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Bevezetés, munka célja 

 

A Mátra lábánál fekvő 2500 lakosú településen nagy hagyománya van a szőlőtermelésnek, a 
borászatnak. Az önkormányzat támogatja a falu határától észak-nyugatra lévő, több helyrajzi számon 
nyilvántartott, szőlővel beültetett területek mellett a gazdálkodáshoz, borturizmushoz kapcsolódó 
létesítmények elhelyezését, s ennek érdekében a településrendezési terv módosítását. 

 A jelen tervmódosítás a külterületi szabályozás korrekcióját tartalmazza. A Településszerkezeti terv, 
a belterületi szabályozás módosítása nem szükséges. A tervezési feladat összhangban van a község 
Településfejlesztési Koncepciójával.  

A TRT korrekciója a 2012 augusztusában érvényben lévő OTÉK előírásai szerint kerül kidolgozásra, az 
egyeztetési eljárás a 314/2012(XI.08.) Kormányrendelet szerint, egyszerűsített eljárási rendben folyik. 

Az érvényben lévő településszerkezeti terv: 54/2014 (X.01.) önkormányzati határozattal, az 
érvényben lévő HÉSZ: 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelettel lett elfogadva. 
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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2016. (……...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 12/2014. (X. 15.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Gyöngyöstarján község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

pontjában, és az Étv. 6. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében, Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Észak-Magyaroszági Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nemzeti Környezetügyi Intézet , Országos Vízügyi 

Főigazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatósága, Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága, Miskolci 

Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § (1) A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 24.§ (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásait az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

építési 
övezet    

Beépíthető 
legkisebb telek-

terület 
(ha) 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások 

 

elhelyezhető 
funkció 

 

építési 
mód 

  

legnagyobb 
beépítettség 

% 

legnagyobb   

Épület 
magasság 

m 

párkány- 
magasság 

m 

Má-1  6000 m2 G,Lx Sz 3- 4,5 4,5 
Má-2  5 ha G Sz 3- 4,5 4,0 
Má-3  10 ha G Sz 1- 4,5 4,0 
Má-4  1 ha G, L Sz 3- 6,0 6,0 
Má-sz  10 ha G Sz 3- 6,0 6,0 

X(G : gazdasági épület , L : lakóépület) 

 

(2) A rendelet 24.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az Má-1 és az Má-4 jelű övezetekben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás, tárolás épületei, építményei és borturizmus 

létesítményei, továbbá lakófunkciót is szolgáló épület helyezhetők el.” 

 (3) A rendelet 24.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(5) Az Má-1 és az Má-4 övezetben a lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési 

% felét nem haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 200 m2 bruttó 

alapterületű lehet. Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épületek kialakításával egy 

időben, vagy azt követően történhet.” 

(5) A rendelet 24.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(15) Az általános mezőgazdasági övezetekben több telekből álló birtok alakítható ki, melynek 

területe legalább 10 ha. Birtoktest esetén az övezetben meghatározott legnagyobb beépíthetőség a 

birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható 

(birtokközpont), ha a telkek területe legalább a 10 000 m2-t eléri. A beépítés a szomszéd telkek 

rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, továbbá a természeti érték megőrzését nem 

veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi mezőgazdasági terület figyelembe vehető. A beépített 

terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a birtokközpont telek területének 25%-át nem 

haladhatja meg.” 

(6) A rendelet 26.§(4) kiegészül az alábbiak szerint: 

„ A település közigazgatási területén az Országos Ökológiai Hálózat magterületein, Natura 2000 

területeken, valamint a helyi természetvédelem alatt álló területen új bányakutatás, bányanyitás, 

bányatelek fektetése, illetve bővítése tilos. A természeti oltalom alatt álló területeken vezetett 

légvezetékeket madárbarát módon kell kiépíteti.”  

2. § A rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Jelen rendelet 5. melléklete az SZT-2-M jelű, Gyöngyöstarján, külterület 0182/4, 0201/2, 

0182/1 és 0182/2 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervlapja, melyet a helyi építési szabályzatról és 

szabályozási tervről szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.” 

 

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

Gyöngyöstarján, 2016. 

 

 Nagy Károly s.k.  Dr. Jakab Csaba 

 polgármester  jegyző 
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Településrendezés 

A tervezési terület a falu északi bekötő útja mellett található, mezőgazdasági földek területe. A 

vizsgált terület jelentős része új telepítésű szőlőültetvény, melyben két kisebb területet nem 

művelnek. Az azonos tulajdonban lévő földek nagysága összesen: 23 ha. 

A terv célja, hogy a megművelt földterületek között lévő telkeken a gazdálkodáshoz kapcsolódó 

létesítmények elhelyezhetők legyenek. A 0182/4 hrsz-ú és 182/1hrsz-ú telkekre kívánnak építeni.  

A területek egy része ökológiai magterület,- természetvédelmi területként van nyilvántartva. 

Helyszíni egyeztetésen az önkormányzat, a Bükki Nemzeti Park munkatársai és a tervező a 

fejlesztésre szánt területek lehatárolását és a védendő területeket pontosította. Így, megállapodásuk 

alapján lehetőség lesz a területek hasznosítására. 

Fejlesztési elképzelések: 

 182/1hrsz-ú telken 

A tervezett létesítmény: mezőgazdasági tároló és munkahelyi szállás a nyári idényben, 

alapterülete: 400 m2, építmény magasság 6,0. A telek közterület felöl földúton közelíthető 

meg.  

 182/4 hrsz-ú telken 

Tervezett létesítmény: szőlőfeldolgozás, vendéglátó létesítmény. A kiemelkedő dombon 

vendéglátó, borterasz épülne, s alatta alakítanák ki a pincészetet. A tervezett épület 

alapterülete 450 m2, építmény magasság változó,a terepadottságok miatt egy része 

kétszintes, míg a dombtetőn földszintes létesítmény készülne. építmény magasság: kb 6 m.  

 

Érvényben lévő településendezési adottságok 

Az érvényben lévő TRT-ben a vizsgált földrészletek mezőgazdasági övezetbe kerültek. A Külterületi 

szabályozási terv alapján a területen belül az Ma-3 jelű mezőgazdasági övezetekre vonatkozó 

0182/4 

 

0182/1 

 

Gyöngyöstarján 

 

2406 sz Közút 
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előírások érvényesek. Így a területen birtokközpont nem jelölhető ki, épület nem helyezhető el. A 

szomszédos telkek Má-1 és Má-sz övezetben vannak, ahol megfelelő telek nagyság és művelés 

mellett van lehetőség a gazdaság fejlesztésére. Mivel a vizsgált terület környezetében a tulajdonos 

nem rég telepített, kordonos szőlőtáblákat művel, ezért nincs szándékában ezeken gazdasági 

épületet elhelyezni. Az időszakos vízfolyás mellett, a szabdalt domborzatú telkek alkalmasabbak a 

gazdasági épületek felépítésére. 

182/1hrsz-ú és a182/4 hrsz-ú telkek Má-3, korlátozott, védett mezőgazdasági övezetben vannak. A 

birtok északi része Má-1, általános mezőgazdasági övezetben van, a nyugati földek Má-sz jelű 

nagytáblás, szőlőművelésű területek övezetébe tartoznak.   

Kivonat a Településszerkezeti tervből: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területrendezési javaslat 

A terület mezőgazdasági területegységben van, a TSZT besorolás nem változik. 

A 0182/4 hrsz-ú telek (területe:1,1 ha) Má-4 jelű övezetbe kerül. Az övezetben, ha a telek nagyság 1 

hektárnál nagyobb, a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 

terményfeldolgozás, tárolásépületei, építményei és borturizmus létesítményei, továbbá lakófunkciót 

is szolgáló épület helyezhetők el. Legfeljebb a telek 3%-án építhető épület, melynek az építmény 

magassága 6,0-t nem haladja meg.   

A 0201/2 és a 0182/2 hrsz-ú földterületek Má-sz külterületi mezőgazdasági övezetbe kerülnek, ahol 

10 hektáros birtokon építhető épület, melynek az építmény magassága legfeljebb 6,0 méter lehet.  

A szabályozási terven építési hely került kijelölésre. A patak mellett értékes fás terület védelme 

érdekében a keleti telekhatártól 60 m-es zónában a természetes élővilág megtartandó, itt épület, 

építmény nem helyezhető el.  

 

 

 



Gyöngyöstarján 

Településrendezési terv módosítás 

Pro Arch. Építész Stúdió                                                                11 

R. Takács Eszter vezető városépítész, okl. építészmérnökTT-1-01-2883/01 

1085 Budapest,József krt. 36. proarch@t-online.hu 
 

 2. Közlekedés 

Közúthálózat 

Gyöngyös és Szurokpüspöki között haladó 2406 számú települési mellékúthoz csatlakozik a 24138 

jelű települési bekötő út. A vizsgált térség a települési bekötőútról érhető el, a megközelítést a földút 

biztosítja. A tervezett időszakosan használt épületekhez új út építését nem tervezik. Új, burkolt 

közlekedési kapcsolat létesítése esetén a bekötőútra csatlakozó csomópont és a magán út 

megépítésnél a közlekedési létesítményekre vonatkozó út ügyi szabványokat be kell tartani. 

A közlekedési munkarészt a település jóváhagyott szerkezeti terve alátámasztó munkarésze alapján 

készítettük el. A módosításra javasolt területek a kialakult közterületi rendszerbe illeszkednek, a 

jóváhagyott Szabályozási terv alapján. 

Parkolás 

Az új létesítményekhez, fejlesztésekhez az OTÉK szerint szükséges parkoló-, rakodóhelyeket telken 

belül kell biztosítani. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A Településszerkezeti terv szerint jelentősebb kerékpárút a területeket nem érinti. A gyalogos 

kapcsolatok megfelelőek.  

Tömegközlekedés 

A Településszerkezeti terv a tömegközlekedési hálózatban a területeket érintően útvonalbővítést 

nem javasolt.  

 

3. Tájrendezési, zöldfelület-fejlesztés tervjavaslat 

Tájrendezés és zöldfelületek 

A tervezés előtt az Országos ökológiai hálózat magterület lehatárolása pontosításra került. A 

területeket csak kis mértékben érinti nemzeti ökológiai hálózat, mely a szigetszerűen elhelyezkedő 

értékes természet közeli élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré.  

A térség differenciáltan megjelenített ökológiai hálózati elemeit Heves Megye Területrendezési Terve 

tartalmazza. E szerint Gyöngyöstarján közigazgatási területén magterület, és pufferterület 

találhatóak. Az OTrT előírásai értelmében magterületen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A 

külterületen jelölt magterületek a tervben feltüntettük, a művelési ágnak megfelelően erdő ill. 

mezőgazdasági területfelhasználási egységbe kerültek szabályozásra, beépítésre szánt terület nem 

került kijelölésre. 

A jelenlegi tájhasználat a természeti értékek megőrzését szolgálja. A mezőgazdasági területeken a 

vízpartok meglévő fás növényzete megtartandó, ez jelentős része az ökológiai rendszereknek. 

A biológiai aktivitásérték változásai 

A jelenlegi területhasználat és a tervezett területhasználat összehasonlításával megállapíthatjuk, 

hogy a módosítások miatt a biológiai aktivitásérték nem változik. Új beépítésre szánt terület nem 

került kijelölésre. 

4. Környezetvédelem 

A környezetvédelmi előírásokat Gyöngyöstarján rendelete tartalmazza, a település teljes területére a 

HÉSZ-ben foglalt környezetvédelmi előírások, szabályok és ajánlások vonatkoznak. 

Levegőtisztaság 
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A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVm rendelet alapján 

Gyöngyöstarján a „Visonta környéke” zónába került besorolásra. A légszennyezés fő forrása a Mátrai 

hőerőmű immissziója és a közlekedési eredetű szennyezés. 

A közúti forgalom és így a közlekedési eredetű légszennyezés tervezett fejlesztések miatt kis 

mértékben nőni fog. Ez a növekedés nagyrészt a város külterületi úthálózata mentén jelenik meg. A 

tervezett módosítások hatására a légszennyezés nem nő jelentősen. 

Talajvédelem 

A földmozgással járó munkavégzések során: 

– A felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni; 

– A földmozgatás, majd végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás ellen 

védeni kell (takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel); 

– Az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső rétegként 

elteríteni 

– A feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak talajvédelmi hatóság 

nyilatkozata alapján szabad. 

A közlekedési területek csapadékvizét elkülönített és zárt csapadékvíz csatornában javasoljuk 

megoldani. A zárt csapadékvíz elvezetés lehetőséget teremt az utcák két oldalán fasorok 

kialakítására, és így rendezett utcakép biztosítására.  

Felszíni és felszín alatti vizek 

A talaj-, a felszín alatti és a felszíni vizek védelme érdekében a felszíni vizek minőségének védelmének 

egyes szabályairól szóló220/2004. (VIII.21.) Korm. rendelet, az ehhez kapcsolódó, a használt- és 

szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III.22.) Köm-

KöViM együttes rendeletnek betartása kötelező.  

Zaj- és rezgésvédelem 

A tervezési terület várható hasznosítását a környezeti zaj nem korlátozza.  

Hulladékgazdálkodás 

A település területén a szilárd hulladékok szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Az 

ingatlanokon keletkező kommunális, ipari, technológiai és veszélyes hulladék elszállítatásáról minden 

ingatlan használójának gondoskodnia kell. A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről a veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 385/2014. (XII.31.) 

Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni. 

A területen tervezett építkezések kivitelezése során keletkező hulladékok kezelését az építési 

hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM közös rendeletben 

meghatározottak szerint kell végezni. 

5. Közművek 

A közmű munkarészt a település jóváhagyott szerkezeti terve alátámasztó munkarésze alapján 

tekintjük át.   

Vízellátás 

 A tervezett fejlesztések ivó és tűzi vízzel helyi kúttal elláthatók.  

Szennyvízelvezetés és kezelés 
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A külterületeken is tilos s szennyvizek szikkasztása, ott vagy önálló, engedélyezett szennyvíztisztító 

berendezést kell építeni, vagy zárt tárolómedencét, amelyből szippantó-kocsikkal kell a szennyvizeket 

a kijelölt szennyvíztisztítóba szállítani. 

Csapadékvíz-elvezetés 

A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárggyal védeni lehet az élővizet. 

Villamos energia ellátás 

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az Észak-magyarországi Áramszolgáltató ÉMÁSZ 

Nyrt Gyöngyösi Kirendeltsége. Az ellátás bázisa a Gyöngyösi 132/22 kV-os alállomás, amelynek 

betáplálása az országos 132 kV-os hálózat kiépített bekötésével biztosított.  

A 132/22 kV-os alállomásról induló 22 kV-os szabadvezetékes hálózat táplálja a település körzetének 

fogyasztói transzformátor állomásait. A területek a szadvezeték hálózat bővítésével elláthatók. 

Javasolt, a villamos energiaellátó vezetékeket a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken 

földkábelben vezetni.  

Hírközlés 

 A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A Miskolci szekunder 

központhoz tartozó 24-es körzetszámú Gyöngyös primer központ Gyöngyöstarján vezetékes 

távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 37-es hívószámon 

csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése a 90-es években történt. A vezetékes távközlési 

ellátottság teljes körűnek tekinthető, azaz valamennyi igény kielégített.  

 

 

6. Kulturális Örökségvédelem 

Gyöngyöstarján. határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve tartalmazza a település egészére 

készített Örökségvédelmi Hatástanulmányt. Jelen tervhez a területekre vonatkozó rövid összefoglaló 

készült. 

Természetvédelem, táji adottságok 

A módosításra javasolt területeken védett természeti, táji érték található, vízfolyás mellett védendő 

növényzeti elemek vannak. Ezek védelméről a terv gondoskodik. A tervezett módosításokkal a 

területek zöldfelületei minőségi, mennyiségi változást is jelentenek.  

Épített örökség 

A területen nyilvántartott régészeti lelőhely, régészeti érdekeltségű terület, műemlék és annak 

műemléki környezete nem található.   





Gyöngyöstarján 

Településrendezési terv módosítás 

Pro Arch. Építész Stúdió                                                                14 

R. Takács Eszter vezető városépítész, okl. építészmérnökTT-1-01-2883/01 

1085 Budapest,József krt. 36. proarch@t-online.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

I……………………. 

 






