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BEVEZETÉS 

A településrendezési tervek módosítási javaslatának célja 

 

Jelen dokumentáció a Gerjen északi részén található, kertes mezőgazdasági besorolású „Karikás” 

nevű terület hasznosíthatósága érdekében Gerjen Község Önkormányzatának megbízásából, 

illetve a belterülettől nyugatra található kiskertes mezőgazdasági besorolású 1202, 1203, 1204, 

1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok hasznosíthatósága érdekében Lau-Ger Építőipari és Szolgáltató 

Kft. (továbbiakban: Fejlesztő) megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. készítette.  

 

A településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ) módosításának javaslata a változással érintett 

területeket érintően készült Telepítési Tanulmánytervvel kapcsolatosan Gerjen Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2021. (VII.25.) számú határozatában hozott támogató 

településfejlesztési döntése alapján. 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK: 

 Karikás Kertek területén kertvárosi lakóterület (Má ⇒ Lke) kialakítása a meglévő 

belterülethez kapcsolódóan, mely a közeljövőre prognosztizált letelepedési igények 

kiszolgálására tervezett. 

 Fejlesztő területén az Ófalutól nyugatra eső, külterületen 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 

hrsz.-ú ingatlanok gazdasági célú hasznosítása (Má ⇒ Gksz). Első ütemben, rövidtávon a 

1206 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével egy raktár-iroda funkciójú csarnok megépítése 

tervezett tüzép telephelyként való hasznosításra, míg II. ütemben, középtávon 

szerelőműhely, vashajlító üzem, illetve beton elemek gyártására szolgáló üzem kialakítása 

tervezett az ezeket kiszolgáló irodai létesítmények kialakítása mellett.  
 

Mindkét változtatás új beépítésre szánt terület kijelölését igényli, mellyel összefüggésben az 

országos építésügyi előírások értelmében a település biológiai aktivitásérték (BIA) egyenértékét 

is meg kell őrizni. 

Ennek biztosítására a 

 Fejlesztői terület BIA egyenlege a Karikás északi részén-, 

 Karikás terület BIA egyenlege a területen és közvetlen környezetében tervezett közpark 

és a település közigazgatási területének déli részét érintő néhány ingatlan véderdőbe 

(Ev) való átsorolásával teljesül. 
 

A tervezett elképzelések a hatályos szabályozás keretein belül nem megvalósíthatóak, ezért a 

TSZT és a HÉSZ módosítására van szükség.  
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 15. § (1) b.) pontjának megfelelően 

a településrendezési eszközök módosításának megalapozásául telepítési tanulmányterv készült. 

A Tanulmánytervben megfogalmazott változtatási irányok támogatásáról a képviselő-testület 

51/2021. (VII.25.) számú határozatában döntött.  
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A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) 

bekezdése alapján: 
 

„A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti 

terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a 

településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet 

a) legkésőbb 2021. december 31-ig megkezdett készítése és módosítása során a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. 

Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 

b) 2022. január 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése alapján 
 

„A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően 

hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2021. december 31-

ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint,  

a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 

tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, 

b) az együtt tervezendő terület esetén 

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának, vagy 

bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak 

alkalmazásával történhet.” 

 

Fentiek értelmében a 60/2003. (VI.2.) számú önkormányzati határozattal elfogadott 

TSZT és a14/2003. (VI.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott HÉSZ jelen 

módosítása az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és 

alkalmazása szerint készült. 

 

 

 

 

 

 

Fentiek értelmében a tervezett TSZT, HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetése és 

véleményezése a testület kiemelő határozata alapján tárgyalásos eljárásban került 

lefolytatásra. Az Állami Főépítész a TOB/2/00142-21/2021. ügyiratszámú záró szakmai 

véleményében hozzájárult a tervi munkarészek elfogadásához. 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj243idcf90
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JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 

 
  



Gerjen Község Önkormányzata  

__________________________________________________________________________ 

 

KIVONAT 

 

Készült Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 16. napján 

megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2021.(XII.16.) számú határozata 
Gerjen Község Településszerkezeti Tervének eseti módosításáról az 51/2021. (VII.22.) számú 

képviselő-testületi felhatalmazás alapján 

 
 

1. Gerjen Község Önkormányzata a többször módosított 60/2003. (VI.2.) számú Ök. 
határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét  
a) a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező L-M1 jelű leírás, 
b) a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező TSZT-1M jelű, 3. sz. mellékletét képező TSZT-

2M jelű, 4. sz. mellékletét képező TSZT-3M jelű, 5. sz. mellékletét képező TSZT-4M jelű és 

6. sz. mellékletét képező TSZT-JMjelű tervlapok 

szerint módosítja. 

 
2. Új területfelhasználási kategória nem kerül bevezetésre, azonban a tervezett belterület 

határa 17,3 ha-ral nő. A területfelhasználási egységek területi mérlege az alábbiak szerint 
változik: 

 

Változással érintett 
területfelhasználási 

kategóriák 

Terület 
(ha) 

változás 
iránya 

Módosítás szerinti területfelhasználási 
kategóriák 

Terület 
(ha) 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület  

18,2 

⇨ 

Kertvárosias lakó (Lke) 13,21 

Közpark (Z) 0,13 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,01 

Közlekedési terület (Köu) 5,15 
Közlekedési terület 0,14 

Falusias lakóterület 0,14 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület 

0,64 

⇨ 
Közpark (Z) 

(BIA pótlás és a lakót szolgálóan az 5%) 
0,68 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület  

0,04 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület 

1,12 ⇨ Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) 1,12 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

10,64 

⇨ 
Védelmi erdőterület (Ev)  

(BIA pótlás területe és a gazdasági területet 
szolgálóan az 5%) 

11,18 
Általános hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,54 

Összesen: 31,47  Összesen: 31,47 

 

 

 





 
- 1. melléklet az L-M1 jelű leírásról a 81/2021.(XII.16.) számú határozathoz - 

 
A településszerkezeti terv leíró része az alábbi fejezetekkel egészül ki: 
 

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 
 

1.) A Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület (Gksz) az 51162 sz. országos mellékút 
mentén: 
Kijelölése rövid és középtávú megvalósítással tervezett, melynek értelmében  
a) I. ütemben, rövidtávon, azaz 1-2 éven belül a 1206 hrsz-ú ingatlan fejlesztése, míg  
b) II. ütemben, középtávon, azaz 4 éven túl a 1202-1205 hrsz-ú ingatlanok fejlesztése 
az alábbi területfelhasználási változásokat eredményezi: 

 

Hatályos TSZT szerint Terület (ha)  Javasolt TSZT szerint Terület (ha) 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület (Mke) 

0,24 ⇨ 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület (Gksz) I.ütem 
0,24 

0,88 ⇨ 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület (Gksz) II.ütem 
0,88 

Összesen: 1,12  Összesen: 1,12 
 
 

2.) A Kertvárosias lakóterület fejlesztése (Lke) a Karikás területén az alábbi 
területfelhasználási változásokat eredményezi: 

 

Változással érintett 
területfelhasználási 

kategóriák 

Terület 
(ha) 

változá
s 

iránya 

Módosítás szerinti 
területfelhasználási kategóriák 

Terület 
(ha) 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület  

18,2 

⇨ 

Kertvárosias lakó (Lke) 13,21 

Közpark (Z) 0,13 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,01 

Közlekedési terület (Köu) 5,15 
Közlekedési terület 0,14 

Falusias lakóterület 0,14 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,64 

⇨ 
Közpark (Z) 

(BIA pótlás és a lakót szolgálóan az 5%) 
0,68 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület  

0,04 

Összesen: 19,17  Összesen: 19,17 
 

3.) Az 1) és 2) pontban részletezett módosítások során szükségessé váló BIA egyenleg 

megtartásának követelménye az alábbi területfelhasználás változásokat eredményezi: 
 

Hatályos TSZT szerint Hrsz Terület (ha)  Javasolt TSZT szerint Terület (ha) 

Általános hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

024/29 
 

0,54 
 

⇨ 
Védelmi erdő 

(BIA pótlás +5%) 

0,54 
0,09 
0,1 

0,33 
1,79 
3,12 
2,9 

2,31 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

025/1 
025/2 
025/3 
094/6 
094/8 

0135/3 
0135/4 

 
0,09 
0,1 

0,33 
1,79 
3,12 
2,9 

2,31 
 

Összesen:  11,18  Összesen: 11,18 

  



A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
A Karikás és a gazdasági terület fejlesztésével a község területfelhasználásának területi mérlege 
az alábbiak szerint változik: 

Változással érintett 
területfelhasználási 

kategóriák 

Terület 
(ha) 

változás 
iránya 

Módosítás szerinti 
területfelhasználási kategóriák 

Terület 
(ha) 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület  

18,2 

⇨ 

Kertvárosias lakó (Lke) 13,21 

Közpark (Z) 0,13 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,01 

Közlekedési terület (Köu) 5,15 
Közlekedési terület 0,14 

Falusias lakóterület 0,14 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,64 

⇨ 
Közpark (Z) 

(BIA pótlás és a lakót szolgálóan az 5%) 
0,68 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület 

0,04 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

1,12 ⇨ 
Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató 

(Gksz) 
1,12 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

10,64 

⇨ 
Védelmi erdőterület (Ev)  

(BIA pótlás területe) 
11,18 

Általános hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,54 

Összesen: 31,46  Összesen: 31,46 
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
A MATrT 12. § „(3) FELTÉTEL – BIZTOSÍTOTT 
INDOKLÁS: Az újonnan beépítésre szánt lakóterület növekményének 5%-át (0,67 ha) 
meghaladóan összesen 0,81 ha zöldterület és a gazdasági terület növekmény 5%-át (0,056 ha) 
meghaladó, a BIA szinten tartás okán történő 11,18 ha a véderdő kijelölés által BIZTOSÍTOTT. 
 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
A változással Gerjen Község biológiai aktivitás értékében 3,69 BIA érték-többlet keletkezik. A 
Biológiai Aktivitás Érték (BIA) egyenleg biztosításának kimutatása: 

Változás előtti BIA érték +97,05 

-  Változás utáni BIA érték +36,98 

Változás BIA egyenlege -57,07 

hrsz Terület (ha) 
Tervezett Meglévő 

BIA pótlás mutatói 
számított

BIA érték területfelhasználási kategória 

024/29 0,54 Ev Má 9-3,7=5,3 2,86 

024/30 0,64 Z Mko 6-3,7=2,3 1,47 

025/3 0,33 Ev Mko 9-3,7=5,3 1,75 

025/2 0,1 Ev Mko 9-3,7=5,3 0,53 

025/1 0,09 Ev Mko 9-3,7=5,3 0,47 

1050 0,04 Z Mke 6-5=1 0,04 

0135/3 2,9 Ev Mko 9-3,7=5,3 15,37 

0135/4 2,31 Ev Mko 9-3,7=5,3 12,24 

094/6 1,79 Ev Mko 9-3,7=5,3 9,48 

094/8 3,12 Ev Mko 9-3,7=5,3 16,54 

 11,86    +60,76 

A változás BIA egyenlege a pótlással: 60,76-57,06=+3,69 

 
 



GERJEN
81/2021. (XII.16.) 

önkormányzati határozat 
2. sz. melléklete"Karikás kertek"SZERKEZETI TERVLAPM=1:5000

TSZT-1MKészült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.



TSZT-2MKészült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.

51162
	sz.	út

Gksz

GERJEN
81/2021. (XII.16.) 

önkormányzati határozat 
3. sz. melléklete"Fejlesztői terület" SZERKEZETI TERVLAP M=1:5000



TSZT-3M

GERJEN
81/2021. (XII.16.) 

önkormányzati határozat 
4. sz. melléklete"Karikás kertek"SZERKEZETI TERVLAPM=1:5000

Készült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.
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TSZT-4M

FADD

GERJEN
81/2021. (XII.16.) 

önkormányzati határozat 
5. sz. melléklete"Karikás kertek"SZERKEZETI TERVLAPM=1:5000

Készült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.

FADD



BEEPITESRE SZANT TERULETEK

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

KOZLEKEDES

Tervezett

GERJEN KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

TSZT-JM

TELEPULESTERVEZES

2021. december

GERJEN KÖZSÉG 81/2021. (XII.16.) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 6. SZ. MELLÉKLETE

TAJRENDEZES
Vezető tervező: Sin Emı́liaTT/1 01-4667, TR 01-4657 KOZLEKEDES TERVEZES: Mobil City Mérnöki Tanácsadó Bt.

Tervező:Sunkel Diána Alexandra
Vezető tervező: Koprda IldikóK 01-5171, TK 01-5171, TR 01-5171

KOZMUTERVEZESVezető tervező: Samu Katalin03-01037, 03-06790 VZ-TEL, ME-VZ, MV-VZ
Tervező:Veklyuk Vivien Vezető tervező: Macsinka Klára13-1017, KE-K, Tkö

Tervező:Utassy Anna

Készült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.

Tervező:Boldizsár Attila

Belterületi határ
_ Kertvárosias lakóterület

Falusias lakóterület
Kereskedelmi, szolgáltató terület

_ Védelmi erdő
Zöldterület (közpark)
Tervezett kerékpárút
Országos mellékút

Megtartandó

M= 1: 5000

INFORMATIV ELEMEKTelekhatár
SzintvonalakMódosı́tással érintett terület határa

Utemezések határa
MUVI ERTEKVEDELEMRégészeti lelőhely határaRégészeti lelőhely határa

JELMAGYARAZAT





e) háztartási célú húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
f) háztartási célú komposztáló,
g) kerti szabdlépcső.

(3) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott melléképítményeken kívül, mint kiegészítő rendeltetésű építmény: nyárikonyha, mosókonyha, barkácsműhely építési helyen belül önállóan, legfeljebb bruttó 10 
m2-ben elhelyezhető. 

(4) Az építési övezet építési telkeinek elő-, oldal-, és hátsó kertjeiben melléképítmény elhelyezése nem megengedett, kivétel a hulladéktartály tároló, mely előkertben, legfeljebb 2,0 méteres belmagassággal elhelyezhető. 
(5) Az építési övezetben lakókocsi, nem építési felvonulási célú konténer, sátor ideiglenes jelleggel sem létesíthető. 
(6) Az önállóan elhelyezhető kereskedelmi-szolgáltató épület építménymagassága az építési övezetben meghatározott értéket legfeljebb 1,5 méterrel meghaladhatja. 
(7) Kiegészítő rendeltetésű építmények építménymagassága az építési övezetben megengedett építménymagasság értékével megegyező érték. 
(8) A lakó rendeltetést kiszolgáló gépjármű elhelyezést a lakóépülettel egy tömegben kell biztosítani. 
(9) A térszín alatti beépítés mértéke nem haladhatja meg az építési övezetben meghatározott beépítés kétszeresét, mely az elő-, oldal-, és hátsókert területébe nem nyúlhat és annak legalább 50%-át az épület alá helyezetten kel kialakítani.  
(10) Az építési övezetben építmény elhelyezése az alábbi szabályok szerint meghatározott építési határvonalak által kialakuló építési helyen belül megengedett: 

a) előkert: a 17,0 méternél kisebb, a telek legkeskenyebb pontján mért telekmélység esetén0,0 méter, a 17,0-25,0 méter közötti, a telek legkeskenyebb pontján mért telekmélységesetén 3,0 méter, ettől eltérő esetekben 5,0 méter.
b) oldalkert: az építési övezetben meghatározott legnagyobb építménymagasság értékének

fele,

c) hátsókert:6,0 méter.
(11) Az épület közterület felé néző homlokzati falsíkjának legalább 40%-át az előkerti építési határvonalra illesztetten kell kialakítani, mely szabályt két épület kialakítása esetén kizárólag a közterület felöli építési határvonaltól számított 10,0 méteren belül elhelyezett épületre vonatkozóan kell alkalmazni. 
(12) Az építési övezetben indokolt esetben fekvő telek kialakítható. Fekvő telek fogalma: az az építési telek, mely utcafronti telekvonalának szélessége kisebb, mint az utcára merőleges, oldalkerti telekvonal hosszúsága, melynek egyike legalább 16 méter kell, hogy legyen. 
(13) Az építési övezet közművesítettségi mértéke és módja: teljes közüzemi vagy egyedi módon 

megoldva. 

(14) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekméretet, annak előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettség-, legkiesebb zöldfelületi arány-, és a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékét az 1. számú melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.”.” 



3.§ A Rendelet a következő 9/A. §-al egészül ki: „9/A.§ 

Az Gksz-2 jelű építési övezet részletes előírásai 

(1) Az építési övezetben építmény elhelyezése az alábbi szabályok szerint meghatározott építési határvonalak által kialakuló építési helyen belül megengedett: 
a) előkert:0,0 méter, 
b) oldalkert: 5,0 méter. 
c) hátsókert: 6,0 méter. 

(2) Az építési övezetre előírt zöldfelületi minimumot a hátsó és oldalkertekben egybefüggően, háromszintes növényállománnyal kell kialakítani. 
(3) Az építési övezetben elhelyezhető mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú: 

a) kereskedelmi-szolgáltató, 
b) raktár, 
c) iroda, rendeltetésű építmény. 

(4) Az építési övezetben több önálló rendeltetésű építmény elhelyezhető. 
(5) Az építési övezet közművesítettségi mértéke és módja: részleges közüzemi vagy egyedi módon megoldva. 
(6) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekméretet, annak előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettség-, legkiesebb zöldfelületi arány-, és a megengedett legnagyobb építménymagasság mértékét az 1. számú melléklet 2. számú táblázata tartalmazza.” 

 

4.§ A Rendelet a következő 15/A. §-al egészül ki: „15/A.§ 

Az Mke-2 jelű övezet részletes előírásai 

(1) Az övezet a középtávon más célú hasznosításra tervezett, fejlesztési területek övezete. 
(2) Az övezetben kizárólag a kiskertes művelést szolgáló, legfeljebb bruttó 10m2 alapterületű tároló építmény elhelyezése megengedett a telek hátsókerti telekhatárától mér 10 méter széles telekrészen. 
(3) Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret, a megengedhető legnagyobb építménymagasság mértékét az 1. számú melléklet 3. számú táblázata tartalmazza.” 

 
5.§ 

 A Rendelet 21.§-a következő bekezdéssel egészül ki: „Lakás és üdülő önálló rendeltetési egységek után telken belül egy személygépkocsi elhelyezésének biztosítása kötelező.  





1. melléklet a 11/2021.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

1. számú táblázat

A B C D E F G 

1 az építési telek 
legnagyobb építmény-magasság 

(m) 

2 övezeti 
jele 

beépítési módja 

legkisebb területe 

(m2) 

utcafronti telekhatárának 
legkisebb szélessége 

(m) 

legnagyobb beépítettsége 

(%) 

legkisebb zöldfelületi aránya 
(%) 

3 Lke-2 SZ 600 16 30 50 4,5 

2. számú táblázat

A B C D E F G 

1 az építési telek 
legnagyobb építmény-magasság 

(m) 

2 övezeti 
jele 

beépítési módja 

legkisebb területe 

(m2) 

legkisebb szélessége 

(m) 

legnagyobb beépítettsége 

(%) 

legkisebb zöldfelületi aránya 
(%) 

3 Gksz-2 O 1600 - 45 25 9,0 

3. számú táblázat

A B C D E F G 

1 a telek 
legnagyobb építmény-magasság 

(m) 

2 övezeti 
jele 

beépítési módja 

legkisebb területe 

(m2) 

legkisebb szélessége 

(m) 

legnagyobb beépítettsége 

(%) 

legkisebb zöldfelületi aránya 
(%) 

3 Mke-2 - 720 14 - - 3,0 
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M=1:10000
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GERJEN
TELEPULESRENDEZESI TERVEINEK 

MODOSITASA
11/2021. (XII.31.) önkormányzati rendelet

5. sz. melléklete

Erdőterületek
SZABALYOZASI TERVLAP

M=1:10000

 SZT-4MKészült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.





Elbontott épület

Telekhatár

Javasolt telekkiosztás

Szintvonalak

SZABALYOZASI ELEMEK

Szabályozási vonal

Ovezet határa

Tervezett hidrogeológiai védőövezet
határa

Megszüntetőjel

Kötelezően elbontandó épület

INFORMATIV ELEMEK

Módosı́tással érintett terület határa

Belterületi határ

Közigazgatási határ

Tervezett belterületi határ

Meglévő épületek

BEEPITESRE SZANT TERULET

Falusias lakóterület

Kertvárosias lakóterület

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület

BEEPITESRE NEM SZANT TERULET

Közúti közlekedési terület

Zöldterület (közpark)

Védelmi erdőterület

Kiskertes mezőgazdasági 
terület

KOZLEKEDES

Tervezett kerékpárút

OROKSEGVEDELEM

JELMAGYARAZAT

GERJEN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
 SZT-JM

TELEPULESTERVEZES

2022.I.

GERJEN KÖZSÉG 11/2021. (XII.31.) SZ. ÖNK. RENDELET MELLÉKLETE

TAJRENDEZES

Vezető tervező: 
Sin Emı́lia
TT/1 01-4667, TR 01-4657

KOZLEKEDES TERVEZES: Mobil City Mérnöki Tanácsadó Bt.

Tervező:
Sunkel Diána Alexandra

Vezető tervező: 
Koprda Ildikó
K 01-5171, TK 01-5171, TR 01-5171

KOZMUTERVEZES
Vezető tervező: 
Samu Katalin
03-01037, 03-06790 VZ-TEL, ME-VZ, MV-VZ

Tervező:
Veklyuk Vivien

Vezető tervező: 
Macsinka Klára
13-1017, KE-K, Tkö

Tervező:
Utassy Anna

Készült	az	állami	alapadatok	felhasználásával.

Tervező:
Boldizsár Attila

Régészeti lelőhely határa

M= 1: 2000

Kötelezően elbontandó épület
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1. A TERVEZÉSI TERÜLETEK VIZSGÁLATA 

1.1. Településszerkezeti összefüggések, a tervezési terület bemutatása 

A vizsgált területek Tolna megyében, a Paksi 

Járás déli részén található, Gerjen település 

közigazgatási területén helyezkednek el, a 

belterületétől északra Puszta és Karikás 

Kertek néven, illetve a belterülettől nyugatra, 

az Ófalu elnevezésű területen. 

 

A lakóterületfejlesztéssel érintett területet 

(továbbá: Karikás módosítás) a 1016-1111  

hrsz.-ú és a 14-17, 22-26, 29-30, 34-37 

hrsz.-ú telkek képezik, melyet a Petőfi Sándor 

utca északi felén lévő lakóházak, a Duna 

partján húzódó töltés, északi részről fásított 

terület, nyugatról pedig erdősáv és földút 

határolnak. A terület jelenleg beépítetlen, 2-es, 

illetve 3-as minőségi osztályba sorolt kiskertes 

mezőgazdasági területen található, melyen 

lakóterület-fejlesztés igénye merült fel az 

attól délre, belterületi részen fekvő lakóterületek „folytatásaként”. A terület nyugati felén lévő 

fásított terület (025/1-3) mezőgazdasági területek, melyek megfelelő területfelhasználási 

(erdő) kategóriába sorolandók. 

Az Karikás módosítás területének megközelítését biztosító utcák Gerjen főutcájára, az 

Alkotmány utcára (51162 sz. mellékút) merőlegesek, ami az 5112-es számú útba csatlakozik. 

 

Az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú telkekből álló terület (továbbá: Fejlesztői 

módosítás) jelenleg beépítetlen. A szóban forgó területen gazdaságfejlesztési, telephely 

kialakítására irányuló igény merült fel. Az érintett területet északi, keleti és nyugati irányból is 

beépítetlen területek (kiskertes mezőgazdasági területek) határolják, míg délről közlekedési 

terület övezi.  

A Fejlesztői terület megközelítését szolgálja a déli oldalán futó 51162. jelű bekötő út, amely 

jelenleg egyedüli útvonalként biztosítja Gerjen közúti elérhetőségét. A bekötő út keleti irányban, 

az Alkotmány utcán illetve a Dózsa György utcán keresztül a település központjába nyújt 

elérhetőséget, míg nyugati irányban az 5112. jelű összekötő úton keresztül Dunaszentgyörgy, 

Fadd és Tolna településekkel, illetve a 6-os számú főúttal biztosít kapcsolatot.  

 

  

Gerjen elhelyezkedése 
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1.2. Hatályban levő rendeletek 

Gerjen község területére vonatkozó területrendezési tervek: 

 

Országos Területrendezési terv (OTrT) (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény második részében foglalt terv) 

 

Tolna Megye Területrendezési Terve (a 8/2020. (X.29.) önkormányzati rendelettel 

megállapított területrendezési terv) 

 

Gerjen község hatályos településrendezési eszközei: 

Hatályos TSZT 60/2003. (VI.2.) Kt. számú határozat 

Módosítások: 26/2009. (III.24.) határozat 

116/2019. (X.7.) határozat 

 4/2021. (I.20.) határozat 

  

Hatályos HÉSZ 14/2003. (VI.15.) önkormányzati rendelet 

Módosítások: 4/2009. (III.27.) Önk. rendelet 

 5/2016. (V.16.) Önk. rendelet 

 4/2017. (IV.24.) Önk. rendelet 

 4/2019. (X.14.) Önk. rendelet 

 1/2021. (I.20.) Önk. rendelet 

 

Gerjen község hatályos településfejlesztést érintő rendeletei: 
 

Gerjen Község Gazdasági Programja 45/2020. (VIII.14.) önkormányzati határozat 

Településfejlesztési Koncepció 24/2003. (IV.7.) Kt. számú határozat 

 

Gerjen község hatályos településképet érintő rendeletei: 

Településképi arculati kézikönyv 54/2018. (V.31.) határozat 

Településkép védelméről szóló 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

Fejlesztési területek lehatárolása – Google Earth kivágat 

  

„Karikás”” 

Fejlesztői 
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1.2.1. Országos Területrendezési terv (OTrT) 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény Második Részében foglalt Országos Területrendezési Terv területi hatálya kiterjed az 

ország teljes közigazgatási területére.  

Gerjen község területe erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és települési térség 

területfelhasználási kategóriába sorolt. A települést közvetlenül nem érinti főút, azonban az  

512 sz. főút (egy tervezett út, mely az M6-os autópályát, 6-os autóutat fogja összekötni az 51 sz. 

főúttal) Gerjen külterületének északi határától nem messze fog menni. A települést érinti 

továbbá egy kelet-nyugat irányú földgázszállító vezeték, valamint észak-déli irányból 400 kV-os 

átviteli hálózati távvezeték, mely a település belterületének déli részétől keleti irányba halad 

tovább. A Duna mentén végig elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, ami a település keleti részét 

érinti. 

 

A változással érintett területek az OTrT Szerkezeti Tervlapján mezőgazdasági térségbe 

soroltak. 

 

 
OTrT Szerkezeti Terv - kivonat (Forrás: https://www. e-epites.hu) 
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OTrT Szerkezeti Terv - kivonat (Forrás: https://www. e-epites.hu) 

 

A MATrT 6. § (2) bekezdése értelmében az Országos Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet 

tartalmazza, melynek a településre vonatkozó kivágatai és a fejlesztési területek érintettsége az 

alábbi táblázatban kerül szemléltetésre.  

6. §. (3) A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi 

terület, a vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTT-tározók övezetét a 

területrendezésért felelős miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatározott rendeletében 

állapítja meg. Ezzel összhangban a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet alapján az Országos Övezeti 

Terv részét képező, a rendeletben megállapított országos övezetekkel való érintettségét szintén 

az alábbi táblázat kivágatai mutatják be. 
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Gerjen érintettsége az országos térségi övezetekkel a MATrT 6. § (2) alapján: 

  

Kivonat az O 

 

TrT Ökológiai hálózat magterületének övezete, az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és 

az ökológiai hálózat pufferterületének övezete c. 

tervlapjából (3/1. melléklet) 

Kivonat az OTrT Erdők övezete c. tervlapból (3/3. 

melléklet) 

 

 
 

 

Kivonat az OTrT Kiváló 

termőhelyi adottságú szántók 

övezete c. tervlapjából (3/2. 

melléklet.) 

 

Kivonat az OTrT Világörökségi és 

világörökségi várományos 

területek övezete által érintett 

települések c. tervlapjából  

(3/4. melléklet) 

Kivonat az OTrT Honvédelmi és 

katonai célú terület övezete által 

érintett települések c. tervlapjából 

(3/5. melléklet) 
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Gerjen érintettsége az országos térségi övezetekkel 9/2019. (VI.14.) MVM rend. alapján: 

   

Kivonat az 1. melléklet -  

Jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete c. tervlapból  

Kivonat a 2. melléklet - 

Erdőtelepítésre javasolt terület 

övezete c. tervlapból 

Kivonat a 3. melléklet - 

Tájképvédelmi terület övezete c. 

tervlapból 

   

Kivonat a 4. melléklet - Vízminőség-

védelmi terület övezete c. 

tervlapból  

Kivonat az 5. melléklet -  

Nagyvízi meder övezete c. 

tervlapból 

Kivonat a 6. melléklet –  

VTT-tározók övezete c. tervlapból 

 

 

 

Országos Területrendezési Terv övezetei  
Település 

érintettsége 

Fejlesztési 

területek 

érintettsége 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat 

pufferterületének övezete (3/1. melléklet) 

IGEN NEM 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. melléklet) NEM NEM 

Erdők övezete (3/3. melléklet) IGEN NEM 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 

érintett települések (3/4. melléklet) 
NEM NEM 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

(3/5. melléklet) 
NEM NEM 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 

rendelet - 1. melléklet) 
NEM NEM 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 

rendelet - 2. melléklet) 
NEM NEM 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 3. 

melléklet) 
IGEN IGEN 

Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 

4. melléklet) 
IGEN IGEN  

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 5. melléklet) IGEN NEM 

VTT-tározók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 6. melléklet) NEM NEM 

 

A fejlesztési területek az egész település területére kiterjedő, Vízminőség-védelmi terület 

övezetével érintettek, az Karikás módosítás terület mellett Tájképvédelmi terület övezete által 

érintett terület van a Duna mentén, valamint attól északra, a 024/30 hrsz.-ú telek Erdők 

övezetéhez tartozik, így annak átsorolása indokolt erdő területfelhasználási kategóriába. A 

tervezést az érintettségek nem befolyásolják és nincsenek negatív hatással egymásra.  

 

A fejlesztési területeket érintő Mezőgazdasági térségre, illetve az új beépítésre szánt terület 

kijelölésére vonatkozó előírások vizsgálata 

A fejlesztési területeket az OTrT szerkezeti terve alapján a Karikás területe települési 

térséghez tartozik, míg a Fejlesztői terület mezőgazdasági térség területfelhasználási 

kategóriába sorolt. A MATrT előírásainak értelmében az érintett térség esetében a következő 

szabályokat kell alkalmazni: 

MATrT (MÁSODIK RÉSZ – OTrT)  

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

területfelhasználási egységek kijelölése során 

„b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át mezőgazdasági terület övezetébe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 

jelölhető ki;” 

 

 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell 

kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs 

a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) 

pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 

igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

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

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt 

területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 

zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
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beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 

zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 

1.2.2. Tolna Megye Területrendezési Terve  

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2020. (X.29.) önkormányzati rendeletével 

megállapította Tolna megye területrendezési tervét. 

A rendelet 2. mellékletét képező Térségi szerkezeti terv a településen települési térség, sajátos 

területfelhasználású térség, erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség és vízgazdálkodási 

térség területfelhasználási kategóriába sorolt területeket állapít meg. A települést meglévő és 

tervezett mellékút, tervezett térségi kerékpárútvonal, illetve elsőrendű árvíz-védelmi 

fővédvonal érinti. Az energetikai hálózatok és építmények tekintetében a községet tervezett 5-

50 MW névleges teljesítő-képességű erőmű, valamint meglévő 400 Kv-os átviteli hálózati 

távvezeték, térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat és földgázszállító vezeték érinti.  

A terv a Karikás területét települési térség területfelhasználási kategóriába, míg a Fejlesztő 

területét mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába sorolja. A vizsgált területeket 

meglévő térségi szerepű összekötő út és tervezett kerékpárútvonal is érinti, valamint az Karikás 

területe mellett tervezett térségi szerepű összekötő út, a Fejlesztői terület nyugati oldalán pedig 

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték halad keresztül.  

Hatályos térségi szerkezeti terv – kivonat (Forrás: http://www.tolnamegye.hu/) 

 
A TMTrT 4. § értelmében a megye térségi övezeteinek tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, 

melynek részét képezik a 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) és a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 

http://www.tolnamegye.hu/
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által meghatározott országos és megyei övezetek. Ezen övezetek településre vonatkozó 

kivágatai és a fejlesztési terület érintettsége az alábbi táblázatban kerül szemléltetésre. 

 

Gerjen érintettsége az országos térségi övezetekkel a TMTrT 5. § (2) alapján: 

   

Kivonat a TMTrT Ökológiai 
hálózat magterületének, 
ökológiai folyosójának és az 
pufferterületének övezete c. 
tervlapjából (3.1. melléklet) 

Kivonat a TMTrT Kiváló 
termőhelyi adottságú szántók 
övezete és a Jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete c. 
tervlapjából (3.2. melléklet) 

Kivonat a TMTrT Erdők övezete és 
az Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete c. tervlapjából (3.3. 
melléklet) 

   

Kivonat a TMTrT Tájképvédelmi 
terület övezete c. tervlapjából 
(3.4. melléklet) 

Kivonat a TMTrT Világörökségi és 
világörökségi várományos terület 
övezete c. tervlapjából (3.5. 
melléklet) 

Kivonat a TMTrT Vízminőség-
védelmi terület övezete c. 
tervlapjából (3.6. melléklet) 

  

Kivonat a TMTrT Nagyvízi meder övezete c. 
tervlapjából (3.7. melléklet) 

Kivonat a TMTrT Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete c. tervlapjából (3.8. melléklet) 
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Gerjen érintettsége a megyei térségi övezetekkel a TMTrT 6. § (2) alapján:  

   

Kivonat a TMTrT Ásványi 
nyersanyagvagyon övezete c. 
tervlapjából (3.9. melléklet) 

Kivonat a TMTrT Rendszeresen 
belvízjárta terület övezete c. 
tervlapjából (3.10. melléklet) 

Kivonat a TMTrT Földtani 
veszélyforrás terület övezete c. 
tervlapjából (3.11. melléklet) 

 

 

Gerjen érintettsége az egyedileg meghatározott megyei térségi övezetekkel a TMTrT 7. § (1) 

alapján:  

   

Kivonat a TMTrT egyedileg 
meghatározott Innovációs-
technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete c. 
tervlapjából (3.12.1. melléklet) 

Kivonat a TMTrT egyedileg 
meghatározott Logisztikai 
fejlesztések támogatott 
célterületének övezete c. 
tervlapjából (3.12.2. melléklet) 

Kivonat a TMTrT egyedileg 
meghatározott Turisztikai 
fejlesztések támogatott 
célterületének övezete c. 
tervlapjából (3.12.3. melléklet) 
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Tolna Megye Területrendezési Terv övezetei  
Település 

érintettsége 

Fejlesztési 

terület 

érintettsége 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az Ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezete és az Ökológiai hálózat 

pufferterületének övezete (3.1. melléklet) 

IGEN NEM 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a Jó termőhelyi 

adottságú szántók övezete (3.2. melléklet) 
IGEN NEM 

Erdők övezete és az Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. 

melléklet) 
IGEN NEM 

Tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet) IGEN NEM 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.5. 

melléklet) 
NEM NEM 

Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet) IGEN IGEN 

Nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet) IGEN NEM 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet) NEM NEM 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet) NEM NEM 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet) IGEN NEM 

Földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. melléklet) NEM NEM 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete 

(3.12.1. melléklet) 
NEM NEM 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.2. 

melléklet) 
NEM NEM 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.3. 

melléklet) 
IGEN IGEN 

 

A fejlesztési területeket, az egész település területére kiterjedő, Vízminőség-védelmi terület 

övezetével, valamint a Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által 

érintettek. A Karikás területe mellett Ökológiai hálózat magterület és a Tájképvédelmi terület 

övezete húzódik. A 024/30 hrsz.-ú, beerdősült telket az Erdők övezete érinti, így a telek erdő 

területfelhasználási kategóriába való átsorolása javasolt. A tervezést az övezetek érintettsége 

nem befolyásolja, de azokra tekintettel kell lenni. 

 

Térségi övezeti szabályok 

 

A TMTrT előírásainak értelmében a szóban forgó övezetek esetében a következő szabályokat 

kell alkalmazni:  

 

5. § (3) A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó megyei rendelkezések: 

a) A vízminőség-védelmi terület övezetének területét érintően a településrendezési 

eszközök készítésénél külön ki kell térni a vízminőségvédelmi szempontok fokozott 

érvényesítésére. 

b) Az övezet területén tisztítatlan, vagy tisztított szennyvíz sem helyezhető el. 

Gondoskodni kell a szennyvizek eltávolításáról, illetve kivezetéséről az övezetből. 

c) Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és –tisztító rendszerre 

szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos. 
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10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések 

településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítése során törekedni kell a 

turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az egymást gyengítő 

párhuzamosságok kiküszöbölésére. 

A fenti előírásokat tekintve megállapítható, hogy a vízminőség-védelemmel kapcsolatos 

korlátozást a hatályos Helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellékletének szabályozási tervlapja a 

vízbázis védőterületek jelölésével tartalmazza.  

1.2.3. Hatályos Településszerkezeti Terv 

Gerjen Képviselő-testülete a 24/2003.(IV.7.) KT határozattal elfogadott többször 

településszerkezeti terv, mely a vizsgált területeket kiskertes mezőgazdasági terület, falusias 

lakóterület, valamint korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület területfelhasználási 

kategóriába sorolja. A változtatással érintett területek egésze kiskertes mezőgazdasági 

terület, telekstruktúrájuk változatos, döntően keskeny, hosszúkás telkek alkotják. 

Gerjen belterületétől, lakóterületétől északra található, Karikás módosítási területet keletről 

vízgazdálkodási terület, nyugatról pedig korlátozott használatú mezőgazdasági terület határolja. 

A területtől északra általános hasznosítású mezőgazdasági terület található.  

A Fejlesztői területet kiskertes mezőgazdasági területek övezik, délről pedig főút halad. A 

területtől északra régészeti lelőhely van, illetve az Ófalu északi részét védőidomok is érintik. A 

szóban forgó terület déli oldalánál halad az 51162. jelű bekötő út, amely mentén a hatályos terv 

tervezett kerékpárutat jelöl. A területtől nyugatra 400 kV-os elektromos vezeték, míg délre 8 bar 

nagyközépnyomású gázvezeték húzódik.  

A szerkezeti terv tervezett kerékpárutat jelöl a vízparton futó töltésen, így az Karikás terület 

keleti részét érinti, míg a Fejlesztői területet a bekötőút mentén tervezett kerékpárútszakasz 

határolja.  
A terv jelöli továbbá a hidrogeológiai védőövezetek meglévő (-VM-) és tervezett (-VT-) 

elemeit. A Karikás területe a védőövezeten belül van, míg a Fejlesztői terület azon kívül 

esik. A sakktábla szerkezetű falusias lakóterület egésze helyi értékvédelem övezetbe 

tartozik. A Duna, a vízpart a galéria erdővel, illetve a töltés helyi jelentőségű 

természetvédelmi területhez tartozik, mely az Karikás tervezési területet keleti oldalával 

határos. 

A hatályos Településszerkezeti Terv a tervezési területekre vonatkozó területfelhasználásra 

nem tesz megállapítást, a területeket az alábbi leírások érintik:  

Külterületi területfelhasználás 

A jelentős mértékű szélerózió fékezése céljából mezőgazdasági véderdő-sávokkal kell a 

nagyméretű szántóterületeket tagolni. Az erdősávokat leghatékonyabban az uralkodó 

északnyugati szélirányra merőlegesen, egymástól 1000-1500 méteres távolságban kell 

elhelyezni. Másik funkciója ennek az, hogy télen a közlekedést gátló hófúvásokat 

megakadályozza.  

A településen található ivóvízbázis védelmére hidrogeológiai védőövezet került lehatárolásra, a 

meglévő két kút és a 2000-es években elhelyezett, Duna menti szűrt kutak tervezett 

telepítésének előkészítéseként telepített monitoring kutakhoz.  
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Közlekedési hálózat  

Gerjen közlekedési hálózata a TSZT alapján új elemmel nem bővül. A terv a meglévő közlekedési 

csatornákat hierarchikus rendszerbe sorolja annak érdekében, hogy az utak számára 

biztosítandó terület a szabályozási tervben is ennek az elvnek megfelelően kerülhessen 

kidolgozásra. A jelenleginél magasabb rangú útként tünteti fel a György-majort és a Mádi-Kovács 

kastély környezetében lévő üdülőterületet feltáró utat. A terv az észak-dél irányú, tervezett utat 

nem jelöli. 

A kerékpárút hálózatot a hierarchia elvének értelmében a megyei területrendezési tervben 

meghatározott módon kell kialakítani, de annak pontos helyét a szabályozási terv hivatott 

ábrázolni. Ott kell majd meghatározni, hogy külön kerékpárútra vagy kerékpársávra van-e 

szükség. 

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágat – Fejlesztői terület 
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Hatályos településszerkezeti tervlap kivágat – Karikás terület 
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1.2.4. Hatályos Szabályozási Terv 

Gerjen Község Képviselő-testülete a 3/2021. (I.20.) sz. ök. rendelettel hagyta jóvá a település 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályozási Tervét és Helyi Építési 

Szabályzatát, mely a vizsgált területeteket Mke jelű kiskertes mezőgazdasági területbe, Lf – 

falusias lakó építési övezetbe és Mko – korlátolt hasznosítású mezőgazdasági területbe sorolja. 

A telkek többsége keskeny, hosszúkás telek. Az „SZ”, „L” és „K” jelzések a minőségi osztályokat 

(szántó, legelő és kert) jelölik. A tervek a módosítással érintett területet tervezett belterületnek 

jelzi. A módosításokkal érintett telkek mindegyike Mke – kiskertes mezőgazdasági terület. 

Az Karikás módosítási területet délről Köu-4 besorolású közút határolja, melynek túloldalán Lf 

besorolású falusias lakóterület található. Keleti irányban Ve jelű övezet van, mely a 

vízgazdálkodási területet (galériaerdő) jelzi. Északon Má besorolású, általános hasznosítású 

mezőgazdasági terület, nyugaton pedig korlátolt hasznosítású mezőgazdasági terület van. A 

területet déli és nyugati oldalról Köu övezeti jelű közút is érinti. A vizsgált terület és a Duna 

között húzódó töltésen tervezett kerékpárutat jelöltek ki. A terület egésze része a tervezett 

hidrogeológiai védőövezetnek (-VT-) melynek jelenlegi lehatárolása (-VM-) a területtől délre 

található, a tervezettnél jóval kisebb területen.  

A Fejlesztői fejlesztési területet déli szélén, egy kb. 0,5 m széles sávban érinti az 51162. jelű 

bekötő út esetében jelölt 22 m-es útszabályozás, amely a bekötő út mentén jelölt tervezett 

kerékpárút számára történő helybiztosításért felel.  

A szabályozási tervlap a fejlesztési területtől nyugatra és keletre Me, azaz mezőgazdasági 

véderdő-sáv övezetet, illetve annak mentén a bekötő út tengelyétől mért 50-50 m széles terület 

telek be ne építhető, zöldfelületként megtartandó részt jelöl. A területtől nyugatra 400 kV-os 

elektromos vezeték, míg délre 8 bar nagyközépnyomású gázvezeték húzódik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hatályos Szabályozási tervlap kivágat – Fejlesztői terület 
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Hatályos Szabályozási tervlap kivágat – Karikás terület 
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A fejlesztési területekre vonatkozó építési övezeti paraméterek és előírások: 

 

7. § Lakóterület 

 

Lf jelű falusias lakóterület építési övezet 

 

(1) Az Lf jelű falusias lakóterületen lakóépületeken kívül önállóan is elhelyezhető 300 m2-t meg 

nem haladó alapterületű, a helyi lakosság alapellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, és szociális, vagy termelési célú épület, amennyiben 

azok környezetterhelési értékei nem haladják meg a lakóterületre megengedett mértéket.  

(6) Egy telken legfeljebb két lakás létesíthető. 

(9) A lakóterület építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb 

telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi 

arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

a z  é p í t é s i  t e l e k  a z  é p ü l e t  

övezeti 

jele 

beépítési 

módja 

legkisebb 

területe 

legkisebb 

szélessége 

legnagyobb 

beépítettsége 

legkisebb 

zöldfelületi 

aránya 

legnagyobb 

építmény-

magassága 

  m 2  m  %  %  m  

L f  O  6 5 0  1 6  3 0  5 0  4 , 5  

 

15.§ Mezőgazdasági terület 

 

Mko jelű korlátozott hasznosítású mezőgazdasági övezet 

 

(3) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkció mellett a 

környezet- és tájvédelmi, valamint ökológiai érdekek is jelentős szerepet játszanak. 

(4) Az övezeten belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, gyümölcsösre. 

(5) Az Mko jelű övezetben birtokközpont nem alakítható ki. 

(6) Az övezet földrészletein a legeltetéses állattartást, valamint a pihenést, testedzést, vendéglátást, 

tájékoztatást szolgáló, és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek, valamint egy 

lakás helyezhetők el.  

Mke jelű kiskertgazdálkodási mezőgazdasági övezet 

 

(7) Az övezet kiskert-gazdálkodásra szolgál, a földrészleteken erre a célra szolgáló épület is 

elhelyezhető. A 3000 m2-nél nagyobb földrészleten egy lakás is elhelyezhető. 

(8) Az övezetek földrészleteinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok 

legnagyobb beépítettségét, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

(9) A mezőgazdasági övezetekben 5,0 m-nél keskenyebb előkert, az Ma és Mko jelű övezetekben 

10,0 m-nél keskenyebb oldal és hátsókert nem alakítható ki.   
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a   f  ö  l  d  r  é  s  z  l  e  t  az épület 

övezeti 

jele  

beépítési 

módja 

legkisebb 

területe 

 

legkisebb 

szélessége 

 

legnagyobb 

beépítettsége 

legnagyobb 

beépítés 

legnagyobb 

építménymagassá

ga 

  m2 m % m2 m 

Mko SZ 10000 50 1,5 200  4,5 

Mke O / SZ 720 14 3 200 4,5 

 

24.§ Belterület lehatárolása 

 

(1) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek, a település 

fejlődése által megkívánt ütemben, belterületbe vonhatók.   

1.2.5. Településképi arculati kézikönyv 

A településképi arculati kézikönyvet a község képviselő-testülete az 54/2018. (V.31.) számú 

határozatával fogadta el. 

A településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: TAK) az Karikás számú vizsgált terület déli 

részét (Petőfi Sándor utca menti lakóterületek) a „jellemzően családi házas településrész” 

kategóriába sorolja. Az épületek telepítésére vonatkozóan a környezethez és a szomszédos 

ingatlanokhoz történő alkalmazkodást írja elő (jellemzően földszintes épületek, de néhány 

emeletes ház is megtalálható a településen). Az utcára merőleges elrendezés az általános, főként 

oldalhatáron álló beépítési móddal. A melléképületeket a főépülettel összhangban 

(anyaghasználat, szín stb.) érdemes kialakítani. A település egészére jellemző előírás az épületek 

színhasználatánál a harsány, rikító színek mellőzése és a műanyag hullámlemez és hullámpala 

alkalmazásának kerülése. A kerítések kialakításánál az áttört jellegre kell törekedni, de a 

főépülettel összhangban, ahhoz és a környezethez illeszkedve tömör kerítések építésére is van 

lehetőség. A TAK továbbá közterületi zöldfelületekre is kitér, miszerint őshonos fajok 

alkalmazása a javasolt, amennyiben azok magassága sem a légvezetékeket nem érinti, sem pedig 

a gyalogosokat nem zavarja.  

1.2.6. Településkép védelméről szóló rendelet 

A 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott hatályos településkép védelméről 

szóló rendelet (továbbiakban: Tkr) a Karikás nevű vizsgált terület déli részét (Petőfi Sándor utca 

mentén lévő lakóterületek) a „B” jelű (jellemzően családi házas településrész) területbe 

sorolja - a TAK-nak megfelelően. A „B” jelű, településképi szempontból meghatározó terület 

előírásai a következők:  

9. §  

(2) „B” jelű terület lakótelkein a közterület felőli építési határvonal – ha a szabályozási terv 

másként nem rendelkezik – az utcában lévő beépített ingatlanok többségének előkert-mélysége 

által meghatározott vonal, melyre új főépítmény közterület felé néző homlokzat-felületének 

legalább 60%-át rá kell illeszteni. 

(3) A lakóterületi telkek közterület felöli legfeljebb 50 méteres sávja építhető be. 
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10. § 

(1) Valamennyi településképi szempontból meghatározó területen: 

a) az épületek közterület felől látható homlokzati falfelületének színezése során harsány, rikító 

színek, különösen a kék, a lila, a piros – nem alkalmazhatók; 

b) tetőfelújítás és új építés esetén a natúr égetett cserép vörös-barna színárnyalataitól eltérő 

színű tetőfedő anyag nem alkalmazható; 

c) főépítmény közterületről látható homlokzatának építészetileg egységes megjelenését felújítás 

során nem lehet megváltoztatni. 

(3) a) főépítmény tetőfedő anyagaként trapézlemez, műanyag hullámlemez, hullámpala és 

síkpala nem alkalmazható; 

b) új főépítmény esetében 30-45° hajlású magastetőn kívüli tetőkialakítás nem lehetséges. 

1.2.7. Településfejlesztési Koncepció 

Gerjen Településfejlesztési Koncepciója 2003-ban készült, melyben középtávú céljának 

(egészséges, a kor színvonalainak megfelelő, esztétikus lakókörnyezetet biztosítása) feltételeit 

olyan részcélokkal határozták meg, mint a tájhasználat egyensúlyának helyreállítása, a 

településközi együttműködések fejlesztése, környezetvédelmi intézkedések meghozatala, 

turizmus feltételeinek megteremtése (például kerékpárút építése) és a kulturális örökség 

védelmének biztosítása. Egyik ilyen célkitűzése a községnek továbbá a népesség természetes 

fogyását ellentételező betelepülés elősegítése, új lakóterületek kialakításával és az 

infrastrukturális háttér folyamatos fejlesztésével, melyhez jelen terv is hozzájárul egy új 

lakóterület kijelölésével.  

1.2.8. Gerjen Község Gazdasági Programja 

A program a 2019-2024-es időszakra vonatkozó elképzeléseket tartalmazza gazdasági 

szempontból. A fejlesztéseket érintő elképzelések, befolyásoló tényezők a következők: 

A kormány fejlesztési elképzeléseihez (fejlődő vidék, innováció, közlekedési infrastruktúra 

fejlődése, egészséges környezet) igazodva a község fő célkitűzéseihez tartozik a 

népességmegtartó képesség biztosítása, a fenntartható fejlődés, az infrastruktúrafejlesztés és a 

közérzet javító igények kielégítése. Alapelvei közé tartozik a térségi kapcsolatok erősítése, 

népesség számának szinten tartása, illetve emelése, település megtartó erejének, 

potenciáljának növelése érdekében kedvező áron építési telkek biztosítása. A természeti 

környezet fejlesztése érdekében igényes zöldfelületek kialakítása, gondozása, új utak építése a 

kialakítandó telkek között.  
 

1.3. Területhasználat és beépítettség vizsgálata 

Karikás terület: 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (1016-1111 hrsz.-ú és a 14-17, 22-26, 29-30, 34-37 hrsz.-

ú telkek) Gerjen északi, beépítetlen, kertes mezőgazdasági övezetében fekvő zártkertek. 

A Petőfi Sándor utca északi felén lévő lakóházak mögötti területet egy keskeny út tárja fel, ami a 

Petőfi Sándor utca és a Duna partján húzódó töltés között ívesen fut. A területet a község 

főutcájára merőleges mellékutak érintik délről. A Duna partján a töltésen tervezett kerékpárút 

fut. 
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A tervezéssel érintett területen 150 db, főként keskeny, hosszúkás telek található. A telkek 

döntő része magánkézben van, 1 db állami és 4 db önkormányzati tulajdonú telek kivételével, 

mely utóbbiak közül kettő közút. A területen 2-es és 3-as (az átlagnál jobb) minőségi 

osztályú mezőgazdasági területek vannak. 

3, a lakóterületfejlesztéstől nyugatra található, magánkézben lévő telek korlátozott hasznosítású 

mezőgazdasági terület területfelhasználási övezetbe tartozik, de beerdősült. A fejlesztés ezt a 

területet egy új közút feltárásával érinti csak. A területek erdő területfelhasználási kategóriába 

sorolandók, mely megtartása a közeljövőben létesülő útfejlesztés miatt zaj- és levegővédelmi 

szempontból is fontos. 

A fejlesztéssel érintett terület jelenleg beépítetlen, nincs körülkerítve, viszont a telkek egy része, 

főként a belterület határánál (délen) kerítéssel határolt.  

 

 

 

Telekméretek (forrás: saját ábra) Aranykorona értékek (forrás: saját ábra) 

 

A terület aranykorona értéke széles intervallum között mozog. A telkek döntő részben 

alacsonyabb, 0-10 közé eső értéket mutatnak, míg hét telek 10-15, három telek 15-20 között, 

egy telek értéke pedig 20 feletti, melyek adatait a következő táblázat rögzíti: 

 

Hrsz. Terület Művelési ág Minőségi osztály Aranykorona érték 

1038 3 425 szántó 2 11,0 

1045 3 644 m2 szántó 2 11,7 

1049 4 260 m2 szántó 2 13,7 

1051/1 4 205 m2 szántó 2 13,5 

1051/2 3 839 m2 szántó 2 12,3 

1068 5 400 m2 szántó 3 15,0 

1069 4 949 m2 szántó 3 13,8 

1033 4 944 m2 szántó 2 15,9 

1051/3 5 143 m2 szántó 2 16,5 

1070 5 754 m2 szántó 3 16,0 

1072 7 324 m2 szántó 3 20,4 

Lásd: 

V- Összefoglaló vizsgálat c. tervlap   
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Fejlesztői terület: 

A belterülettől nyugatra, az egykori zártkertek közé tartozó Ófalu területén található 

fejlesztési terület mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. Az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 

hrsz.-ú telkek az egykori zártkerti terület legnagyobb területtel rendelkező ingatlanjai. A 

földhivatali nyilvántartás szerint a fejlesztési területet alkotó 5 db ingatlan mindegyike 

szántóként nyilvántartott, amelyek 3-as minőségi osztályba tartoznak. Az ingatlan nyilvántartás 

szerint a besorolásuk alapján az ingatlanok mindegyike sz3 minőségű zártkert. Az ingatlanok 

jellemzőit a lenti táblázat, illetve térkép mutatja be: 

 

Hrsz. Terület Művelési ág Minőségi osztály Aranykorona érték 

1202 3 847 m2 szántó 3 10,7 

1203 1 698 m2 szántó 3 4,7 

1204 1 664 m2 szántó 3 4,6 

1205 1 638 m2 szántó 3 4,5 

1206 2 351 m2 szántó 3 6,5 

 

 
A fejlesztési terület ortofotón 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 2020 évi, a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatához megküldött tájékoztatójában felhívja a figyelmet, a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseire, mely szigorúan védi az átlagosnál jobb 

minőségű földterületeket. Ennek kapcsán tájékoztatójában kiemeli a következőket: 

„A termőföld védelmének érvényesítése érdekében elengedhetetlen, hogy a beépítésre szánt 

területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető 

legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A tervek kialakítása során 

figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az igénybevétellel érintett földrészletekkel szomszédos 

termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti terület 

felhasználás ne akadályozza.” 
Lásd: 

V-3b Összefoglaló vizsgálat c. tervlap   



M= 1:1500
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1.4. Zöldfelület vizsgálata 

1.4.1. Közterületi zöldfelületek 

A közterületi fasorok fontos zöldfelületi elemek, melyek zöldfelületi rendszerben betöltött 

szerepe igen sokrétű (közlekedés által szennyezett levegő tisztítása, vizuális szerep).  
 

A Karikás módosítással érintett terület mentén, a közterületen utcafásítás, a tervezési terület 

északi, észak-nyugati határán, kisebb foltokban pedig a déli területeken erdőfolt található a 

legelő területfelhasználású telkek peremén. Jellemző fajták az akác, de jellemző bodza is, melyek 

többszintű csoportot alkotnak. Néhány helyen egy-két diófa példány is található.  
 

A Fejlesztői módosítással érintett területet délről határolja közterület, az 51162 sz. bekötőút, 

melynek mentén kétoldali fasor található. 

1.4.2. Tervezési területeken belüli zöldfelület, növényállomány 

Az Karikás területét facsoport szegélyezi a területtől nyugatra haladó földút mentén. A keleti 

részen elszórtan kisebb-nagyobb foltokban találhatók a kert minősítésű ingatlanokon 

gyümölcsfás facsoportok, illetve déli részen a legelők körül a fák mellett cserjefoltok is. A 

tervezési terület többi, nagyobb része szántóterület, fák és cserjék nélkül, jellemzően 

gabonatermesztéssel. A területen burkolt felület csak a határoló Petőfi utca lakótelkek előtti 

szakaszán található. A növényállomány a kertgazdálkodásokban rendezett (gyümölcsfák), a 

legelők peremén rendezetlen állapotúak. Ezeken a részeken a természetes szukcesszió 

következtében a gyomfajok megjelenésével egy széles borítást adó vegetáció alakult ki, mely 

között már fellelhető a kezdődő fás szárú növényállomány és a gyomcserjék megjelenése is. A 

terület déli részén, a feltáró út mentén nagyobb foltban van jelen a feketenyár.  Értékes 

növényállomány a fejlesztéssel érintett telken nem fordul elő.  
 

A Fejlesztői terület beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A megművelt szántók 

uralta terület északkeleti és délkeleti sarkában elhelyezkedő, csak kondicionáló szempontból 

kedvező, főleg akácfák alkotta facsoporton kívül egyéb növényállomány nem található a 

területen. 
 

Karikás:           Fejlesztői: 

 
A fejlesztési területek - Google Earth kivágat  
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1.5. Környezetvédelem vizsgálata  

1.5.1. Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 

27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

értelmében. Ez alapján Gerjen a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából 

fokozottan érzékeny területnek számít, ezen felül kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi területen lévő település. A talajvíztükör nyugalmi szintje a felszín alatt a 

településen 2-4 m a Duna partján, attól távolabb pedig 4-8 m között van. Gerjen belterülete és a 

tervezési terület is a vízparthoz közelebb helyezkedik el, ahol a 2-4 m a jellemző. A talaj-, a 

felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvező, hogy a településen a 

csatornahálózat nagyrészt kiépített, a tervezési területet a hálózat délről érinti. 

Gerjen településen futóhomok (sárgával jelölt terület), valamint folyóvízi és folyóvízi aleuritos 

homok található (fehérrel jelölt terület Gerjen keleti, valamint nyugati felén). Az Karikás 

tervezési területet a folyóvízi homok jellemzi, míg a Fejlesztői területen a folyóvízi homok 

mellett kis részben futóhomok is jelen van.  

Gerjen legjelentősebb vízfolyása a Duna, a település külterületének nyugati felén a Solymos-ér 

folyik. Természetes állóvíz a település külterületének határában, a Fadd településhez tartozó 

Duna-holtág, a Faddi-Duna. 

A közutak potenciális közlekedési eredetű talajszennyező forrást jelentenek. A szennyező 

anyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék ülepedése és a csapadék kimosó hatása 

következtében kerülnek a talajra és talajvízbe.  

A fejlesztési területek egésze beépítetlen terület, amin talajszennyezést keltő létesítmény 

jelenleg nem található. Az Karikás tervezési terület a tervezett hidrogeológiai védőterület 

határán belül helyezkedik el, míg a Fejlesztői tervezési terület azon kívül. 

Talajvíztükör nyugalmi szintje fsz. alatt Gerjen felszíni földtana 

  

forrás: MBFSZ térképszerver – Magyarország felszíni földtana és Magyarország talajvíztérképei 
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1.5.2. Levegőtisztaság és védelme 

A 4/2002. (X.7) KvVM rendelet alapján, mely légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelölését tartalmazza, Gerjen, így a vizsgált területek is a „10. Az ország többi területe, kivéve az 

alább kijelölt városokat” zónába tartozik. 

 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 Kén- 

dioxid 

Nitrogé

n- 

dioxid 

Szén- 

monoxi

d 

PM10 Benzol 

Talaj-

közeli  

ózon 

PM10  

Arzén  

(As) 

PM10  

Kadmi

um  

(Cd) 

PM10  

Nikkel 

(Ni) 

PM10  

Ólom  

(Pb) 

PM10  

benz(a)- 

pirén 

(BaP) 

Légszennyezettségi agglomeráció 

10. Az ország 

többi területe... 
F F F E F O-I F F F F D 

 

A 4/200Fejlesztői rendelet alkalmazásában a zónacsoport, a légszennyezettség alapján kijelölt 

olyan területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott 

helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.  

„10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi 

agglomerációt érintő csoportok a következők: 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 

van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

 

Gerjen kedvező térségi, természeti adottságából adódóan a levegő minősége jónak 

mondható, a közvetlen környezetében nagyobb ipari üzem nem található.  A táblázat 

alapján a szálló por (PM10) koncentráció jelenthet levegőminőségi problémát, azonban a 

levegőterheltségi szint ez esetben az alsó és felső vizsgálati küszöb között van. Az Karikás 

fejlesztési területet érintő utcák nem mindegyike rendelkezik burkolt útfelülettel, így a terület 

porszennyezettségnek van kitéve. A Fejlesztői fejlesztési területet érintő bekötő út alacsony 

forgalma miatt a közlekedési eredetű légszennyezés nem meghatározó. 

1.5.3. Zajterhelés 

A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EÜM rendelet szabályozza. A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és 

az üzemi tevékenységből származó zaj mértéke jellemzi.   

javascript:LinkUgrik('A1100004.VM','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A1100004.VM','','lawrefbSg1KQ--')
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Gerjent közúti közlekedésből származó zaj nem terheli. Az autópálya a beépített 

területektől, védendő területhasználatoktól távol halad, a települést nem érinti. A község 

bekötőútja nem rendelkezik számottevő forgalommal.  

A településen jelentős üzemi zajforrás jelenleg nem terheli a lakóterületeket. A község 

közigazgatási területén működő kisebb telephelyek és üzemi létesítmények nem adnak okot 

hatósági zaj- és rezgésvizsgálatok elvégzésére. A településre stratégiai zajtérkép nem készült. 

1.5.4. Hulladékkezelés 

Gerjenen a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott, heti rendszerességgel szállítja el a Paksi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A házhoz menő hulladékgyűjtésen túl a Paksi 

Hulladékkezelő Központot is üzemeltetik, melynek területén mechanikai hulladék előkezelő 

egység, hulladéklerakó, szelektív hulladék-válogatómű, zöldhulladék komposztálótelep és 

hulladékgyűjtő udvar is működik. 

1.6. Értékvizsgálat 

1.6.1. Épített értékek vizsgálata 

Gerjen községen védett, illetve védendő értékek találhatók. A hatályos településrendezési 

eszközök (TSZT, HÉSZ, TKR) a településre vonatkozóan épített értékeket, 

örökségvédelmi elemeket,  helyi művi értéket jelölnek, valamint régészeti lelőhelyeket 

tartalmaznak. A település magja, a lakóövezet nagy része helyi értékvédelem alatt áll. A TSZT-

n látható továbbá, hogy Gerjen külterületén, több helyen, illetve az Ófalu területén régészeti 

lelőhelyek vannak. A HÉSZ írásos dokumentum, mely az értékekre vonatkozóan előírásokat 

tartalmaz. Ennek tervi melléklete (SZT) pedig az országos műemléki és a helyi védelem alatt álló 

épületeket, művi értékeket, a műemléki környezetet és a helyi értékvédelmi környezetet 

ábrázolja. A külterületi tervlap a régészeti lelőhelyeket szintén ábrázolja. A TKR a 

településképének védelméről szóló rendelet, mely a védett értékeket és régészeti lelőhelyek 

információit listázza. A dokumentum a védelem alá helyezést és annak megszűnésének 

szabályait, valamint a nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeket írja elő, illetve a településkép 

védelme érdekében általános előírásokat tartalmaz. 

Az Karikás tervezési terület a belterület mentén, attól északra helyezkedik el. A beépítetlen 

terület mezőgazdasági terület, épített értéket, illetve védelemre javasolt elemet nem érint. 

A Fejlesztői fejlesztési terület a település épített környezetétől távolabb esik, a község 

központjától kb. 1,5 km-re délnyugatra található. A beépítetlen, mezőgazdasági hasznosítás alatt 

álló területen nem található helyi védelem alatt álló építmény, területére nem terjed ki a helyi 

értékvédelmi terület, nem érinti régészeti lelőhely. A vizsgált terület északi oldalán található az 

Ófalu elnevezésű régészeti lelőhely (lelőhelyszám:3, azonosító: 53423). 

 

1.6.2. Táji-, természeti értékek vizsgálata 

A fejlesztési területeket nem érinti országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett 

természeti terület, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület 

(Natura2000 terület), országos ökológiai hálózat övezete, illetve egyéb táj- és természetvédelmi 
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szempontból értékes terület, illetve helyi tájérték sem található a területeken. A Karikás 

fejlesztési területet kismértékben, 0,1 ha területen érinti a tájképvédelmi terület övezetének 

határvonala. A Karikás fejlesztési terület keleti határa szomszédos a nemzeti ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójával (Duna és vízparti sávja), valamint Natura2000 területekkel, de azok nem 

érintik a tervezési területet. 

 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Adatszolgáltatása alapján 

 

1.6.3. Épített és régészeti értékek vizsgálata 

A vizsgált területen sem országos műemlék, sem pedig helyi védett épület nem található. 

Nyilvántartott régészeti lelőhely a Karikás területét nem érinti. A Fejlesztői terület északi 

szomszédságában a hatályos településrendezési eszközök térképi ábrázolása szerint 

nyilvántartott régészeti lelőhely található.  



2661-2665 – Gerjen „Karikás Kertek” és az 1202-1206 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása 

TSZT, HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

55 

1.7. Közlekedés vizsgálata 

Gerjen község Tolna megye Paksi járásában, Pakstól 22 kilométerre délre, Szekszárdtól 27 

kilométerre északkeletre fekszik, a Duna jobb partján. Vele szemben a bal parton Kalocsa Meszes 

nevű üdülőterülete (Foktő enklávéja) található, amellyel kompjárat köti össze. 

A dunai kompátkelés lehetőségét leszámítva zsáktelepülésnek tekinthető, mert közúton csak az 

5112. j. országos mellékúton keresztül közelíthető meg. 

A szabályozási terv módosításának célja Jelen tervdokumentáció a Gerjen északi részén 

található, kertes mezőgazdasági besorolású „Karikás” nevű terület, illetve a belterülettől 

nyugatra található kiskertes mezőgazdasági besorolású 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú 

ingatlanok fejlesztése a jobb felhasználhatóság érdekében. 

 

K-1 Átnézeti térkép 

1.7.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Közúti kapcsolatok 

A község fő megközelíthetőségét, az országos gyorsforgalmi és főúthálózathoz való kapcsolatát 

az M6 gyorsforgalmi út és a 6. sz. I. rendű főút biztosítja, amelyek a 5112. j. összekötő úthoz 

kapcsolódó 51162. j. bekötő úton keresztül közelíthetők meg. 

Országos mellékúthálózati elem: 

 5112. j. (Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd) összekötő út (Útkategória: K.V.A.) 

Érintett szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, külterületi jelleggel, kétoldali 

padkával, nyílt árokkal kiépített. Az 51162. j. úti csomópontjánál buszöbölben elhelyezett 

autóbuszmegállóhelyek találhatók.  
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 51162. j. Gerjen bekötő út (Útkategória: K.V.A. és B.IV.b.C.) 

Külterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, külterületi jelleggel, kétoldali 

padkával, nyílt árokkal kiépített. Az 5112. j. úti kapcsolata jelzőtáblával irányított egyszerű 

csomópont. 

Belterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, belterületi jelleggel, kétoldali 

padkával, nyílt árokkal kiépített. 

 51365. j. Gerjen hajóállomáshoz vezető út (Útkategória: B.IV.b.C.) 

2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, belterületi jelleggel, kétoldali padkával, szakaszosan nyílt 

árokkal kiépített. 

 

Jellemző forgalmi terhelés 

Az országos közutak kezelője, a Magyar Közút Zrt. által közzétett forgalmi adatok szerint (2019. 

évi mérések alapján) az érintett országos útszakaszok napi forgalma:  

5112. j. (Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd) összekötő út 

 (0 + 000 – 6 + 480 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló  

busz 

Csuklós 

busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 

 

nyerges speciális   

 

 Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

475 
112 38 0 23 11 11 5 1 54 204 53 

982 

 

5112. j. (Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd) összekötő út 

(6 + 480 – 15 + 594 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló  

busz 

Csuklós 

busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 

 

nyerges speciális   

 

 Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

1016 
329 27 5 19 5 1 3 0 75 311 16 

1637 

 

51162. j. Gerjen bekötő út 

 (0 + 000 – 6 + 283 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló  

busz 

Csuklós 

busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 

 

nyerges speciális   

 

 Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

1875 
469 84 25 34 36 6 1 0 109 0 4 

2776 
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51365. j. Gerjen hajóállomáshoz vezető út 

(0 + 000 – 0 + 130 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló  

busz 

Csuklós 

busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 

 

nyerges speciális   

 

 Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

120 
46 5 1 8 3 3 6 1 7 12 3 

235 

 

Kapacitásszámítás 

A vonatkozó útügyi műszaki előírásban (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 

03.01.11.) szerint:  

 

Külterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 

forgalomnagyság: 1400 Ejm/ó kétirányban, az eltűrhető: 2000 Ejm/ó kétirányban.  

 

Belterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 

forgalomnagyság: 1500 Ejm/ó kétirányban, az eltűrhető: 2000 Ejm/ó kétirányban.  

 

Az adatok az országos közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit ZRt. által 2019. évre 

közzétett adatbázisából származó MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén 

megállapítható: 

 

- 5112. j. összekötő út (0 + 000 – 6 + 480 km szelvények között) 
MOF=88 Ejm/ó <<< 1400 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

- 5112. j. összekötő út (6 + 480 – 15 + 594 km szelvények között) 
MOF=144 Ejm/ó <<< 1400 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

- 51162. j. bekötő út (0 + 000 – 6 + 283 km szelvények között) 
MOF=51 Ejm/ó <<< 1400 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

- 51365. j. Gerjen hajóállomáshoz vezető út (0 + 000 – 0 + 150 km szelvények között) 
MOF=21 Ejm/ó <<< 1500 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

Tehát az érintett országos mellékutak külterületi és belterületi szakaszain egyaránt 

jelentős kapacitástartalék áll rendelkezésre. 

 

Kötöttpályás kapcsolatok 

A községet nem érinti kötöttpályás nyomvonal, legközelebbi kötöttpályás kapcsolat Pakson és 

Kalocsán található. 

 

1.7.2. Közúti közlekedés 

A község és ezáltal a tervezési területek egyetlen közúti kapcsolatát az 51162. j. bekötő út 

(Alkotmány utca – Vajda Ignác utca) adja. Vajda Ignác utca utáni szakaszán 51365. j. útként halad 
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tovább a hajóállomáshoz. Mindkét útszakasz 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, nyílt árkos 

csapadékvízelvezetéssel kiépített. Az összekötő út, településközponti szakaszain kétoldali járda 

van kiépítve. A település közlekedési hálózata az országos elemeken kívül burkolat és 

burkolatlan kiszolgáló utakból épül fel. A Karikás településrészre tervezett fejlesztés fő 

megközelítését a Rákóczi Ferenc és a Petőfi Sándor utca biztosítja, míg a gazdasági fejlesztéssel 

érintett terület közvetlenül kapcsolódik az 51162. j. út település előtti külterületi szakaszához. 

 

 
Jellemző keresztszelvények  
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Meglévő közlekedési hálózat  
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1.7.3. Közösségi közlekedés 

Gerjen község közösségi közlekedési ellátottsága a bekötő úton közlekedő autóbuszjáratok által 

biztosított. Két megállóhely található a településen, amelyek: 

- Gerjen, temető 

- Gerjen, autóbusz-váróterem 

A település zsákfalu jellegéből adódóan a központban található megállóhely után az autóbusznak 

vissza kell fordulnia. 

 
Közösségi közlekedési hálózat 

 

1.7.4. Gyalogos és kerékpáros forgalom 

A gazdasági célú fejlesztési terület külterületi jellegéből adódóan nincs ahhoz kapcsolódó 

gyalogjárda kiépítve, míg a lakóterületi fejlesztéssel érintett terület szomszédságában fekvő 

lakóutcák mentén legalább egyoldali, de jellemzően kétoldali gyalogjárda van kiépítve. 

 

A község területén nincsenek kiépített kerékpárforgalmi létesítmények. 

 

1.7.5. Parkolás 

A tervezési területek környezetében nem jellemző a közterületi parkolás, a szomszédos 

lakóterületeken az ingatlanokon belül jellemző.  
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1.7.6. Felsőbbrendű tervekben megjelenő fejlesztések 

 Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terv, 2020. 

A tervezési területek környezetében található a tervezett 5124. j. összekötő út, amely az 

Alkotmány utca meghosszabbításaként halad északi irányba a tervezett Kalocsai híd felé, 

egészen a Paksi Atomerőmű déli bejáró útjáig. További tervezett közlekedéshálózati elemként 

az 51162. j. út és az árvízvédelmi töltésen futó tervezett térségi kerékpárút jelenik meg. 

 

 
Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terv, vonatkozó részlet 

  



2661-2665 – Gerjen „Karikás Kertek” és az 1202-1206 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása 

TSZT, HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

62 

1.8. Közművizsgálat  

1.8.1. Vízellátás 

Gerjen község vízellátása a településtől északra található vízbázisról van megoldva, melynek 
fejlesztése Európai Uniós forrásokból a 2010-es évek folyamán megtörtént. A meglévő 
gerinchálózat többségében DN100 átmérőjű, acél anyagú. A jövőben megvalósuló Paks II. térségi 
közműfejlesztési projekt kapcsán várhatóan a települést Paksról fogják ellátni ivóvízzel, mely 
nyomóvezetéket a Paks és Gerjen között létesítendő közút nyomvonala mentén kerül 
lefektetésre. 

1.8.2. Szennyvízelvezetés 

Gerjen község szennyvízelvezetése regionális térségi szennyvízelvezető rendszerben van 
megoldva, a településen keletkező szennyvizeket Tolna város területén létesített regionális 
szennyvíztisztítóban kezelik. A Mezőföldvíz Kft. előzetes tájékoztatása alapján a települési 
végátemelő évente több alkalommal kiönt, illetve a Tolna városi szennyvíztisztító telep is 
kapacitásproblémákkal küzd, így tervezetten a vízellátáshoz hasonlóan a Paks II. térségi 
fejlesztési projektben Paksra szeretnék továbbítani a településen keletkező szennyvizeket. 

1.8.3. Csapadékvíz elvezetés 

A jelenlegi települési csapadékvízkezelés gyakorlatilag szikkasztó-párologtató árkokból áll, 
mivel a településen alapvetően gyakorlatilag vízzáró, kötött talajok a jellemzőek. A jelenleg a 
településen meglévő csapadékvíz szikkasztó árkok is befogadó nélküliek. 

1.8.4. Földgázellátás 

Gerjen község földgázellátása a nagynyomású Szank-Szekszárd távvezeték a településtől északi 
irányba halad, arról való leágazással Fadd külterületén egy gázfogadó és gáznyomáscsökkentő 
állomáson keresztül egy nagyközép-nyomású vezetéken történik. A gázellátás a jelenlegi 
igényszintnek megfelelően a már említett gázátadóból kiinduló NÁ200 méretű, 25 bar 
nyomásszintű Dunaújváros - Paks regionális távvezeték rendszerről történik. A rendszerek 
üzemeltetője az NKM Áramhálózati Kft. 

1.8.5. Villamosenergia ellátás 

A településen a villamosenergia szolgáltatás teljesen kiépült. Szolgáltató az E.ON Dél-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt. 
A módosítással érintett területek mindegyikét határoló utak vonalában vezetett hálózatról az 
áramellátás biztosított.  

1.8.6. Vezetékes hírközlés 

A település vezetékes távközlési ellátására több szolgáltató is rendelkezésre áll elérhető 
távolságon belül, mint a Magyar Telekom Nyrt, Invitech ICT Services Kft, MVM NET Zrt., TARR 
Kft.  
(forrás:E-közmű) 
 

Lásd: V-2a és V-2b Közműhálózat vizsgálata c. tervlap   



Térkép

Készült az E-közmű rendszerben (2021. 05. 10.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

0 1 : 2500 125 m

Hírközlés
Szénhidrogén
Távhő
Villamos energia
Vízellátás
Vízelvezetés



Gerjen, 1206 hrsz

Készült az E-közmű rendszerben (2021. 06. 03.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

0 1 : 2000 100 m

Hírközlés
Szénhidrogén
Távhő
Villamos energia
Vízellátás
Vízelvezetés
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1.9. Fotódokumentációk 

Karikás terület 
 

 
A fejlesztéssel érintett terület északi irányból 

  

A fejlesztéssel érintett terület keleti irányból A fejlesztéssel érintett terület keleti irányból 

  

A fejlesztéssel érintett terület déli része A területet délről határoló földút 

  

A területet nyugati oldalról határoló akácos A fejlesztési területet feltáró út 
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Fejlesztői terület 

 

  
A fejlesztési terület délnyugatról A terület déli oldalán futó bekötőút 

  
A terület dél felől A terület délkeletről, háttérben a nagyfeszültségű 

légvezetékkel 

  
A fejlesztési terület északkeleti sarkában található 

facsoport 

A terület északkeletről 
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2. A VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában 

Az Karikás terület vonatkoztatásában a felsőbbrendű területrendezési tervek közül az Megyei 

Területszerkezeti Tervvel való összhang biztosított, mivel a terület települési térség és annak 

megfelelő területfelhasználási és övezeti rendszerrel rendelkezik, azonban a tervezési terület 

nagy része az OTrT-n mezőgazdasági térségbe tartozik, hiszen a Megyei Terv később 

módosult, frissült (2020), mint az Országos (2018). 

A Fejlesztői terület az országos szerkezeti terv és a megyei térségi szerkezeti terv alapján 

mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába sorolt, mellyel a jelenleg hatályos 

településszerkezeti terv és a szabályozási terv övezeti rendszere összhangban van.  

A módosítás során a fejlesztési területet érintően beépítésre szánt terület kijelölése tervezett, 

amellyel a térségi szerkezeti terv, a vonatkozó terület- és településrendezési szempontú 

szabályok egyidejű összhangja is biztosítandó. 

 

A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában 

 

A hatályos TSZT vonatkozásában 

Az Karikás tervezési terület övező lakóterületek Lf – Falusias lakóterület, nyugati peremén 

lévő területek Mko – korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület, a módosítással érintett 

területének egésze pedig Mke – kiskertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 

kategóriába sorolt. 

A Fejlesztői tervezési területet a hatályos TSZT Mke - kiskertes mezőgazdasági terület 

területfelhasználási kategóriába sorolja. 

A besorolások nem felel meg a tervezett beruházásoknak, így a fejlesztés megvalósulása 

érdekében mindenképpen szükséges Gerjen község Településszerkezeti tervének 

módosítása. A terület átsorolások miatt a biológiai aktivitásérték számítását is el kell végezni 

mindkét terület esetében, ami miatt Ev – védelmi erdő kijelölésére is javaslatot tesz a 

tanulmány, ami szintén TSZT módosítást igényel. 

 

A hatályos HÉSZ vonatkozásában 

Az Karikás számú vizsgált területet a hatályos HÉSZ Mko és Lf övezetet és építési övezetet, a 

fejlesztéssel érintett területre Mke jelű övezetet határoz meg, ahogyan a Fejlesztői 

tervezési területet is Mke övezetbe sorolja.  

Az övezeti előírások a fejlesztésekhez szükséges paraméterektől eltérőek, átsorolásra szorulnak 

a módosítással érintett területek, így a vonatkozó HÉSZ és Szabályozási Terv módosítása 

szükséges. A biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartása érdekében a TSZT-hez 

hasonlóan a Szabályozási Terven is fel kell tüntetni az új erdőterületeket.  

 

A területhasználat, funkciók vonatkozásában 

Az Karikás fejlesztési terület nagy részén – melyen a lakóterületfejlesztés valósulna meg – 

kiskertes mezőgazdálkodás folyik, főleg szántók találhatók rajta, amik 2-es és 3-as minőségi 

besorolású területek. A terület déli felén falusias lakóterületbe sorolt telkek vannak, amit a 

fejlesztés pozitívan, út- és közműfejlesztés miatt érinti. A nyugati oldalon lévő erdősáv 

megtartandó elemként kezelendő és a megfelelő területfelhasználási kategóriába való 

átsorolása javasolt.  
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A Fejlesztői terület a belterülettől nyugatra, az Ófalu területén található és szintén 

mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A földhivatali nyilvántartás szerint a területet alkotó 5 db 

ingatlan mindegyike szántóként nyilvántartott, 3-as minőségi osztályba tartozik.  

Mivel a fejlesztési területet átlagosnál jobb minőségű termőföldek alkotják, a beépítésre szánt 

terület kijelölése a földtörvény egyes előírásaival nincs összhangba. 

 

Telekméret, beépítési paraméterek tekintetében 

Az Karikás fejlesztéssel érintett terület telkeinek nagy része hosszúkás és keskeny, változatos 

telekstruktúrával, melyeknek tulajdonosaik főleg magánszemélyek. A telkek rendezésre 

szorulnak, a terület újrafelosztást igényel. Jelenlegi övezeti besorolás szerint a terület nem 

hasznosítható lakófunkcióként, beépíthetőségi mértéke alacsony, így szükséges annak 

átsorolása kertvárosi lakó építési övezetbe. 

A Fejlesztői fejlesztési terület telkei a környező telkekhez képest (volt zártkertes terület) 

nagyok, de szintén keskenyebbek, hosszúkásak. A telkek magántulajdonban vannak, és a 

beruházás során a telkek összevonása tervezett. A terület beépítésre szánt területbe, 

építési övezetbe kell sorolni. 

Természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálatokkal kapcsolatban 

A tervezési területeken országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 

területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 

területet), országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi 

szempontból értékes területet nem érint.  

Értékes növényállomány nincsen az Karikás fejlesztéssel érintett területen, de annak nyugati 

felén megtartandó erdőfolt található, illetve a területet körülölelő erdőrészletek a megfelelő 

területfelhasználási kategóriába való sorolás mellett megtartandó területek. 

A mezőgazdasági művelés alatt álló Fejlesztői terület északkeleti és délkeleti sarkában 

elhelyezkedő, kondicionáló szempontból kedvező, megtartandó kisebb facsoporton kívül 

növényállomány nem található a területen. 

 

A közlekedéssel kapcsolatban 

A település közúton jelenleg csak nyugati irányból, az 51162. jelű bekötőúton közelíthető meg, 

amely az 5112. jelű összekötő úton tovább haladva Dunaszentgyörgy és Fadd, illetve Tolna 

településekkel, valamint a 6-os számú főúttal és az M6-os autópályával biztosít kapcsolatot.  

A Karikás számú vizsgált terület közvetlen elérését a Petőfi utca biztosítja, melyre 

merőlegesen csatlakoznak a település utcái, a község központjával való összekötést biztosítva 

ezzel.  

A közeljövőben a Paksot érintő állami beruházások hozadékaként a térség gazdasági 

fellendülése prognosztizálható.  

A hatályos településrendezési eszközök a telek keleti határán egy tervezett kerékpárutat is 

jelölnek, mely észak-déli irányban fut, a Duna menti töltés tetején.  

A Fejlesztői terület a belterülettől nyugatra, közvetlenül az 51162. jelű bekötő út mentén, 

annak északi oldalán helyezkedik el, így közvetlen közúti kapcsolattal rendelkezik.  

A közösségi közlekedést tekintve, az országos buszjáratok közül csupán egy érinti közvetlenül 

Gerjent.  
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A TMTrT, illetve a hatályos TSZT és SZT tervezett (térségi) kerékpárutat jelöl a fejlesztéssel 

érintett területek mellett, amely még nem valósult meg, de helybiztosítása adott. Kiépített járda, 

illetve gyalogos átkelőhely a fejlesztési területeken nincsen, a Karikás számú területet érinti 

délről a község kiépített járdahálózata. A Fejlesztői területet gyalogosan, kiépített járdán nem 

lehet megközelíteni. 

 

A közműellátottsággal kapcsolatban 

A fejlesztési területeken közműellátottság jelenleg hiányzik. 

Az Karikás tervezési terület a lakóterület szomszédságában helyezkedik el, ahol a közműhálózat 

kiépített, így a fejlesztési terület a közműhálózatba könnyen bekapcsolható. 

A Fejlesztői számú fejlesztéssel érintett területet déli, illetve délkeleti oldalán 

nagyközépnyomású földgázvezeték, míg északra, nyugatra és délre a táv- és hírközlési közmű 

infrastruktúra elemei haladnak. A fejlesztési területtől nyugatra nagyfeszültségű villamos 

energia légvezeték található. A terület déli oldalán, a bekötő út mentén, kiépítetlen, sekély árok 

felel a vízelvezetésért. A vízellátást szolgáló hálózat a belterület széléig, illetve onnan leágazva a 

fejlesztési területtől délkeletre, a bekötő út túloldalán található ipari telephelyig halad. 

 

A környezetvédelemmel kapcsolatban 

A vizsgált területeken nincs olyan tevékenység, létesítmény, amely jelentős mértékű 

negatív környezeti hatást eredményezne levegőminőség, talaj, felszíni és felszín alatti vizek 

minőségének tekintetében. 

 

Összefoglaló táblázat  

A fejlesztési szándékkal érintett ingatlanokra vonatkozó vizsgálatok alapján a tervezett 

beruházás során figyelembe veendő főbb előnyös-, ill. hátrányos tulajdonságokat és a helyi 

sajátosságokat, adottságokat az alábbi táblázat tartalmazza.  
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Karikás területe  

Városrendezési szempontok szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Fejlesztési terület kedvező 

megközelíthetősége, az úthálózatba 

való becsatlakozási lehetőség 

 Feltáró út, várható közútfejlesztések 

érintettsége 

 Dunapart és a kompállomás közelsége 

 Lakóterület kialakításához megfelelő 

domborzati viszonyok 

 Beépítetlen jelleg nyújtotta fejlesztési 

lehetőségek  

 

 Rendezetlen telekstruktúra és 

tulajdoni viszonyok 

 Organikus településszövethez való 

csatlakozási nehézség 

 Kiépítetlen úthálózat 

Művi-, táji-, természeti értékek és környezetvédelmi szempontok szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Védett, ill. védendő értékek nem 
találhatók a területen 

 A gát, mint mérnöki védőmű 
elválasztó szerepe a Duna 
természetvédelmi területeitől. 

 Természeti értékek, rekreációs 
lehetőségek közelsége 

 Környezetkárosító hatás kibocsátását 
keltő létesítmény nincs a területen. 

 

Közlekedési szempontok szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Tervezett országos közutak közelsége 

 A meglévő lakóterületek gépjármű 

forgalmát nem befolyásoló 

elhelyezkedés 

 Tervezett kerékpáros infrastruktúra 

közelsége 

 Megnövekedő forgalommal kell 

számolni a Petőfi utcán 

 A terület feltárását elősegítő belső 

úthálózat hiánya 

Közműellátottság szempontja szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Közműhálózatok a terület déli részét 

érintik (Petőfi Sándor utcáig kiépített) 

 

 A fejlesztési terület infrastrukturálisan 

fejlesztendő. 
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Fejlesztői terület 

 
  

Városrendezési szempontok szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Fejlesztési terület kedvező 

megközelíthetősége 

 A település és egyben a terület 

elérhetőségét javító tervezett 

közútfejlesztés  

 Gazdasági terület kialakításához 

megfelelő domborzati viszonyok 

 Beépítetlen jelleg nyújtotta fejlesztési 

lehetőségek, 

 A település beépített területeihez való 

közvetlen kapcsolódás hiánya. 

 

 

Művi-, táji-, természeti értékek és környezetvédelmi szempontok szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Védett művi, illetve táji-, 

természetvédelmi értékek nem 

találhatóak a területen 

 A tervezett hidrogeológiai védőövezet 

határán kívüli elhelyezkedés 

 A bekötő út alacsony forgalma miatt a 

területen a közlekedési eredetű 

légszennyezés, illetve a zajterhelés nem 

meghatározó  

 Környezetkárosító hatással bíró 

létesítmény nincs a területen vagy a 

terület közelében 

 nyilvántartott régészeti terület 

érintettsége a beruházás megvalósítását 

időben korlátozhatja 

Közlekedési szempontok szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Közvetlen közúti kapcsolat 

 Tervezett mellékút közelsége 

 Tervezett kerékpárút közelsége 

 

Közműellátottság szempontja szerint 

ELŐNY HÁTRÁNY 

 Közműhálózatok a terület minden 

oldalát érintik  

 

 A fejlesztési terület közművesítettlen. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
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3. TERVEZETT BEÉPÍTÉS CÉLJA, TELEPÍTÉSI ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

3.1. A Karikás terület módosításának célja és a tervezett beépítés bemutatása 

A tervezett módosításnak megfelelő lakóterület kialakítása Gerjen Község északi részén, a Petőfi 

Sándor utcától északra eső 1016-1111 hrsz.-ú és a 14-17, 22-26, 29-30, 34-37 hrsz.-ú, 

jelenleg beépítetlen telkeken tervezett. A fejlesztés célja a Paks és vonzáskörzetét a 

meghatározó gazdasági és infrastrukturális fejlesztések hatásaként Gerjen Község elkövetkező 

20 évére prognosztizálható megnövekvő lakás igények kielégítésének szándéka adja új 

lakóterület kijelölésével. 

A fejlesztés egyik legfontosabb része a telekviszonyok rendezése és újrafelosztása, 

valamint az úthálózat és közmű-infrastruktúra bővítése, mely az új lakóterületet szolgálja 

majd. 

Az önkormányzati igényeknek megfelelően körülbelül 160 db, nagyságrendileg 700-900 m2 

telekméretű új építési telek kialakítására lesz lehetőség. Az újonnan kialakítandó utcákon 

és közterületeken fasorok telepítése javasolt. A terület a Duna-part közelsége miatt alközponti 

szerephez jut, ami miatt az új lakóterületen közparkok, közkertek kialakítására helyet biztosító, 

valamint az alapfokú lakossági szolgáltatások megtelepedését ösztönző szabályozás 

megalkotása indokolt. 

A tervezés alapját részletes geodéziai felmérés előzte meg, melynek kiértékelése alapján 

elmondható, hogy a tervezett utcák nyomvonalvezetését jelentősen befolyásoló domborzati 

viszonyok nem jellemzik a Karikás területét. 

A paksi Atomerőmű bővülésével párhuzamosan (azzal szoros összefüggésben) számos 

infrastrukturális fejlesztés tervezett a térségben. Ezek egyike a Kalocsai Duna-híd, amely Kalocsa 

és Dunaszentgyörgy városokon keresztül köti majd össze az 51.sz. és 6. sz. országos főutakat. A 

híd építése folyamatban van.  

Az új kelet-nyugati irányú közúti kapcsolattal (512.sz. országos főút) együtt, Paks és Gerjen 

között egy új, észak-déli irányú országos mellékúti kapcsolat is kiépül (5124 j. országos 

mellékút), a 6. sz. főúttal párhuzamosan, a növekvő térségi forgalom lebonyolítása érdekében. 

Gerjen úthálózata az Alkotmány utcán keresztül válik közvetlenül érintetté, mely a tervezett 

Karikás területét feltáró Petőfi utcával közvetlen kapcsolatot képez. Ez az új, észak-déli irányban 

jó forgalmi kapacitást adó útszakasz lehetővé teszi, hogy a tervezett Karikás lakóterületre 

költözők megfelelő térségi kapcsolatot kapjanak a nagyobb városok irányába a település 

központi részein történő átközlekedés nélkül. Mivel az új Duna híd megépülését követően 

várhatóan megszűnik a Kalocsa-Gerjen kompjárat, a Petőfi utca irányából csak az új 

lakóterületről érkező forgalom várható. 

Az újonnan létesülő telkek parkolási igényét telken belül, legalább egy gépjármű elhelyezését 

kell biztosítani, melyről a megváltozott OTÉK előírások okán a Helyi Építési Szabályzatban 

rendelkezni szükséges. 

A közúton történő megközelítés mellett a javaslat fontos eleme a fejlesztéssel érintett terület 

gyalogos elérésének biztosítása is, mely a terület déli és keleti részén végződő gyalogutak 

tovább vezetésével oldható meg, a jelenlegi járdafelületek folytatásaként, illetve az újonnan 

kialakuló utcák két oldalán létesülő járdafelületek által.  
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A tervezett beépítés mind méreteiben, mind pedig magassági viszonyaiban illeszkedik a 

környező beépítéshez. A telkek felosztásával az eddig kihasználatlan területek is a Község 

életébe bekapcsolódhatnak, elősegítve ezzel a település beépített területeihez való 

integráltfejlődését.  

Az 5124 sz. út a Karikás fejlesztési területtől körülbelül 100 m-re nyugatra fog 

megvalósulni, melynek a tervezett lakóterület beépülésével járó gépjármű forgalom 

levezetésében jelentős szerepe lesz. Az új országos mellékút teljesen tehermentesíti a 

többlet gépjármű forgalom alól a településközpont utcahálózatát az első pillanattól 

kezdve. Az úthálózati fejlesztés Gerjent érintő szakaszának átadása 2023 első felében, míg a 

keresztirányú út és híd átadása 2024-ben tervezett.  

 

 
 

 

 

Várható gerjesztett forgalom 160 db telek esetében 1 gépjármű/lakóegységgel számolva: 

Lakóterületek esetén jellemző, hogy a legnagyobb keltett forgalom a reggeli 

csúcsórákban (6h-8h) jelentkezik, a délutáni hazatérések hosszabb időszakokra nyúlnak. 

A realitásoknak megfelelően feltételezve, hogy a 160 lakótelek 60%-ának esetében a 

reggeli csúcsórában 1 óra alatt indul el 1 autó, a keltett forgalom 

(F)=160x0,6=96Ejm/h/irány. Ez a forgalmi érték egy forgalmi sáv kapacitásának 

mindössze 16%-a, így kimondható, hogy a környező úthálózaton fennakadások nélkül 

bonyolódhat le a forgalom. 

  

A térséget érintő tervezett közútfejlesztés  

(forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) 

 



2661-2665 – Gerjen „Karikás Kertek” és az 1202-1206 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása 

TSZT, HÉSZ eseti módosítása 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

75 

A telekalakítási javaslat a település magjának struktúráját követi. Az utak nagy része 

merőlegesek egymásra, néhány pedig a tervezési terület alakja miatt sréen csatlakozik a többi 

utcához. Az így kialakult telekstruktúrába rend szerint téglalap alakú, szabályos telkek alakultak 

ki, melyeket 19-19,5 méter széles közterületi sávok választanak el egymástól. Az utcákban az 

Önkormányzat tervei és szándékai szerint nyílt csapadékvíz elvezető hálózat kerül 

kiépítésre, melyeknek jellemző kialakítását az alábbi keresztszelvények szemléltetnek 

egyoldali csapadékvíz elevezető árkok kialakítása mellett. 

 

A javaslatban 4,9 hektár közterület került kiszabályozásra, melyen 2 kisebb közterületi 

zöldterület kapott helyet, valamint közel 2,8 km-nyi útburkolat, jellemzően kétoldali gyalogos 

forgalmat biztosító, 2 méter széles járdafelülettel. Az összesen 12,8 hektár nagyságú 

lakótömbökben 160 db lakótelek került kialakításra, melyek általános mérete 700-900 

m2.(Lsd: J-1: Telekalakítási javaslat c. tervlap) 

A telkek javasolt kiosztását eredményező telekkimutatást az alábbi táblázat szemlélteti: 
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Tömbszám Telek sorszáma Területe (m2)  Szélessége Hossza 

I. 1. 886 28,5 30,85 
 

2. 1080 34,55 30,85 
 

3. 821 26 31,4 
 

4. 805 24,4 31,8 
 

5. 741 16 32,2 
 

6. 726 25,6 31 
 

7. 805 26 31 
 

8. 805 26 31 
 

9. 805 26 31 
 

10. 811 26,3 30,7 
 

11. 1281 24,3 35 
 

12. 885 26,5 27 
 

13. 684 20,5 38 
 

14. 834 20,5 38 
 

15. 773 20,5 38 
 

16. 711 17,5 32 
 

17. 650 19,5 31,3 
 

18. 737 23,4 31,8 
 

19. 737 23,2 31,8 
 

20. 751 22,3 31,8 
 

21. 1664 29 45 
 

22. 729 18 38,7 
 

23. 794 20,5 38,7 
 

24. 794 20,5 38,7 
 

25. 931 18,5 44,5 
 

26. 874 34,2 36 

II. 27. 1002 19 48 
 

28. 915 19 48 
 

29. 912 19 48 
 

30. 926 19 48 
 

31. 1074 34 33 
 

32. 713 26,2 24 
 

33. 684 27,8 27 
 

34. 691 20,5 38 
 

35. 990 21 40 
 

36. 677 17 39,75 
 

37. 786 19,75 39,75 
 

38. 830 20,9 39,8 
 

39. 782 24,6 37 
 

40. 755 35 40 
 

41. 830 21,2 38,4 
 

42. 790 21 38,3 
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43. 793 22 36,8 
 

44. 794 24,5 35 
 

45. 714 21,5 29,8 
 

46. 707 17,3 29 
 

47. 1283 18,8 47 
 

48. 1390 17,9 50 
 

49. 1002 17,1 50 
 

50. 1030 30 30 
 

51. 598 30 25 
 

52. 683 20,2 26,5 
 

53. 916 20,5 45 
 

54. 1053 20,5 45 
 

55. 878 20,5 40 
 

56. 662 20,3 35 
 

57. 637 33 27 

III. 58. 782 21,5 40,2 
 

59. 824 20,5 40,2 
 

60. 824 20,5 40,2 
 

61. 824 20,5 40,2 
 

62. 824 20,5 40,2 
 

63. 824 20,5 40,2 
 

64. 824 20,5 40,2 
 

65. 843 26 40,2 
 

66. 810 25 40,2 
 

67. 824 20,5 40,2 
 

68. 824 20,5 40,2 
 

69. 824 20,5 40,2 
 

70. 853 21,2 40,2 
 

71. 796 19,8 40,2 
 

72. 685 17 40,2 
 

73. 659 17 38,7 
 

74. 766 19,8 38,7 
 

75. 821 21,2 38,7 
 

76. 794 20,5 38,7 
 

77. 725 17 38,7 
 

78. 939 16,25 40,9 
 

79. 1075 20,5 42,5 
 

80. 794 20,5 38,7 
 

81. 794 20,5 38,7 
 

82. 794 20,5 38,7 
 

83. 794 20,5 38,7 
 

84. 794 20,5 38,7 
 

85. 794 20,5 38,7 
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IV. 86. 807 41 19,7 
 

87. 852 31,1 27,3 
 

88. 775 23,3 33,2 
 

89. 860 22,6 38 
 

90. 823 19,4 42,5 
 

91. 887 19,45 45,6 
 

92. 819 19,5 48,8 
 

93. 1045 18 50,5 

V. 94. 753 19,45 38,9 
 

95. 782 19,45 40,2 
 

96. 753 19,45 38,7 
 

97. 782 19,45 40,2 
 

98. 755 19,5 38,7 
 

99. 784 19,5 40,2 
 

100. 697 18 38,7 
 

101. 723 18 40,2 

VI. 102. 983 22,7 50,4 
 

103. 757 38,8 28,8 
 

104. 800 20,5 39 
 

105. 799 20,5 39 
 

106. 825 21,2 38,9 
 

107. 786 19,8 39,8 
 

108. 761 19,15 39,8 
 

109. 844 20,3 48,3 
 

110. 743 23,3 37,1 
 

111. 768 20,5 37,5 
 

112. 795 21,2 37,5 
 

113. 775 19,5 39,8 
 

114. 716 18 39,8 

VII. 115. 895 27,1 33 
 

116. 811 21 39 
 

117. 621 22,7 31,8 
 

118. 847 22,7 43,4 
 

119. 605 18 33,5 
 

120. 770 19,5 39,6 
 

121. 769 20,5 37,5 
 

122. 722 19,25 37,5 
 

123. 615 20,3 35,1 
 

124. 924 20,3 45,5 

VIII. 125. 774 20 38,7 
 

126. 794 20,5 38,7 
 

127. 794 20,5 38,7 
 

128. 794 20,5 38,7 
 

129. 794 20,5 38,7 
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130. 794 20,5 38,7 

 
131. 765 19,75 38,7 

 
132. 692 23,2 38,7 

 
133. 794 20,5 38,7 

 
134. 794 20,5 38,7 

 
135. 795 20,5 38,8 

 
136. 795 20,5 38,8 

 
137. 795 20,5 38,8 

 
138. 768 19,8 38,8 

IX. 139. 1166 30,1 38,7 
 

140. 794 20,5 38,7 
 

141. 794 20,5 38,7 
 

142. 787 19,4 40,5 
 

143. 780 19,3 40,5 
 

144. 1167 30,1 38,7 
 

145. 794 20,5 38,7 
 

146. 794 20,5 38,7 
 

147. 785 19,4 40,5 
 

148. 785 19,4 40,5 

X. 149. 757 19,4 38,7 
 

150. 750 19,4 38,6 
 

151. 750 21,3 36,5 
 

152. 750 19,4 38,6 
 

153. 750 19,4 38,6 
 

154. 1041 20,85 38,85 
 

155. 731 42,5 20 
 

156. 967 23,5 24,5 
 

157. 795 21,4 29,5 
 

158. 626 20,5 29,5 
 

159. 873 45,3 19 
 

160. 900 37,3 23,5 
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67.
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101.
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98.

96.

94.

124.

141.I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX. X.

Jelmagyarázat

Jelenlegi telekhatár

GERJEN
"Puszta és Karikás Kertek"

Javasolt telekkiosztás

M= 1:2500

Javasolt telekkiosztás

Javasolt új út
  kiszabályozása

Javasolt közterületi zf.

160 db lakótelek (ált. ~800 nm)
3 db zöldterület
19-19,5 m széles utcák

Új telkek sorszáma,
tömbszáma

150.

Jellemző szélesség19.00

Meglévő telekhatárt
használva létesült
telek
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3.2. Fejlesztői terület módosításának célja és a tervezett beépítés bemutatása 

A Fejlesztő célja a Gerjen belterületétől nyugatra található, jelenleg mezőgazdasági hasznosítás 

alatt álló 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok (összesen kb. 1,12 ha kiterjedésű) 

távlatban jövedelmezőbb, gazdasági célú hasznosítása. Az érintett telkek más célú hasznosítása 

időtávlatban ütemezetten kerül megvalósításra.  

 

I. ütem: 1206 hrsz. telek (2351 m2) 

A megvalósítás 1-2 éven belül tervezett EU-s pályázati forrásból, ahol az építőipari 

tevékenységhez kapcsolódó raktározási telephely kialakítása tervezett egy darab tároló csarnok 

és abban iroda, valamint szociális blokk kialakításával. A tervezett rendeltetéseknek 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) területhasználati besorolás adja majd az építésjogi 

megalapozottságot. 

 

II. ütem: 1205, 1204, 1203, 1202 hrsz.-ú telkek 

A megvalósítás 5-10 éven belül tervezett a 1206 hrsz-ú ingatlan bővítéseként, a telkek 

összevonásával, így a telkek felosztottsága megszűnik és azok távlatban egy építési telekként 

működnek tovább. Az összevonást követően valamivel nagyobb, mint egy hektáros telek alakul 

majd ki, amelynek használatát két kapubehajtó segítheti a legjobban, amennyiben az útügyi 

előírások annak műszaki feltételeit lehetővé teszik.  

Az elképzelések szerint a telephelyen szerelőműhely, vashajlító üzem, illetve beton elemek 

gyártására szolgáló üzemek kialakítása tervezett a későbbiekben. A gyártó tevékenység 

alkalmazhatóságához a későbbiekben szükség lesz a Gksz területfelhasználási kategória 

módosítására általános gazdasági (Gá) területhasználatra, amelyben kizárólag a nem jelentős 

zavaró határú gyártó tevékenységeket kiszolgáló építmények elhelyezése megengedetett. 

 

A kereskedelmi, raktározási és gyártási funkciók létrehozásával járó fejlesztés új 

munkahelyeket, illetve szolgáltatásokat teremt a település számára és hozzájárul Gerjen 

gazdasági fejlődéséhez.  

 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok mindegyikét a településszerkezeti terven (tszt) kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági (Gksz) területhasználási kategóriába javasolt átsorolni, mivel a tszt a 

település infrastruktúrális, területfelhasználási, valamit táji és környezeti elemeinek hosszú 

távon meghatározó térbeli rendjét ábrázoló településrendezési eszköz. Az új beépítésre szánt 

kijelöléshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek kijelölése, biztosítása (BIA egyenleg, 

Zöldterületi kijelölések) is teljesülnek a tszt javaslat kidolgozása során. 

A felmerülő BIA pótlás és a beépítésre szánt terület kijelölésével járó 5%-os miatti véderdő 

kijelölési kötelezettség helybiztosításául a Karikás fejlesztési terület menti területek kerültek 

kijelölésre.  

A gazdasági területen összesen legfeljebb 3380 m2 nagyságú beépítés válik lehetővé 30%-os 

beépítési maximum érték, meghatározása mellett.  

 

Lásd: 

J-2: Beépítési javaslat –rövid és középtáv 

 



szántó

szántó



szántó

szántó
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3.3. Közlekedésfejlesztési javaslatok 

Jelen szabályozási terv módosítása alapjául szolgáló fejlesztések a következők: 

A Karikás Kertek területén kertvárosi lakóterület (Má > Lke) kialakítása a meglévő 

belterülethez kapcsolódóan. Az önkormányzati igényeknek megfelelően körülbelül 160 db, 

nagyságrendileg 700-900 m2 telekméretű új építési telek kialakítására lesz lehetőség. A 

tervezett utak a település közúthálózatához a Petőfi Sándor utcán keresztül csatlakoznak, más 

kikötésük, kapcsoltuk nincs a meglévő úthálózattal. Az egyetlen csomópont, ahol a lakóterület 

forgalma megjelenik a Petőfi Sándor utcán, a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében található. 

Tekintettel a becsülhető forgalmi terhelésre, a csomópont geometriai kialakítását hagyományos, 

egyszerű csomópontként javasoljuk. 

 

 
 Gerjen, Karikás lakóterület tervezett belső közlekedési felületei 
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Gerjen, Karikás lakóterület tervezett belső közlekedési felületei 
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A gazdasági terület közúton történő megközelítését és kiszolgálását a jövőben továbbra is az 

51162. jelű bekötő út biztosítja majd, amelyhez kapcsolódóan az 1206 hrsz.-ú ingatlanhoz 

behajtó kialakítása tervezett. Az országos 

mellékúton zajló közúti forgalom csökkenése 

várható, mivel az új, Gerjent Pakssal összekötő 

észak-déli irányú országos közút megépítése 

és forgalomba helyezését követően forgalmi 

átrendeződésre lehet számítani. Gerjen 

jelenlegi zsákfalu jellege teljesen megszűnik és 

a Pakson jelentkező többlet munkahelyek, 

valamint a Gerjen közigazgatási területén 

távlatban az északi közigazgatási határtól 

délre tervezett logisztikai-kereskedelmi 

terület beépülte paksi irányba, a tervezett új 

5124 j. országos mellékútra tereli majd a teher 

és gépjármű forgalom jelentős részét, melynek 

használatával a 6-os számú főút is rövidebb 

idő alatt érhető majd el. 

 

A tervek szerint első ütemben, rövid távon  

(I. Ütem) az 1206-os hrsz.-ú ingatlanon kerül 

kialakításra egy 665 m2 alapterülettel 

rendelkező csarnok épület, amely tárolási és 

irodai funkciókkal rendelkezik majd. A 

telephelyre 10 m széles kapubehajtó létesítése 

is tervezett. 

A csarnokok parkolási igényét, az OTÉK-nak megfelelően a telken belül kell megoldani. A 

100 m2 iroda, illetve 580 m2 raktár esetén az OTÉK 6 db parkolóhely kialakítását írja elő.  

 

Közép távon (II. Ütem), távlatban a telkek összevonását követően további csarnokok építésére 

is lesz lehetőség amelyek a raktározási és gyártási funkciót ellátó épületek lehetnek. 

(szerelőműhely, vashajlító üzem, valamint beton elemek gyártása). Ez esetben a raktár további 

1, míg az üzem 8 db parkolóhely kialakítását igényli. A kereskedelmi funkció az irodához kötött, 

így a parkolóhely igény megítélésekor az iroda helyiségével számolt a terv, újabb parkolóhely 

kialakítására nincs szükség. A gazdasági területen ingatlanonként, a telek minimum 25 %-án 

a helyi adottságoknak megfelelő, háromszintes növényállománnyal rendelkező zöldfelület 

kialakítása javasolt a terület észak és keleti részén, a telekhatár mentén. 

 

Megközelíthetőség 

 

Az új kelet-nyugati irányú közúti kapcsolattal (512. sz. országos főút) együtt, Paks és Gerjen 

között egy új, észak-déli irányú országos mellékúti kapcsolat is kiépül (5124 j. országos 

mellékút), a 6. sz főúttal párhuzamosan, a növekvő térségi forgalom lebonyolításának 

érdekében. Gerjen úthálózata az Alkotmány utcán keresztül közvetlenül érintetté válik (innen 

indul az új út), hasznosíthatja az új térségi kapcsolatot, amely a Paksi Atomerőmű déli bejáró 

útjáig halad. 

távlati logisztikai, 

gazdasági terület 

új 5124 j. országos mellékút 

Karikás területe 

Fejlesztői terület 
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Ez az új, észak-déli irányban jó forgalmi kapacitást adó útszakasz lehetővé teszi, hogy a tervezett 

Karikás lakóterületre költözők megfelelő térségi kapcsolatokat kapjanak a nagyobb városok 

irányába. A tervezett lakóterület a Petőfi Sándor utcán érheti el az új útszakaszt. A létrejövő 

közúti csomópont típusa a részletes tervezés során, az előrebecsült forgalmak ismeretében 

dönthető el. Mivel az új Duna-híd megépülése után a Kalocsa – Gerjen kompjárat valószínűleg 

megszűnik, a Petőfi utca irányából az ide kapcsolódó lakóterületi forgalom várható csak. 

Mivel a tervezett lakóterület fő megközelítését és országos közúti hálózathoz való kapcsolatát, 

illetve az 5124. j. út és az 51162. j. út között közvetlen összeköttetést biztosítja a Petőfi Sándor 

utca, így annak hálózati szerepe gyűjtőúttá fejlődik. 

 
Petőfi Sándor utca javasolt mintakeresztszelvénye 

 

A gazdasági terület külterületi elhelyezkedéséből a közösségi közlekedési járatok 

megállóhelyeinek, illetve a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok hiányából kiindulva 

kijelenthetjük, hogy túlnyomórészt személygépjárművel fognak a területre érkezni a megyei 

szerkezeti tervben jelölt tervezett kerékpárútvonal megépüléséig. 

A fejlesztendő ingatlanok számára az 51162. j. út biztosítja az egyetlen közúti 

megközelíthetőséget. Fontos a tervezési terület belső közlekedésének részletes átgondolása, 

megfelelő kialakítása, a tervezett kapubehajtók nem akadályozhatják a bekötőúton zajló 

forgalmat. 

Az I. ütemben az 1206 hrsz-ú ingatlan megközelítésére egy 10 méter széles közúti kapcsolat 

tervezett, amely a későbbi II. ütemben épülő gazdasági létesítmények megközelítését is szolgálja, 

mivel a tárgyi telkek összevonása tervezett. 

A tervezett létesítmények közötti jobb átjárhatóság és megközelíthetőség érdekében opcionális 

lehetőségként átgondolandó, hogy az 1202 hrsz-ú ingatlan végében is kiépítenek egy közúti 

kapcsolatot, ezáltal biztosítható lenne egy egyirányú átjárhatóság, amellyel javulhatna az 

egyesített telken belüli közlekedés. Erre lehetőséget ad a bekötőút kis forgalmi terheltsége, 

amely a tervezett 5124. j. út megépülése esetén tovább csökkenhet a forgalmi átrendeződés 

következtében. 
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Az ingatlanok egyesítésének elmulasztása esetén nem megengedett a gazdasági ingatlanok 

számára önálló közúti kapcsolatok kialakítása. Amennyiben külön ingatlanokként üzemelnének 

a jelen módosítás során gazdasági területté átminősített telkek, akkor az országos úttal 

párhuzamos szervízút kiépítése szükséges. 

 
Tervezett közlekedési hálózat 
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Parkolás 

A tervezett lakóterületek esetében az ingatlanon belül szükséges a parkolást megoldani, 

elkerülve a forgalmat zavaró és a zöldsávokat elfoglaló közterületi parkolást. 

A tervezett gazdasági területek esetében az ingatlanokon belül szükséges az OTÉK-ban 

meghatározott számú személygépjármű és az egyéb funkciókhoz kapcsolódó tehergépjárművek 

számára a parkolási felületeket kialakítani, elkerülve a forgalmat zavaró közterületi parkolást. 

 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A tervezett lakóterületek feltárását biztosító útszakaszok mentén a várható gyalogosforgalom 

biztonsága érdekében legalább egy, de inkább kétoldali legalább 2 méter széles gyalogjárda 

kiépítése szükséges, csatlakozva a meglévő lakóutcák gyalogos felületeihez. 

A tervezett gazdasági terület a belterületi határtól és a Gerjen, temető autóbusz megállóhelytől 

mintegy 700 méterre fekszik, amely távolság még gyalogosan kényelmesen megtehető, ezért 

javasoljuk a térségi tervekben szereplő kerékpárutat gyalog- és kerékpárútként kiépíteni, így 

biztosítva a biztonságos megközelítést az alternatív közlekedési módokat választók számára. 

 

Közösségi közlekedés 

Javasoljuk a tervezett lakóterület fő kapcsolatát, illetve a tervezett 5124. j. utat és az 51162. j. 

utat összekötő Petőfi Sándor utcában (tervezett gyűjtőút) új autóbuszmegállóhely kialakítását, 

amely megoldható oly módon, hogy a telelésközpontba ne kelljen az autóbusznak 

visszafordulnia, hanem a Vajda Ignác úton keresztül közelítse meg a Petőfi Sándor utcát, 

amelyről utána kihajthat az 5124. j. útra és tovább haladhat északi irányba, vagy visszafordulhat 

az 5112. j. út felé egyaránt. 

A tervezett gazdasági terület előtt kialakítható újabb autóbuszmegállóhely (~700 méterre 

fekszik a következő megállótól), azonban amennyiben kiépül a község belterülete felé vezető 

gyalog- és kerékpárút, így az új megálló kialakítása nem szükséges. 
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3.4. A településrendezési tervek módosítási javaslata 

3.4.1. Településszerkezeti Terv módosítási javaslata 

A Karikás fejlesztési terület jelenleg kiskertes mezőgazdasági hasznosítás alatt álló zártkertek. 

A területen lakóterület fejlesztésének igénye merült fel, melynek kialakíthatóságához annak 

kertvárosias lakóterületként történő kijelölése szükséges. A területet közlekedési 

területfelhasználási kategóriájú területek tárják majd fel és lakótömbök között közpark 

kijelölése is történik. 

 

Változással érintett 
területfelhasználási 

kategóriák 

Terület 
(ha) 

változás 
iránya 

Módosítás szerinti 
területfelhasználási kategóriák 

Terület 
(ha) 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület  

18,2 

⇨ 

Kertvárosias lakó (Lke) 13,21 

Közpark (Z) 0,13 

Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

0,01 

Közlekedési terület (Köu) 5,15 
Közlekedési terület 0,14 

Falusias lakóterület 0,14 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület (1050 hrsz) 

0,04 

⇨ Közpark (Z) 
(BIA pótlás és a lakót szolgálóan az 5%) 

0,68 Korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági terület 
(029/30 hrsz) 

0,64 

Összesen: 19,17  Összesen: 19,17 
 

Javasolt TSZT módosítás  
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Fejlesztői területen álló földterületeken tulajdonosi kérelemre gazdasági területhasználat 

szándéka merült fel, mely fejlesztési cél megvalósításának támogatását a képviselő testület 

határozat hozatallal erősítette meg. 

A tervezett telekhasználatot leginkább az általános gazdasági (Gá) területhasználati kategória 

szolgálná leginkább rövid és hosszútávon egyaránt. Azonban a jogszabályi környezet, melyben 

jelen tervmódosítás készül (2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK), nem teszi lehetővé ennek a 

területhasználati kategóriának az alkalmazását, mivel az csak később, az OTÉK 2017 évi 

módosításával került bevezetésre. Ennek okán jelen tervmódosítással a területet kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába (Gksz) javasolt átsorolni, és egy későbbi 

(a gerjeni településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatakor) tervezési szakaszban sorolható 

át a terület az általános gazdasági területhasználati kategória alá .  

A Gksz területhasználati kategória kereskedelmi-szolgáltató és raktározási rendeltetéseket 

szolgáló építmények elhelyezését teszi lehetővé, míg a gyártási funkciókat szolgálókat 

nem. Miután az előző fejezetekben kifejtett, ütemezett fejlesztési elképzeléseknek ez a megkötés 

megfeleltethető, ezért a módosítás során, a Község településrendezési eszközeiben már 

alkalmazott területfelhasználási kategória (Gksz) alkalmazása javasolt az érintett ingatlanokon. 

A változtatások eredményeképpen a kiskertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 

kategória vonatkozásában az alábbiak szerint változik a település területfelhasználásának 

mérlege.  
 

Hatályos TSZT szerint Terület (ha)  Javasolt TSZT szerint Terület (ha) 

Kiskertes mezőgazdasági 
terület (Mke) 

1,12 ⇨ 
Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 

1,12 

Összesen: 1,12  Összesen: 1,12 
 

Javasolt TSZT módosítás TSZT javaslat 

  
 

A beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg biztosítandó-, valamint a BIA egyenleg 

szinten tartása, valamint a beépítésre szánt területek 5%-os mértékéig biztosítandó 

közpark és véderdő kijelölési szükségesség okán ezen területhasználatok biztosítását is 

érvényesíteni kell a módosítás során mind a Karikás, mind pedig a Fejlesztői terület 

vonatkozásában. 

 

A település közigazgatási területén belül a Karikás közvetlen környezetében kerülnek jelölésre 

a tervezett közpark kijelölések, míg a véderdő biztosítását a közigazgatási területen elszórtan, a 

művelési águk szerint már jelenleg is erdő területeken javasolt a területhasználatnak megfelelő 

kategóriába történő átsorolás.   
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A javasolt változtatások eredményeképpen a korlátozott mezőgazdasági terület 

területfelhasználási kategória vonatkozásában az alábbiak szerint változik a település 

területfelhasználásának mérlege.  
 

Hatályos TSZT szerint Hrsz Terület (ha)  Javasolt TSZT szerint Terület (ha) 

Általános- és 
Korlátozott 

hasznosítású 
mezőgazdasági terület 

024/29 
025/1 
025/2 
025/3 
094/6 
094/8 

0135/3 
0135/4 

 
0,54 
0,09 
0,1 

0,33 
1,79 
3,12 
2,9 

2,31 
 

⇨ 
Védelmi erdő 

(BIA pótlás +5%) 

0,54 
0,09 
0,1 

0,33 
1,79 
3,12 
2,9 

2,31 

Összesen:  11,18  Összesen: 11,18 
 

 

hatályos TSZT  TSZT módosítási javaslat 

  

 

hatályos TSZT  TSZT módosítási javaslat 
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3.4.2. Szabályozási Terv módosítási javaslata 

A szóban forgó ingatlanokra vonatkozó fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága érdekében 

szükségessé válik Gerjen Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása is.  

A „Karikás” területét a község Településszerkezeti tervének módosításával összhangban, a 

HÉSZ-ben szereplő kertvárosias lakó építési övezet szerinti Lke jelű építési övezetbe, a 

közterületeket Köu/4 jelű kiszolgáló út és Z jelű Zöldterület, valamint a terület peremén 

Ev jelű védelmi erdőövezetbe javasolt sorolni a Szabályozási terven.  

A településen jelenleg lévő lakóövezeti karakterektől eltérő megjelenés érdekében egy új, Lke-2 

jelű építési övezet bevezetése javasolt az alábbi építési előírások javaslata szerint: 

 A 900 m2-nél kisebb telekméret esetén egy épület elhelyezése és két önálló rendeltetés 
kialakítása megengedett, melyből egy lakó és a lakóépülettel egy tömegben további egy 
szolgáltató vagy vendéglátó rendeltetés kialakítása megengedett. A lakótól eltérő önálló 
rendeltetés nagysága legfeljebb az épület bruttó szintterületének 30%-a lehet. 

 A 900 m2-t meghaladó telekméret esetén kettő épület elhelyezése és két önálló rendeltetés 
kialakítása megengedett, melyből egy lakó rendeltetésű épület és önálló épületben 
szolgáltató vagy vendéglátó rendeltetés alakítható ki. 

 A 900 m2-t meghaladó telkeken önálló kereskedelemi-szolgáltató épület elhelyezése 
megengedett, azonban az 1000 m2-t meghaladó telkek esetén a beépítés mértéke 
legfeljebb bruttó 300m2 alapterület lehet. 

 Az építési övezetekben elhelyezhető melléképítmények: 

- közműbecsatlakozási műtárgy, 
- közműpótló műtárgy,  
- hulladéktartály tároló, 
- kerti építmény, 
- háztartási célú húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- háztartási célú komposztáló, 
- kerti szabdlépcső. 

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
meghatározott melléképítményeken kívül, mint kiegészítő rendeltetésű építmény: 
nyárikonyha, mosókonyha, barkácsműhely építési helyen belül önállóan, legfeljebb bruttó 
10 m2-ben elhelyezhető. 

 Az építési övezet építési telkeinek elő-, oldal-, és hátsó kertjeiben melléképítmény 
elhelyezése nem megengedett, kivétel a hulladéktartály tároló, mely előkertben, legfeljebb 
2,0 méteres belmagassággal elhelyezhető. 

 Az építési övezetben lakókocsi, nem építési felvonulási célú konténer, sátor ideiglenes 
jelleggel sem létesíthető. 

 Az önállóan elhelyezhető kereskedelmi-szolgáltató épület építménymagassága az építési 
övezetben meghatározott értéket legfeljebb 1,5 méterrel meghaladhatja. 

 Kiegészítő rendeltetésű építmények építménymagassága az építési övezetben 
megengedett építménymagasság értékével megegyező érték. 

 A lakó rendeltetést kiszolgáló gépjármű elhelyezést a lakóépülettel egy tömegben kell 
biztosítani. 
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 A térszín alatti beépítés mértéke nem haladhatja meg az építési övezetben meghatározott 
beépítés kétszeresét, mely az elő-, oldal-, és hátsókert területébe nem nyúlhat és annak 
legalább 50%-át az épület alá helyezetten kel kialakítani.  

 Az OTÉK-ban az egyes területfelhasználásokra megadott legnagyobb 
szintterületsűrűséget az egyes telkekre vonatkoztatva is be kell tartani. E számítás során 
szintterületnek kell tekinteni a beépített tetőtér 1,90 m-nél nagyobb belmagasságú részét, 
és nem kell számításba venni a térszín alatti beépítés területét. 

 Az építési övezetben építmény elhelyezése az alábbi szabályok szerint meghatározott 
építési határvonalak által kialakuló építési helyen belül megengedett: 

- előkert: a 17,0 méternél kisebb, a telek legkeskenyebb pontján mért telekmélység 
esetén 0,0 méter, a 17,0-25,0 méter közötti, a telek legkeskenyebb pontján mért 
telekmélység esetén 3,0 méter, ettől eltérő esetekben 5,0 méter. 

- oldalkert: az építési övezetben meghatározott legnagyobb építménymagasság 
értékének fele, 

- hátsókert:6,0 méter. 

 Az épület közterület felé néző homlokzati falsíkjának legalább 40%-át az előkerti építési 
határvonalra illesztetten kell kialakítani, mely szabályt két épület kialakítása esetén 
kizárólag a közterület felöli építési határvonaltól számított 10,0 méteren belül elhelyezett 
épületre vonatkozóan kell alkalmazni. 

 Az építési övezetben indokolt esetben fekvő telek kialakítható. Fekvő telek fogalma: az az 
építési telek, mely utcafronti telekvonalának szélessége kisebb, mint az utcára merőleges, 
oldalkerti telekvonal hosszúsága, melynek egyike legalább 16 méter kell, hogy legyen. 

 Az építési övezet közművesítettségi mértéke és módja: teljes közüzemi vagy egyedi módon 
megoldva. 

A tervezett lakóterület beépítési paramétereinek javaslatát az alábbi táblázat szemlélteti: 

 A B C D E F G 

1 az építési telek 
legnagyobb 
építmény-
magasság 

(m) 

2 

övezeti 
jele 

beépítési 
módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

utcafronti 
telekhatárának 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

legkisebb 
zöldfelületi 

aránya 
(%) 

3 Lke-2 SZ 600 16 30 50 4,5 
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A tervezett fejlesztéssel a szabályozási tervlap az alábbiak szerint változik: 

SZT javaslat a Karikás területére 
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A Fejlesztői terület 1206 hrsz.-ú telkén egy új építési övezet, a Gksz-2 jelű kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági építési övezet bevezetése javasolt, amely lehetővé teszi a 

kereskedelmi, raktározási funkciók kialakítását oldalhatáron álló beépítési módban a 

hatályos építési övezetekben jelölt beépítési mutatóktól eltérő paraméterekel. Az építési 

övezetre vonatkozóan a HÉSZ-ben a következő előírások beemelése javasolt: 

(7) Az építési övezetben építmény elhelyezése az alábbi szabályok szerint meghatározott 
építési határvonalak által kialakuló építési helyen belül megengedett: 
d) előkert:0,0 méter, 
e) oldalkert: 5,0 méter. 
f) hátsókert: 6,0 méter. 

 Az építési övezetre előírt zöldfelületi minimumot a hátsó és oldalkertekben egybefüggően, 
háromszintes növényállománnyal kell kialakítani. 

 Az építési övezetben elhelyezhető mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú: 
a) kereskedelmi-szolgáltató, 
b) raktár, 
c) iroda, 
rendeltetésű építmény. 

 Az építési övezetben több önálló rendeltetésű építmény elhelyezhető. 

 Az építési övezet közművesítettségi mértéke és módja: részleges közüzemi vagy egyedi 
módon megoldva. 

A tervezett lakóterület beépítési paramétereinek javaslatát az alábbi táblázat szemlélteti: 

 A B C D E F G 

1 az építési telek 
legnagyobb 
építmény-
magasság 

(m) 

2 
övezeti 

jele 
beépítési 

módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

legkisebb 
zöldfelületi 

aránya 
(%) 

3 Gksz-2 O 1600 - 45 25 9,0 

 
Miután a Fejlesztési terület 1202-1205 hrsz.-ú telkei az I. ütemben (rövid távon) nem kerülnek 

beépítésre, így azok továbbra is mezőgazdasági hasznosítású területek maradnak és ezen 

ütemezett megvalósítást a szabályozási előírásokban is biztosítani kell. Ennek megalapozásául a 

középtávon beépítésre tervezett (II. ütem) ingatlanoknak a jelenleg hatályostól eltérő, 

korlátozott beépíthetőségű övezeti besorolása szükséges.  

Ennek érdekében egy új Mke-2 jelű övezet bevezetése javasolt, melyen a telek maximális 

beépíthetősége jelentősen korlátozott. Az övezetre vonatkozóan a HÉSZ-ben a következő 

előírások beemelése javasolt: 

(1) Az övezet a középtávon más célú hasznosításra tervezett, fejlesztési területek övezete. 

(2) Az övezetben kizárólag a kiskertes művelést szolgáló, legfeljebb bruttó 10m2 alapterületű 
tároló építmény elhelyezése megengedett a telek hátsókerti telekhatárától mér 10 méter 
széles telekrészen. 
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A tervezett lakóterület beépítési paramétereinek javaslatát az alábbi táblázat szemlélteti: 

 A B C D E F G 

1 a telek 
legnagyobb 
építmény-
magasság 

(m) 

2 
övezeti 

jele 
beépítési 

módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

legkisebb 
zöldfelületi 

aránya 
(%) 

3 Mke-2 - 720 14 rendelet 
szerint 

- 3,0 

 

 

 

  
SZT javaslat a Fejlesztői területre 
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A BIA egyenleg pótlás okán szükségessé váló véderdő kijelölések szabályozási tervi javaslata: 
 

hatályos SZT  SZT módosítási javaslat 

 

 

 

hatályos SZT  SZT módosítási javaslat 

 
 

 

hatályos SZT  SZT módosítási javaslat 
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3.5. Településkép védelméről szóló rendelet módosítási javaslata 

A 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott hatályos településkép védelméről 

szóló rendelet (továbbiakban: Tkr) a Karikás nevű vizsgált terület déli részét (Petőfi Sándor utca 

mentén lévő lakóterületek) a „B” jelű (jellemzően családi házas településrész) területbe sorolja 

- a TAK-nak megfelelően. A Tervezési területet ettől eltérően egy új, „E” jelű (jellemzően 

családi házas, szabadon álló beépítésű településrész) a meglévőktől eltérő karakterű 

kategóriába javasolt sorolni.  

 

Az „E” jelű, településképi szempontból meghatározó terület javasolt településképi előírásai 

következők:  

 A közterület felőli építési határvonalat (előkert) a szabályozási terv jelöli, mely egyben 

irányadó építési vonal is – annak hiányában a közterületi telekhatártól mért 5,0 méter-, 

melyre a lakóépület közterület felé néző homlokzatának legalább 40%-át kell 

ráilleszteni. 

 Szolgáltatási vagy vendéglátó rendeltetés esetén az épület közterület felé néző 

homlokzata legfeljebb 10,0 méterre állhat a közterületi telekhatártól. 

 A sarok pozíciójú telkeken építészeti hangsúly alkalmazása kötelező a bejáratok sarokra 

fordításával, építészeti architektúrájának, illetve a hozzá tartozó előlépcső, előtető, 

tetőrészlet kialakítás hangsúlyozásával, a sarkokon álló négy épület egymással 

harmonizáló, azonos tagoltságú és színvilágú arculati megjelenésével. 

 Az épületek építési vonalra helyezett szakaszának homlokzatán szalagerkély vagy a 

homlokzati falsíkon 30 cm-t meghaladóan túlnyúló kiálló terasz kialakítása nem 

megengedett. 

 Az épületek tetőgerincének vonalát, illetve az utcaképet meghatározó tetősíkok 

fekvésének irányát és szögét lakótömbönként egységesen kell kialakítani. 

 A tetőfedő anyagaként trapézlemez, műanyag hullámlemez, hullámpala és síkpala nem 

alkalmazható. 

 A területen 30-45° hajlású magastetőn kívüli tetőkialakítás nem lehetséges. A 

tetőfelépítmény 10%-án alkalmazható eltérő hajlásszöggel rendelkező tetőelem. 

 Az épületek tetőszerkezete nem lehet többszörösen megtört. 

 Tetőtéri ablakok kialakítása csak tetősíkban elhelyezett vagy a homlokzati falsík 

meghosszabbítására helyezett lapos vagy magastetős kialakítással megengedett. 

 Az utcafront felé néző tetőzeten részlegesen kontyolt tető nem alkalmazandó. 

 Azon építési telkek esetén, amelyekre való behajtáshoz nyílt árkon keresztül vezetett 

áthajtó kiépítése szükséges, ott a szomszédos telkek közös oldalhatárán összeépített 

dupla, legfeljebb 6 m széles személygépkocsi-behajtásra alkalmas árok feletti átjárót kell 

kialakítani, kivétel a sarok pozíciójú és a lakótól eltérő rendeltetésű épültekhez tartozó 

telekbejárók eseteit. 

 Szolgáltató, vendéglátó rendeltetésű épület esetén nyitott/zárt terasz kialakítása 

kizárólag az előkert felé nyúlóan megengedett. A telken belüli parkolókat 4 gépkocsi 

beállóként fásítottan, a telekbelső felé kialakítottan kell elhelyezni. 
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Előképek: 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

3.6. Humán infrastruktúra ellátás 

A településen jelenleg egy -uniós pályázati forrásból finanszírozott projekt keretén belül 

megvalósult- óvoda-bölcsőde és egy alapfokú oktatási intézmény áll a gyermekek 

rendelkezésére. Az általános iskola mögötti területen épült fel és került kb egy hónapja átadásra 

a 2 csoportos óvoda és 14 férőhelyes bölcsőde. Az óvoda a régi helyén 92%-os 

kihasználtsággal működött, így várhatóan a Karikás területének ütemezett beépülésével 

a jövőbeli igényeket is ki tudja majd elégíteni, ahogy az új települési szolgáltatásként 

megjelent bölcsőde is.  
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4. A TERVEZETT FUNKCIÓ, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI  

4.1. Közlekedési infrastruktúra 

Az Karikás fejlesztéssel érintett terület a Petőfi Sándor utcától északra helyezkedik el. 

Megközelítését a főutcára (Alkotmány utca) merőleges utcák által, a Petőfi Sándor utca biztosítja. 

A tervezési területet a jövőben is ezen utakról lehet megközelíteni, illetve a tervezett 

útfejlesztéseknek köszönhetően pár éven belül a települést Paks felől közvetlenül is el 

lehet majd érni a tervezett 5124 j. országos mellékút. Az új út Puszta és Karikás kertektől 

nyugatra halad majd. A fejlesztés közútfejlesztést is igényel, hogy az újonnan kialakuló 

lakóterület telkei elérhetők legyenek. 

A Fejlesztői fejlesztéssel érintett terület közvetlenül a település elérhetőségét biztosító 

51162. jelű bekötő út mentén helyezkedik el. A tervezett gazdasági terület közúton történő 

megközelítését és kiszolgálását a jövőben továbbra is ez a szilárd burkolattal ellátott bekötő 

út biztosítja, melynek gépjárműforgalma várhatóan jelentősen lecsökken majd az új 5124 

j. országos mellékút kiépítésével. A területen kialakításra kerülő telephelyek megközelítésére, 

ugyancsak szilárd burkolattal ellátott behajtó kialakítása válik szükségessé.  

A területeken a fejlesztéssel keletkező parkolási igényeket, az OTÉK-nak megfelelően 

telken belül kell kielégíteni a funkcióknak megfelelően.   

A közúton történő megközelítés mellett fontos elem a fejlesztéssel érintett területek kerékpáros 

és gyalogos elérésének biztosítása is, mely a hatályos megyei és települési tervekben, a bekötőút 

mentén jelölt, tervezett kerékpárút kiépítésével oldható meg. 

 

Közlekedési hatások 

Területfejlesztés esetén az alábbi alapkérdéseket kell vizsgálni: 

- A tervezett fejlesztés megközelítési lehetőségei a meglévő hálózatok szempontjából, 

azok fejlesztési szükségessége a forgalomkeltés számszerűsítésével (közúti, közösségi 

közlekedési, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok). 

- Parkolási lehetőségek, várható igények kezelése. 

Elfogadva, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő területhasználati funkciók lesznek és a 

forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkolófelületek nagyságából számoljuk, a legfontosabb 

az elhelyezendő parkolási igény meghatározása, ebből az átlagos forgalomkeltés meghatározása 

és annak ellenőrzése, hogy a meglévő közlekedési lehetőségek (hálózatok) be tudják-e fogadni a 

keltett forgalmat. A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható 

tartózkodási időkből, a parkolóhasználati szokásokat és a funkcióktól függő sajátságokat 

figyelembe véve lehet számolni. 

Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az új megjelenő forgalom 

lebonyolítására, a közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének 

megőrzése érdekében közlekedési fejlesztések megvalósítására van szükség. Ezeket a 

fejlesztéseket (feltáró utak, új csomópontok, megközelítési lehetőségek) a terv tartalmazza.  

Az OTÉK szerint elvárt számú kerékpártároló elhelyezését a bejáratok közelében, lehetőleg 

fedett helyen szükséges megoldani.  
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Forgalomkeltés számolása 

A tervezett beépítés egy jelenleg beépítetlen területen valósul meg. Tekintettel a lakóterületi 

jellegre, minden ingatlan esetében legalább 1 gépjármű megjelenésével számolnunk kell (OTÉK 

előírásainak megfelelően). 

  Új parkolóhelyek várható száma: 

- 158 telek esetében 1 gépjármű / lakóegység 

 Lakóterületek esetén jellemző, hogy a legnagyobb keltett forgalom a reggeli csúcsórákban (6 h-

8 h) jelentkezik, a délutáni hazatérések hosszabb időszakra nyúlnak. 

A realitásoknak megfelelően feltételezve, hogy a 158 lakótelek 60 % esetében reggeli 

csúcsórában 1 óra alatt indul el 1 autó, a keltett forgalom: 

F= 158x0,6 = 95 Ejm/ó/irány 

Ez a forgalmi érték egy forgalmi sáv kapacitásának mindössze 16 %-a, így a környező 

úthálózaton fennakadások nélkül bonyolódik majd le a forgalom. 

 

A tervezett gazdasági beépítés egy jelenleg beépítetlen területen valósul meg. Tekintettel arra, 

hogy nincs pontos információnk az I. ütemben létesülő iroda és csarnok egyéni méreteire, sem a 

használathoz szükséges gazdasági teherforgalom mértékéről, így csak a kapott telepítési 

javaslaton szereplő (várhatóan az OTÉK alapján meghatározott férőhellyel rendelkező parkoló) 

alapján tudjuk meghatározni a becsült forgalomkeltést. 

 Új parkolóhelyek várható száma: 

 Beépítési javaslaton szereplő - 6 gépjármű 

Azt feltételezve, hogy a tervezett parkolókat feltöltő 6 személygépjármű reggel 1 óra alatt tölti 

fel azt és délután 1 óra alatt hagyja el, akkor a várható forgalmi növekmény: F= 6 Ejm/ó 

Ez a forgalmi érték egy forgalmi sáv kapacitásának mindössze 1 %-a, így a környező úthálózaton 

fennakadások nélkül bonyolódik majd le a forgalom. 

Mivel az érintett 51162. j. út jelenlegi MOF=51 Ejm/ó, így az még jelentős mértékű 

forgalmi növekményt is képes befogadni a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 

forgalomnagyság eléréséig is, nem számolva a tervezett 5124. j. út okozta forgalmi 

átrendeződéssel. 

4.2. Közmű infrastruktúra 

A Karikás fejlesztési terület alap közműi infrastruktúra fejlesztésére az Önkormányzat 

megbízásából Tanulmányterv, majd építési és engedélyezési terv készül a Kasib Kft. 

gondozásában. Az alábbi fejezetek az Önkormányzat felé leszállított TKI-KEDV/44-6/2020 

azonosító számú, „Gerjen, Karikás fejlesztési területen alapközművek létesítési munkái” című 

Tanulmányterv felhasználásával készült. 

A javasolt változatok közül az Önkormányzat képviselő-testülete az "A" változat szerinti, 16,0 

méter és 18,0 méter széles közterületi szélességeket tartalmazó közlekedési helyszínrajz 

kidolgozása mellett döntött, nyílt árkos csapadékvízelvezetés kialakításával. 

A terv kidolgozása során a szikkasztó árkok méretezését és helyszínrajzi elrendezését követően 

a közterületi szélességek 19,0 és 19,5 méter szélességűre változtak. 

A fejlesztési területek nem közművesítettek. Az Karikás fejlesztési terület azonban a délről 

határoló Petőfi Sándor utca által könnyen bekapcsolható a hálózatba. A Fejlesztői fejlesztési 

terület környezetében az energiaközmű, valamint a táv- és hírközlési hálózat megfelelően 

kiépített. A vízellátást szolgáló hálózat a belterület széléig, illetve onnan leágazva a bekötő út 

túloldalán található ipari telephelyig halad.   
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A tervezett beavatkozások során növekszik a burkolati arány, amely nehezíti a csapadékvíz 

elvezetését. Ennek megoldása érdekében a fejlesztések során olyan burkolatok alkalmazása 

javasolt, amely biztosítja a csapadékvíz megfelelő elvezetését. 

A tervezett közműveket az e-közműből letöltött adatok szerinti meglévő hálózathoz 

csatlakoznak. 

A közművek közterületen való elhelyezkedését a közműrózsa szerint lettek meghatározva. A 

tervezési feladat részét képezik a víziközművek elhelyezése és méretezése, az egyéb 

közműveket helybiztosítás szinten vannak ábrázolva a mintakeresztszelvényeken, valamint a 

közműelrendezési helyszínrajzon. 

 

Vízellátás 

A hálózat méretezése során a 160 telekre osztott területen telkenként egy-egy mintalakás lett 

meghatározva 2,4 fő/ lakás és 140 l/fő/nap fogyasztással. Ez alapján a tervezési terület ivóvíz 

igénye 54 m3/nap. A telkek területéhez viszonyítva határoztuk meg a tervezési területre várható 

locsolóvíz igényt, 2 l/m2 értékkel. 7078 m2 teljes területtel számolva 15 m3/nap locsolóvíz igény 

keletkezik. Az összesített vízigény így kb. 69 m3/d a területen. 

Feltételezve, hogy az ingatlanok szabadon álló beépítésű rendszerben épülnek, és nem kell 

egyidejűséget figyelembe venni, a mértékadó tűzszakaszok területe átlagos családi házakkal 

számolva 51-150 m2, így a szükséges oltóvíz igény 600 l/perc. A föld feletti tűzcsapokat az 

úttengelyeket követve egymástól kb. 100 m távolságra helyeztük el az útpadkán az úttól való 

biztonsági sáv megtartása mellett. A tűzoltóság felvonulási területét az útburkolat biztosítja. 

A Mezőföldvíz Kft. előzetes nyilatkozata szerint a Gerjen település melletti vízbázis a jelenlegi 

igények kiszolgálására alkalmas, de a vízbázis tartalékkapacitásai már nem elegendőek a Karikás 

fejlesztési területen várható távlati vízigény kiszolgálására. A terület vízellátását a Paks II. 

projekthez kapcsolódó térségi víziközműfejlesztés tudja majd a jövőben biztosítani, a 

létesítendő közút területén tervezett térségi ellátóvezetékről. 

 

Szennyvízelvezetés 

A szennyvíz elvezető hálózat tervezése során egy SZ-1-0-0 nevű gravitációs gerincvezeték lett 

meghatározva. A környező utcák vezetékei ebbe kötnek bele. Tervezési szempont volt az  

5 ‰ esés a befogadó irányába és a minimális 1,3 m takarás tartása. A geodéziai bemérés 

terepadatai alapján a tervezési terület mélypontja a 1051/3 hrsz.-ú ingatlanon található, így az 

ezt érintő SZ-1-3-2 nevű vezetékszakasz határozta meg végül az SZ-1-0-0 nevű gerincvezeték 

magasságát. Az előzetes vizsgálat szerint a gerincvezeték csőtető szintje így a meglévő terephez 

képest relatív 5,5 m mélységre kerül, mielőtt csatlakozhatna a meglévő hálózathoz, ezért a 

csatlakozás előtt végponti átemelő beépítése szükséges. (Ha a terület egészén a minimális  

3 ‰ eséssel gyűjtjük össze gravitációsan a szennyvizet, akkor 3,8 m körüli relatív mélységre 

érkezik a szennyvíz a tervezett átemelő környékére, tehát minden esetben szükséges a területre 

egy végátemelő.) A Mezőföldvíz tervszolgáltatása alapján a Petőfi és Rákóczi u. 

kereszteződésében a befogadó 114. sz. akna folyásfenék magassága 91,05 mBf, a terepmagasság 

92,53 mBf, így a területről minden esetben egy végátemelővel kell biztosítani a szennyvíz 

elvezetését. A Mezőföldvíz Kft. nyilatkozatát ezzel kapcsolatosan megkértük. Várhatóan a terület 

szennyvízelvezetését, illetve a szennyvíztisztítási kapacitást is majd a vízellátás esetében is 

hivatkozott, Paks II. projekt keretében végrehajtandó térségi víziközmű fejlesztés tudja majd 

biztosítani. 
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Csapadékvíz elvezetés 

A területen tervezett csapadékvíz kezelését, elhelyezését szikkasztó és párologtató árkok 

biztosítják, a település többi részéhez hasonlóan. 

A mintakeresztszelvényekben szereplő 40 cm folyásfenék szélességű, 100 cm mélységű, 1:1,5 

oldalfal esésű árkok befogadó képessége teljesen telt szelvény esetén 1,95 m3. Mindkét 

mintakeresztszelvény ezzel az árokmérettel számol. A 4 év 10 perces gyakoriságú 

csapadékeseménnyel és 30 perces esőzési időtartammal számolva a csapadékmennyiség a 19,5 

m közterületi szélességű mintakeresztszelvény egy oldali árkában 0,57 m3/fm, míg a 19,0 m 

szélességű keresztszelvényben 0,55 m3/fm, melynek elhelyezése a tervezett egyoldali árkokban 

biztosított 50 cm magasságig telt szelvénnyel, így a maximális vízszintig telt árok nem áztatja el 

az útpálya alaprétegét. 

5. A TERVEZETT FUNKCIÓK, VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓ HATÁSAI A KÖRNYEZETRE, 

A TÁJI-ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEKRE, ILLETVE AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEKRE 

VONATKOZÓAN  

5.1. Táji- és természeti értékekre, zöldfelületi rendszerre gyakorolt hatások  

A tervezett módosítások beépítés megjelenését teszik lehetővé, melynek következtében az adott 

területeken a termőföld hasznosítása korlátozódik. Gerjen jelentős kiterjedésű mezőgazdasági 

területekkel rendelkezik, közigazgatási területének 76 %-a szántó művelési ágú az ingatlan 

nyilvántartás szerint, melyek nagyrésze, 63 %-a 2-3 minőségi osztályú. A település összes 

szántóterületéhez viszonyítva a módosítások összesen 18,4 ha lakó-, valamint 1,1 ha 

gazdaságiterület kijelölése csupán 0,7 %-ot jelentenek, mely minimális mértékben 

csökkenti a mezőgazdasági hasznosítás lehetőségeit Gerjenben, illetve minimálisan járnak 

természeti erőforrás igénybevételével. A lakóterület esetében a kijelölés a belterülethez. 

meglévő lakó funkcióhoz illeszkedő területhasználat, mely a környezeti elemek 

szempontjából nem jelent negatív változást. 

5.2. Káros környezeti hatások mérséklését célzó javaslatok, intézkedések és 

hatékonyságuk 

5.2.1. Táji- és természeti értékekre gyakorolt hatások és javaslatok 

A természeti környezet védelmét a magasabb rendű jogszabályok biztosítják, emellett a 

településrendezési eszközök módosítása során is kiemelt jelentőségű az értékes területek 

védelme. A tervezett módosítások azonban nem érintenek országos jelentőségű védett, vagy 

védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területet (Natura2000 terület), országos ökológiai hálózat övezetét, vagy egyéb táj- 

és természetvédelmi szempontból értékes területet. A fejlesztési területek nem részei helyi 

jelentőségű természetvédelmi területnek, illetve nem található rajtuk helyi tájérték sem. 

Ugyanakkor a Karikás fejlesztési terület keleti határvonala szomszédos a nemzeti ökológiai 

hálózat ökológiai folyosójával, valamint Natura2000 területekkel, de azok nem érintik a 

tervezési területet. 

A tervezett módosítások nem befolyásolják a táji,- természetvédelmi szempontból 

értékes területek fennmaradását, nem szakítják meg az ökológiai hálózat folytonosságát 

továbbá a biodiverzitás fenntartását sem veszélyeztetik. A fejlesztési területen jelenleg főként 
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haszonnövényekből, illetve invazív egyedekből álló vegetáció látható, értékes 

növényállomány nem található a területen. A Natura 2000 területként nyilvántartott Duna 

partisávja szomszédos a Karikás fejlesztési területtel, azonban a mederrel párhuzamosan futó 

töltés természetes védővonalat, ezáltal ~ 40 m széles pufferterületet biztosít az ökológiai 

szempontból értékes területek és a lakóterületi fejlesztés között, így a természeti értékeket 

negatívan befolyásoló hatás nem várható. 

5.2.3. Környezetvédelmi szempontok és javaslatok, várható környezeti hatások  

A terv zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatai a minimálisan fellépő negatív hatásokat 

csökkenteni igyekszenek A környezetvédelmi szempontú javaslatokban 

megfogalmazottak, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokban és előírásokban 

foglaltak betartásával a levegőminőség-védelem, a zaj és rezgésvédelem, hulladékkezelés 

kérdésköre, továbbá a talaj-, a felszín alatti és felszíni vizek védelme is megvalósul.  

 

Levegőtisztaság-védelem, zaj-és rezgésterhelés 

Levegőtisztaság-védelmi és zaj-és rezgésterhelési szempontból a módosítással érintett területek 

elhelyezkedése kedvezőnek mondható. A tervezett lakóterületek közúton történő 

megközelítését és kiszolgálását a közeljövőben az Alkotmány utcáról nyíló Petőfi Sándor utca 

biztosítja, melyeknek időszakosan megnövekedhet a személygépjármű forgalma. 

 

Közútfejlesztési szándék azonban a Paksot és Gerjent összekapcsoló észak-déli irányú új 

5124 j. országos mellékút kialakítása, mely több szempontból is kedvező. A várhatóan 

jelentős forgalmat bonyolító út nyomvonala a tervezett és meglévő lakóterületektől több mint 

100 m-re helyezkedik el, ezáltal a közúti közlekedésből eredő levegő- és zajszennyezés nem 

érinti a védendő új kialakítású és meglévő lakóterületeket.  

A tervezett lakóterületen 160 db lakótelek került kialakításra, amelynek reggeli és esti 

lökésszerű forgalmát, a jellemzően várható Paksi ingázás miatt elvezeti Paks irányába, ezáltal 

nem terhelve a település belső úthálózatát. A megépülő új út a belső lakóterületeken a 

forgalom átrendeződésével részben szintén tehermentesíti Gerjen meglévő úthálózatát. 

Mivel az új lakóterület forgalma is ezt a feltárást fogja terhelni, így Gerjen belső meglévő 

lakóterületeit nem érinti az új lakóterület közlekedéséből származó zaj és levegőterhelés. 

 

A település intézményei (hivatal, rendelő, iskola, óvoda) 500-600 méterre találhatók a Karikás 

területtől, melyek a tervezett új 5124 j. országos mellékút használatával az Alkotmány utcán 

keresztül, valamint a Szent István és Kossuth Lajos utcán is megközelíthetők gyalogosan és 

kerékpárral is, ezáltal a belterületen átmenő forgalom jelentős növekedése nem várható az 

új lakóterületek kiépülésével. Az újonnan kialakuló telkek parkolási igénye az OTÉK-nak 

megfelelően telken belül kerül biztosításra. 

5.2.2. Zöldfelületi rendszerre gyakorolt hatások és javaslatok 

A javasolt módosítások után jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek 

kerülnek beépítésre, ezáltal a főként haszonnövényekből, illetve invazív egyedekből álló 

vegetáció kismértékben csökkenni fog. Ugyanakkor a biológiai aktivitásérték fenntartása, a 

területnövekményhez kapcsolódó zöldterület kijelölés, valamint a kedvezőbb környezeti 

minőség és ökológiai állapot miatt javasoltan, összességében több mint 8 ha erdő- és zöldterület 

kerül kijelölésre.  
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Gerjenben az országos átlagnál jóval alacsonyabb az erdőterületek aránya, csak 4,6 %, ezért a 

meglévő kataszteri erdőterületek megőrzése és védelme kiemelt feladat, emiatt a javasolt 

TSZT-n is erdő területfelhasználásba kerülnek átsorolásra a hatályos mezőgazdasági 

területfelhasználásból. Az új erdősítéseket értékes, az ökológiai igényeknek megfelelő, őshonos 

faállománnyal javasolt kialakítani, mely felnőve jelentős kondicionáló hatással bír, 

kedvezően befolyásolja a környezeti elemeket, továbbá esztétikailag is kedvező képet 

eredményez. Emellett határoló felületet jelent a szomszédos eltérő területhasználatoktól, és 

csökkenti a mezőgazdasági művelésből származó diffúz porszennyezést. 

 

A lakóterületek közé ékelődő zöldterületek kialakításával, változatos funkciókkal való 

feltöltésével értékes, a lakosság rekreációs igényeit kielégítő zöldfelület jöhet létre a 

területen. A javasolt parkoló-fásítások, út menti fasorok kialakításakor többször iskolázott 

sorfák alkalmazandók. A fajok megválasztásánál fontos szempont, hogy extenzíven fenntartható, 

a talajadottságoknak megfelelő környezettűrő növényanyag kerüljön telepítésre, továbbá azon 

taxonok telepítése támogatott, melyek nagy lombkoronát növelnek, magas levélfelületi index-el 

rendelkeznek, így levegőtisztító- szűrő és takaró szerepükben is hatékonyabbak. 

A vegyes, többszintes növénytelepítés ökológiai és kondicionáló értéke jóval magasabb a csak 

gyepszintből álló zöldfelületekhez képest.  

A gazdasági területen háromszintes növényállomány kialakítása javasolt. A többszintes fa- és 

cserjeszintből álló növénysáv tovább oldhatja a művi beavatkozás nyomait, emellett a levegő 

páratartalmára és hőháztartására, ezáltal a klimatikus viszonyokra is kedvező hatással van. A 

zöldfelületi javaslatok mindegyike az ökológiai szerep erősítését segíti elő. 

 
A tervezett kereskedelmi gazdasági terület (Gksz) elhelyezkedése szintén előnyös, a lakott 

területektől távol, több mint 500 méterre helyezkedik el, és mindössze kb. 1,12 ha kiterjedésű 

terület érintett a településszerkezeti terven történő átsorolással. A szabályozás során 

tervezetten csak egyetlen telek kerül kiszabályozásra I. ütemben kereskedelmi gazdasági 

területté, melyen rövidtávon (1-3 év) tervezetten építőipari tevékenységre alkalmas telephely 

létrehozása tervezett, ahol tüzép telephelyhez kapcsolódó tároló csarnokok és egy iroda kap 

majd helyet. A raktározási és iroda funkció a terület környezetében védendő épületeket érintő, 

konfliktust okozó üzemi légszennyezés, valamint zaj- és rezgésterhelés nem okoz. A telephely a 

települést megközelítését szolgáló 51162 sz. útról történik, nem érintve a lakóterületeket, így a 

telephely forgalma nem terheli a védendő lakóterületeket. 

 
A meglévő erdőterületek megőrzésével és a javasolt erdő- és zöldterületek fejlesztésével 

csökkenhet a környezeti terhelések mértéke, emellett jelenlétük környezetesztétikailag is 

pozitív, ezért megóvásuk és minőségi fejlesztésük elsődleges szempont. Az eltérő 

területhasználatok elválasztására, a zavaróbb hatású nyomvonalas közlekedési területek felől 

többszintes növényállomány eltelepítése javasolt, mely a porszennyezés, levegőterhelés 

mérséklésére ténylegesen alkalmas, és mindezeken túl a mikroklimatikus viszonyokat is 

kedvező irányban befolyásolja. A biológiai aktivitásérték fenntartása, a területnövekményhez 

kapcsolódó zöldterület kijelölés, valamint a kedvezőbb környezeti minőség és ökológiai állapot 

miatt javasoltan, összességében 10 ha erdő- és zöldterület kerül kijelölésre Gerjenben. A 

lakóterülethez kapcsolódóan közpark, valamint a szántóterületek felől védelmi erdőterület 

kijelölése javasolt, a gazdasági terület esetében háromszintes növényállomány telepítése 

javasolt. 
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fejlesztési területen a jövőben is kizárólag olyan 

tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető és üzemeltethető, melynek 

légszennyezőanyag-kibocsátása a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt határértékeket 

nem lépi túl. Jelenleg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a 

légszennyezettségi határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet - 

előírásait kell alkalmazni. A tervezési területen a pontszerű légszennyező források telepítése, 

üzemeltetése bejelentés kötelezett, melyek esetében szigorúan be kell tartani és rendszeresen 

ellenőrizni kell a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő üzemelést. 

 

Üzemi jellegű zaj tekintetében a Fejlesztői területre vonatkozóan zajt, illetve rezgést kibocsátó 

új üzemi és szabadidős létesítményt, berendezést, technológiát egyéb helyhez kötött külső 

zajforrást, csak olyan módon lehet létesíteni, üzembe helyezni, hogy az a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM –együttes rendeletben (továbbiakban ZHR) megállapított zaj és rezgésterhelési 

határértékeket ne haladja meg.  

A jelenleg hatályos ZHR 1. melléklete szerint az üzemi eredetű zajtól védendő területekre az 

alábbi határértékek vonatkoznak:  

Sor- 
szám 

A B C 

zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési 

szintre (dB) nappal 
06-22 óra 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre 

(dB) éjjel 22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
ter. 

45 35 

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

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 

A területen új üzemi zajforrás létesítése csak a határérték teljesülését biztosító zajvédelmi 

tervezés alapján engedélyezhető. Azonban jelenleg kiszabályozásra kerülő telephelyen a 

raktározási tevékenységből származóan jelentős üzemi zajterhelés nem várható.  

A későbbiek során, további funkciók megjelenésekor, a tervezett fejlesztés során, az üzemi 

jellegű zajkibocsátások tekintetében a megfelelő technológiák alkalmazásával, a hatályos 

jogszabályokban meghatározott zaj és rezgésterhelési határértékek betartásával, üzemi 

eredetű zaj nem jelenthet konfliktusforrást. Ehhez a terület kedvező elhelyezkedése is 

hozzájárul. 

 

Közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak 

esetén új védendő terület kijelölésekor a ZHR 3. melléklet határértékeit kell figyelembe venni.  
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  Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) 

 Zajtól védendő terület 

Kiszolgáló úttól; 

lakóúttól származó 

zajra 

országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, a 

település tulajdonában lévő 

gyűjtő utaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 

mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől származó 

zajra 

országos közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önk. tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

első- és másodrendű főutaktól, az 

autóbusz pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és a pályaudvarától, a 

repülőtértől, és a nem nyilvános fel- 

és leszállóhelytől származó zajra 

  nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

  6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 

1. 

Üdülőterület, különleges 

területek közül az 

egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. 

Lakóterület 

(kisvárosias-, 

kertvárosias-, falusias-, 

telepszerű beépítésű) 

Különleges területek 

közül az oktatási 

létesítmények területei, 

a temető, zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. 

Lakóterület 

(nagyvárosias beépítésű, 

a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági  terület 65 55 65 55 65 55 

 

A területen a jövőbeni építkezések okozta időszakos zajterheléssel is számolni kell. Erre 

vonatkozóan a ZHR 2. melléklete szerint az alábbi határértékek érvényesek jelenleg: 

 
 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*  
(dB) 

Sor
- 

szá
m 

Zajtól védendő terület 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 

Talaj-, felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Talajvédelem, felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából fontos szempont, hogy a 

település felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny 

területnek számít, ezen felül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület.  

A közúti közlekedésből eredő szennyezések a meglévő erdősávok védelmével és fejlesztésével, 

továbbá új fásításokkal és cserje telepítésekkel csökkenthetőek. 
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A jövőbeni építkezések során gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, 

összegyűjtéséről és újra-hasznosításáról. Lehetséges mértékig helyben kell a letermelt 

humuszos termőréteget felhasználni. Területfeltöltésekkor szennyezett talaj nem használható.  

A termőföld és talaj humuszos rétegének védelme az előírások betartásával biztosítható. 

 

A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében 

a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani. 

A talaj szennyeződésérzékenysége miatt a terület hasznosításakor, építkezések során fokozott 

figyelemmel kell gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. A talaj- és talajvizek állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró 

(szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. A talaj és a talajvizek védelme érdekében az újonnan 

létesülő parkolókat vízzáró burkolattal kell építeni. Veszélyes anyagokat tartalmazó 

szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni 

kell. Indokolt esetben a parkolók burkolt felszínéről a csapadékvizek olajfogó műtárgyon 

keresztül vezetendők a befogadókba, a felszíni vízelvezető árkokba, csapadékcsatornába.  

 

Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizekre és a talaj állapotát veszélyeztető 

tevékenységekre vonatkozó felsőbbrendű jogszabályok előírásainak betartásával kizárható a víz 

és a talaj határérték feletti károsodása.  

 

A javasolt telepítések vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelmére vonatkozó, 

mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak, és a környezetvédelmi szempontú javaslatok 

betartásával megvalósul a talaj-, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.  

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett lakóterület megvalósulásával várhatóan növekedni fog a kommunális hulladék 

mértéke a településen. 

A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a 

hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.  

A keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és elszállításáról a működő szervezett 

hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is gondoskodni.  

 

A várható építkezések során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból is megfelelő 

gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Az keletkező építési törmelékek kezelése külön 

figyelmet érdemel. A szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem 

minősülő anyagok felhasználásával történhetnek. 

 

A keletkező veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet 

szennyezését kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. A veszélyes 

hulladékok kezelése során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 
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5.2.4. Örökségi értékekre gyakorolt hatások 

A fejlesztési területeken nem található helyi védelem alatt álló építmény, területére nem 

terjed ki a helyi értékvédelmi terület. Nyilvántartott régészeti lelőhely a Karikás területét 

nem érinti. 

A hatályos rendezési tervekben a Fejlesztői terület szomszédságában jelölt régészeti 

lelőhely kiterjedése a régészeti hatástanulmányban rögzítettek szerint pontosításra 

került, melynek eredményeként a teljes fejlesztési terület régészeti lelőhely 

érintettségűvé vált. 
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5.3. Területrendezési terveknek való megfeleltetések 

Az új beépítésre szánt terület kijelölését több területrendezési szempontú előírás 

szabályozza. Az előírásokkal való összhang megteremtését az alábbiakban részletezzük.  

 

A. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ MATrT 11. § ELŐÍRÁSAI 

 

A fejlesztési területen kijelölésre tervezett általános gazdasági terület, illetve a Karikás területe 

mentén a 025/1-3 és a 024/29 hrsz.-ú védelmi erdő olyan terület, amely a hatályos térségi 

tervekben jelölt mezőgazdasági térséghez tartozik. Ennek következtében szükséges a 

mezőgazdasági térségi kategóriára vonatkozó előírásoknak történő megfeleltetés.  

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

településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 
b)   a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 

jelölhető ki; 

 

A Gerjen község Településszerkezeti terv leírásában nem kerültek rögzítésre a térségi 

területfelhasználási kategóriák településre eső területének, illetve a települési 

területfelhasználási egységek területének mértéke és aránya. A települési területfelhasználási 

egységek területének mértéke ezért számítás alapján, közelítőleg került meghatározásra.  

Jelen jogszabályi környezetben az eltérő területfelhasználásba sorolható arány 25 %-ban került 

meghatározásra.  

 

TMTrT által kijelölt Mezőgazdasági térség területe: 2767,67 ha 

Mezőgazdasági térség területének 75%-a: 2075,75 ha 

Mezőgazdasági térség területének 25%-a: 691,92 ha 

Mezőgazdasági térségbe eső, mezőgazdasági területfelhasználási 

kategóriába sorolt területek  

2553,92 ha 

A módosítás során mezőgazdasági térségben jelölt, mezőgazdasági 

területfelhasználástól eltérő területfelhasználásba sorolt területek: 

2,18 ha 

A módosítás után mezőgazdasági térségben jelölt, mezőgazdasági 

területfelhasználástól eltérő területfelhasználásba sorolt területek összesen: 

215,93 ha 

 

2075,75 ha (75 %) < 2551,74 ha (92,2 %), azaz a tervezett TSZT módosítás megfelel az 

előírásnak. 

 

691,92 ha (25 %) > 215,93 ha (7,8 %), azaz a tervezett TSZT módosítás megfelel az 

előírásnak. 

 

 

A. FELTÉTEL - BIZTOSÍTOTT 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj17id2f0d
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B. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ MATrT ELŐÍRÁSOK 

 

A fejlesztési területen új beépítésre szánt terület kijelölés tervezett, melyre a MATrT 12. és  

13. § alábbi előírásai vonatkoznak:  

„12.§ Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben 

új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:” 

 

12. §  

 (1) 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési 

területhez 

A Fejlesztői számú módosítás a belterülettől nyugatra található, 

újonnan beépítésre szánt terület nem csatlakozik közvetlenül a 

meglévő települési területhez, ugyanakkor a területen tervezett 

gazdasági funkció miatt kedvező a lakóterülettől való 

elkülönülés, az esetlegesen zavaró funkciók elválasztása a 

lakó rendeltetéstől. 

MEGFELELTETHETŐ 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a 

különböző települések beépítésre szánt területeinek 

összenövését, 

Az újonnan beépítésre szánt területek több km távolságra 

helyezkedik el a szomszédos települések beépítésre szánt 

területeitől.  

MEGFELEL 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a 

települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek 

megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen 

földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) szerinti barnamezős terület. 

A szóban forgó, Fejlesztői módosítás területén tervezett 

fejlesztések új munkahelyeket és szolgáltatásokat jelentenek a 

település számára, ezért a fejlesztést lehetővé tevő módosítások 

szükségessége településfejlesztési szempontból indokolható a 

községben. Mivel a települési térségben nem áll rendelkezésre a 

tervezett funkcióknak megfelelő, hasznosítatlan terület, ezért 

gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölése 

indokolt.  

MEGFELEL 

 

(3) 

Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 

területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 

legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt 

területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy 

különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – 

kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 

beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem 

MEGFELEL 
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valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a 

település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

Új beépítésre szánt terület kijelölés:  

13,1 ha (Karikás) + 1,12 ha (Fejlesztői) = 14,22 ha 

a lakóterületi területnövekmény 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű 0,67 ha, mely a Karikás területén belül kerül 

kijelölésre, mint zöldterület, 

a gazdasági területi területnövekmény 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű 0,056 ha, melynek biztosítása a területek BIA 

egyenlegének szinten tartásához szükséges véderdő 

kijelölésekkel teljesül.  

13. §  

(1) 

Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. 

osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges 

mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 

A fejlesztési területek nem tartoznak a Borvidéki település 

borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez.  

MEGFELEL 

(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 fejlesztési területek nem tartoznak az Országos Gyümölcs 

Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez 

MEGFELEL 

 

 

C. ÁTLAGOSNÁL JOBB MINŐSÉGŰ TERMŐFÖLD IGÉNYBEVÉTELE KRITÉRIUMAI  

 

A 2007. évi CXXIX. a termőföld védelméről szóló törvény 6/B. §. értelmében  

„(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak kifogást kell emelni, ha a 

településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt 

terület övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek 

esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet,” 
 

A tervezett beépítésre szánt területek által érintett termőföldek minőségi osztály szerinti 

elosztása: 
 

Fejlesztői tervezési terület esetén: 

 

Hrsz. 
Minőségi 

osztály 

Teljes 

terület 

(ha) 

Termőföld beépítésre 

szánt területként való 

igénybevétele (ha) 

1202 Sz3 0,38 0,38 

1203 Sz3 0,17 0,17 

1204 Sz3 0,17 0,17 

1205 Sz3 0,16 0,16 

1206 Sz3 0,24 0,24 

Összesen: 1,12 1,12 
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Karikás tervezési terület esetén: 

Hrsz. 
Minőségi 

osztály 

Teljes 

terület 

(ha) 

Termőföld 

beépítésre szánt 

területként való 

igénybevétele (ha) 

1001-1010 Sz2 0,23 0,23 

1013-1034 Sz2 2,78 2,78 

1036-1043 Sz2 1,51 1,51 

1045-

1047/2 Sz2 0,5 0,5 

1049 Sz2 0,4 0,4 

1051/1-

1056/1 Sz2 2,5 2,5 

1065 Sz2 0,14 0,14 

Összes Sz2: 8,06 8,06 

1035 Sz3 0,06 0,06 

1044 Sz3 0,06 0,06 

1048 Sz3 0,1 0,1 

1057/1-

1061 Sz3 1,87 1,87 

1066-1080 Sz3 3,58 3,58 

1083-1121 Sz3 2,69 2,69 

Összes Sz3 8,36 8,36 

1081,1082 Sz4 0,03 0,03 

1011,1012 Sz0 0,042 0,042 

2,3 Sz0 0,16 0,16 

14-17 Sz0 0,75 0,75 

22-25 Sz0 0,48 0,48 

29,30 Sz0 0,3 0,3 

34-37 Sz0 0,26 0,26 

41 Sz0 0,048 0,048 

Összes Sz4, Sz0 1,98 1,98 

Összesen: 18,4 18,4 

 

A földtörvény az új beépítésre szánt terület kijelölése során a „többségében átlagosnál jobb 

minőségű termőföldeket” érintő takarékos bánásmódra ösztönöz. A földtörvény erre vonatkozó 

előírásai figyelembevételre kerültek. A tervezési területek nagy részén Sz2, illetve Sz3 minőségi 

osztályba tartozó termőföldek találhatók. A földterületek azonban nem nagytáblás 

szántóföldek, hanem kiskertes művelésre alkalmas méretű, hasznosítatlan telkek.  

Az új beépítésre szánt terület kijelölése mellett szól, hogy a tervezett fejlesztés olyan 

termőterületek igénybevételével történne, melyek aranykorona értéke jóval 

alacsonyabb a településre jellemző átlag aranykorona értéknél (33,4). Magasabb, 10-20 

közötti értékekkel az alábbi hrsz.-ú ingatlanok (12 db) rendelkeznek. Az első sorban, az 1202 

hrsz.-ú terület a Fejlesztői fejlesztési területhez tartozik, míg a többi az Karikás terület ingatlana:  
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Hrsz. Terület Művelési ág Minőségi osztály Aranykorona érték 

1202 3 851 m2 szántó 3 10,7 

1038 3 425 m2 szántó 2 11,0 

1045 3 644 m2 szántó 2 11,7 

1049 4 260 m2 szántó 2 13,7 

1051/1 4 205 m2 szántó 2 13,5 

1051/2 3 839 m2 szántó 2 12,3 

1068 5 400 m2 szántó 3 15,0 

1069 4 949 m2 szántó 3 13,8 

1033 4 944 m2 szántó 2 15,9 

1051/3 5 143 m2 szántó 2 16,5 

1070 5 754 m2 szántó 3 16,0 

1072 7 324 m2 szántó 3 20,4 
 

Szintén az új beépítésre szánt terület kijelölése mellett szól, hogy a területeken tervezett 

funkciók a várható népességnövekedésre reagálva új lakhatási lehetőséget biztosítanak, 

valamint új munkahelyeket és szolgáltatásokat jelentenek Gerjen számára, hozzájárulva 

település fejlődéséhez. A község hatályos településrendezési eszközeiben kijelölt lakóterületek 

nagy része már beépített, a gazdasági területek mindegyike használatban van. A tervezett 

kereskedelmi, raktározási és gyártási funkciók kialakítását nem teszik lehetővé a településen 

megtalálható kereskedelmi gazdasági terület, illetve ipari-, mezőgazdasági üzemi terület 

övezetei, így ezen funkciót általános gazdasági területen lehet megvalósítani, amely kijelölése 

hiánypótló a településen.  

A lakóterület a település északi részén, belterületen és azon kívül, lakóterületekhez 

csatlakozik, míg a telephely helyszíne a belterülettől nyugatra, a bekötőút mentén, lakott 

területektől távol található. 
 

Gerjen külterületét mezőgazdasági területek uralják, ezen belül elsősorban a 

szántóterületek dominanciája jellemző. A tervezési területek kiskertes mezőgazdasági 

területek. Az Karikás tervezési terület mentén véderdősáv kialakítását javasolja a terv a biológiai 

aktivitásérték kiegyenlítése érdekében, ami amellett, hogy ökológiai szempontból kedvező, 

a település zöldfelületeinek fejlesztéséhez is hozzájárul, továbbá térhatárolóként 

funkcionál a lakóterület és mezőgazdasági területek között. A Fejlesztői területet érintő 

földrészletek művelés alóli kivonása folyamatban van. 

A fentieket tekintve megállapítható, hogy a termőföld védelméről szóló törvényben a 

vonatkozó jogszabályi elvek érvényesülhetnek. A termőföldek végleges más célú 

hasznosításának kezdeményezése a körzeti földhivatalnál, a TSZT, HÉSZ módosítás 

megindítását megelőzően megkezdődött. 
 

D. FELTÉTEL - BIZTOSÍTHATÓ 

Figyelembe véve az igénybe kívánt venni termőföld alacsony aranykorona értékét, valamint a 

tervezett fejlesztés, település számára generált lehetséges előnyeit. 

 

 

  



Gerjen „Karikás” és az 1202-1206 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása 

TSZT, HÉSZ módosítás javaslata - 2021 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

116 

5.4. Biológiai aktivitásérték számítási eredménye  

változás előtti BIA érték +97,05 
 

Fejlesztői terület: 
hrsz terület (ha) Területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

1206-1202 1,12 Mke 5 + 5,6 
 

Karikás terület: 
hrsz terület (ha) Területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

több hrsz 18,2 Mke 5 91 
0,01 Mko 3,7 0,037 
0,14 Köu 0,6 0,084 
0,14 Lf 2,4 0,336 

összesen: + 91,457 
 

változás utáni BIA érték +39,985 
 

Fejlesztői terület: 
hrsz terület (ha) Területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

1206-1202 1,12 Gksz 0,4 + 0,448 
 

Karikás terület: 
hrsz terület (ha) Területfelhasználás BIA mutató BIA érték 

több hrsz Lke 13,21 2,7 35,67 
Köu 5,15 0,6 3,09 

Z 0,13 6 0,78 
összesen: + 39,537 

 

változás utáni BIA különbözet -57,072 
 

BIA egyenleg pótlása 

hrsz Terület (ha) 
Tervezett Meglévő 

BIA mutató 
számított 

BIA érték területfelhasználási kategória 

024/29 0,54 Ev Má 9-3,7=5,3 2,86 
024/30 0,64 Z Mko 6-3,7=2,3 1,47 

025/3 0,33 Ev Mko 9-3,7=5,3 1,75 

025/2 0,1 Ev Mko 9-3,7=5,3 0,53 

025/1 0,09 Ev Mko 9-3,7=5,3 0,47 

1050 0,04 Z Mke 6-5=1 0,04 

0135/3 2,9 Ev Mko 9-3,7=5,3 15,37 

0135/4 2,31 Ev Mko 9-3,7=5,3 12,24 

094/6 1,79 Ev Mko 9-3,7=5,3 9,48 

094/8 3,12 Ev Mko 9-3,7=5,3 16,54 

 11,86    + 60,76 

változás utáni BIA egyenérték egyenleg biztosítása: + 3,69 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. január hó  
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IRATOK (csak CD-n) 



Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMHÁNYI KÁROLY 

polgármester 

Gerjen Község Önkormányzata 

Gerjen 

Béke tér 1. 

7134 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

TOB/2/00142-21/2021. 

Kétnyári Aranka 

ketnyari.aranka@tolna.gov.hu 

Tel.:74/501-279; 20/334-0949 

- 

-  

 

Tárgy: Gerjen község településrendezési eszközeinek módosítása - tárgyalásos eljárás záró szakmai 

vélemény 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Megkereső levelében Gerjen község településrendezési eszközei módosításának tárgyalásos 

eljárását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) 42. § előírásai 

alapján. 

 

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2021. (VII. 23.) számú határozatával 

döntött a tervezett módosítás kezdeményezéséről és támogatásáról, valamint a módosítással érintett 

területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. A településrendezési eszköz egyeztetése a 

korábbi R. 32. § (6) bekezdés c) pont alapján tárgyalásos eljárás keretében történt, a korábbi R. 42. 

§ eljárási szabályai szerint. 

 

Módosuló, hatályos településrendezési eszköz: 

 Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2003. (VI. 02.) határozattal 

jóváhagyott Településszerkezeti Terve 

 Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gerjen Község Szabályozási 

Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 14/2003. 

(VI. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 

 

Tervezett módosítás célja: 

 

1. „Karikás” módosítás  

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterületi fejlesztés a 1016-1111 hrsz-ú és a 

14-17, 22-26, 29-30, 34-37 hrsz-ú telkek vonatkozásában (Mk → Lke) 

 

2. „Fejlesztői” módosítás 

A belterülettől nyugatra lévő 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz-ú ingatlanok gazdasági 

célú hasznosítása (Mk → Gksz)  

mailto:ketnyari.aranka@tolna.gov.hu
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 

7. § (3) bekezdés e) pont előírásai alapján Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

65/2021. (X. 18.) számú határozatával döntött arról, hogy a település beépítésre szánt területe 

növelhető, figyelemmel arra, hogy a település beépítésre kijelölt területén belül a tervezett 

használathoz nincs megfelelő terület. A Kt. 67/2021. (X. 18.) számú határozatával döntött arról, hogy a 

véleményezési dokumentáció tartalmát megismerte és azzal egyetért. 

 

Az Önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérte, a 

vélemények alapján a 66/2021. (X.18.) számú határozatával döntött arról, hogy a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem szükséges.  

 

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést lefolytatta és a Képviselő-testület 66/2021. (X.18.) számú 

határozatával lezárta. 

 

Az Önkormányzat településrendezési feladatát az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján Hajba Csaba 

települési főépítész bevonásával látta el. A települési főépítész által készülő munkarészt a 

dokumentáció tartalmazza. 

 

A hatályos településrendezési eszközökről megállapítható, hogy régen, 2003 évben, a korábbi R. 

hatálybalépése előtt készültek, ezért a tervezett módosítás  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.)  60. § (8) bekezdése,  

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

rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 121. § (1) bekezdése [2012. augusztus 6-án hatályos II. 

fejezete, valamint 1. számú melléklete és a módosításkor hatályos III. fejezete], és  

- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új R.) 78. § (1) bekezdés a) pontja [korábbi R. VI. Fejezete] alapján készült. 

 

A „Gerjen község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának eseti módosítása” című 

záró véleményezési dokumentációt 2021. október dátummal a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (Sin 

Emília vezető településrendező tervező, településmérnök, városépítési-városgazdálkodási 

szakmérnök TT/1 01-4657, TR 01-4657) készítette el, amelyre az alábbi záró szakmai véleményt 

adom: 

 

A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ezért az Étv. 8. § (2a) 

bekezdés rendelkezése alapján a terv országos főépítészi véleményezését megkértük, a 

Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár a TKF-

72/981/2/2021. iktatószámú véleményében a tervezett módosítás ellen kifogást nem emelt, észrevételt 

nem tett. 

 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal az eljárási szabályoknak 

megfelelően az egyeztető tárgyalást 2021. november 25-én megtartotta.  
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A tervezett módosítás ellen a tárgyalásra meghívott szervek kifogást nem emeltek. A tárgyalásról 

készített jegyzőkönyvet valamint a tárgyalásra beérkezett véleményeket mellékelten megküldjük. 

 

A Törvényességi Felügyeleti Osztály jogalkotási – jogszabály-szerkesztési szempontból a 

jóváhagyandó rendelet tervezetére észrevételt tett, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

A tervezett módosítással kapcsolatos szakmai vélemény: 

A tervezett módosítás megfelel az Étv. 7. §-ban megfogalmazott előírásoknak és a vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek, valamint az egyéb szakmai elvárásoknak. 

 

A településrendezési eszközök módosítása összhangban van a területrendezési tervekkel, a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: MATrT), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), valamint Tolna 

Megye Önkormányzata Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X. 29.) 

önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 29.) közgyűlési határozata (a továbbiakban: TMTrT), 

vonatkozó előírásaival. 

 

1. „Karikás” módosítás  

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterületi fejlesztés megvalósulását biztosító új 

beépítésre szánt terület kijelölése, kertvárosias lakóterületbe, zöldterületbe és közlekedési területbe 

sorolása ellen kifogást nem emelünk.  

A jóváhagyandó munkarészek egyeztető tárgyaláson elhangzottak szerinti pontosítása szükséges. 

Kérjük átgondolni a fejlesztési igény megvalósulásának lehetőségét, és indokolt esetben kérjük az új 

terv készítése során annak ütemezését, szabályozásának pontosítását. 

 

2. „Fejlesztői” módosítás 

A belterülettől nyugatra lévő, gazdasági fejlesztés megvalósulását biztosító új beépítésre szánt terület 

kijelölése, kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe és védelmi erdőterületbe sorolása ellen 

kifogást nem emelünk. 

A Gksz-2 építési övezetben tervezett hátsókert mértékének 6 méterben, továbbá az előkert 

mértékének 0 méterben történő megállapítása ellen kifogást nem emelünk.  

A 1206 hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez 12 m széles kiszolgáló út szabályozása szükséges. 

 

Az egyeztető tárgyaláson elhangzottak figyelembevétele mellett 

 

a módosuló településrendezési eszközök tervezete 

az alábbi javítások elvégzését követően elfogadásra javasolt: 

 

- kérjük a 1206 hrsz-ú telken kiszolgáló útként 12 m szélességben közlekedési terület 

kiszabályozását és a közlekedési terület övezetének szabályozási szélességét feltüntetni; 

- kérjük a településszerkezeti terven a területfelhasználási egységek színkitöltését tömör 

kitöltéssel ábrázolni, sraffozottan a gazdasági terület II. ütemben tervezett területét indokolt 

ábrázolni; 

- az OTÉK vonatkozó előírásai alapján kérjük a HÉSZ tervezett 7/A. § (10) bekezdését elhagyni; 
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- az OTÉK 42. § (2a) bekezdés rendelkezése alapján kérjük a HÉSZ általános rendelkezésében 

a lakás és üdülő önálló rendeltetési egységek után telken belül legfeljebb egy 

személygépkocsi elhelyezését előírni; 

- kérjük a HÉSZ módosításánál a külterületi és a belterületi szabályozási terv módosítására 

figyelemmel lenni, a lakóterület melletti erdőterületet a külterületi szabályozási tervlapon kell 

ábrázolni; 

- kérjük a HÉSZ tervezett 15/A. § (3) bekezdését pontosítani, a legnagyobb beépítettség 

mértékére az 1. mellékletet hivatkozza meg, míg az 1. melléklet a rendelet 15/A. § 

rendelkezését hivatkozza meg.    

 

Kérjük a módosító rendelet-tervezetet jogszabály-szerkesztési szempontból a Törvényességi 

Felügyeleti Osztály TOB/22/699-2/2021. iktatószámú alábbi észrevételeire figyelemmel javítani: 

 

„1./ A tervezet 1. §-a szerint Gerjen Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 

14/2003. (VI. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul. 

A bekezdést újraszabályozó módosító rendelkezés felépítését a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) 1. melléklet 14. pont 14.1.2.4.1. alpontja 

tartalmazza, mikor kimondja, hogy {az újraszabályozandó bekezdést tartalmazó szakasz száma}. § {az 

újraszabályozandó bekezdés számára vonatkozó hivatkozás} bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

Megállapítható, hogy a tervezet 1. §-ának felépítése nem felel meg az IRM rendelet 1. melléklet 

14. pont 14.1.2.4.1. alpontjának, ezért megfelelően módosítani szükséges.[Helyesen: A Rendelet 

7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:] 

2./ A tervezet 2. §-a szerint a Rendelet az alábbi 7/A. §-al egészül ki. 

A szakaszt beiktató módosító rendelkezés felépítése az IRM rendelet 1. melléklet 14. pont 14.2.1.3. 

alpontja szerint a következő: {a beiktatandó szakaszt vagy szakaszokat tartalmazó jogszabályra 

vonatkozó merev hivatkozás} a következő [{a beiktatandó szakasz száma}. §-sal (VAGY) {az első 

beiktatandó szakasz száma}. §-sal és {a második beiktatandó szakasz száma}. §-sal (VAGY) {az első 

beiktatandó szakasz száma}-{az utolsó beiktatandó szakasz száma}. §-sal] egészül ki. 

Megállapítható, hogy a tervezet 4. §-ának felépítése nem felel meg az IRM rendelet 1. melléklet 

14. pont 14.2.1.3. alpontjának, ezért megfelelően módosítani szükséges. [Helyesen: A Rendelet a 

következő 7/A. §-al egészül ki:] 

Ugyanezen ok miatt módosítandó a tervezet 3. §-a és 4. §-a is. 

3./ A tervezet 6. §-a szerint jelen rendelet a kihirdetését követő másnap lép hatályba és a hatályba- 

lépését követő napon hatályát veszti. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 12. § (1)-(2) bekezdése alapján a 

módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, 

illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést 

meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek 

a bekövetkezésével végrehajtottá válik. A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált 

rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.  
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A Jat. 12/B. §-a értelmében, az a jogszabály, amely a 12. § (2) és (3) bekezdése szerint, illetve a 12/A. 

§ (2) és (3) bekezdése szerint hatályát vesztett rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését 

követően kizárólag az a)-f) pontok szerinti elemeket tartalmaz, az utoljára hatályát vesztett 

rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti. 

Fentiek alapján, a jelen vizsgálat tárgyát képező módosító rendelet a kihirdetést követő napon – mivel 

kizárólag végrehajtottá vált rendelkezést tartalmaz és a Jat. 12/B. § a)-f) pontok szerinti elemekből áll 

– a törvény erejénél fogva hatályát veszti. Kifejtettek alapján a tervezet hatályvesztéséről külön 

rendelkezni nem kell, ezért a tervezet 6. §-a módosítandó. 

A normavilágosság elvének megvalósulása érdekében a „kihirdetést követő másnap” szövegrész 

helyett a „kihirdetést követő napon” szófordulat használatát. 

4./ Az IRM rendelet 128. § (1) bekezdése alapján a jogszabály mellékletének megjelölése – az 

alábbi sorrendben – a következő elemeket foglalja magába: a mellékletnek a pozitív egész számokból 

képzett arab számokkal jelölt sorszámát, a „melléklet” szöveget és a 21. § (3) bekezdés c)–f) 

pontjában, a 21. § (5) bekezdés c)–g) pontjában vagy a 21. § (6) bekezdés c)–h) pontjában 

meghatározottakat a „-hez” raggal ellátott alakban. 

A fentiek alapján a tervezet 1. mellékletének megjelölését az alábbiak szerint szükséges 

módosítani:  

1. melléklet a …/2021. (… …) önkormányzati rendelethez. 

5./ Az IRM rendelet 127. § (2) bekezdése szerint a jogszabály tervezetében melléklet úgy alkotható, 

hogy a jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti szabályozási tartalom 

megjelölésével hivatkozik a mellékletre. 

Az IRM rendelet 128. § (1) bekezdése alapján a jogszabály mellékletének megjelölése – az alábbi 

sorrendben – a következő elemeket foglalja magában: 

a) a mellékletnek a pozitív egész számokból képzett arab számokkal jelölt sorszámát, 

b) a „melléklet” szöveget és 

c) a 21. § (3) bekezdés c)–f) pontjában, a 21. § (5) bekezdés c)–g) pontjában vagy a 21. § (6) 

bekezdés c)–h) pontjában meghatározottakat a „-hez” raggal ellátott alakban. 

A tervezet áttekintését követően megállapítható, hogy a normaszövegben az 1. mellékletre való 

hivatkozás nem található. A mellékletek elnevezésében és a normaszövegbeli hivatkozásukkor a 

„számú” kifejezés szerepel. 

Fentiek alapján a tervezet módosítása szükséges a mellékletek megjelölése és az azokra való 

hivatkozás esetében.” 

 

Tájékoztatás a további teendőkről: 

Az eljárás során a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása egyszerre készült, 

véleményezése párhuzamosan folyt. Ezzel kapcsolatosan felhívom a figyelmet a korábbi R. 33. § (1) 

bekezdésére, amely szerint a településszerkezeti terv módosításának elfogadása meg kell, hogy 

előzze a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását. 
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Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a településrendezési eszközök módosításának 

elfogadását követően a korábbi R. 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia:  

-  Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok 

mellékleteit az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé 

kell tenni az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban 

nyomtatásban. 

- Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok 

mellékleteit az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a Lechner Tudásközpont 

részére, az állami főépítész hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban 

részt vevő összes államigazgatási szervnek.  

 

A korábbi R., valamint az Étv. előírásai alapján felhívom Tisztelt Polgármester Úr figyelmét arra, hogy 

gondoskodnia kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való 

közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről 

adandó tájékoztatásról. 

 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései alapján a 

településrendezési eszközöket, a rendeletet, határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat 

döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni 

vagy megküldeni. 

 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján a jegyző köteles 

a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett 

önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti 

egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár 

szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni az illetékes 

kormányhivatalnak.  

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül 

az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű 

szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.  

 

Kérem, hogy a hatályba lépést követő 30 napon belül a változással érintetett egységes szerkezetű 

településrendezési eszközöket digitális adathordozón és annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel 

ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát papír formátumban is szíveskedjenek 

rendelkezésünkre bocsátani. 

 

Egyéb tájékoztatás: 

 

A hatályos településrendezési eszközök alkalmazására és módosítására az alábbi tájékoztatást 

adom:  
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Az Étv. 60. § (8) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(8) Azon településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek 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: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési 

koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új 

településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell 

léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési 

koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik 

módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük.” 

 

Az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható módosítása során a 

települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és 

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 

figyelembevételével készíti el.” 

 

Az új R. átmeneti rendelkezéseinek 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 

„(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, 

a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a 

településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet 

a)  legkésőbb 2021. december 31-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 

b)  2022. január 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

A hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata folyamatban van és a korábbi R. 

előírásai alapján új településrendezési eszközök készülnek, amelynek egyeztetése és 

jóváhagyása során kérem, hogy a változó jogszabályi környezetre legyenek figyelemmel.  

A hatályos előírások alapján: 

 

Az Étv. 60. § (10) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(10)  Ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 

településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 2021. június 

30-ig megkezdték és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, 

stratégia, településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 30-ig 

önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 30-ig elkészített koncepció, stratégia és 

településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban és módosításukra eddig az 

időpontig lehetőség van.” 
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A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó záró szakmai vélemény a korábbi R. 42. § (6) 

bekezdés rendelkezésére figyelemmel készült.  

 

 

 

 

Szekszárd, 2021. december 6. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

  

  

  Kétnyári Aranka 

   állami főépítész 

 

 

 

 

 

 

Értesül: 

1. címzett 

2. irattár 





























































































 
 
 
 
 
 
 
 

 

Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

 Iktatószám: 

Ügyintéző: 

TOB/2/00142-3/2021. 

Pámerné Bali Éva 

bali.eva@tolna.gov.hu 

Tel.:74/501-214; 30/108-7179 

MEGHÍVÓ 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) 32. § (6) bekezdés c) pontjának előírásai alapján, a 42. § (4) 

bekezdésének megfelelően 

 

Gerjen község településrendezési eszközeinek 2021. évi módosítása ügyében 

egyeztető tárgyalást hívok össze, amelyre Tisztelettel meghívom. 

 

A tárgyalás helye:  Tolna Megyei Kormányhivatal  

Szekszárd, Szent István tér 11-13. Fsz. 14. tárgyalóterem 

A tárgyalás ideje:  2021. november 25 - én 10.00 órai kezdettel 

 

Tervezett módosítás célja: 

1. „Karikás” módosítás  

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterületi fejlesztés a 1016-1111 hrsz-ú és a 14-

17, 22-26, 29-30, 34-37 hrsz-ú telkek vonatkozásában (Mk → Lke) 

2.  „Fejlesztői” módosítás 

A belterülettől nyugatra lévő 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz-ú ingatlanok gazdasági célú 

hasznosítása (Mk → Gksz)  

 

A tárgyalásra megküldött dokumentáció elérhetősége:  

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d0942fd745591/113132/-

6026012631969113885/Gerjen_TSZT_H%C3%89SZ_MOD_elj%C3%A1r%C3%A1sra.pdff  

 

Tájékoztatom, hogy a módosítással érintett területet Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért a településrendezési eszközök egyeztetése a 

korábbi R. előírásai alapján tárgyalásos eljárás keretében történik.  

 

Kérem, hogy az egyeztetési dokumentációra alkotott véleményét a korábbi R. 9. melléklet szerinti 

szempontok alapján alakítsa ki. 

 

Tájékoztatom, hogy a korábbi R. 34. § rendelkezése alapján: 

„(1) Az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye - a településrendezési eszköz 

szabályozási körében - köti. 

(2) Azt az érdekeltet, aki 

mailto:bali.eva@tolna.gov.hu
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d0942fd745591/113132/-6026012631969113885/Gerjen_TSZT_H%C3%89SZ_MOD_elj%C3%A1r%C3%A1sra.pdf
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d0942fd745591/113132/-6026012631969113885/Gerjen_TSZT_H%C3%89SZ_MOD_elj%C3%A1r%C3%A1sra.pdf
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ceb57abaf14e3/112862/2589787036868974083/REND_TERV_M%C3%93D_PINCEHELY.pdf
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ceb57abaf14e3/112862/2589787036868974083/REND_TERV_M%C3%93D_PINCEHELY.pdf
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ceb57abaf14e3/112862/2589787036868974083/REND_TERV_M%C3%93D_PINCEHELY.pdf
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a) az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott - 

államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt, 

b) az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy 

c) aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében véleményének fenntartását jelzi, 

az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.” 

 

Fentiek alapján kérem, hogy különösen kifogás esetén szíveskedjen az egyeztető tárgyaláson részt 

venni, nyilatkozattételre jogosult képviselő megjelenését biztosítani.  

 

A kifogást nem emelő, egyéb tájékoztató jellegű, a beruházás megvalósítását segítő szakmai 

véleményét kérem hivatali kapun (TMKHFOEP; KRID azonosító: 562262151) szíveskedjen megküldeni 

a tárgyalás napjáig. 

 

Kérem Gerjen Község Önkormányzatát, hogy szíveskedjen a tárgyaláson a Tervező és a Települési 

Főépítész jelenlétét biztosítani.  

 

Tájékoztatom, hogy a tárgyalásos eljárás eljárási szabályainak megfelelően az egyeztető tárgyalásról 

hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A tárgyalást követően a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 

8 napon belül megküldjük Gerjen Község Polgármesterének. 

 

 

 

Szekszárd, 2021. november 15. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Kétnyári Aranka 

állami főépítész, főosztályvezető 

 

  



 3 
Meghívottak: 

 

 kérelmező Önkormányzat 

Polgármester, Főépítész, Tervező 

név 

 Gerjen Község Polgármestere Romhányi Károly 

polgarmester@gerjen.hu   

 Települési Főépítész Hajba Csaba 

hajbacsaba@meridiankft.hu 

 Településtervező Sin Emília 

kasib@kasib.hu  

 

 

 Egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási 

szervek a korábbi R. 9. melléklet alapján 

Egyeztetési szakterület 

3. Tolna Megyei Kormányhivatal  

Állami Főépítészi Iroda 

TMKHFOEP; 562262151 

afi@tolna.gov.hu;  

ketnyari.aranka@tolna.gov.hu;  

településfejlesztés,  

területrendezés,  

településrendezés, 

településkép védelem 

4. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály  

SZEKKTO; 147524181 

kornyezetvedelem@tolna.gov.hu; 

termeszetvedelem@tolna.gov.hu;  

prokos.hedvig@tolna.gov.hu; 

környezetvédelem,  

természet- és tájvédelem 

5. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

DDNPIG, 342300342 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

természet- és tájvédelem 

6. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

FMKI; 601411315 

fejer.vizugy@katved.gov.hu 

vízvédelem 

 

7. vízgazdálkodás 

8. Országos Vízügyi Főigazgatóság 

VIZUGY; 447457988 

ovf@ovf.hu; 

 

a vizek védelmével, illetve 

kártételeinek elhárításával 

összefüggő alapvető szempontok 

teljesülése, a környezet- és 

természetvédelmi követelményekre 

figyelemmel 

9. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

KDTVIZIGHK; 240163925 

szekesfehervar@kdtvizig.hu  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

Tolna Megyei Szakaszmérnöksége (csak e-mail) 

szekszard@kdtvizig.hu;  

decsinikolett@kdtvizig.hu  

10. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

TMKVI; 608441175 

tolna.titkarsag@katved.gov.hu 

polgári védelem, iparbiztonság 

mailto:polgarmester@gerjen.hu
mailto:hajbacsaba@meridiankft.hu
mailto:kasib@kasib.hu
mailto:afi@tolna.gov.hu
mailto:ketnyari.aranka@tolna.gov.hu
mailto:kornyezetvedelem@tolna.gov.hu
mailto:termeszetvedelem@tolna.gov.hu
mailto:prokos.hedvig@tolna.gov.hu
mailto:dunadrava@ddnp.kvvm.hu
mailto:fejer.vizugy@katved.gov.hu
mailto:ovf@ovf.hu
mailto:szekesfehervar@kdtvizig.hu
mailto:szekszard@kdtvizig.hu
mailto:decsinikolett@kdtvizig.hu
mailto:tolna.titkarsag@katved.gov.hu
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11. Tolna Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 

TMKNSZSZ; 400899916 

nepegeszsegugy@tolna.gov.hu 

 

közegészségügy 

12. Budapest Főváros Kormányhivatala  

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

BFKHKOZLEK; 645240704 

uto@bfkh.gov.hu 

közlekedés: gyorsforgalmi utat,  

közúti határátkelőhelyet,  

szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő 

településrendezési eszköz 

esetében 

13. Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Vasúti Hatósági Főosztály 

ITMVHF; 661038388 

vasut.nsa@itm.gov.hu 

közlekedés:  

vasúti pályahálózatot,  

víziutat érintő település esetében 

Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Hajózási Hatósági Főosztály 

ITMHHF; 566191393 

hhf@itm.gov.hu 

14. a) Innovációs és Technológiai Minisztérium   

Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály  

ITMLRHF; 162099749 

caa@itm.gov.hu 

közlekedés: légi közlekedéssel 

érintett település esetében: 

a) polgári célú légiközlekedés 

tekintetében 

b) Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály 

HMEIR, 549537936 

hm.alf@hm.gov.hu 

 

b) állami célú légiközlekedés 

tekintetében 

15. Tolna Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály  

Közlekedési és Járműforgalmi Osztály  

TMKHKF; 307837995 

tolna.mf.ut@tolna.gov.hu; tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu; 

közlekedés:  

a 12. pont kivételével minden 

közúti közlekedési ügyben 

16.   

17. Tolna Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály 

SZEKKEP; 658054791 

epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu;  

csaki.emese@tolna.gov.hu; odorne.tunde@tolna.gov.hu 

 

régészeti örökség és  

műemléki érték,  

világörökségi és világörökségi 

várományos terület védelme 

18. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály   

TMKHFH; 300869715 

foldhivatali.osztaly@tolna.gov.hu; 

szekszard_m@takarnet.hu; 

 

földvédelem 

(termőföld mennyiségi védelme) 

mailto:nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
mailto:uto@bfkh.gov.hu
mailto:vasut.nsa@itm.gov.hu
mailto:hhf@itm.gov.hu
mailto:caa@itm.gov.hu
mailto:hm.alf@hm.gov.hu
mailto:tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
mailto:tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu
mailto:epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu
mailto:csaki.emese@tolna.gov.hu
mailto:odorne.tunde@tolna.gov.hu
mailto:foldhivatali.osztaly@tolna.gov.hu
mailto:szekszard_m@takarnet.hu
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19. Baranya Megyei Kormányhivatal  

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Erdészeti és Földművelésügyi Osztály 

BAMKHEI; 505958775  

efo@baranya.gov.hu 

erdőrendezés, erdővédelem 

Nemzeti Földügyi Központ – KÉR    NFS 

nfk@nfk.gov.hu 

20. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

HMHH; 210267399 

hm.hf@hm.gov.hu   

 

honvédelem 

21. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság – KÉR 

titk.tolnamrfk@tolna.police.hu; 

kozlekedes@tolna.police.hu;  

 

határrendészet 

22. Baranya Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály  

Bányászati Osztály  

MBFHPBK; 602250789  

banyafelugyelet@baranya.gov.hu 

bányászat, geológia, morfológia, 

csúszásveszély 

23. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala  

NMHH; 516334978 

info@nmhh.hu;  

meszaros.laszlo@nmhh.hu; 

hírközlés 

24. Országos Atomenergiai Hivatal 

OAH; 601292727 

haea@haea.gov.hu; 

nukleáris biztonság és 

balesetelhárítás az Országos 

Atomenergia Hivatal hivatalos 

honlapján közzétett települések 

elhelyezkedése szerinti területek 

esetében 

25. Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Főosztály  

Közegészségügyi Osztály 1. 

BFKHNSZSZ; 427094958 

kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

természetes gyógytényezők, 

gyógyhelyek természeti 

adottságainak védelme 

 

  Településszerkezeti terv módosítása esetén  

az érintett területi és települési önkormányzatok 

26. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal TMOH; 501602715 

Molnár Árpád megyei önkormányzati főépítész molnararpad@hotmail.com 

27. Paks Város Önkormányzata 

28. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

29. Fadd Község Önkormányzata 

30. Bátya Község Önkormányzata 

31. Foktő Község Önkormányzata 

 

mailto:efo@baranya.gov.hu
mailto:nfk@nfk.gov.hu
mailto:hm.hf@hm.gov.hu
mailto:titk.tolnamrfk@tolna.police.hu;%20kozlekedes@tolna.police.hu
mailto:titk.tolnamrfk@tolna.police.hu;%20kozlekedes@tolna.police.hu
mailto:banyafelugyelet@baranya.gov.hu
mailto:info@nmhh.hu
mailto:meszaros.laszlo@nmhh.hu
mailto:haea@haea.gov.hu
mailto:kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
mailto:molnararpad@hotmail.com


































Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

 

 

Gerjen Község Polgármesteri Hivatal 
Romhányi Károly 
polgármester  
részére 

G e r j e n  
Béke tér 1. 
7 1 3 4  

 
  
 
 Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 Gerjen község településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán természetvédelmi 
szempontból az alábbi előzetes véleményt adjuk: 

 A tervezett módosítás érinti a HUDD 20023 kódjelű, Tolnai-Duna kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területet, ezért természetvédelmi szakterületet illetően környezeti 
vizsgálat készítését szükségesnek tartjuk. A környezeti értékelés javasolt tematikájával 
egyetértünk. 

  Jelen véleményünket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 38.§, valamint a 481/2013 (XII. 
17.) Korm. rend. 42.§ d) pontjában foglalt jogkörünkben adtuk meg. 

 
 
Pécs,  
 
    
Tisztelettel: 

  

 

 

 

Závoczky Szabolcs 

  Igazgató 

 

 

 

Kapják:  
- Címzett 
- Irattár   

Ügyiratszám: DDNPI/554-3/2021 
Hivatkozási számuk: 225-23/2021 
Tárgy: Gerjen község Karikás és 1202, 1203, 1204, 
1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a BAÉ 
pótlására javasolt területek TSZT, HÉSZ 
módosításának javaslata/környezeti értékelés 
szükségességének eseti eldöntése 
Ügyintéző Nálunk: Molnár Dániel 
Ügyintéző Önöknél: Romhányi Károly 
Melléklet:  
 
 



EMLÉKEZTETŐ 

a 2021. 09. 08-án Gerjen község polgármesteri hivatalában Gerjen község környezeti értékelés 

szükségességének eldöntéséről szóló egyeztetésről 

 

Romhányi Károly polgármester köszöntötte a résztvevőket, illetve ismertette, hogy a 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet alapján kerül sor a megbeszélésre, tekintettel arra, hogy a környezeti értékelés 

szükségességének eldöntésére irányuló önkormányzati megkeresésre és tájékoztató anyagra a TMKH 

Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály válaszlevelében kérte a 

környezeti értékelés elkészíttetését. 

Polgármester tájékoztatott arról, hogy a környezeti értékeléssel kapcsolatos eljárás lefolytatása 

többlet időt venne igénybe, ami miatt a településrendezési tervmódosítás elkészítésének 

véghatárideje nem lenne tartható. Tájékoztatott továbbá arról, hogy mindkét módosítás 

településfejlesztési célokat szolgál. A lakóterület fejlesztés a település életében egy mérföldkő, az 

ehhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez jelen pillanatba tudnak forrásokat kapcsolni.  

Hajba Csaba települési főépítész ismertette, hogy a gazdasági terület kijelölésére vonatkozó másik 

módosítás övezeti átsorolása a TMKH Állami Főépítész levele miatt változik: a tájékoztató anyagban 

Gá jelű, általános gazdasági terület helyett Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kerül 

kijelölésre. A főépítész véleménye szerint a Gksz építési övezet kialakítása kevésbé jár 

környezetterheléssel. 

Sin Emília településtervező megerősíti, hogy a rendezési terv módosítás során Gksz jelű gazdasági 

terület kerül kijelölésre. Elmondja, hogy településrendezési terv felülvizsgálat is készül a teljes 

közigazgatási területre vonatkozóan, amely várhatóan jövő év végén fejeződik be. A felülvizsgálathoz 

környezeti értékelés készül. Jelen tervmódosításhoz továbbra sem tartja indokoltnak környezeti 

értékelés elkészítését, mivel véleménye szerint jelentős környezetterheléssel továbbra sem kell 

számolni. A lakóterület fejlesztés a belterülettől északi irányban, ahhoz kapcsolódóan kerül kijelölésre, 

ami azt is jelenti, hogy jövőbeni gazdasági terület fejlesztések a meglévő belterülethez emiatt nem 

kapcsolódhatnak. Elmondja továbbá, hogy Tolna megye szerkezeti terve a tervezett lakóterület 

fejlesztéstől távol jelöl ki települési térséget, ahol gazdasági terület kijelölése történhet a jövőben. Ez 

az elkülönítés a lakókörnyezet védelmét is szolgálja. A tervezett lakóterület fejlesztés a meglévő 

lakóterületet nem befolyásolja negatívan, mert a tervezett lakóterület közlekedése Paks irányából 

történik majd jellemzően, valamint a kertvárosias jelleg miatt a beépítési intenzitása sem lesz jelentős. 

Hajba Csaba ismerteti, hogy a környezeti tájékoztatóra adott válaszokban csak a BFKKH Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály tartotta szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását, de ők is csak abban 

az esetben kérik ezt, ha szakterületüket érintő régészeti munkarész nem készülne a rendezési terv 

módosításhoz. Tervező válaszol, miszerint régészeti munkarész készül a rendezési terv módosításához, 

így az Örökségvédelmi Osztály részéről is szükségtelen a környezeti vizsgálat lefolytatása. 

A főépítész előadja, hogy a régészeti munkarészhez hasonlóan a rendezési terv módosítás alátámasztó 

javaslatában a környezetvédelemmel kapcsolatos elemek részletesebb kifejtése véleménye szerint 

helyettesíthetné a környezeti értékelés lefolytatását. A környezetvédelmi osztály a rendezési terv 



módosítási eljárásában szintén véleményező szerv, így véleményezhetné a szakterületét érintő 

megállapításokat. 

TMKH Környezetvédelmi Főosztály részéről Prokos Hedvig és Dr. Mohos Gabriella ismerteti, hogy a 

tervezett változások megvalósításával a környezet terhelése növekszik, valamint a tájékoztató 

anyagából nem derül ki pontosan a környezet terhelésének mértéke. 

Tervező előadja, hogy rendezési terv módosítás tervdokumentációjában a környezetvédelmi fejezet 

részletesen kerül kidolgozásra, hangsúlyt fektetve a levegő, zaj terhelésre, illetve a közlekedés 

környezeti hatására.  

Polgármester, tervező, főépítész kérik, hogy a Környezetvédelmi Osztály jelen ismertetés, illetve a 

rendezési terv módosítási dokumentációjában részletesen kifejtendő környezeti munkarész miatt ne 

írja elő környezeti vizsgálat lefolytatását. 

Dr. Mohos Gabriella előadja, hogy a környezetet érintő összes szakterülettel kapcsolatban jelen 

megbeszélésen nem dönthetnek. Javasolja, hogy az önkormányzat a mai megbeszélésről készített 

emlékeztetőt küldje meg részükre. A megbeszélésen elhangzottak alapján, a további szakterületekkel 

foglalkozó munkatársaik bevonásával válaszolnak az önkormányzat megkeresésére, miszerint 

továbbra is fenntartják a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességét, vagy sem. 

Polgármester kéri, hogy az emlékeztető kézhez vétele után a Főosztály  minél előbb legyen szíves 

válaszolni, hogy a rendezési terv módosítással kapcsolatos eljárás folytatódhasson és a 

településfejlesztési célok megvalósulhassanak. 

 

Gerjen, 2021. 09. 08. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: 

 

Romhányi Károly Hajba Csaba 
polgármester sk. Települési Főépítész sk. 
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Tárgy:  Gerjen község településrendezési eszközeinek módosítása - környezeti vizsgálat  

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 

Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Gerjen Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az 51/2021. (VII. 22.) határozata alapján módosítani kívánja településrendezési 

eszközeit.  

Megkereső levelében szakmai véleményt kér az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § előírásai alapján arról, 

hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása következtében várható-e jelentős környezeti 

hatás, illetve annak megfelelően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése. 

 

Tervezett módosítások célja: 

1. Karikás kertek területe 

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterület fejlesztés (Má → Lke)  

 

2. Fejlesztő területe 

A belterülettől nyugatra lévő külterületi 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 helyrajzi számú 

ingatlanok gazdasági célú hasznosítása (Má → Gá) 

 

Tájékoztatom, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr. 

előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.  

 

A „Gerjen község „Karikás Kertek” és az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosítása” című TSZT, HÉSZ módosítás javaslatot a környezeti értékelés eseti eldöntésére 2021. 

augusztus dátummal a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. készítette el, amelyre az alábbi szakmai 

véleményt adom: 

 

1. Karikás kertek területe 

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterület fejlesztés (Má → Lke) során a 

mezőgazdasági terület átsorolásával új beépítésre szánt terület kijelölése történik 18,4 ha 

nagyságú területen, mely fejlesztési területnagyság helyi viszonylatban jelentős.  

mailto:ketnyari.aranka@tolna.gov.hu
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A tervezett fejlesztés a meglévő lakóterület folytatásaként jelenik meg, a terület használata a 

meglévő épített környezetre káros hatást nem gyakorol, a fejlesztéssel érintett terület 

építészeti és régészeti örökséget nem érint, ezért megállapítható, hogy  

a terv megvalósítása során az épített környezet védelme biztosítható, arra jelentős 

környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása, a környezeti 

értékelés elkészítése nem szükséges. 

 

2. Fejlesztő területe 

A belterülettől nyugatra lévő külterületi 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 helyrajzi számú telkek 

gazdasági célú hasznosítása (Má → Gá) során a mezőgazdasági terület átsorolásával új 

beépítésre szánt terület kijelölése történik 1,12 ha nagyságú területen. 

A terület tervezett besorolása általános gazdasági terület, ahol az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: OTÉK) előírásai alapján a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem 

gyakorló gazdasági tevékenységi célú építmények helyezhetők el. 

A fejlesztési terület az épített környezettől távol helyezkedik el, a benyújtott munkarész szerint 

a terület építészeti és régészeti örökséget nem érint, ezért megállapítható, hogy 

a terv megvalósítása során az épített környezet védelme biztosítható, arra jelentős 

környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása, a környezeti 

értékelés elkészítése nem szükséges. 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a környezet védelméért felelős szervek a környezeti vizsgálat 

lefolytatását szükségesnek tartják és el kell készíteni a környezeti értékelés című munkarészt, a 

mellékelten megküldött tematikát kérem kiegészíteni az épített környezet vizsgálatára és védelmére 

kiterjedő fejezettel. 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközökhöz készülő alátámasztó javaslat részét képezi, 

azonban a munkarészre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.), valamint a Kr. előírásai vonatkoznak. Kérem, hogy a tárgyalásos eljárás 

dokumentációjához az egyeztetett munkarészt a környezet védelméért felelős szervek véleményével 

és észrevételeivel együtt csatolni szíveskedjenek.   

 

Kérem figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a 

beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak 

indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének 

eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.  

 

Tájékoztatom, hogy az új jogszabályi környezetben a Kr. 8. § (7) bekezdés rendelkezése szerint a 

környezeti értékelés tartalmát a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja határozza meg, amelynek kidolgozása során a Kvt. előírásaira is 

figyelemmel kell lenni. 

 

Az elkészült környezeti értékelést a Kr. 8. § alapján kérem véleményezésre megküldeni. Tájékoztatom, 

hogy a környezeti értékelés egyeztetésekor a Kr. 8. § (7) bekezdésben hivatkozott sajátos eljárási 

szabály 2022. január elsejétől alkalmazható. A környezeti vizsgálat lefolytatásánál kérem az érintett 

nyilvánosságot biztosítani szíveskedjenek. 
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Egyéb tájékoztatás: 

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy Gerjen község településrendezési eszközei régen, 2003-ban 

készültek, ezért arra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Étv.) 60. § (8) bekezdése, továbbá az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése 

alkalmazandó: 

Az Étv. 60. § (8) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(8) Azon településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek 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: 

korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 

településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. 

augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált 

településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-

ig van lehetőségük.” 

 

Az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése alapján: 

„121. § (1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható 

módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és 

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 

figyelembevételével készíti el.” 

 

Fentiek alapján a gazdasági fejlesztési terület általános gazdasági területbe nem sorolható, ezért 

kérem a területet az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete alapján besorolni. 

 

Kérem a 8. oldalon Gerjen község hatályos településrendezési eszközeinek felsorolását javítani, a 

településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 

rendelet nem tartozik a településrendezési eszközök közé. 

Kérem a 8. oldal és a 17. oldal ellentmondását a településfejlesztési koncepció vonatkozásában 

feloldani, és a terv és a koncepció összhangját annak megfelelően igazolni. 

 

Kérem a 17. oldalon a hatályos településszerkezeti terv megjelölését, majd a 20. oldalon a hatályos 

szabályozási terv megjelölését javítani, a módosító határozat és rendelet nem írja felül az alap 

határozat és alap rendelet számát. 

 

Kérem, hogy a területrendezési tervek érintettségét a településszerkezeti terv léptékében 

szíveskedjenek vizsgálni.  

 

Kérem a 12. oldalon a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) 11. § b) pontjának rendelkezését javítani, 2021. 

július 1-től a rendelkezés módosult: 
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„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével  

 

b)  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető 

ki;” 

 

A tárgyalásos eljárás gyors lefolytatásához kérem a készülő egyeztetési dokumentációt fentiek alapján 

javítani szíveskedjenek. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2) 

bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült. 

 

 

 

Szekszárd, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

  Kétnyári Aranka 

   állami főépítész 
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1. Címzett 

2. Irattár 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 

Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Gerjen Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az 51/2021. (VII. 22.) határozata alapján módosítani kívánja településrendezési 

eszközeit.  

Megkereső levelében szakmai véleményt kér az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § előírásai alapján arról, 

hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása következtében várható-e jelentős környezeti 

hatás, illetve annak megfelelően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése. 

 

Tervezett módosítások célja: 

1. Karikás kertek területe 

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterület fejlesztés (Má → Lke)  

 

2. Fejlesztő területe 

A belterülettől nyugatra lévő külterületi 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 helyrajzi számú 

ingatlanok gazdasági célú hasznosítása (Má → Gá) 

 

Tájékoztatom, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr. 

előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.  

 

A „Gerjen község „Karikás Kertek” és az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz-ú ingatlanok 

hasznosítása” című TSZT, HÉSZ módosítás javaslatot a környezeti értékelés eseti eldöntésére 2021. 

augusztus dátummal a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. készítette el, amelyre az alábbi szakmai 

véleményt adom: 

 

1. Karikás kertek területe 

A meglévő belterülethez északról kapcsolódó lakóterület fejlesztés (Má → Lke) során a 

mezőgazdasági terület átsorolásával új beépítésre szánt terület kijelölése történik 18,4 ha 

nagyságú területen, mely fejlesztési területnagyság helyi viszonylatban jelentős.  
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A tervezett fejlesztés a meglévő lakóterület folytatásaként jelenik meg, a terület használata a 

meglévő épített környezetre káros hatást nem gyakorol, a fejlesztéssel érintett terület 

építészeti és régészeti örökséget nem érint, ezért megállapítható, hogy  

a terv megvalósítása során az épített környezet védelme biztosítható, arra jelentős 

környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása, a környezeti 

értékelés elkészítése nem szükséges. 

 

2. Fejlesztő területe 

A belterülettől nyugatra lévő külterületi 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 helyrajzi számú telkek 

gazdasági célú hasznosítása (Má → Gá) során a mezőgazdasági terület átsorolásával új 

beépítésre szánt terület kijelölése történik 1,12 ha nagyságú területen. 

A terület tervezett besorolása általános gazdasági terület, ahol az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: OTÉK) előírásai alapján a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem 

gyakorló gazdasági tevékenységi célú építmények helyezhetők el. 

A fejlesztési terület az épített környezettől távol helyezkedik el, a benyújtott munkarész szerint 

a terület építészeti és régészeti örökséget nem érint, ezért megállapítható, hogy 

a terv megvalósítása során az épített környezet védelme biztosítható, arra jelentős 

környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása, a környezeti 

értékelés elkészítése nem szükséges. 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a környezet védelméért felelős szervek a környezeti vizsgálat 

lefolytatását szükségesnek tartják és el kell készíteni a környezeti értékelés című munkarészt, a 

mellékelten megküldött tematikát kérem kiegészíteni az épített környezet vizsgálatára és védelmére 

kiterjedő fejezettel. 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközökhöz készülő alátámasztó javaslat részét képezi, 

azonban a munkarészre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.), valamint a Kr. előírásai vonatkoznak. Kérem, hogy a tárgyalásos eljárás 

dokumentációjához az egyeztetett munkarészt a környezet védelméért felelős szervek véleményével 

és észrevételeivel együtt csatolni szíveskedjenek.   

 

Kérem figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a 

beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak 

indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének 

eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.  

 

Tájékoztatom, hogy az új jogszabályi környezetben a Kr. 8. § (7) bekezdés rendelkezése szerint a 

környezeti értékelés tartalmát a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja határozza meg, amelynek kidolgozása során a Kvt. előírásaira is 

figyelemmel kell lenni. 

 

Az elkészült környezeti értékelést a Kr. 8. § alapján kérem véleményezésre megküldeni. Tájékoztatom, 

hogy a környezeti értékelés egyeztetésekor a Kr. 8. § (7) bekezdésben hivatkozott sajátos eljárási 

szabály 2022. január elsejétől alkalmazható. A környezeti vizsgálat lefolytatásánál kérem az érintett 

nyilvánosságot biztosítani szíveskedjenek. 
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Egyéb tájékoztatás: 

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy Gerjen község településrendezési eszközei régen, 2003-ban 

készültek, ezért arra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Étv.) 60. § (8) bekezdése, továbbá az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése 

alkalmazandó: 

Az Étv. 60. § (8) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(8) Azon településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek 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: 

korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 

településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. 

augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált 

településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-

ig van lehetőségük.” 

 

Az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése alapján: 

„121. § (1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható 

módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és 

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 

figyelembevételével készíti el.” 

 

Fentiek alapján a gazdasági fejlesztési terület általános gazdasági területbe nem sorolható, ezért 

kérem a területet az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete alapján besorolni. 

 

Kérem a 8. oldalon Gerjen község hatályos településrendezési eszközeinek felsorolását javítani, a 

településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 

rendelet nem tartozik a településrendezési eszközök közé. 

Kérem a 8. oldal és a 17. oldal ellentmondását a településfejlesztési koncepció vonatkozásában 

feloldani, és a terv és a koncepció összhangját annak megfelelően igazolni. 

 

Kérem a 17. oldalon a hatályos településszerkezeti terv megjelölését, majd a 20. oldalon a hatályos 

szabályozási terv megjelölését javítani, a módosító határozat és rendelet nem írja felül az alap 

határozat és alap rendelet számát. 

 

Kérem, hogy a területrendezési tervek érintettségét a településszerkezeti terv léptékében 

szíveskedjenek vizsgálni.  

 

Kérem a 12. oldalon a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) 11. § b) pontjának rendelkezését javítani, 2021. 

július 1-től a rendelkezés módosult: 
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„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével  

 

b)  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető 

ki;” 

 

A tárgyalásos eljárás gyors lefolytatásához kérem a készülő egyeztetési dokumentációt fentiek alapján 

javítani szíveskedjenek. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2) 

bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült. 

 

 

 

Szekszárd, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

  Kétnyári Aranka 

   állami főépítész 
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BEVEZETÉS  

A települési örökségvédelmi tanulmány elkészítésének célja 

 
Gerjen területén a kertes mezőgazdasági besorolású „Karikás Kertek” nevű, valamint a 

kiskertes mezőgazdasági besorolású 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok 

Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítási javaslatát Gerjen 

Község Önkormányzat, valamint a Lau-Ger Építőipari és Szolgáltató Kft. (fejlesztő) 

megbízásából, a településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ) szükséges módosításának 

szakmai megalapozásának céljából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft készíti. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (1) bekezdése értelmében, a 

településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük sokféleségének és 

gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, felújításának és 

továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni. 

Mivel a község teljes közigazgatási területére vonatkozóan örökségvédelmi 

hatástanulmány legutóbb több mint 10 éve készült, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi XLIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) értelmében a településrendezési 

eszközök részterületekre történő módosításához új örökségvédelmi hatástanulmány készítése 

szükséges. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Kr.) 84. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője települési örökségvédelmi 

hatástanulmány elkészítéséről köteles gondoskodni. Továbbá, a Kr. 91. § (1) figyelembe véve 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében 

kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség 

megőrzésének alapvető követelményére. 

 

A jelen tanulmányt és részeit a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján 

szerzői jogvédelem illeti meg. A tanulmány sokszorosítása, átdolgozása vagy a szerződésben 

rögzített céltól eltérő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. 

A tanulmányból való idézés, arra való hivatkozás csak a forrás pontos megjelölésével jogszerű. 

A szerzői jog megsértése büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A vagyoni jogok 

kizárólagos jogosultja annak készítője. A tanulmányt annak megrendelője csak a szerződésben 

meghatározott célra jogosult felhasználni.  

 

Lényeges felhívni a figyelmet arra, hogy a hatástanulmány a készítés időpontjában 

rendelkezésre álló adatok alapján készült, ezért a jövőben ismertté váló új adatok a 

hatásvizsgálat eredményeinek és következtetéseinek felülvizsgálatát tehetik szükségessé! 
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.1) A település történeti leírása 
Gerjen község a Duna jobb partján, a Duna korábbi mederroncsaival és hordalékkúpokkal 

tagolt ártéri síkságán, közigazgatásilag Tolna megyében, a Paksi Járásban fekszik.  

Gerjen első írásos említése a tihanyi apátság területeinek 1211. évi összeírásában 

szerepel, ahol: „… A szomszédos Fatod határát képező Gergyen folyó, mely kimegy a 

Dunából…” szövegrész arra utal a határvíznek tekintett Gergyen (Guergen)-folyó egy korábban 

leszakadt és feltöltődött dunai mederág helyén alakult ki. A falu neve az írásos forrásokban 

különböző alakokban fordul elő: Gergyen, Guergen, Gergen, Gergye, Gerje vagy Gergenszeg. 

1520-ban, mint fontos dunai átkelőhely említik. Ahogy e tájat a Duna romboló és építő ereje 

folyamatosan alakította, úgy alkalmazkodtak a Gerjen korábbi lakói a változó környezeti 

viszonyokhoz. Ezt jól tükrözi, hogy a középkori és kora újkori település helye a mostanitól 

kicsit nyugatabbra volt. Az 1690-es feljegyzések alapján a falut még három oldalról mosta a 

Duna. Az 1720-ban 13 jobbágy és 5 zsellér családot írtak össze. Az 1728. évi megyei népesség-

összeírás 25 családot vettek számba. Gerjen határához tartozott Vettle-puszta, amelynek 

temetőjébe még az 1900-as években is temetkeztek. Az Gerjent (Ófalut) 1829-ben így 

jellemezték: "...Egy kevéssé dombos a fekvése, az egész falut a víz környékezi. Két utcából áll, 

rendetlenül és sűrűn összeépítve..." A falu temploma a Rákóczi szabadságharcban megsérült, 

de 1752-ben ismét említik. A település tragédiája 1844-ben következett be, amikor egy váratlan 

tűzvész során, mivel a házak olyan közel voltak egymáshoz, hogy ereszük összeért, ezért porrá 

égett. Az újjáépítésre a Dunához közelebb lévő hordalékháton került sor, ahol falu utcáit, tereit 

mérnöki pontossággal jelölték ki. Az elpusztult falu helyét ettől kezdve Ófalunak hívták. A falut 

a 19. században többször elöntötte az ár, amelyek közül az 1893-as árvíz szintjét emléktábla 

őrzi a református templom keleti oldalán. A Duna jelenlegi medre a szabályozása 

következtében került mai helyére. 

A vizsgálat alá vont területek a Tolna megyében, Gerjen község közigazgatási 

egységének külterületi részén, az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú. ingatlanokon és a 

„Karikás kertek nevű határrészben található, amelyek közül az előbbi a település történetével 

közvetlenül érintett.  

1. kép: Gerjen határa az 1763-1787 között készült Első katonai felmérésen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu)  
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2. kép. Gerjen határa az 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérés  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
 

 
3. kép. Gerjen 1202-1206 hrsz részterület (szaggatott kék vonallal jelölve) az 1806-1869 

között készült Második Katonai Felmérés térképlapján (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

részterület 
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4. kép. Gerjen „Karikás kertek” részterület (szaggatott kék vonallal jelölve) az 1806-1869 

között készült Második Katonai Felmérés térképlapján (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

 
5. kép. Gerjen 1202-1206 hrsz részterület (sárga nyíllal jelölve)a z 1869-1887 között készült 

Harmadik Katonai Felmérésen (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

részterület 
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6. kép: „Karikás kertek” vizsgálat alá vont részterület a 19. századi kataszteri térképen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

 

1.2) A település régészeti örökségének felmérése terepbejárással 
A jelen örökségvédelmi hatástanulmány a jogszabályi kereteknek megfelelő 

tartalommal, különösen a Kr. 14. mellékletében foglaltakat figyelembe véve készült. Ennek 

alapján a hatástanulmány tartalmát, valamint az alkalmazott módszereit alapvetően 

meghatározza, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örökségvédelmi 

szempontból milyen kockázattal járt.  

 

Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek 

A vizsgálat során alkalmazható módszerek a következők: 

(1) Az előzetesen ismert régészeti lelőhelyek adatainak felkutatása:  

Az adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés, a közhiteles 

lelőhelyadatok lekérdezése, valamint ezek összehasonlító vizsgálata és bemutatása. 

(2) Prediktív modell eredményeire való támaszkodás: 

Amennyiben ilyen modell az adott település relációjában elkészíthető vagy 

korábban már készült és rendelkezésre áll. 

(3) Régészeti terepbejárás: 

A település régészeti örökségének terepbejárással kell megvalósítani. 

(4) A lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, amely itt a régészeti terepbejárás során, indokolt esetben fémkereső 

műszer alkalmazását jelenti. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány készítése során az adattári, szakirodalmi, térképészeti, 

levéltári adatgyűjtésre, a közhiteles lelőhelyadatok lekérdezésére, az adatok értékelésére, 

továbbá légi-régészeti lelőhely-felderítésre és régészeti terepbejárásra került sor.  
 

Kutatási előzmények: 

Gerjen község területe a múlt számos szakaszában lakott volt, ezért a település határából 

több jelentős régészeti emlék ismert. Ugyanakkor ezek többnyire a jelenlegi települést 

körülvevő, főleg mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokon lokalizálhatók, miközben az 

erősen beépített belterület nem kedvez a régészeti kutatás lehetőségének.  

Magyarország Régészeti Topográfiájának Gerjen területét magában foglalóan tervezett 

kötete nem készült el, így az ismert régészeti emlékek teljességre törekvő összegyűjtése eddig 
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még nem történt meg. Gerjen területének régészeti lelőhelyeiről a közelmúltig csak keveset 

tudtunk. Az 1990-es évek elejéig véletlenszerűen előkerült régészeti leletek csak hiányos 

vázlatként szolgálhattak a település és környékének történetéről. A település határában 

szisztematikus régészeti terepbejárás nem történt. 2002-ben a Pécsterv Stúdió megbízásából 

Ódor János készített örökségvédelmi hatástanulmányt, illetve azt megalapozandó terepbejárást 

végzett. 2020-ban részterületre történő településrendezési tervmódosításhoz Surinya Bálint 

készített örökségvédelmi hatásvizsgálatot. Összességében a korábbi régészeti tevékenységek és 

adatgyűjtések eredményeként a község közigazgatási területén a hatósági nyilvántartásban 11 

régészeti lelőhely szerepel. 

 

Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés 

A jelen hatáselemzés elsődlegesen a Magyar Nemzeti Múzeum, a Tolna megyében 

gyűjtőkörrel rendelkező szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum adattáraiban fellelhető, a 

korábban készült hatástanulmányban jelölt, illetve kiváltképpen a Miniszterelnökség 

Örökségvédelemi Hatósági Főosztályának Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályának 

(továbbiakban Miniszterelnökség) lelőhely-nyilvántartásában szereplő adatokra, vagyis a 

korábbi régészeti kutatások eredményeire, továbbá a jelen tanulmányt megalapozó terepbejárás 

eredményeire támaszkodik.  

A rendelkezésre álló térképészeti dokumentumok közül régészeti szempontból 

elsősorban a katonai felmérésekre támaszkodhatunk (1-6. kép). A településrendezési eszközök 

módosításával érintett Gerjen külterület 1202-1206 hrsz. ingatlanok olyan területen vannak, 

amely a történeti térképeken jelölt, 1844 előtti Gerjen falu helyére esik. Másképp fogalmazva 

az Első és Második Katonai Felmérés térképlapjain látható olyan jelölés (3. képen látható 

faluhely), amely alapján az 1202-1206 hrsz. ingatlanokon régészeti leletek előkerülését 

valószínűsíti.  

A „Karikás kertek” tervezési terület kapcsán, a történeti térképeken nem található olyan 

jelölés, amely régészeti leletek előkerülését valószínűsíti.  

 

Régészeti terepbejárás 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 

rendelet az újonnan beépítésre szánt területek esetén kötelező érvénnyel írja elő a település 

régészeti örökségének terepbejárással való felmérését. Gerjen rendezési tervének jelen 

módosításával érintett 1202-1206 hrsz. ingatlanok és a „Karikás kertek” intenzív 

mezőgazdasági művelés alatt állnak, ahol különféle szántóföldi kultúrákat termesztenek. Az 

ingatlanok használati módjából adódóan a tervezési részterületek a régészeti lelőhely-

lokalizációs terepbejárásra megfelelőek voltak.  

A terepbejárás a régészeti topográfiai felderítés szabályai szerint készült, olyan módon, 

amely alkalmas a régészeti lelőhelyek kiterjedésének, intenzitásának, korának és jellegének 

dokumentálására, valamint régészeti érdekű területek és régészeti védőövezetek kijelölésére és 

térbeli lehatárolására. A terepbejárás nem csupán a fejlesztésre kijelölt ingatlanokra 

korlátozódott, hanem azok közvetlen környezetére is kiterjedt. Általános szabály, hogy a 

nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a változtatással érintett területre, valamint 

a köré vont 100 méteres sávra terjed ki. A terepbejárást minden esetben irodai előkészítés előz 

meg, amelynek során az előzetes adatgyűjtés eredményeinek figyelembe vételével kerül 

megtervezésre bejárás útvonala. 

A vizsgálati terület bejárása a szórványos vagy gyér intenzitású lelőhelyek létének, 

illetve határának megállapítása céljából extenzív vizsgálati módszer alkalmazásával történt. Ez 

a terepbejárási módszer a kutatási terület olyan nem szisztematikus vizsgálatát jelenti, 

amelynek során a korábbi régészeti topográfiai tapasztalatok alapján emberi megtelepedés 

lehetséges térszínei (pl. vízfolyások melletti alacsony dombok, magaslatok, stb.) kerültek 
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megvizsgálásra. A terepbejárást végző minden szakember megfelelő vízszintes 

helymeghatározási pontosságú, útvonalak és pontok rögzítésére, valamint tárolására alkalmas 

műszert (GPS) használt. A terepbejárás során a kutatott területek pontos térbeli azonosítása a 

műszer útvonalrögzítésének (tracklog) bekapcsolásával történt. A régészeti korú lelet (pl.: 

kerámia edénytöredék, fém, csont, stb.) pontos térbeli helyzet a műszerben pontként tárolásra 

került. A felszínen jelentkező régészeti korú leletanyag begyűjtésére ugyanakkor nem került 

sor, csupán azok térbeli pozíciójának rögzítésére.  

 
7. kép: Gerjen 1202-1206 hrsz. ingatlanok tervezési terület (kék szaggatott) terepbejárása 

(barna: track, sárga: felszínen szóródó régészeti lelet) 

 

Annak ellenére, hogy a Kr. a régészeti terepbejárást csak a beépítésre jelölt területek 

esetén írja elő, több szakmai iránymutatás szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 

készítésekor ajánlatos azon területek extenzív lelőhelylokalizációs terepbejárással való 

kutatása, ahol még egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben ismerünk régészeti 

lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakirodalmi 

adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen régészeti lelőhely 

valószínűsíthető, de sem pontos helye, sem lehatárolása nem ismert, vagy nem kellően 

dokumentált. 

Mindezek figyelembe vételével a vizsgálandó területen cél volt a lehetséges összes 

régészeti lelőhely felkutatása. A terepbejárás előkészítését pedig minden esetben a már ismert 

adatok összegyűjtése előzte meg (pl. múzeumi adattár és leltárkönyvek, szakirodalom, korábbi 

térképek összegyűjtése, továbbá légi felvételek használata). 

A régészeti lelőhely-lokalizációs és állapotfelmérő bejárásra 2021 szeptember 16 és 18-

án került sor. A vizsgált 1202-1206 hrsz ingatlanok és a „Karikás kertek” területe terepbejárásos 
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lelőhelylokalizációs terepbejárásra alkalmas volt. A terepbejárás során megállapítható volt, 

hogy az 53423 számon nyilvántartott, Ófalu néven ismert régészeti lelőhely kiterjedését a 

felszínen szóródó régészeti leletek (kerámiatöredékek) pozíciója és térképészeti adatok alapján 

módosítani szükséges (11. kép). A felszíni megfigyelések alapján a fejlesztésre kijelölt 1202-

1206 hrsz ingatlanokra az 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely kiterjed (7. kép). A 

Karikás kertek” területén, annak délnyugati felében szórványosan újkori kerámia és 

téglatöredékek gyűjthetők, de ezek jellege, felszíni szóródása és mély területen való pozíciója 

valószínűleg nem régészeti lelőhelyhez köthető.   

 

 
8. kép: Gerjen „Karikás kerek” tervezési terület (kék szaggatott) terepbejárása (barna: track, 

sárga: felszínen szóródó régészeti lelet) 

 

Légi régészeti lelőhely-felderítés  

Gerjen rendezési tervének jelen módosításával érintett „Karikás kertek” részterületen 

2021. szeptember 18-án légi régészeti lelőhely-felderítést végeztünk. Itt elsősorban a vizsgálat 

alá vont ingatlanok és tágabb környezetük, vagyis a lakott belterülettől északra elterülő 

határrész légi felderítésére került sor. Az ingatlanok többsége mezőgazdasági művelésű, 



Régészeti hatástanulmány Gerjen „Karikás Kertek” és 1202-1206 hrsz. TSZT, HÉSZ módosításához 11 

közelmúltban szántott és talajsimítózott volt. A jelenlegi hasznosításból következő állapot a 

légi régészeti megfigyelés szempontjából kedvezőtlen észlelési körülményeket biztosított. A 

kutatáshoz egy 3DR SOLO típusú, quadcopter drónt és 4K Gopro 4 Black típusú kamerát 

használtunk. A területek többszöri, különböző magasságból és különböző szögekből, jó 

fényviszonyok között kerültek pásztázásra. A körülményekből adódóan a készült felvételek 

kiértékelése során, régészeti lelőhelyre utaló jelenséget légi felderítéssel azonosítani nem 

sikerült. 

 

 
9. kép: Légi fotó a Gerjen „Karikás kertek” részterületről  

 

 
10. kép: Légi fotó a Gerjen „Karikás kertek” részterületről   
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1.3) A település régészeti értékleltára (a részterületre vonatkozóan) 
 

1.3.1.Védett régészeti lelőhelyek 

Gerjen közigazgatási területén a jelen tervmódosításokkal érintett részterületeken a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 45. pontja, továbbá a 11-17 § szerint 

meghatározott, miniszteri rendelettel kiemelten vagy fokozottan védett, történeti és kulturális 

jelentőségű régészeti lelőhely nem található. 

 
1.3.2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség Örökségvédelemi Hatósági Főosztályának 

Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya vezet közhiteles nyilvántartást. A jelen tanulmány a 

Miniszterelnökség által … iktatószámon 2020. október 10 kelt adatszolgáltatás 

felhasználásával készült.  

 

8. táblázat: A részterületek módosításával érintett régészeti lelőhelyek összefoglaló táblázata 
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NÉV HRSZ YKORR XKORR 
AZONOSÍTÁS 

ALAPJA 

53423 3 Ófalu 035/2, 035/3, 035/4, 037/1, 037/2, 037/20, 038, 

041/3, 041/4, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 

1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 

1229, 1245, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 

1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 

1228, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 

1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 

1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 

1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 

1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 

1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 

1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 

1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 

1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 

1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 

1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 

1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 

1335, 1336, 1337, 1338, 1339/1, 1339/2, 1340, 

1341, 1342, 1343, 1343, 1347, 1348 

127210 637853  nyilvántartás 

- -      
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3. lelőhely 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 

 Nyilvántartási azonosító szám 53423 

2 Lelőhely neve Ófalu 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 676505 EOV X 233369 

 Helyrajzi szám 

035/2, 035/3, 035/4, 037/1, 037/2, 037/20, 038, 041/3, 041/4, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 

1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1229, 1245, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 

1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 

1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 

1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 

1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 

1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 

1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 

1338, 1339/1, 1339/2, 1340, 1341, 1342, 1343, 1343, 1347, 1348 

 Földrajzi leírás 
A lelőhely Gerjen község Ny-i határában, a bekötőút É-oldalán, az Ófalu nevű 

határrészben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora  felszíni településnyom: középkor, újkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió, 
kincskeresés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.09.19. 

  
 



Régészeti hatástanulmány Gerjen „Karikás Kertek” és 1202-1206 hrsz. TSZT, HÉSZ módosításához 14 

 
11. kép: Az 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely (Ófalu) kiterjedése (piros) a 

felszínen szóródó régészeti leletek pozíciója (sárga pont) és térképészeti adatok alapján 

 

Az érintett örökségi elemek számbavétele és állapotuk ismertetése kapcsán fel kell hívni a 

figyelmet arra az általános szabályra, amely szerint a régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése 

pusztán felszíni vizsgálatokkal (pl. terepbejárás) csak hozzávetőlegesen állapítható meg, 

továbbá a felszíni lokalizációt erőteljesen korlátozó tényezők (pl. vegetáció, beépítés, elfedés, 

stb.) miatt a régészeti érintettség meghatározásánál gyakran csak a korábbi, vegetáció-mentes 

időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, hogy a 

régészeti lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei alapján 

módosulhat. 
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2) A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 
 
2.1) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

 

2.1.1. A jelenlegi állapot és terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 

A „Karikás kertek” területén jelenleg különböző méretű parcellákon intenzív és kiskertes 

mezőgazdasági művelés folyik. 

A külterület 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok folyamatos intenzív 

mezőgazdasági művelés alatt állnak, ahol különböző szántóföldi kultúrnövények (pl. kukorica) 

termesztése folyik.   

 

2.1.2 Változtatási szándékok (rövid összefoglalás) 

❖ Karikás Kertek területén kertvárosi lakóterület (Má ⇒ Lke) kialakítása a meglévő 

belterülethez kapcsolódóan, mely a közeljövőre prognosztizált letelepedési igények tervezett 

kiszolgálására. 

❖ A külterület 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági célú hasznosítása 

(Má ⇒ Gá), rövid távon tüzép telephely és hosszú távon szerelőműhely, vashajlító üzem, illetve 

beton elemek gyártására szolgáló üzem kialakítása történne, ezeket kiszolgáló irodai 

létesítmények kialakításával. 

 

12. kép: Az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok beépítési terve 

 

2.2. A változtatási szándékok hatásai a régészeti örökségre 

Gerjen község településrendezési eszközeinek a külterület 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 

hrsz.-ú ingatlanok részterületre tervezett módosítása az 53423 számon nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet érinti. A régészeti lelőhely területén tervezett ), rövid távon tüzép telephely, hosszú 

távon szerelőműhely és vashajlító üzem, illetve beton elemek gyártására szolgáló üzem 

kialakítása illetve a létesítéshez kapcsolódó földmunkák a föld alatt lévő még érintetlen, eredeti 

összefüggésükben lévő régészeti értékeket bolygathatnak meg. Másképp fogalmazva a 

településrendezési eszközök 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz részterületre tervezett 
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módosítása révén lehetővé váló építkezések még érintetlen, eredeti összefüggésükben lévő 

régészeti értékek bolygatását, elfedését, szélsőséges esetben megsemmisülését idézhetik elő. 

 
13. kép: Az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok beépítési terve, az 53423 

számon nyilvántartott régészeti lelőhely összefüggésében (piros) 

 

 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
 

Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, 

valamint az önkormányzati feladatok meghatározása. 

 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett régészeti értékek megőrzését biztosító 
szempontok és követelmények 
 

A régészeti emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának vagy 

pusztulásának lehetőségei a 2001. évi LXIV. törvény értelmében a régészeti örökség elemeit 

lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell 
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megőrizni. A védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző és csak szükség 

esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. Amennyiben a régészeti örökség elemeit eredeti 

összefüggésükből, a régészeti lelőhely területről valamely oknál fogva mégis el szükséges 

mozdítani, arra csak régészeti feltárás keretében kerülhet sor. 

A régészeti leletek jelenleg a földfelszín alatt vannak. A jelenlegi állapot fenntartása a 

Gerjen területén nyilvántartott lelőhelyek esetében biztosítja a még bolygatatlan régészeti 

leletek eredeti összefüggésben való megőrzését. Amennyiben ez az állapot bármilyen 

földmunkával járó beruházás megvalósítása végett változik, úgy a régészeti leletek szakszerű 

feltárása a fejlesztést megelőzően, a földmunkákhoz ütemezve lehetséges.  

Ha a feltárás során országos jelentőségű régészeti objektum kerül napvilágra, úgy annak 

konzerválását, eredeti helyén való megőrzését, az építési kiviteli tervekbe beépítve kell 

biztosítani.  

A régészeti emlékek megóvása érdekében és a Kötv.-nek megfelelően, a régészeti 

lelőhelyekkel érintett ingatlanrészeket a földmunkával járó beruházásokkal elkerülni javasolt. 

Ennek módja lehet például, hogy tervezett fogadó épület és a hozzá tartozó épület helye a 

régészeti lelőhellyel nem érintett ingatlanrészen kerül kijelölésre. Amennyiben ez nem 

megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, abban az esetben a régészeti leletek 

eredeti összefüggésükből kizárólag megelőző feltárás (próba- vagy teljes felületű feltárás) útján 

mozdíthatók el. A régészeti feltárás költségeit pedig annak kell állnia, akinek a leletek 

elmozdítása az érdekében áll, vagyis ennek időbeli és pénzbeli vonzatával tehát már a tervezés 

szakaszában kalkulálni javasolt. A régészeti feltárások elvégzésére Gerjen esetében elsősorban 

a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum jogosult. A várható költségek kalkulálásához, a 

lehetséges megoldások kockázatainak elemzéseihez, a régészeti érintettség intenzitásának és a 

lelőhely pontos kiterjedésének meghatározásához pedig Előzetes Régészeti Dokumentáció 

készítése ajánlott. Amennyiben a régészeti lelőhely kiterjedése tudományos módszerekkel nem 

kerül pontosan meghatározásra, akkor földmunka a régészeti lelőhellyel nem érintett 

ingatlanrészen is csak folyamatos régészeti megfigyelés mellett végezhető. 

 

3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 

 

3.2.1. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága  

A régészeti lelőhelyek területének jelenlegi hasznosításából adódó károsan ható folyamatok 

lassítása, visszafordítása érdekében az ingatlantulajdonos, a helyi önkormányzat és az 

örökségvédelemi szakemberek (hatóság, múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. 

Ellenkező esetben a negatív folyamatok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a 

kulturális örökség elemeinek részleges vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 

 

3.2.2. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei  

A régészeti lelőhelyek fokozatos állagromlásának lassítása, megállítása csak a helyi 

önkormányzat, a szakemberek (területileg illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi 

irodája, megyei múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások 

együttműködésével lehetséges.  

A fejlesztési övezetben található régészeti lelőhelyen a tervezett beruházás 

megvalósulása esetén a régészeti emlékekben keletkező károk enyhítésére nincs, csupán 

megelőzésre van lehetőség. Ennek a törvény által előírt módja a régészeti lelőhely elkerülése, 

jogszabályi módon meghatározott elfedése, vagy a beruházást megelőző feltárása. 
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4. Összefoglalás 

A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési 

viszonyainak, életmódjának fontos bizonyítékai, ezért mindenki részéről elvárt a nemzeti 

kulturális örökség iránti megbecsülés, a régészeti értékek megóvása és az örökségvédelmi 

törvények tiszteletben tartása. 

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részterületek eseti 

módosításáról határozott. Ennek értelmében a „Karikás kertek” területén, a meglévő 

belterülethez kapcsolódóan kertvárosi lakóterület kialakítása, a külterület 1202, 1203, 1204, 

1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanokon pedig gazdasági célú hasznosítás tervezett. 

Gerjen község települési eszközeinek a külterület 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-

ú részterületre tervezett módosítása 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint. 

A régészeti lelőhely jelenleg mezőgazdaságilag művelt ingatlanokon, ingatlanrészeken 

található, szemben a tervezett gazdasági célú hasznosítással, amely rövid távon tüzép telephely, 

hosszú távon szerelőműhely, vashajlító üzem, illetve beton elemek gyártására szolgáló üzem 

kialakítását jelenti. Ugyanakkor a tervezett gazdasági célú hasznosítás megvalósításához 

kapcsolódó földmunkák a föld alatt lévő még érintetlen, eredeti összefüggésükben lévő 

régészeti értékeket bolygathatnak meg, elfedését, szélsőséges esetben megsemmisülését 

idézhetik elő. 

A régészeti emlékek megóvása érdekében és a Kötv.-nek megfelelően, a régészeti 

lelőhelyekkel érintett ingatlanrészeket a földmunkával járó beruházásokkal elkerülni javasolt. 

Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, abban az esetben a 

régészeti leletek eredeti összefüggésükből kizárólag megelőző feltárás (próba- és/vagy teljes 

felületű feltárás) útján mozdíthatók el.  

A 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz ingatlanokon az építkezéshez kapcsolódó 

földmunkák megkezdése előtt a régészeti lelőhellyel érintett ingatlanrészen próba- és/vagy 

megelőző feltárás javasolt. A régészeti lelőhellyel nem érintett ingatlanrészen, a lelőhely pontos 

kiterjedésének és intenzitásának nem ismertsége okán, a beépítéshez kapcsolódó földmunkák 

során régészeti megfigyelés javasolt. A régészeti megfigyeléshez kapcsolódóan pedig régészeti 

bontómunka lehetőségével is tervezni javasolt. 

A „Karikás kertek” fejlesztési területen régészeti lelőhely jelenleg nincs nyilvántartva 

és nem mutatható ki, de a terület nagy kiterjedése és emberi megtelepedésre kedvező fekvése 

miatt a tervezett beépítéshez kapcsolódó földmunkák során régészeti megfigyelés javasolt. 

A régészeti feltárás és feladatellátás költségeit annak kell állnia, akinek a leletek 

elmozdítása az érdekében áll, vagyis ennek időbeli és pénzbeli vonzatával már a tervezés 

szakaszában kalkulálni javasolt. A régészeti feltárások elvégzésére elsősorban a szekszárdi 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum jogosult. Amennyiben pedig régészeti lelőhelynek vagy 

régészeti érdekű területnek nem minősülő területen előre nem várt módon régészeti lelet vagy 

emlék kerül elő, úgy haladéktalanul értesíteni kell a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei 

Múzeumot. 

* * * 

A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült! A 

nyilvántartott lelőhelyekről a Miniszterelnökség Örökségvédelemi Hatósági Főosztályának 

Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya vezet közhiteles nyilvántartást. Minden tervezett 

beruházás előtt javasolt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni! 

A hatástanulmány alapjául szolgáló tervek módosítása vagy a tervezési terület bővítése 

esetén új hatásvizsgálat szükséges!  
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5. Nyilatkozat 
 

 

Alulírott dr. Tankó Károly régész nyilatkozom, hogy a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 

23.) OKM rendeletben meghatározott kulturális szakértői tevékenység folytatására jogosító 

szakértői engedéllyel, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. 

rendelet régészet részszakterületen szakértői tevékenység végzésére szakértői jogosultsággal 

rendelkezem. A Gerjen község „Karikás kertek” és 1202-1206 hrsz. TSZT, HÉSZ 

módosításához módosításához készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakági rész, 

az összeállítás időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján, az örökségvédelmi 

jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült. A tervezett változtatásokra 

vonatkozó javaslatok és megoldások az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági 

előírásoknak megfelelnek. 

 

 

 

Budapest, 2021 szeptember 19. 

 

Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 

Szakértői engedély száma: OKM 289-5/2008 
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6. A régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása  

 

Gerjen 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely EOV térképszelvényen ábrázolva 
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7. Fényképek  

 

1. fénykép: 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely a 1202-1206 hrsz. ingatlanokon 

 

 
2. fénykép: 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely a 1202-1206 hrsz. ingatlanokon 
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3. fénykép: Gerjen „Karikás kertek” fejlesztési terület 

 

 
4. fénykép: Gerjen „Karikás kertek” fejlesztési terület 
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8. Hatályos örökségvédelmi jogi szabályozás rövid ismertetése 
 
II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó 
főbb jogszabályok:  
  
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról  
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 
nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt 
UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről  
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről (különösen a 38-49. §) 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és 
kunhalmok néven itt védett tájelemként szereplő lelőhelyekre)  
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének 
védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, 
kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését 
szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. 
napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén 
való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi 
Egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején 
megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről  
149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 
Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti 
örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről  
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról  
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról  
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról 
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. 
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról 
68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról  
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről  
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről 
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet 
rendjéről  
 
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Ennek 177. § (3) szerint, aki a kulturális örökség 
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védett elemeit, gondatlanul megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy elmozdít, 

szabálysértést követ el. 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. Ennek 358.§ szerint, aki kulturális 

javak körébe tartozó tárgy, régészeti lelőhely vagy műemlék megsemmisítésével vagy 

megrongálásával kárt okoz, az okozott kár mértékétől függően 1-5 évig terjedő 

szabadságvesztéssel sújtható.  

 
II.2. A régészeti lelőhellyel érintett területeken követendő eljárások, jogok és 
kötelezettségek 
 
1.) Miniszteri rendelet által kiemelten vagy fokozottan védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyek esetében a hatóság (megyei kormányhivatal örökségvédelmi irodájának) 
engedélye szükséges bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató, vagy a terület 
jellegét megváltoztató, egyébként engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. 
Ennek hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben az adott területre a 
régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében 
határozatban) foglaltak szerint kell eljárni.  

2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében, a 2001. évi LXIV. tv. alapján a 
régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak, továbbá a 
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- 
és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- 
és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos 
beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni. Ha a lelőhely 
földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. Ennek részeként a lelőhelyen először 
próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően, bizonyos 
esetekben, a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő. Nagyberuházások és 
kisajátítási törvényben meghatározott közérdekű cél esetén megelőző régészeti 
dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a 
Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. A régészeti feltárás költségeit annak kell fedeznie, 
akinek a régészeti leletek elmozdítása érdekében áll, azonban az előzetes régészeti 
dokumentáció elkészítéséhez szükséges régészeti feltárások költségei - 
nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - a központi költségvetésből 
fedezhetőek. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg 
illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum 
Gerjen község esetében a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum. A 
szerződés érvényességéhez a hatóság jóváhagyása szükséges. A törvény szerint 
megelőző régészeti feltárást a területileg illetékes múzeum, valamint a Magyar 
Nemzeti Múzeum végezhetnek.  

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak 
akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy 
fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik a hatóság hozzájárulásával 
végzett tevékenységekre is: amennyiben előre nem látott örökségvédelmi érdek merül 
fel, vagy addig ismeretlen jelenség kerül napvilágra, úgy a végzett tevékenységet 
korlátozni kell. A hatóság a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti 
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védelem megindítására, illetve annak megvalósulása esetén a kisajátítás 
kezdeményezésére. 

A védelem alatt álló kulturális örökségi elemekben (védett vagy nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek) vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, 
megrongálása, vagy veszélyeztetése büntetendő cselekmény: örökségvédelmi bírság 
kiszabásával jár, ill. bizonyos esetekben e cselekedet a BTK hatálya alá esik.  
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan 
észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében:  
 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 42. § 
(1) bekezdése szerint, ha az építési munka végzése során régészeti emlék kerül elő, 
a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz (járási hivatal vagy jegyző), valamint 
más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a 
hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni. 
Más szóval, amennyiben nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell 
hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg 
illetékes múzeum és a hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A 
bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a 
kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul 
megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti 
leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz feltárási engedély nem szükséges. 
Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen védetté 
nyilváníthatja a földterületet. 

A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan 
származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő 
cselekmény (BTK hatálya alá esik).  
A hatóság a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. 
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok 
tartalmi követelményeit a 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet melléklete tételesen 
meghatározza. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli és készítésére kizárólag 
a rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
régészeti szakterületi részét csak olyan személy készítheti, aki a 19/2010. (IV. 23) 
OKM rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti. A 
hatástanulmány készítője jogosultságán túl arról is nyilatkozik, hogy a tervezett 
megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.  
 


