módosítási területeken és azok környezetében nem várható a határértékeket 
meghaladó, zavaró mértékű légszennyező hatás, amennyiben az építési és környezetvédelmi 
engedélyekben előírtak, valamint a HÉSz előírásai teljesülnek. 

A 3. sz. módosítási területen a módosítás következtében a levegőminőség alakulása szempontjából, 
csekély mértékű a hatás, a tervezett módosításban meghatározott, különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs célú területhasználat kijelölése és szabályozása esetén, mert a változtatás a mezőgazdasági 
területen már megvalósult jelenlegi területhasználat (lovarda és kapcsolódó lótartás, stb.) érdekeit 
szolgálja. A különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület, tervezett rendeltetésére figyelemmel, 
bejelentés kötelezett pontforrás létesítése nem várható. Az állattartásból és a lovas sporthoz 
kapcsolódó rekreációs szolgáltatásokból eredően, a területen és a környezetében nem várható a 
határértékeket meghaladó, zavaró mértékű légszennyező hatás.  

 

A talaj- és a vizek minőségére, a víz- és a szélerózióra, valamint a földtani veszélyforrásokra 
vonatkozó hatások 

A módosítási területeken tervezett új beépítések megvalósítása következtében a terület fedettsége 
(beépítés, burkolt felületek, parkosított zöldfelületek) nő a jelenlegihez képest. A tervezett változások 
víz- és szélerózió, valamint földtani veszélyforrás tekintetében nem okoznak kedvezőtlen hatást. 
Földtani veszélyforrás övezete a módosítás hatálya alá vont területeket nem érinti.  

Az építést megelőző terület előkészítés keretében, az építés előtt letermelendő humuszos 
termőtalajt humuszgazdálkodási terv alapján, a helyszínen kialakításra kerülő zöldfelületek 
létesítéséhez kell elsősorban hasznosítani. A fel nem használt humuszos talaj értékesítéséről, 
elszállításáról és felhasználásáról az illetékes Növényegészségügyi- és Talajvédelmi Állomás 
szakvéleménye alapján lehet intézkedni. 

A csapadékvíz helyben tartása, a terület vízgazdálkodása, a környezeti elemek védelme miatt fontos 
feladat. 

 

A termőföld mennyiségére vonatkozó hatás  

Az 1. sz. módosítási terület esetén, a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület szabályozásával 
érintett, 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz-ú ingatlanok területe, mezőgazdasági hasznosítású, R6 
talajminőségi osztályba sorolt, rét terület, ami a települési átlagos értéknél gyengébb minőségű.  

A 3. sz. módosítási terület esetén, a tervezett, különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület 
kijelölésével érintett, 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú 8,3917 ha összterületű ingatlanok 
mezőgazdasági hasznosítással, rét/legelő művelési ágban vannak, a 0259/25 hrsz-ú 1,8365 ha 
nagyságú ingatlan, Ev jelű védelmi célú erdő. A módosítással érintett, 0259/118-119, 0259/77 hrsz-ú 
ingatlanok területe, mezőgazdasági hasznosítású, L6 talajminőségi osztályba sorolt, legelő terület, 
ami a települési átlagos értéknél gyengébb minőségű.  
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A beépítéssel érintett, más célú igénybevételre tervezett terület felhasználását megelőzően, kérni kell 
az érintett ingatlanok, ingatlanrészek és a termőföld más célú hasznosítási engedélyét. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldön tervezett beruházásokról, a Termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény rendelkezik: 

"11.§ 

(2)61 Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez 
kötött igénybevétel céljából lehet.  …….  

3)62 A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 
különösen 

a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 

c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 
célterületté nyilvánított; 

d)63 kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres 
közvetlen környezetében.” 

 

Az élővilágra (védett természeti területek, Natura 2000 területek, biológiailag aktív felületek 
aránya, ökológiai hálózat szerkezete és működése, biodiverzitás) gyakorolt hatás  

A módosítás hatálya alá vont területeket országos jelentőségű természeti érték, természetvédelmi 
terület, Natura 2000 terület, illetve helyi védelmet élvező természeti érték nem érinti. 

A tervezett módosítások új beépítésre szánt terület kijelölését nem igénylik, így a vonatkozó jogszabályi 
előírások alapján, a biológiai aktivitásérték szinten tartására, illetve visszapótlására nem kell 
számításokat végezni. 

A 2. sz. módosítási területen a továbbiakban történő beépítése a területtel szomszédos Natura 2000 
kijelölésű terület természeti értékeinek sérelme, a védett fajok és élőhelyeik zavarása nélkül történhet. 

 

Hulladékgazdálkodásra gyakorolt hatás 

A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan a változtatásoknak nincs jelentős környezeti hatása. A helyi 
építési szabályzatban előírt környezeti feltételek betartása mellett, a tervezett változtatások nem 
okoznak jelentős környezeti terhelést. A beépített és az új beépítésű területeken keletkező 
kommunális, illetve települési hulladékot, a kommunális közszolgáltatás keretében a környezet 
terhelése nélkül gyűjteni kell, amit szolgáltatói szerződés keretében, a Duna-Tisza Közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatóval lehet elszállíttatni. 

A 3. sz. módosítási terület esetén, az állattartásból eredő szervestrágya kezelése helyben, a terület egy 
távolabbi részén is történhet, de az ártalmatlanításról elszállíttatással is lehet gondoskodni. 

 

 

A tájra (tájszerkezet, tájjelleg változása, tájhasználati érték növelő vagy csökkentő tényezők) 
gyakorolt hatás  

A 3. sz módosítási terület esetén, a mezőgazdasági terület, különleges beépítésre nem szánt rekreációs 
terület számára történő csökkentése, a kialakult tájhasználatra tekintettel, a táj jellegét nem módosítja 
jelentős mértékben. A területi átsorolás számottevő változást, hatást nem jelent a táj szerkezetére, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.348404#foot61
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.348404#foot62
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.348404#foot63
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tájképre vonatkozóan. A terület kedvező tájképi adottságainak és jó környezetminőségének megőrzése 
érdekében, a rekreációs funkciót zavaró városi, illetve a térségi közlekedési és közmű infrastruktúra 
fejlesztéseket csak környezetkímélő technológiával, a környezet kedvező adottságainak 
megtartását szolgáló műszaki megoldásokkal szabad tervezni és megvalósítani.  

A 3. sz módosításon kívüli tervezett módosítások, a területek fekvése és nagysága okán, nincsenek 
jelentős hatással a tájra, a tájhasználatra. 

 

Az épített környezetre (településszerkezet) való hatás  

A módosítás hatálya alá vont területeken tervezett változtatások, a területek fejlesztése eredményeként 
történő beépítések, a területhasználat, várhatóan nem okoz zavaró hatású környezeti zaj- és 
rezgésterhelést a környezeti zajtól védendő területhasználatú területeken.  

 

A várható környezeti következmények alapján megállapítható: 

A tervezett módosítások megfeleltethetők a vonatkozó környezetvédelmi, értékvédelmi jogszabályokban 
foglalt előírásoknak. A terv megvalósulásának várható környezeti hatásai, a szükséges 
környezetvédelmi intézkedések érvényesítésével, a környezeti határértékeken belül tarthatók, nem 
zavarók. 

Az 1. sz. módosítási terület esetén a jelenleg még mezőgazdasági művelés alatt álló, de a TSZT-n már 
kijelölt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület tervezett szabályozása, illetve megvalósítása, a 
védett természeti környezetre, valamint az épített környezetre nem okoz kedvezőtlen környezeti hatást.  

A 2. sz. módosítási terület esetén, a különleges mezőgazdasági üzemi területet érintő módosítás 
megfeleltethető a vonatkozó környezetvédelmi, értékvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

A 3. sz. módosítási terület esetén a jelenlegi területhasználattal összhangban, a tervezett különleges 
beépítésre nem szánt rekreációs terület kijelölése és fejlesztése, az épített és a természeti környezetre 
várhatóan nem jelent jelentősen zavaró környezeti hatást.   

Az építésre és a környezet védelmére vonatkozó előírások betartása esetén, a módosítások a beépített, 
védendő településrészekre, a természeti környezet környezetminőségére nem lesznek káros hatással  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök módosításához külön 
környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 

A SZABÁLYOZÁS CÉLJAINAK ÉS ESZKÖZEINEK ISMERTETÉSE, AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI, A 
SZABÁLYOZÁS ALAPELVE, A VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK JAVASLATA, A SZABÁLYOZÁS 
ESZKÖZEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
1.sz. tervezési terület: 0195/1, 0195/2 és 0195/3 hrsz -ú területek  

 
 

▪ A helyi építési szabályzatban (HÉSZ) az alábbi módosítások szükségesek: 

▪ a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Terv 

(SZT) módosítása keretében, az övezet átsorolása Kereskedelmi szolgáltató terület építési 

övezetére (Gksz), a jelenlegi Mko-2 jelű távlati településfejlesztési szempontból korlátos 

mezőgazdasági terület övezetből, a HÉSZ alábbi módosításával: 

 
39. Kereskedelmi, szolgáltató övezetek általános előírásai 

39. § 
(1) Az építési övezet a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, 10 m-es épületmagasságot meg 
nem haladó gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  
(2) Az építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.  
(3) Az építési övezetben elhelyezhető épület - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás 
hiányában:  

 
a) elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú;  

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
szolgáló lakás;  

c) igazgatási, iroda;  

d) sport;  

e) parkolóház, üzemanyagtöltő,  
rendeltetést tartalmazhat.  
(4) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények:  
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,  
b) közműpótló műtárgy,  
c) hulladéktartály-tároló,  
d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,  
e) kerti építmény,  
f) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,  
g) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  
 

40. Kereskedelmi, szolgáltató övezetek egyedi előírásai 
40. § 

(1) Az építési övezetben a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket az 1. 
melléklet 4. pontja tartalmazza.  
(2) A Gksz-1 és Gksz-4 jelű építési övezetekben  
a) az elhelyezhető épület a 41. § (3) bekezdés szerinti rendeltetéseken kívül hitéleti, nevelési, 
oktatási, egészségügyi, szociális, valamint kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést is 
tartalmazhat,  
b) 28 szabályozási terv eltérő ábrázolása hiányában az előkert mérete 5 m, az oldalkert mérete 10 
m, a hátsókert mérete 10 m, kivéve a Némedi major területén elhelyezkedő gazdasági 
területeket, ahol az oldalkert minimális mérete 5 m is lehet, ha a szomszédos telkeken álló 
épületek tűztávolsága és egyéb - az építmények telepítésére vonatkozó - szabályok ezt lehetővé 
teszik,  
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c) szabályozási terv eltérő ábrázolása hiányában - amennyiben a környező beépítés lehetővé 
teszi - az építési hely az észak-nyugat, észak-kelet irányba eső oldalsó telekhatár mentén, attól 
legalább 1 m távolságra (csurgótávolság) helyezkedik el,  
d) 29  
(3) 30A Gksz-2 jelű építési övezetben szabályozási terv eltérő ábrázolása hiányában az előkert 
mérete 5 m, az oldalkert mérete 3,75 m, a hátsókert mérete 6 m.  
(4) A Gksz-3 jelű építési övezetben  
a) az elhelyezhető épület a 41. § (3) bekezdés szerinti rendeltetéseken kívül kulturális, közösségi 
szórakoztató rendeltetést is tartalmazhat,  
b) magánút létesítése esetén annak szélessége legalább 16 m,  
c) az előkert mérete a Pesti út felől 20 m, egyéb helyen 5 m, az oldalkert mérete 5 m, a hátsókert 
mérete 10 m,  
d) a Pesti út tengelyétől mért 20 m-en belül kerítés nem létesíthető,  
e) 31  
(5) 30A Gksz-5 jelű építési övezetben szabályozási terv eltérő ábrázolása hiányában az 
előkert mérete 5 m, az oldalkert mérete 5 m, a hátsókert mérete 10 m.  

 

 
8 Gksz-5 5000 - SZ 35 10 20 40 
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Szabályozási tervlap javasolt módosítása: 

 
 

 
 

 
2.sz. tervezési terület: 0514/3 hrsz -ú területek  
 
▪ A helyi építési szabályzatban (HÉSz) valamint, az annak mellékletét képező szabályozási 

terven (SZT) az alábbi módosítások szükségesek: 
 

45. Különleges övezetek egyedi előírásai 
45. § 

(23) A K-Mü jelű építési övezet a meglévő és tervezett mezőgazdasági üzemi telephelyek, volt 
majorok területe.  
(24) A K-Mü jelű építési övezetben elhelyezhető épület:  
a) állattartó épületek és az állattartáshoz szükséges egyéb építmények,  
b) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,  
c) a közegészségügyi előírások teljesülése esetén a tulajdonos, a használó és a személyzet 
számára szolgáló legfeljebb 2 szolgálati lakás  
d) a közegészségügyi előírások teljesülése esetén kereskedelmi célú vendéglátó és szállás jellegű 
szolgáltató épület  
e) irodaépület,  
f) mezőgazdasági gépek számára műhelyépületek és nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomás,  
g) a gazdasági terület tulajdonosa, a használója és a személyzete számára sportépítmény,  

rendeltetést tartalmazhat. 
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10 K-Mü-1 5000 - SZ 40 10 40 40 

A szabályozási tervlap javasolt módosítása, a 0514/3 hrsz-ú terülere: 

 

 
 

 
 



65 

 

3. sz. tervezési terület 0259/118-119 hrsz-ú, 0259/77  hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú területek 
A helyi építési szabályzat (HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező, szabályozási terven 
(SZT) az alábbi módosítások szükségesek: 
 

A területre vonatkozóan a HÉSZ kiegészítése szükséges a 60. Különleges beépítésre nem szánt 
területek általános előírások fejezetében, mivel jelenleg a HÉSZ nem tartalmaz erre vonatkozó 
előírásokat, különleges beépítésre nem szánt rekreációs övezetet. 
 
A HÉSZ kiegészítése az alábbiak szerint javasolt: 

 

60. Különleges beépítésre nem szánt területek általános előírások 
60. § 

A különleges beépítésre nem szánt területek a rendeltetésüknek megfelelően az alábbi 
övezetekre tagozódnak:  
a) Különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezete (Kb-B)  
b) Különleges beépítésre nem szánt honvédelmet és nemzetbiztonságot szolgáló terület övezete 
(Kb-Hv)  
c) Különleges beépítésre nem szánt hulladékkezelő terület övezete (Kb-Hull)  
d) Különleges beépítésre nem szánt közmű terület övezete (Kb-köz)  
e) Különleges beépítésre nem szánt rekreciós terület övezete (Kb-Rek). 
 

„64./A. Különleges Rekreációsterület övezetének előírásai 
64./A. § 

(1) Az Kb-Rek jelű övezetben a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket 
az 1. melléklet 19. pontja tartalmazza.  
 
(2) Az övezetben  

a) a sportot, lovas sportot, szabadidő aktív eltöltését, kikapcsolódást szolgáló 
épültetek, 

b) kulturális, közösségi szórakoztató épület, 
c) illetve a főfunkcióhoz kapcsolódó egyéb kiszolgáló épületek, 
d) a 60 000 m2-t meghaladó telken legfeljebb két lakás helyezhető el, egy a 

tulajdonos és egy a személyzet számára. 
e) az előkert mérete 5,0 m, az oldalkert mérete 4,0 m. 

 
(3) Az övezetben kerítés létesíthető: 

a) kivett művelési ágban, 
b) terményvédelmi indokból, 
c) továbbá állattartás érdekében. 

 
19. Különleges rekreációs területek övezete (Kb-Rek) 
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4. Kb-

Rek 
10000 - 5000 10 7,5 7,5 80 

 
 
Az SZT módosításának keretében szükséges, az általános mezőgazdasági terület egy részének (Má) 
övezeti átsorolása, Különleges beépítésre nem szánt, rekreációs övezetbe (Kb-Rek); valamint a 
védőerdő terület egy részének átsorolása, Különleges beépítésre nem szánt rekreációs övezetbe (Kb-
Rek). 
 

SZT  javasolt módosítása: 
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4. sz. tervezési terület: 1912/2 hrsz-ú terület 
 

A helyi építési szabályzat (HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező, szabályozási terven 
(SZT) az alábbi módosítások szükségesek: 
 
HÉSZ módosítás nem szükséges. 
A szabályozási tervlap az alábbiak szerint módosul: 
 

 
5.sz. tervezési terület:  2077 hrsz -ú terület 
 

A helyi építési szabályzat (HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező, szabályozási terven 
(SZT) az alábbi módosítások szükségesek: 
 
HÉSZ kiegészítése szükséges: 
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Hely: 42. § (2) e) 
 

Új: 
 

(2)e) Az előkert mérete 10 m, az oldalkert mérete 5 m, a hátsókert mérete 10 m, mely 
szabály alól kivételt csak a Kiss János utcában tervezett tűzoltószertár rendeltetésű 
épület jelent, mely épületet technológiai okokból a kerítésvonalra ki lehet helyezni,” 

 
 
A szabályozási tervlap nem módosul. 
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ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajz megnevezése 
 

Földhivatali alaptérkép 

Ócsa Város  - Településszerkezeti terv – kivonat  

Ócsa Város  - Szabályozási terv – kivonat  

Területfelhasználási és beépítettségi-, közlekedési- és zöldfelületi vizsgálat  

Környezetalakítási-, Közlekedési- és Zöldfelületi javaslat  
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Földhivatali alaptérkép kivágat - 0259/118, 0259/119,

0259/25, 0259/77 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086
FA-3
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Földhivatali alaptérkép kivágat -  1912/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

FA-4

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086



beépítetlen terület

Ipartelep

Ipartelep

Ipartelep

Ipartelep
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É

Hatályos Településszerkezeti terv kivágat - 0195/1, 0195/2,

0195/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

TSZT-1

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

Beépítésre szánt területek

kereskedő, szolgáltató terület

belterületi határ

vasút és közút védőterület
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Hatályos Településszerkezeti terv kivágat - 0514/3 hrsz-ú

ingatlanra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

TSZT-2

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

Beépítésre szánt területek

Különleges mezőgazdasági

üzemi terület

Közmű

22 kV-os villamosenergia gerinc

elosztóhálózat az oszlop tengelyétől

mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
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É

Hatályos Településszerkezeti  terv kivágat - 0259/118, 0259/119

0259/25, 0259/77,  hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

TSZT-3

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

Beépítésre nem szánt területek

gazdasági erdőterület

általános mezőgazdasági terület

22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az

oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel

vasút és közút védőtávolsága

közlekedés

tervzett országos főút

közmű



Hatályos Településszerkezeti  terv kivágat - 1912/2 hrsz-ú ingatlanra

vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

TSZT-4

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

Beépítésre szánt területek

településközpont vegyes terület

közlekedés

tervzett kerékpárút útvonal

Vt



Hatályos Szabályozási tervlap kivágat - 0195/1, 0195/2, 0195/3

hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

SZT-1

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

belterület határ

korlátos mezőgazdasági terület

Mko

beéptésre nem szánt terület

vasút és közút védőtávolsága



Hatályos Szabályozási tervlap kivágat - 0514/3 hrsz-ú

ingatlanra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

SZT-2

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

építési övezet / övezet határa

beépítésre szánt övezet

K-Mü

különleges mezőgazdasági üzemi terület

22 kV-os villamosenergia elosztóhálózat az oszlop

tengelyétől mért 7-7 m biztonsági övezett - meglévő



Má

Hatályos Szabályozási tervlap kivágat - 0259/118, 0259/119,

0259/25, 0259/77 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

SZT-3

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

beépítésre nem szánt terület

általános mezőgazdasági terület

Má

védelmi erdőterületEv

NAGÉV Cink Kft. tüzihorganyzó üzemi légszennyező

pontforrásaitól mért 300 m-es védőtávolság

tervzett országos mellékút

vasút közút védőtávolsága

kataszteri erdészeti állomány

22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az oszlop

tengelyétől mért 7-7 m biztonsági övezett - meglévő



Hatályos Szabályozási tervlap kivágat - 1912/2 hrsz-ú

ingatlanra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

építési övezet / övezet határ

településközpont vegyes terület

Vt

beéptésre szánt terület

SZT-4

geotechnikai jelentés készítendő
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logisztika,

raktározás

iroda

kamion parkoló

Környezetalakítási tervlap a 0195/1, 0195/2, 0195/3 hrsz-ú

ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

KA-1

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

belterület határ

tervezett belterület határ

javasolt telekhatár

építési hely

tervezett épület/építmény

közterületi zöldfelület

telken belüli burkolt felület

telken belüli zöldfelület

köztrületi burkolt felület, útburkolat

szabályozási vonal
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0503/38

0503/37
0514/4

0546/6

0514/3

Környezetalakítási tervlap - meglévő állapot -

a 0514/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

meglévő épület / építmény

telken belüli burkolt felület

telken belüli zöldfelület

KA-2
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0503/38

0503/37
0514/4

0546/6

0514/3

Környezetalakítási tervlap - tervezett állapot -

a 0514/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

KA-2

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

meglévő épület/építmény

telken belüli burkolt felület

telken belüli zöldfelület

tervezett épület / építmény
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Tervezett
takarmánytároló

Lovas pálya
Tervezett
tanterem, pihenő 
100 m2

1000 m2

Környezetalakítási tervlap a 0259/118, 0259/119, 0259/25,

0259/77  hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

KA-3

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

meglévő épület/építmény

telken belüli burkolt felület

telken belüli zöldfelület

tervezett épület/építmény
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21462664
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1912/1

Környezetalakítási tervlap - tervezett állapot -

a 1912/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítás tervezési területe

KA-4

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

meglévő épület/építmény

telken belüli burkolt felület

telken belüli zöldfelület

tervezett épület / építmény



III. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2021. (II.24.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló  

100/2017. (IV.26.) Kt. számú határozat módosításáról 

 

ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
 […] 

 
 Felülvizsgálati  

TSZT 
Javasolt  
TSZT 

Változás aránya 

Területfelhasználás  
Terület  
(ha) 

 

Közig. 
területen 
belüli 
aránya 
(%) 

Terület  
(ha) 

Közig. 
területen 
belüli 
aránya 
(%) 

Terület  
(ha)  

Közig. 
területen 
belüli 
aránya 
(%) 

Beépítésre nem szánt terület: 

Mezőgazdasági 
területek összesen: 

2945,6 36,08 2842,01 34,81 -103,59 - 3,47 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt területek 
összesen: 

447,1  5,48 487,39  5,97 +40,79  +8,82  

[…] 
 

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

Mezőgazdasági térség 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
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 
sorolható;” 

  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV&searchUrl=/gyorskereso#lbj8idc1c7
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Budapesti Agglomeráció Településszerkezeti terve alapján, Ócsa város 
mezőgazdasági térsége összesen: 32131143,67 m2, azaz 3213,11 ha 
 
Ócsa Város Településszerkezeti tervében a mezőgazdasági területfelhasználás területe 
összesen: 2850,4 ha TSZT szerint, ami a BATrT szerinti mezőgazdasági térség 88%-a. 
 
Tervezett Kb-Rek terület összesen: 8,39 ha 
 

BATrT - mezőgazdasági térség 
Ócsa Város közigazgatási területén 

belül 
MTrT 11. § értelmében: 

100%: 3213,11 ha 

legalább 75% elsődlegesen mezőgazdasági 
terület: 2409,9 ha 
Ócsán, a TSZT szerinti mezőgazdasági terület 
2850,4 ha,  88%, megfelelő 

 75% - ból (annak kevesebb mint felén, azaz a 
mg-i térség 100%- ból annak kb. 37,0 % -án) 
egyéb lehetséges területfelhasználásként is 
kijelölhető: 1180,851ha 

A mezőgazdasági térség területének 75%-án 
belül, az elsődlegesen mezőgazdasági terület 
mellett lehetséges egyéb 
területfelhasználásként már kijelölt: 
- 250042,97 m2, azaz 25,0 ha bányaterület, 
- 519478,05 m2, azaz 51,95 ha védőerdő 

1180,851 ha – 25,0 ha – 51,95 = 1103,901 ha 

A mezőgazdasági térség területének 75%-án 
belül az elsődlegesen mezőgazdasági terület 
mellett lehetséges, egyéb 
területfelhasználásként tervezett kijelölés:  
Má --> Kb-Rek 8,39 ha tervezett beépítésre 
nem szánt rekreációs terület 

1103,901 ha – 8,39 ha = 1095,511 ha 

 
Azaz a TSZT javaslat MEGFELEL az előírásnak! 

[…] 
 

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 

A korábbi módosítás számítási eredménye az alábbiak szerint változik: 
 

1. A jelen módosítás előtti – a hatályos TSZT-ben rögzített – állapot: 
A település területének BIA értéke, a korábbi TSZT szerint: 40 533,9 
A település területének BIA értéke, a javasolt (hatályos) TSZT szerint: 40 774,3 
BIA érték különbözet: +240,4 

 

2. A jelen módosítás következtében bekövetkező változás:  
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) 
bek. b) pontja szerint, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg, a 
település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét 
a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai 
szerint kell számítani. A módosítás kapcsán a Településszerkezeti tervben új beépítésre 
szánt terület kijelölésére nem kerül sor, így a biológiai aktivitásérték számítása nem 
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szükséges. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a 
beépítésre szánt övezetek területe összességében a módosítás során nem növekszik, a 
biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartásának igazolása érdekében a biológiai 
aktivitásérték számítása és kompenzációja nem szükséges.  

 
ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVLAPJA AZ ALÁBBIAK SZERINT 

MÓDOSUL: 
 

TSZT módosítással 
érintett hrsz-ek: 

jelenlegi 
területfelhasználás 

 
tervezett területfelhesználás 

0259/118-119 e.r., 
0259/77 e.r. 

általános 
mezőgazdasági 

terület 

Má 

➔ 
különleges beépítésre nem 

szánt rekreációs terület 

Kb-Rek 

0259/118-119 e.r., 
0259/77 e.r. 

általános 

mezőgazdasági 
Má 

➔ 
védőerdő terület 

Ev 

0259/25  e.r. 
  

védőerdő terület 

Ev 

➔ különleges beépítésre nem 
szánt rekreációs terület 

Kb-Rek 

 
Fentieknek megfelelően Ócsa Város közigazgatási területére jóváhagyott 
Településszerkezeti tervlapon a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül. 
 
Ócsa Város 100/2017. (IV.26.) Kt. sz. határozat mellékletét képező 
Településszerkezeti tervlap a 0259/118-119hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú 
területre hatályát veszti, és helyébe a jelen határozat 1.sz mellékletét képező TSZT/3M 
jelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép. 
E határozat 2021. március 27-én lép hatályba. 
 
 
 
Felelős: Bukodi Károly polgármester 
 
 
 
  
…………………………………………… ………………..…………………………. 
 Bukodi Károly    Dr. Molnár Csaba 
 polgármester  jegyző 
 

 

1.sz. melléklet 

Rajzszám Rajz megnevezése 

TSZT/3M 
Ócsa Város Településszerkezeti tervének módosítása a 
0259/118-119hrsz-ú, 0259/25 hrsz-ú, 0259/77 hrsz-ú 
területekre 

M=1: 4 000 

 





Ev

Kb-Rek

É

Módosítás Településszerkezeti  terv kivágata - 0259/118, 0259/119

0259/25, 0259/77,  hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítással érintett terület

TSZT/3M

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

Beépítésre nem szánt területek

védelmi erdőterület

általános mezőgazdasági terület

Közlekedés

22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az

oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel

tervzett főút

vasút és közút védőtávolsága

Közmű

különleges beépítésre nem szánt

rekreációs terület

Jóváhagyva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2021. (II.24.) sz. önkormányzati határozatával, mely

módosította a 100/2017. (IV.26.) önkormányzati határozatát.























Gksz-5

Mko-2

É

Módosított szabályozási tervlap kivágat - 0195/1, 0195/2,

0195/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítással érintett terület

SZT-2/A

-M1

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

belterület határ

tervezett belterület határ

javasolt telekhatár

kötelező megszüntető jel

beépítésre szánt terület

korlátos mezőgazdasági terület

Mko

beépítésre nem szánt terület

kereskedelmi gazdasági terület

Gksz

javasolt megszüntetőjel

szabályozási vonal

Jóváhagyva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendeletével, mely

módosította a 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét.



Kb-Rek

Ev

É

Módosított szabályozási tervlap - 0259/118, 0259/119,

0259/25, 0259/77 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

módosítással érintett terület

SZT-2/A

-M2

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

építési övezet / övezet határ

védelmi erdőterület

Ev

különleges rekreációs területKb-Rek

beépítésre nem szánt övezetek

általános mezőgazdasági terület

Má

NAGÉV Cink Kft. tüzihorganyzó üzem légszennyező

pontforrásaitól mért 300 m-es védővávolság

tervezett országos mellékút

vasút és közút védőtávolsága

kataszteri erdészeti állomány

22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az

oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel

Jóváhagyva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendeletével, mely

módosította a 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét.



K-Mü-1

É

Szabályozási terv módostás - 0514/3 hrsz-ú ingatlanra

vonatkozóan

módosítással érintett terület

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

építési övezet / övezet határa

beépítésre szánt terület

K-Mü

különleges üzemi terület

SZT-2/B

-M1

22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az

oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel

Jóváhagyva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendeletével, mely

módosította a 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét.



Vt-3

Vt-2

1912/2

É

Szabályozási terv módostás - 1912/2 hrsz-ú ingatlanra

vonatkozóan

módosítással érintett terület

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

településtervező közlekedésmérnök

MMK 01-5295, K1d-1

TK 01-5086, TT/1T 01-5086

építési övezet / övezet határa

beépítésre szánt terület

Vt
településközpont vegyes terület

SZT-1/B

-M1

geotechnikai jelentés készínetndő

Jóváhagyva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendeletével, mely

módosította a 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét.


