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1. ELŐZMÉNYEK 

Vicario Kft. Ipari gazdasági fejlesztést szeretne végrehajtani Örkény 0134/23hrsz-ú és 0132/2hrsz-ú 
külterületi ingatlanán. A fejlesztési szándék ipari termelő tevékenység városba fogadása, a kecskeméti 
Mercedes autógyár felé beszállítói háttérbázis beruházással történő megteremtése. A 47/2018. (VI. 28.) 
önkormányzati határozat révén a beruházás önkormányzati szempontból kiemelt beruházásként kezel-
hető. A terület az M5-ös autópályától nyugatra helyezkedik el. Az autópálya csomóponthoz nyugatról az 
Euroring technikai sportpályája kapcsolódik. A telkek terület-felhasználását a településszerkezeti terv 
rögzíti szabályozási tervi kötelezéssel. Az építési jogot csak a szabályozási terv készítése adhatja meg. 
Tervkészítés viszont a kedvezőbb terület-felhasználást, a beszállítói tevékenységet befogadó módosí-
tást is lehetővé teheti. A jelenleg egybe használt, 40ha-t meghaladó szántóterület egységes fejlesztését 
teszi lehetővé az önkormányzati szempontból kiemelt módosítás.  

A hatályos tervek 2007-ben készültek, ezek módosulnak az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos tar-
talmi követelménye szerint. 

A 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében településrendezési eszköz 
egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, amennyiben az „a képviselő-testület döntésével ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt". Mivel jelen 
esetben egy adott kiemelt beszállítói fejlesztés megvalósítása céljából szükséges a településszerkezeti 
terv, a HÉSZ és vonatkozó szabályozási terv módosítása, ezért az Önkormányzat a tárgyalásos eljá-
rás lefolytatását kezdeményezi. 

Jelen egyeztetési dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásához, valamint az ezt megelőző partnerségi 
egyeztetés lefolytatásához készült. 

A polgármester a településrendezési eszközök tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VI. 24.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint. A partnerségi véleményezés során ellenző észrevétel, eltérő javaslat, elutasító véle-
mény nem volt, így a partnerségi egyeztetést a képviselő-testület a  …/2018. (... ...) számú határozatá-
val lezárta.  

A tervezési feladat elkészítésével az Önkormányzat a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, 
Építészeti Kft.-t bízta meg. 

A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteit, a településfejlesztési koncepció 
elhatározásait és a településszerkezeti terv koncepcionális javaslatait nem érinti. A munkahelyteremtés 
és a helyben foglalkoztatás szélesítése koncepcionális szándék. A módosítás célja a munkahelyterem-
tés számára a terület előkészítése. A változás keretében a beépítésre szánt Gksz és Ksr területek átke-
rülnek beépítésre szánt Gip jelű egyéb ipari gazdasági terület-felhasználásba. A 450m széles telket 
szélességben megosztó, használatot korlátozó Ev jelű véderdősáv kikerül a tervből, szabályozási esz-
közzé alakul, két és háromszintű zöldfelületként a telekhatárok mentén. A módosítás a meglévő besoro-
lásokat átrendezi, nem kerül sor új beépítésre szánt területfelhasználás kijelölésére, a biológiai aktivitás 
érték egyensúlyában sem keletkezik változás. 

Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a településszerkezeti terv módosí-
tását a Gip jelű területfelhasználás és az Ev jelű besorolás cseréjét. Az építési szabályzat melléklete-
ként a szabályozási tervet is tartalmazza a rendelettel jóváhagyandó munkarész. A településszerkezeti 
tervi módosításhoz, valamint a helyi építési szabályzat módosításához közös alátámasztó munkarész 
készül. Jelen dokumentáció részeként a kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerül-
nek kidolgozásra, melyeket az új terület-felhasználási változtatási igény érint. Jelen módosítás kereté-
ben nem kerül sor a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek egységes összeszerkesztésére. 
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Egységes településszerkezeti tervi megjelenítésre, a teljes településre kiterjedő felülvizsgálat 
részeként kerülhet sor a hatályos terv manuális rajzi feldolgozottsága miatt. 

A módosítás a városias települési térségen belüli gazdasági terület-felhasználásba illeszkedő átsorolás 
eredményezi, így nem válik szükségessé a térségi övezetek kiterjedésére vonatkozóan előzetes adat-
szolgáltatás kérés jelen módosítás részeként. A módosítás a térségek és térségi övezetek helyét és 
területi kiterjedését nem változtatja meg. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1.§. 
(3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabály-
zatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének 
eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Mivel tervezett módosítások megvalósulása a korábbi beso-
rolásból fakadóan (Gksz és a Ksr, ami a környezetre jellemző gokart és Euroring pálya kapcsán techni-
kai rekreációs tevékenységet feltételez) jelentős környezeti terhelő hatás nem keletkezik a meglévő 
településszerkezeti keretekhez képest ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása önkormányzat véle-
ménye szerint nem szükséges. A tervezett rendeltetés és épülettömeg az autópálya menti gazdasági 
környezetbe illeszkedő, az autópálya mentén a gyorsforgalmi út környezeti terhelése lesz a térségben 
meghatározó. 

Jelen módosításnak nem része a kulturális örökségvédelmi hatástanulmány. A módosítás telkeinek 
nincs érintettsége sem országosan, sem helyileg védett építészeti értékkel jelenlegi használatuk és 
beépítetlenségük okán. A telkeken a hasznosításhoz kapcsolódóan előzetes régészeti feltárás még 
nem volt. az Euroring pálya kapcsán minimális érintettség van, ami a módosító terveken megjelenik. Így 
jelen módosítás részeként nem készül kulturális örökségvédelmi hatástanulmány. 

2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

Jelen megalapozó vizsgálat kidolgozásának alapját az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi 
követelményei adják. A 314/212. (XI. 8.) kormányrendelet 3/A.§ (2) bekezdés értelmében a megalapozó 
vizsgálatot a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell 
olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írás-
ban határozhatja meg. Jelen esetben a városias települési térségbe tartozó, beépítésre szánt Gksz és 
Ksr jelű terület-felhasználások Gip jelű terület-felhasználásba történő átsorolásból fakadóan a társadal-
mi, gazdasági és épített környezetre vonatkozó vizsgálatok, valamint a térségi tervekre gyakorolt össz-
hang igazolásának részletes elkészíttetése indokolatlan. 

2.1.TERVEZÉSI TERÜLET TÖMBJÉNEK LEHATÁROLÁSA 

A módosítás területe, a 0134/23 és a 0132/2 hrsz 
telkek, a közigazgatási terület északi részén ta-
lálható a közigazgatási határral megegyezően az 
autópálya örkényi lehajtójának csomópontja köze-
lében, az Euroring autóversenypályától nyugatra. 
A 0134/23hrsz-ú és 0132/2hrsz-ú telkek keleti - 
északkeleti határát az Euroring-et határoló és 
kiszolgáló aszfaltozott külterületi 2x1 forgalmi 
sávos út képezi. A kiszolgáló út a közigazgatási 
határtól északra Hernád Fő utcájában folytatódik. 
A terület határát északról és nyugatról a 0136hrsz 
telek alrészletei képezik, ami részben gyep-rét, 

legelő (0136/10,11,13), részben motoros/quad sportpálya (0136/12). Délről a 0144/12 és 2850hrsz-ú 
mezőgazdaságilag használt telek a határ. A két szántót a 0141 hrsz-ú mezőgazdasági földút választja 
el. Környezetvédelmi szempontból védendő beépített terület a külterületnek ezen a részén nem találha-
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tó, az autópálya közelsége miatt. Nincs lakóterület, nincs településközpont vagy intézményi vegyes 
terület, a mezőgazdasági használat a meghatározó és a technikai sportpályák különleges területei. 

2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK  

A település 2004-ben vált várossá. A város 2017. évi népessége 4835 fő, a közigazgatási területe 
3644ha, melyből a belterület 426 ha, míg a külterület 3218 ha. A város a Dabasi járás települése, több 
város közelségében helyezkedik el. A környezetben a legmeghatározóbb település Kecskemét szolgál-
tatási és gazdasági szinten, ami autópályán 36 km-es távolságra van. Az M5-ös autópálya a települést 
bekapcsolja az országos gyorsforgalmi közlekedéshálózati rendszerbe. Az 5. számú elsőrendű főút is 
áthalad a közigazgatási területen. A 142. számú vasúti mellékvonal a főút és a gyorsforgalmi út között 
halad.  

A város kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően, részese lehet a megyén belüli és a megyén átha-
ladó, Kecskemét felé irányuló kereskedelmi és gazdasági áramlatoknak. 

A módosítani kívánt terület (0134/23 és 0132/2hrsz-ú telkek) az M5-os autópálya csomópontjának köze-
lében, a csomóponttól délnyugatra helyezkedik el. A csomóponttól 500m-es távolságon belül csatlako-
zik be a területet feltáró kiszolgáló külterületi út az országos mellékúthálózatba, a 4607jelű összekötőút-
ba, aminek északi irányú vége Hernád Fő utcájába kapcsolódik be. A gyorsforgalmi út rendkívüli közel-
sége a beszállítói ipari hasznosítás szempontjából kedvező. A tervezett gazdasági tevékenység forgal-
ma (feldolgozandó anyagok beszállítása, késztermékek kiszállítása) innen nem terheli a közigazgatási 
területet és a központi belterület védendő területhasználatait, lakótelkeit településközpont vegyes építé-
si telkeit. Hernád lakóterületei felé sem jelent környezeti terhet. A hivatás forgalom célirányosan bizto-
sítható az országos mellékúton Örkény belterülete és a térség egyéb települései felöl. 

A közvetlen környezetre jellemző területhasználat összeegyeztethető a célzott egyéb ipari gazdasági 
használattal. A feltáró út egyes szakaszaihoz technikai sportpályák kapcsolódnak. A kétféle használat 
és a környezetre még jellemző mezőgazdasági használat összeegyeztethető. A város legközelebbi 
lakótelkei 1,3km-re találhatók. Mivel Hernád belterülete közvetlenül határos a közös közigazgatási terü-
lettel, a legközelebbi lakótelek 550m-re van, úgy hogy a közigazgatási határnál a területhasználatokat, 
vagyis a lakót és a mezőgazdaságit, a rét legelő és szántóterületeket 30-50m széles erdősáv választja 
el.  

2.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.3.1. Jelenlegi területhasználat ismertetése 

A módosítással érintett terület síknak tekinthető. Az 
autópálya telke és a kiszolgáló út között 220m-350m 
szélességben technikai sportpálya, szántóterület, 
ligetes-rét területhasználat a jellemző. Az autópályát 
Örkény közigazgatási területén az érintett szakaszon 
nem kíséri erdősáv, fásítás. A technikai sportpálya 
határát minden irányba szerelt tömör fémlemez, és 
zajgátló kerítés képezi.  

Az országos mellékutat szakaszosan fásítás kíséri 
az autópálya csomópontja és a belterület között. A 
technikai sportpályákat és a benzinkutat kiszolgáló 
út mentén fasor telepítésére nem került sor, a kör-
nyezetbe, tájba illesztés, az árnyékolás, hófogás, a 
vegetációs időn kívüli porterhelés csökkentése nem 
volt szempont.  
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A belterület felé az erdőig terjedő mezőgazdasági területre az 5 és 6 minőségi osztályba tartozó szántó 
művelés és a gyep borítottság a jellemző. A nagyüzemi használatú területet nem tagolja facsoport tájfá-
sítás, a nagyüzemi gazdálkodás adja a tájképi megjelenést. A településszerkezeti tervben jelölt a terü-
lethasználatot hossztengely mentén megosztó véderdőnek nyoma sincs a földrészletek használatában, 
a földhivatali ingatlan nyilvántartás szerinti művelési besorolásban. A településszerkezeti tervi létreho-
zás, a besorolás igénye semmivel nem indokolható, a jelenlegi és jövőben tervezett használatot csak 
akadályozná. A meglévő rét legelő, az északnyugati közigazgatási határt kíséri, ami Hernád felöl a lakó-
telkek mentén erdősávval szegélyezett. 

 

2.3.2. Tulajdoni viszonyok 

Az autópálya és az országos mellékút telke állami tulajdonban van. Az Euroringet kiszolgáló és Hernád 
Fő utcájába becsatlakozó kiszolgáló út feltehetően önkormányzati tulajdonú. Az útról feltárható földrész-
letek, telkek magántulajdonban vannak. Így a már létrejött technikai sportpályák is az Euroring pálya, a 
benzinkút, a gokart pálya és a környezetükben lévő szántóterületek gyepek ligetes legelők valamint a 
működő tanya jellegű major. 
 

2.3.3. Tervezési terület térszerkezeti földrajzi adottságai 

A terület az ország egyik legjelentősebb közlekedési 
tengelye közelében helyezkedik el. Az M5-os autópálya 
gazdasági szempontból főtengelynek tekinthető Buda-
pest – Kecskemét - Szeged és az országhatár irányá-
ban. Gazdasági, beszállítói, összeszerelő és logisztikai 
forgalmat kedvező paraméterekkel tud lebonyolítani. 

Kecskemét autóiparban betöltött szerepe jelentős von-
zást fejt ki a környező települések termelő ipari fejleszt-
hetőségére. Ebből a szempontból Örkény igénybe ven-
ni kívánt telkei ideális helyen vannak. A telkek az örké-
nyi csomóponttól 500-1000m-es távolságban találha-
tók. A 4607 jelű Albertírsa – Örkény összekötő út köz-
vetlen kapcsolatot biztosít az autópálya és a telkeket 

kiszolgáló 2x1 forgalmi sávos aszfaltozott 0136/2hrsz-ú és a 0132/5hrsz-ú közút között. 

A város központi belterülete és Hernád belterülete is 1,5 – 2km-es távolságból jól megközelíthető gép-
járművel, kerékpárral egyaránt. A munkába járás feltételei is kedvezőek a városból és a térség települé-
seiből. A fejlesztési telkek térszerkezeti földrajzi elhelyezkedése rendkívül kedvező a gyorsforgalmi út 
az elsőrendű főút és az országos mellékutak közelsége miatt és amiatt, hogy a védendő lakó- és telepü-
lésközpont területek távolabb találhatók. 

Az átsorolni kívánt 2 telek jelenlegi használatát a nagyüzemi mezőgazdasági művelés adja, a beépü-
lést, használatváltást nem korlátozza védett növényzet, védett facsoport, nincs vízfolyás, nincs vizes 
élőhely a tervezési területen. A telket délről egy felszíni vízelvezető árok határolja, amit 20kV-os sza-
badvezeték kísér. Egyes szakaszai bebokrosodtak, a növényzet a telek teljes hosszának egynegyedére 
jellemző. Az átsorolni kívánt telek területét északnyugatról rét gyep legelő határolja és a hozzá kapcso-
lódó tanya. A tanya jellegű majorság a Hernáddal közös közigazgatási határt kísérő földútról tárható fel. 
A délre elhelyezkedő földrészletek használatváltása, átsorolása a tanyára, a környezetére és működé-
sére kedvezőtlen hatást nem gyakorol sem feltárásban, ingatlan kiszolgálásban sem a tanya és a kap-
csolódó területeinek tényleges használatában. 
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2.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELŐÍRÁSAI 

2.4.1. A hatályos településszerkezeti terv 110/2007. (X. 18.) KT. határozattal jóváhagyva, 

1 jelű rajz 

A terület a 46111 jelű Hernád bekötőút délkeleti 
folytatásában megépített úthoz kapcsolódik dél-
ről, délnyugatról. A hatályos TSzT az érintett 
telkeket 3 terület-felhasználásba sorolja. A terü-
let közel fele a 0132/2hrsz-ú rész és a 
0134/7hrsz-ú telek északi fele Gksz jelű keres-
kedelmi szolgáltató terület-felhasználásba, a 
terven 0134/7hrsz-ú területrész déli része Ksr 
jelű beépítésre szánt különleges sport-rekreációs 
besorolásba került. A jelenlegi ingatlan nyilván-
tartás szerint a két külön területfelhasználás a 
0134/23hrsz-ú telket fedi le. Egy telken 2 terület-
felhasználást enged meg, közöttük 50m széles-
ségben Ev jelű véderdősávot jelöl ki a TSzT. A 

besorolás 3 keskeny elnyúló területhasználatot eredményez. A Ksr jelű besoroláshoz a 0144/9hrsz-ú 
telket is hozzákapcsolja (jelenleg 0144/12, 2850 hrsz). A besorolás a telekhatárokat és a tulajdoni vi-
szonyokat figyelmen kívül hagyja, az egységes telket megosztja, az eltérő tulajdonú telkeket azonos 
tervezett használatba rendezi. 

Természeti területként jelöli a terv a 0136/3hrsz-ú telket (jelenleg 0136/10, 11, 13 hrsz), ami jellemzően 
gyep, legelő terület a módosítással érintett terület északnyugati szomszédságában. Terület-
felhasználási besorolás nem értelmezhető a telekre. A besorolásokhoz építési jog nem társul, minden 
területfelhasználás szabályozási terv készítéshez kötött.  

A kiszolgáló utat a 46111 jelű bekötőút részeként kezeli a terv, így 50m-es védőtávolság kapcsolódik a 
kiszolgáló úthoz. A helyi kerékpárút vonalvezetése is a kiszolgáló utat követi. A szintterületi sűrűség a 
Gksz terület-felhasználásban 1,0 míg a Ksr terület-felhasználásban 0,2.  
 

2.4.2. Hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) és melléklete (9/2007. (X. 18.) önkormányzati ren-
delet és módosítása 19/2012. (XI. 30.)) 

A HÉSZ rajzi melléklete a módosítással érintett telkeket nem sorolja építési övezetbe, mivel a település-
szerkezeti terv a Gksz jelű és a Ksr jelű terület-felhasználási besorolású telkek hasznosíthatóságát sza-
bályozási terv készíttetéséhez köti. 

A hasznosításig tartó átmeneti időre a szántóterületek is és a legelők is Má-á jelű általános mezőgazda-
sági övezetbe kerültek egységesen teleknagyságtól, tulajdoni viszonytól függetlenül.  

A településszerkezeti tervvel ellentétesen az „Ágostoni kerület” dűlőben Ev jelű véderdő övezet kijelölé-
sére nem került sor. Az 50m széles kettéosztó sávot a külterületi szabályozási terv nem szerepelteti, a 
szabályozási terven a földrészletek használata nincsen ellehetetlenítve. Az ellentmondást a biológiai 
aktivitás egyensúly biztosítása kapcsán kezeli a módosítás telken belül kialakítandó zöldfelületként. 

Az egyéb kiszolgáló út az országos mellékúthálózattal megegyező KÖu jelű közlekedési övezetbe ke-
rült. Az út a 4607 jelű Örkény – Albertirsa összekötő útból indul és Hernád Fő utcájába csatlakozik be, 
de nem része az országos mellékúthálózatnak.  
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A külterületi szabályozási terv a közigazgatási határ menti területeket, földrészleteket a tényleges hasz-
nálattól, vagy védettségi igénytől függetlenül Má-á jelű általános mezőgazdasági területbe sorolja. A 
gyorsforgalmi út, az országos mellékút, és az egyéb kiszolgáló út is azonos KÖu jelű közlekedési öve-
zetbe került, 50m és 100m-es védőtávolsággal. A módosítani kívánt telkek környezetében az erdők Ev 
jelű védelmi erdő besorolást kaptak, ami tervezői besorolás (a tervezői besorolás eltérhet az erdők 
rendetetése szerinti besorolástól). Korlátozásokat a közlekedési védőtávolságon és a szennyvíztisztító 
telep védőtávolságán kívül, a terv nem jelenít meg. 

A HÉSZ építési jogot, épület létesítésére lehetőséget  nem ad az Má-á jelű mezőgazdasági övezetben 
és nem ad az OTÉK alapján az Ev jelű erdő övezetben. Az övezeti besorolás minden építési igényt 
szabályozási terv készítéshez köt. 

A HÉSZ rendelkezik a Gksz jelű építési övezetről, de csak a meglévő belterületi telkek kapcsán, azokra 
állapít meg paraméter sort. A beépítési mód szabadon álló, a beépítési mérték határa 45%, az épületek 
építménymagassága 7,5m a technológiai építmények magassága 15m, a kialakítandó legkisebb zöldfe-
lület 40%. 

A település meglévő Gip jelű ipari gazdasági építési övezetének a beépítési módja szintén szabadon 
álló, 50% a beépíthetőség felső határa, a létesíthető legnagyobb építménymagasság 30m, a kialakítha-
tó zöldfelületi mérték legalább 25%. Az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdés 1. pontja szerinti rendeltetéseket 
engedi meg a szabályzat. Az (5) bekezdés kizárólag az iparterületen építhető lakásra vonatkozik. A Gip 
jelű besorolásokhoz 1,0 szintterületi sűrűség kapcsolódik az OTÉK engedte 1,5 felsőhatárral szemben. 
A szigorítás azonban ellentmondásban van az 50%-os beépíthetőséggel és a megengedett 30m-es 
építménymagassággal.  

A HÉSZ-ben a Ksr jelű építési övezetre nincsen rendelkezés. 
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2.5. TÉRSÉGI TERVI ÖSSZHANG 

2.5.1. OTrT Örkényre vonatkozó kivágata 

 

 

 

A közigazgatási terület északi részén áthalad az M5-ös autópálya, az 5 számú elsőrendű főút, mindket-
tő északnyugat – délkeleti tengellyel. A gyorsforgalmi és a főút között halad a vasúti törzshálózati mel-
lékvonal. 

Az infrastrukturális nyomvonalak közötti területek és a közigazgatási terület délkeleti része mezőgazda-
sági térségbe tartozik. Erdőgazdálkodási térség a közigazgatási terület nyugati és délnyugati részén 
található. 

A PMTrT-ben a módosítás telkei városias települési térségbe kerültek, a területnagyságból a léptékből 
fakadóan az OTrT ezeket nem jeleníti meg. Így a mezőgazdasági térségi lehatároláshoz képest eltérés 
a megengedett 25%-os mértéken belül keletkezik. A módosítás egyik területnél sem veszi igénybe a 
PMTrT-ben megengedett 15%-os eltérés lehetőséget. A gazdasági céllal használni kívánt terület a me-
zőgazdasági térségen belül helyezkedik el az M5-os autópálya és az északi közigazgatási határ köze-
lében. Az OTrT a léptékéből fakadóan nem kezeli a települési térségeket, így a központi belterülettől 
elkülönülten megjelenő beépítésre szánt területeket sem. A hatályos PMTrT szerkezeti terve is és Ör-
kény TSzT-je is jelöli a módosítás telkeit városias települési térségként, valamint beépítésre szánt gaz-
dasági és különleges területként.  
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3.1. melléklet ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZE-

TE 
A módosítás közigazgatási területen belüli helyét a 
bordó pötty jelöli. Az ökológiai hálózat térségi öveze-
te északnyugatról határos a korábban kijelölt beépí-
tésre szánt és Gip-be átsorolni kívánt területtel, de az 
ökológiai hálózat övezetét nem érinti. 

3.4. MELLÉKLET KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTE-

RÜLET ÖVEZETE 

A közigazgatási területet érinti, de a módosítás telkei 
nem tartoznak a térségi övezeti lehatárolásba. 

 

3/5 melléklet 
TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ 

TERÜLET ÖVEZETE 
a közigazgatási terület nyugati és déli része tartozik a 
térségi övezetbe a közigazgatási határhoz kapcsoló-
dóan. A módosítási területnek nincs érintettsége 

3/7 melléklet 

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

Övezeti lehatárolás csak a központi belterületen belül 
van.  

A módosítás területe nem tartozik az övezetbe. 

 

 3/9 melléklet 

KIEMELT FONTOSSÁGÚ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

A lehatárolás a teljes közigazgatási területre terjed ki. Így 
a Gip-be átsorolni kívánt terület is beletartozik a térségi 
övezetbe. 

A tényleges kiterjedés azonban nem fedi le a teljes köz-
igazgatási területet. A módosítás telkei szántó művelés-
sel használtak, a hatályos településrendezési eszközök-
ben beépítésre szánt besorolásba tartoznak, Gksz és 
Ksr jelű terület-felhasználásként. Nem honvédelmi terü-
let. 

A Gip jelű egyéb ipari gazdasági átsorolás nem ütközik 
az OTrT 16/C.§-val. 

3/2 melléklet: A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,  

3/3 melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 

3/6 melléklet: Világörökségi és világörökség várományos terület övezete, 

3/8 melléklet: A nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem érinti sem a közigazgatási terüle-
tet, sem a módosítás területét. 
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2.5.2. A PMTrT Örkény területére vonatkozó kivágata 
Pest Megye Szerkezeti terve az 5/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  

 

       

 
Örkény közigazgatási területén két jelentősebb kiterjedésű városias települési térség szerepel. A déleb-
bi a központi belterületet tünteti fel, az M5-ös autópályához délnyugatról kapcsolódó északabbra elhe-
lyezkedő városias települési térség a kereskedelmi szolgáltató, az ipari és a különleges fejlesztések 
befogadásának területe. Az autópálya adta előnyöket kihasználva tudnak a gazdasági területek betele-
pülni, fejlődni. A PMTrT ezért tartalmazza a lehetőséget. 
Egymással közel párhuzamosan tagolja a közigazgatási területet a gyorsforgalmi út, az egyéb országos 
törzshálózati vasútvonal, az elsőrendű főút a központi belterületet délről elkerülő szakasszal. 
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Vegyes terület-felhasználású térség kijelölésére az 5 számú elsőrendű főút közelében, annak környé-
kén került sor a belterülethez kapcsolódóan. 
Az OTrT-hez képest a megyei szerkezeti terv lényegesen nagyobb területet sorolt erdőgazdálkodási 
térségbe, a városias települési térség és a vasút közötti területek zömében erdőgazdálkodási besorolást 
kaptak. Ez a besorolás a módosítással érintett területekig nem terjed. A mezőgazdasági besorolások a 
közigazgatási terület egyéb földrészleteit fedik. 
Ezeken túl az autópályát délről nemzetközi és hazai szénhidrogén szállító vezeték kíséri.  
 

 3/1 melléklet MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÉS A PUF-

FER TERÜLET ÖVEZETE 

 
A lehatárolás adatszolgáltatás alapján pontosítandó. Az 
ökológiai folyosó térségi övezete és a települési térség, 
valamint a Gksz-ből Gip-be átsorolni kívánt terület és a 
tényleges használat is egymással csak határos. A határ 
menti fásítással zöldfelület kialakítással, szabályozási 
elemekkel az esetleges kedvezőtlen hatások kiszűrhetők. 
Az összhang biztosított 

 
3/3 melléklet KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜ-

LET, ÉS ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS ERDŐTERÜLET ÖVE-

ZETE 
Adatszolgáltatás alapján kell lehatárolni felülvizsgálat 
során. 

azonban egyik térségi övezet sem érinti, meg sem közelíti 
a módosítás 2 telkét. A térségi övezeti besorolás a köz-
igazgatási terület nyugati és délnyugati részén a meghatá-
rozó. A települési térséget a térségi övezeti besorolás nem 
érinti az autópálya délnyugati oldalán. 

Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét az OTrT 
megszüntette. 

Az összhang biztosított.  
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3.5. melléklet  

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI 

TERÜLET ÖVEZETE 

 

Az övezetet az OTrT hatályon kívül helyezte. A lehatárolás 
a meglévő erdőterületek egy részét fedi, de nem érinti a 
települési térség telkeit. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetét adatszolgáltatás alapján kell lehatárolni a felül-
vizsgálatnál. Tájképvédelmi szempontok a gazdasági 
fejlesztésre kijelölt területen nem érvényesíthetők.  

3.8. melléklet, KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI 

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

Az OTrT megszüntette.  

Helyébe az országos vízminőség-védelmi terület övezete 
került. Mivel az OTrT lehatárolása megegyezik a PMTrT-i 
lehatárolással, az országos övezet a központi belterületen 
jelenik meg.  

Az adatkérés lezajlott. A gazdasági fejlesztési területeknek 
nincsen érintettsége.  

Az összhang biztosított 

 

3.9. FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ 

TERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

Az OTrT megszüntette. 

Az adatkérés lezajlott. A gazdasági fejlesztési területeknek 
nincsen érintettsége.  

Az összhang biztosított 
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3.11. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE 

Az övezet a terület délkeleti határát érinti.  

Az autópálya melletti gazdasági fejlesztési terület belvízzel 
nem veszélyeztetett. 

Az összhang biztosított. 

 

3.14. melléklet 

SZÉLERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE 

Az OTrT megszüntette. 

A mezőgazdasági területeken, a feltáró és kiszolgáló me-
zőgazdasági földutak vonalánál, valamint az országos 
mellékúthálózat mentén a tájalakító fásítások hiánya miatt, 
a sík domborzatnak köszönhetően a szélerózió érvénye-
sül. 

Az erdővel borított földrészleteken a szélerózió nem érvé-
nyesül. 

Összhang biztosítása nem szükséges. 

 

3.15. melléklet KIEMELT FONTOSSÁGÚ MEGLÉVŐ HONVÉ-

DELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 

Az OTrT módosította. 

Az adatkérés lezajlott. A gazdasági fejlesztési terüle-
teknek nincsen érintettsége.  

Az összhang biztosított 

Nem érinteti a 3.2 melléklet, a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a közigazgatási terüle-
tet sem és a tervezési területet sem  

A 3.4. melléklet, a térségi komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete, 
a 3.5. melléklet, a világörökség és világörökség várományos terület övezete, 
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a 3.7. melléklet, a történeti települési terület övezete, 

a 3.10. melléklet, ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete, 
a 3.12. melléklet, földtani veszélyforrás területének övezete, 

a 3.13. melléklet, vízeróziónak kitett terület övezete szintén nem érinti a közigazgatási terü-
letet és a módosítással érintett telkeket. 

A hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési tervi térségi övezetek lehatárolásához képest 
változási igény a módosítás kapcsán nem jelentkezett. 

3. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az M5-ös autópályához kapcsolódóan a 10 évnél régebben jóváhagyott településszerkezeti terv a gaz-
dasági fejlesztések számára kijelölt területeket. A fejlesztések mindössze a technikai sportpályák szint-
jén valósultak meg, az erre kijelölt területek töredékén. Kereskedelmi szolgáltatói fejlesztések a térséget 
nagymértékben lefedik. A kereskedelmi szolgáltatói fejlesztések elsősorban a nagy vásárlóerővel ren-
delkező központokban gazdaságosak. A kecskeméti ipari fejlesztések a környéket és így Örkény koráb-
ban kijelölt gazdasági területeit a beszállítói termelő tevékenységek számára teszik vonzóvá. Ezért in-
dokolt és célszerű az átsorolás. 

A módosítás a termelő tevékenység betelepülését segíti a tulajdoni viszonyokhoz igazodóan. A terve-
zett területfelhasználás és építési övezet a terület rugalmas felhasználását teszi lehetővé. A fejlesztési 
területen konkrét építészeti, telepítési elképzelés még nincs, de ipari termelő tevékenység céljára kíván-
ják felhasználni a megközelítően 40 hektáros területet. 

Nem ismert a gyártási profil, a gyártási kapacitás. Az épület a gyártó csarnokrészeket, az alapanyag 
raktárokat és a készárú raktárokat is befogadhatja, mindezt egy épületen belül vagy akár több eltérő 
magasságú épületben. A gépészeti, irányítói, szociális és kiszolgáló (akár főzőkonyha + étkező) épület-
részek is összevonhatók.  

A javaslat szerint megszűnik az egységes terület darabolása, a kereskedelmi szolgáltató és szórako-
zást, rekreációt kínáló funkció szerinti megosztása. A szolgáltatással, a kereskedelemmel és a szóra-
koztatással szemben a termelő tevékenység befogadásának ad teret a módosítás. Beépítésre szánt 
területen belül a Gksz jelű és a Ksr jelű besorolás átkerül építési jogot adó Gip jelű terület-
felhasználásba és építési övezetbe. A termelő tevékenység hosszú távú hasznosítást feltételez.  

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

4.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

Örkény településszerkezetét tekintve a célzott ipari fejlesztés kedvező helyre kerül. Az M5-ös autópálya 
déli oldalához kapcsolódik térbeli elhelyezkedésével és közlekedési kiszolgálhatóságával. Az autópálya 
kedvezőtlen hatásai, mint a zajterhelés a levegőszennyezés, a porterhelés a termelő ipari 
hasznosítással összeegyeztethetők, nem zárják ki egymást. A gazdasági forgalom csak az autópálya 
közelébe irányul. A gazdasági forgalom és a hivatásforgalom az autópályáról lehajtva közvetlenül a 
gazdasági területekre érkezik, a védett területeken átmenő forgalom, terhelő forgalomnövekedés nem 
jelenik meg. A módosítás és a besorolás változás védi, ezáltal a lakóterületeket, településközponti és 
intézményi területeket, zöldterületeket a forgalomnövekedéstől, forgalomterheléstől. 

Az autópálya közeli területkijelölés a célforgalom számára a láthatóságot is megteremti, ugyan akkor a 
terület közelében lévő tömbszerű erdősültség a környezetbe, tájba illeszkedést biztosítja. Az eltérő 
karakterű településrészek egymásra gyakorolt hatása, igazodási, illeszkedési igénye elenyészően 
csekély a gyorsforgalmi közlekedési rendszerhez való kapcsolódás révén. 
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Az uralkodó szélirány szempontjából is kedvező a helykijelölés. Az egyéb ipari területnek 
környezetterhelő hatása nem lehet, ennek ellenére az szerencsés, hogy a központi belterülettől az 
átsorolni kívánt terület északkeletre található. 

4.1.1. Településszerkezeti terv módosítási javaslata 

A közel 42ha egységesen átkerül Gip jelű egyéb ipari gazdasági építési övezetbe. A telek déli 
határán lévő árok és az árok déli oldalán lévő földrészlet marad Ksr jelű terület-felhasználásban. Az 
átsorolás révén csökken a Gksz jelű területfelhasználás és csökken a Ksr jelű területfelhasználás.  

A terület-felhasználásokat elválasztó, északnyugat – délkeleti tengelyű, az azonos tulajdonban lévő 
telket megosztó, megközelítően 50m széles Ev-be sorolt tervezett fásítás kikerül a tervből. Ez a terü-
let beépíthetőségét, használhatóságát korlátozza, egyben kérdéses, hogy a 20-35kV-os szabadvezeték 

környezetében megvalósítható-e. A terület 
jelenleg nem nyilvántartott erdő és nem er-
dőtervezett erdő. A település szerkezete, 
tájhasználata, infrastrukturális rendszereinek 
nyomvonalvezetése nem indokolja, nem 
teszi szükségessé a korábbi tervezői gondo-
lat megtartását. 
Az autópálya közelében, a technikai sportpá-
lyák mellett az egységes használatra kell 
törekedni. A területhasználatot részben kor-
látozza a 120kV-os szabadvezeték a kiszol-
gáló út felöl (vezetékjogi bejegyzéssel érin-
tett a telken belül 2,53ha). Minimális korláto-
zást jelent a telket délről határoló árok 3m 
széles szabadon hagyandó karbantartó sáv-
ja. 

A tervezési területen kívüli részek nem 
változnak. A telek északnyugati szomszéd-

ságában megmarad az ökológiai folyosó lehatárolása, terület-felhasználási besorolása sem változik. Az 
ökológiai folyosó a tervezési területen kívülre esik, így az adatszolgáltatáson alapuló pontosítására jelen 
tervezési fázisban nem kerül sor. 

Az átsorolással együtt a beépítési sűrűség (régi nevén: szintterületi sűrűség) 1,0-ről 1,5-re növekszik. 
Elsősorban azért, hogy az összhang megteremtődjék a HÉSZ-ben megadott építési joggal. 

A terület-felhasználási változás nem teszi szükségessé a meglévő kialakult közlekedéshálózat fejlesz-
tését. A településszerkezeti tervi leírás rögzíti és így kötelezővé teszi az egyéb ipari gazdasági terüle-
teknél is a teljes közműellátást. Ez nem változik, így a közműhálózatok fejlesztése szükséges a gyártó 
szerelő tevékenység betelepedéséhez. 

4.1.2. Helyi építési szabályzat módosítási javaslata 

A helyi építési szabályzat kiegészül a módosítás szabályozási tervi mellékletével 0132/2hrsz-ú és a 
0134/23hrsz-ú telekre vonatkozóan. A két telek besorolása beépítésre szánt Gip jelű építési övezetbe 
kerül át. A HÉSZ Gip jelű építési övezete széles keretet biztosít a fejlesztő a betelepülni kívánó és az 
építész számára is. Így annak változtatása nem igény és nem is indokolt. 

Az építési övezet a város közigazgatási területén egységesen biztosít 50%-os beépíthetőséget, 30m-es 
legnagyobb építménymagasságot és 25%-os minimális zöldfelületet. A gyártó szerelő ipari gazdasági 
épületek szabadon álló építési helyen belül elhelyezhetők. A telek 2 oldalról közterülettel határos, így az 
északi és keleti telekhatár mentén az előkert határozza meg az építési helyet. Az előkert mélységét 



ÖRKÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 TÉR-T-REND KFT.  16 

befolyásolja a feltáró, kiszolgáló utat kísérő 120kV-os szabadvezeték és a szélső száltól számított 13m-
13m-es védőtávolsága. Az oldalkert az építménymagasság fele, vagyis legalább 15m, a hátsókert az 
építménymagassággal megegyezően 30m. Az oldal- és hátsókert építménymagasságból következő 
méretéből kiindulva a telek közepére korábban javasolt megosztó erdősítés - fásítás az ökológiai folyo-
só irányából és az árok mentén, valamint a szabadvezeték alatti zöldfelületen kiteríthető az előkertben, 
az oldalkertben és a hátsókertben, 15-30m-es szélességben, kettős és hármas fasorral, kétszintes és 
háromszintes zöldfelületként. Az oldalkert 15m széles háromszintű zöldfelületi kialakítása (gyep cserje 
és lombkorona szint) az ökológiai folyosó irányában egy puffer sávot keletkeztet, megszűri az esetlege-
sen jelentkező kedvezőtlen hatásokat. A szabadvezeték alatt az előkertben kétszintes zöldfelület hozha-
tó létre.  

Az építési övezeti paramétersor nem határoz meg kialakítható legkisebb telekterületet. Az építési öve-
zetbe tartozó telkek közül a 0132/2hrsz-ú telek a legkisebb (3416m2), az tekinthető kialakult telekterü-
letnek. Ennek ellenére a fejlesztési terület feldarabolása a fejlesztés megvalósíthatósága ellen hatna. 

A módosító szabályozási tervre rákerül a régészeti lelőhely is. A lelőhelyet az Euroring kapcsán hatá-
rozták meg, hátsókert vagy oldalkert egy részét érinti, korlátozást az építési hely és a beruházás szem-
pontjából nem jelent. A déli határt képező árok 3m széles karbantartó sávja nem keríthető le, de a telek 
25%-os kialakítandó zöldfelületébe beszámítható. 

A szabályozási terv módosításának hatálya nem terjed ki a határoló közterületekre, a tervezési terület 
irányában azonban javasolt a kiszolgáló út 18-20m-re történő szélesítése. A szélesítés a TSzT-n jelölt 
kerékpárút számára biztosíthat helyet, 2x1 széles forgalmi sáv mellett. Egy gyártó üzem teherforgalmá-
hoz legalább 3,5m sávszélesség szükséges, megfelelő teherbírással szakszerű út menti csapadékvíz 
elvezetéssel, járdával és kerékpárúttal. 

4.2. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA ÉS ÖSSZHANGJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 

A módosítás révén a terület alkalmassá válik gyártó beszállítói ipar befogadására. A fejlesztés a kon-
cepció megvalósulását szolgálja, a munkahelyteremtést a helyben foglalkoztatást segíti. A népesség 
megtartásában is, illetve az esetleges beköltözésben szerepet játszhat, vonzóvá teheti a települést. 

4.3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BE-

MUTATÁSA, TÉRSÉGI SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

A beépítésre szánt telekrészek (jelenleg Gksz és Ksr besorolású és egységesen átkerül Gip jelű terület-
felhasználásba) városias települési térség részei, nem keletkeztet a mezőgazdasági térség lehatárolása 
kapcsán új eltérést. Így az OTrT-vel az összhang biztosított. az érintett telkek nem részei a kiváló 
termőhelyi szántóterület övezetének, az erdőadattár állománynak. 

A település és a Gip jelű terület-felhasználásba átsorolt terület nem tartozik a borvidéki települések kö-
zé, nem része a gyümölcskataszternek. 

Az OTrT-ben rögzített ökológiai hálózat, ökológiai folyosó térségi övezete északnyugatról határos a 
módosítás telkeivel. Az átsorolni kívánt telkek nem részei a térségi övezetnek. Az ökológiai folyosó le-
határolása, használata érintetlen marad. Az eltérő használatok határán a szabályozás eszközeivel ki-
szűrhető az esetleg keletkező kedvezőtlen hatás. 

PMTrT szerkezeti terve városias települési térségként határolja le a módosítással érintett telkeket. Nem 
változnak a térségi terület-felhasználási lehatárolások és nem változnak a térségi övezetek lehatárolá-
sai sem. A PMTrT-vel az összhang biztosított. 

4.4. A TERÜLETI MÉRLEG ÉS A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI EGYENSÚLY 

A 0134/23hrsz-ú telket középen kettéosztó településszerkezeti tervi Ev jelű véderdő olyan tervi hiba ami 
korlátozást jelent a telek tulajdonosára a hasznosítás során. A biológiai aktivitás érték számított egyen-
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súlyát a módosítás után is biztosítani kell. A telket délről földhivatali besorolás szerinti árok határolja, az 
árok partjain annak köszönhetően, hogy a szántás nem futott ki az árokig, gyep cserje facsoport telepe-
dett meg. Az árokkal közel párhuzamosan 20kV-os légvezeték létesült (vezetékjogi bejegyző határozat 
2009-ben keletkezett). 

 

meglévő terület-
felhasználás 

terület 
ha 

érték 
mutató 

biológiai 
aktivitási 
érték 

tervezett 
területfelhasználás 

terület  
ha 

érték 
mutató 

tervezett 
aktivitás 
érték 

Ev jelű véderdő 4,5h 9 40,5 Gip előkertje és a 
120kV-os légvezeték 
védősávja kétszintes 
zöldfelületként 

1,6 6  9,6 

    Gip-ben háromszintes 
zöldfelület az észak-
nyugati és délnyugati 
telekhatároknál 

4,5 7 31,5 

összesen: 40,5 összesen: 41,1 

 

5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

5.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT 

Az ipari termelő tevékenység céljára felhasználni kívánt ingatlan területe megközelítően 40 ha. Az épí-
tési övezet a város közigazgatási területén a HÉSz-ben már rögzített Gip besorolás egységesen biztosít 
50%-os beépíthetőséget és 25%-os minimális zöldfelületet. A tájban a gyorsforgalmi út mellett megjele-
nik egy jelentős méretű beépítés. Az övezet határán 30 méteres beültetési kötelezettség kerül jelölésre, 
amely a beépítést takarja. A meglévő jó infrastruktúra miatt a területen kívül nincs szükség jelentős 
beavatkozásra, útfejlesztésre.  

A jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület már korábban fejlesztésre szánták, településszer-
kezeti szinten beépítésre szánt területfelhasználásba volt sorolva. A várhatóan megvalósuló beruházás 
így egy erre szánt területre kerül, a módosítás nem tekinthető új beépítésre szánt terület kijelölésnek. 
Mivel azonban az előkészítés nem fordult a konkrét megvalósítási szakaszba, nem formálódnak a tele-
pítési építészeti tervek, konkrét területhasználati elképzelések, csak általánosságban határozhatók meg 
a követelmények peremfeltételek.  

Nem ismert a gyártási profil, a gyártási kapacitás. A kialakuló tevékenység 1 műszakos - folyamatos 
foglalkoztatással is végezhető. Az épület a gyártó csarnokrészeket, az alapanyag raktárokat és a kész-
árú raktárokat is befogadhatja, mindezt egy épületen belül vagy akár több eltérő magasságú épületben. 
A gépészeti, irányítói, szociális és kiszolgáló (akár főzőkonyha + étkező) épületrészek is összevonha-
tók. Környezetalakítási javaslatot, tervet a beruházáshoz nem lehet készíteni, de az övezet előírásaiban 
és a szabályozási terven a tájba illesztés alapkövetelményei rögzítésre kerültek.  

5.2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél és helyi építési 
szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása 
jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Az Önkormányzat döntése alapján a terület-
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re környezeti értékelés nem szükséges, az alátámasztó munkarészben a környezeti hatásokat az ismert 
adatok alapján vizsgáljuk. 

5.2.1. A tervezett beruházás és környezeti hatásai  

A belterülettől északra, a korábban gazdasági és különleges területbe sorolt mintegy 40 ha-os terület-
nek területhasználata és szabályozása változik jelen terv alapján, itt termelő üzem kialakítását tervezik. 
A jelenleg gazdasági és különleges területfelhasználásba sorolt, de mezőgazdasági területként szabá-
lyozott terület egységesen ipari gazdasági övezetbe kerül, a korábban őket elválasztó tervezett erdősáv 
törlésre kerül. Az építés előírások a településen már meglévő ipari övezet paramétereivel azonosak 
lesznek.  

A tervezett létesítmény fő profilja még ismeretlen, lehetőséget kell teremteni egy termelő ipari tevékeny-
ség letelepedésére. A tevékenységhez kapcsolódóan a hasonló területnagyságú ipari terület adatait 
figyelembe véve maximálisan napi 40 tehergépjármű és 636 személygépjármű közlekedésével kell 
számolni. 

5.2.2. Levegőtisztaság-védelem 

A létesítmény kialakításához kapcsolódóan a munkagép és tehergépjármű mennyiségre tekintettel idő-
szakosan megemelkedik a közvetlen környezet immissziós terhelése, mely a kivitelezés nagy gépigény-
nyel járó fázisát követően lecseng. 

Az üzemelés során a létesített pontforrások várhatóan a levegőkörnyezetre kismértékű hatást gyakorol-
nak. A tervezett beruházáshoz – amennyiben környezeti terheléssel jár, környezethasználati engedély 
válhat szükségessé. 

A közlekedő utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű változása vár-
ható, mely azonban a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában továbbra is az egészségügyi határér-
ték alatt marad. Az autópálya csomópont közelsége miatt várhatóan a belterület felé a forgalom nem fog 
növekedni, a közelben lévő autóverseny pálya, gyorsforgalmi út környezetterheléséhez képes a terhelé-
se elenyésző lesz. 

Közvetlen és közvetett hatásterülete a beruházásnak nem becsülhető még, a konkrét elképzelések, 
technológia ismeretében határozhatók meg. A terület belterülettől való távolsága miatt a hatótávolság 
várhatóan lakóterületet, belterületet nem érint majd. 

5.2.3. Felszíni és felszín alatti víz, talaj 

A vonatkozó műszaki előírások betartása mellett a felszín alatti víz és a földtani közeg, valamint a fel-
színi vizek szennyeződése kizárható. 

A területen teljes közműellátás szükséges. Az összegyülekező csapadékvizek olajfogókkal tisztításra 
kerülnek a közműhálózatba történő bevezetés előtt. A területen a kivitelezés és az üzemelés időszaká-
ban egyaránt biztosítani kell a kárelhárítás általános eszközállományát a haváriás események (baleset, 
gépborulás, stb.) esetére. 

5.2.4. Természet és tájvédelem 

A tervezési terület és a hatásterület nagyforgalmú főutak és autóversenypálya környezetben helyezke-
dik el. A teljes környezet jelenleg is erősen zavart, a nem beépített, mezőgazdasági szántóként haszno-
sított.  

A beépítésre szánt helyszín teljes egészében mentes mindenféle természetes vagy természetközeli 
élőhelytől. Az észak-keletre, a terület határának közelében végighaladó M5 autópálya, az autópálya 
mellett az Euroring autóversenypálya, gokart pálya és cross-pálya, továbbá a forgalmas főút, közúti 
csomópont található.  
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A területen védett vagy védendő növényzet ne ismert, a tervezési terület és a beruházás várható hatás-
területe urbanizált és közlekedési területekkel érintkező jellegzetes ipari jellegű, urbanizált táj. A terve-
zett létesítés és a későbbi üzemelés élővilág-védelmi szempontból becsült hatásterülete nagyjából 
megegyezik. Az üzemelésnél figyelembe kell venni a valószínűsíthetően megnövekedő forgalomból és 
az üzemeléssel együtt járó zavarást, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést. 

A tervezési terület és környékének, illetve az élővilág-védelmi becsült hatásterület növény- és állatvilá-
gát leginkább az adekvát élőhelyeken a térségben általánosan elterjedt tág tűrésű, eurinök fajok képe-
zik. A területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy fokozottan 
védett növény és állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen kizárható. Tekintettel jelenlegi álla-
potukra és környezetükre, a tervezési területen és annak környezetében előforduló élőhelyeknek a ter-
mészetvédelmi értéke igen csekély. 

A tág térségben található országos jelentőségű védett természeti területekre, helyi jelentőségű védett 
természeti területekre és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre 
(Natura 2000) a jelentős távolságnak köszönhetően, a tervezett létesítés és az üzem későbbi működte-
tése értékelhető természetvédelmi hatással nem lesz. A területtől nyugatra található ökológiai hálózat 
elemet a létesítmény és annak forgalma nem érinti, a várható hatásai valószínűleg semlegesek lesznek 
a létesítés és az üzemeltetés idején.  

A területtől nyugatra található tanya védelme érdekében a jövőbeli zajforrásokat, pontforrásokat megfe-
lelő távolságba kell elhelyezni. 

5.2.5. Klímaadaptáció 

A beruházás kapcsán nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. Megfelelő 
előre tervezés mellett a létesítményre a változó klimatikus viszonyok várhatóan nem fejtenek ki számot-
tevő hatást. 

5.2.6. Hulladékgazdálkodás 

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy 
ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított lesz. Az üzemeltető be fogja tartani a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerinti előírásokat, teljesíti a kötelezettségeket. 

5.2.7. Zajvédelem 

A kivitelezés, illetve az üzemelés okozta zajhatások nem okozzák a zajvédelmi határértékek túllépését. 
A közlekedési utakon generált többlet forgalom kapcsán az alábbiak állapíthatóak meg -  hasonló terü-
letnagyságú termelő üzem adatait irányadónak tekintve: 
• A kivitelezés időszakában: 

o Az érintett útszakaszok vonatkozásában a várható növekmény mértéke nem éri el a 3 dB-t. 
o Tekintettel arra, hogy a legnagyobb terheléssel járó földmunkákat követően a forgalomnövek-

mény mértéke jelentősen csökken, a közlekedő utak mentén kialakuló zajterhelés növekmény 
várhatóan nem lesz jelentős. 

• Az üzemeltetés időszakában, illetve a távlati időszakban 
o A létesítmény üzemeléséből származó többletforgalom kevesebb, mint 0,4 dB-es növekmény 

formájában jelenik meg, így érzékelhető változást nem okoz 

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a létesítmény által generált negatív egészségügyi hatások 
kialakulása kizárható. Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem 
szükséges. 

A területtől nyugatra található tanya védelme érdekében a jövőbeli zajforrásokat, pontforrásokat megfe-
lelő távolságba kell elhelyezni. 
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Összességében elmondható, hogy bár a területre még nem állnak rendelkezésre konkrét adatok a jö-
vőbeli beruházásról, a hasonló létesítmények paraméterei alapján az iparterület környezeti hatásai a jó 
elhelyezkedés miatt nem lesz zavaró védett vagy védendő területhasználatokra. 

 
5.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

Forrás: kira.hu 

A tervezési területen zöldmezős beruházás keretében 
gyártó szerelő üzemi fejlesztés megvalósítását terve-
zik a 0134/23hrsz-ú, közel 42ha-os telken. 

A terület megközelíthető az M5-ös autópálya felől a 
Pusztavacs – Örkény csomópont déli oldala felöl. 
Közvetlenül az autópálya csomópontból induló 4607 
jelű összekötő útról, mintegy 0,5 – 1,5 km-es távol-
ságban elérhető a településközi kiszolgáló út, ami a 
Hernádi fő utca déli folytatása és a quad pálya, vala-
mint az Euroring pálya kiszolgáló útja is. Az út a gaz-
dasági céllal igénybe venni kívánt telkek északkeleti – 
keleti oldalán halad. Az ipari beruházás megvalósítá-
sa idejére 500 - 800 tehergépjármű/nap forgalomnö-
vekedés vetíthető előre. Ez az országos úthálózaton 

jelentkezik. Az üzemelési időszakban a forgalomnövekedési többletek a műszakváltások időszakára 
esnek jellemzően, ez személygépkocsi esetében 150-300 járművet jelenthet egy órai időszakra vetítet-
ten, a nehézgépjárművek várható forgalma 10-30 járművet jelenthet egy órai időszakra vetítetten. A 
forgalom többletek jellemzően a gyorsforgalmi és az országos mellékút csomóponthoz vezető szaka-
szán érzékelhetők a szállító járművek kapcsán, a személygépjárművek szintén az autópályán és az 
országos mellékúthálózaton jelennek meg. 

5.3.1. Közlekedési hálózat 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkaré-
szei – tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban foglaltak 
szerint készül, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése útügyi műszaki előírás”-ban fog-
laltakat, és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. 

5.3.2. Úthálózat 

A térség legjelentősebb útja az M5-ös autópálya és az 5 számú elsőrendű főút. Az M5 autópályának 
csomópontja található Pusztavacs - Örkénynél. A párhuzamosan haladó 5 sz. főút országos mellékúton 
érhető el a 4607 j. úton keresztül. 
Örkény közigazgatási területét érinti az 5 számú Budapest – Szeged – Röszke elsőrendű főút, ami az 
autópályával közel párhuzamosan északnyugat – délkeleti tengellyel halad a közigazgatási területen. A 
főút a központi belterületet is kettészeli.  

Az M5 autópálya Budapest – Röszke irányába vezet, majd Röszke területén Szerbia határánál ér véget. 
Az autópálya Budapest déli területéről indul, majd halad tovább déli irányba, a két délre található megye 
székhelyére, Kecskemétre és Szegedre. Napi átlagos forgalom az autópályán 48944 jármű, ebből 7784 
a nehézgépjármű. A tervezett átsorolásnál a tervezett egyéb ipari jellegű hasznosításnál az alapanyag 
beszállításnál és a késztermék elszállításánál az autópálya hálózati szerepe a legjelentősebb, főként a 
Kecskeméti iparterületekhez való kapcsolódás miatt.  
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Az 5 sz. Budapest – Szeged – Röszke elsőrendű főút közúthálózati jelentősége az M5 autópálya teljes 
hosszon történő kiépítésével csökkent, a kiszolgált térségek forgalma az autópályára terelődött át. A 
főúton a közvetlen térségben az átlagos napi forgalom 4411 jármű, ebből nehézgépjármű forgalom 241.  

A 4607 jelű Albertirsa - Örkény összekötő út Örkény területén a Fő utcától az 5. számú elsőrendű főút-
hoz csatlakozóan indul, csomóponttal lekeresztezi az M5-ös autópályát, majd elhalad Pusztavacs – 
Dánszentmiklós belterületeitől délre, délkeletre Albertirsánál csatlakozik a 40. számú másodrendű főút-
hoz. A mellékút átlagos napi forgalma 2785 jármű, a nehézgépjárművek forgalma 282. A fejlesztés az út 
forgalmi terhelését biztosan növeli a hivatásforgalom kapcsán is és a teherforgalom kapcsán is, függet-
lenül attól, hogy a forgalmi terhelés növekedése a gyorsforgalmi úton vagy az elsőrendű főúton keletke-
zik. 

5205 j. Örkény - Tass összekötőút, a központi belterületen az 5. főúttól indul délnyugati irányba. Tatár-
szentgyörgyön - Kunpeszér - Kunbábony - Kunszentmiklóson keresztül az 51. számú másodrendű főút-
hoz csatlakozva ér véget Tass belterületénél. A területhasználati átsorolás szempontjából az összekö-
tőút jelentősége csekély, a fejlesztés megvalósulását követően a térség településeiből a munkába já-
rásnál tölthet be szerepet. 

A 46309 j. Örkény állomáshoz vezető út a 4607 jelű összekötő utat köti össze a vasút állomással. A 
fejlesztéshez kapcsolódóan gépjárműforgalom növekedés nem várható a bekötőúton. 

A 46113 jelű Örkény - Örkénytábor bekötőút kelet - délkelet felé teremt kapcsolatot Táborfalva és Ör-
kény vasúti bekötőútja között. Az út átlagos napi forgalma 1528 jármű, a nehézgépjárművek száma 118. 
A forgalom az úton a fejlesztés megvalósulását követően munkába járás kapcsán némileg erősödhet. 

A fejlesztés kapcsán a teleknagyságból következtethető forgalom 100-200 órai csúcs személygépjármű 
esetén, 1-5 nehézgépjármű esetén. Az egésznapra vetített forgalom 150-300 személygépjárműre és 
10-25 nehézteher gépjárműre kalkulálható. A nehézgépjármű terhelés várhatóan az autópályát érinti 
meghatározó módon a beszállítói célból következtethetően. A hivatásforgalom a gyorsforgalmi úton, a 
főúton és a mellékutakon is bonyolódhat. A munkába járásnál a személygépkocsi mellett a kerékpáros 
közlekedés jelentősége is növekedhet. Javasolt a belterületek között kerékpárút kiépítése a kiszabályo-
zott közterületi szélességen belül. 

5.3.3. Csomópontok 

A tervezési terület közelében a legfontosabb csomópont az M5 és a 4607 jelű út csomópontja. A cso-
mópont különszintű autópálya-csomópont. 

Örkény külterületén található a gokart pályához és az Euroring pályához vezető egyéb kiszolgáló út 
csomópontja az autópálya csomóponttól délnyugatra. A kiszolgáló út Hernád Fő utcájába köt be. A 
csomópont egyszerű „T” kereszteződés 2x1 forgalmi sávok között, kanyarodó sávok nélkül, „elsőbbség 
adás kötelező” forgalmi táblával szabályozottan az egyéb kiszolgáló útról érkezők előtt. A fejlesztés 
megvalósításához szükségessé válhat teherforgalomra méretezett kanyarodósávok kiépítése. 

Az egyéb kiszolgáló út mentén a földútcsatlakozásoknál, behajtóknál nem épült ki csomóponti elem. Az 
átsorolás révén fejleszthetővé váló telephely behajtóját csomópontként célszerű kiépíteni a teherforga-
lomhoz kapcsolódóan is és a többműszakos üzemeltetés esetén a személygépjárművekhez kapcsoló-
dóan is. a célzott használat még nem kiforrott nem ismert. A telephely nagyságából kiindulva a közel 
42ha 50%-os beépíthetősége jelentős forgalomnövekedést gerjeszthet. 

5.3.4. Közösségi közlekedés 

A beruházás létrehozásával kapcsolatban szükséges megvizsgálni menetrendszerinti autóbuszjáratok-
hoz való kapcsolódás igényét és lehetőségét. Valószínűsíthető a magántulajdonú üzemi járat indítása, 
amelynek járművei számára biztosítani kell a közutakon való biztonságos közlekedés lehetőségét. A 
fejlesztés közelében autóbuszmegálló helyet és fedett várót szükséges igény esetén elhelyezni.  
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5.3.5. Parkolás 

A tervezési területen közterületi parkolók nem találhatóak, az itt folytatott már működő technikai 
sportpályák (gokart pálya, Euroring pálya, benzinkút) esetében a parkolás telken belül megoldott. A még 
igénybe nem vett mezőgazdasági műveléssel érintett területeken nem jelentkezik parkolási igény. Az 
egyéb ipari gazdasági építési övezetbe átsorolni kívánt telken a hivatásforgalom parkolási igényét is és 
a gazdasági forgalom tehergépjárműveinek parkolási igényét is telken belül, teherbíró és vízzáró módon 
kell kiépíteni. A parkoló felületeket homok és olajfogóval, valamint 150m2-ként fásítva kell 
megvalósítani. 

5.3.6. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén 
jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom jelenleg nem zavarja a közúton folyó kerékpár-
forgalmat.  

A vizsgált területen önálló kerékpárút szintén nincs kiépítve. A fejleszteni kívánt telkeket 7m szélességű 
aszfaltburkolatú útfelület éri el, egyéb kiszolgáló útként. A gyalogjárda kiépítésére az út egyik oldalán 
sem került sor, a tervezési területen nincsen járda. A forgalmi sáv, vagy az útpadka vehető igénybe a 
gokart pálya a benzinkút és az Euroring pálya gyalogos megközelítésére. 

A tervezett egyéb ipari gyártó - szerelő üzem hivatásforgalmának egy része vélhetően kerékpáros köz-
lekedéssel történik majd, ezért szükséges megvizsgálni a kerékpárút hálózat fejlesztésének lehetősége-
it Hernád – Örkény – Táborfalva – Pusztavacs irányába. 

A szabályozási terv az egyéb kiszolgáló út földhivatali nyilvántartás szerinti szélessége helyett megnö-
velt szélességet szerepeltet a gyalogjárda és a kerékpárút befogadása érdekében.  

 

5.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A tervezési terület jelenleg nem közművesített a mezőgazdasági használatnak köszönhetően. A megfe-
lelő infrastruktúra kialakítása a fejlesztő érdeke. 

A hatályos HÉSZ a Gip jelű építési övezetben is a teljes közműellátást teszi kötelezővé.  

Vízellátás 

Örkény település vízellátó rendszere a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. ellátási területéhez, ezen belül a 
Dabasi Üzemigazgatósághoz tartozik. Az ivóvíz hálózat az 1970-es években került kiépítésre a telepü-
lésen, a vezetékhálózat teljes hosszúsága körülbelül 30 km. A hálózat egyes szakaszain eternit, máshol 
KPE vezetékek találhatók. A vízellátást egy 200 m3 űrtartalmú víztorony segítségével biztosítják. Az 
ivóvíz minősége kifogástalan, speciális tisztítási eljárásokra nincs szükség.  

A hálózatra a háztartások 90-95 %-a van rákötve, a rá nem kötött ingatlanoknál előfordul, hogy a veze-
tékes ivóvíz helyett fúrt kutakból nyerik az ivóvizet. A városi szintű fejlesztés során a vezetékek össze-
kötésével a hálózat biztonsága növelhető.  

A tervezett Gip jelű átsoroláshoz kapcsolódó fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell 
egyeztetni. A közel 50 éves hálózatra csak a jelentős az ipari-víz igénnyel nem járó fejlesztés 
kapcsolható. A terület közelében a vezetékhálózat bizonyos mértékben kiépített, az Eurorimg pályát ás 
a gokart pályát ellátó szinten. A nagyobb tűzszakaszú épületeknél arra kell törekedni, hogy a tűzivíz-
igény 50 %-a hálózatról kiadható legyen, vagy egyéb egyeztetett módon biztosított. Az új vízellátó 
hálózaton 100 m-enként felszíni tűzcsapokat kell létesíteni az oltóvíz kivétele érdekében.  
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Szennyvíz-elvezetés 

A település szennyvíz hálózata 1999-ben épült ki. Ekkor helyezték üzembe a településen eddig műkö-
dő, 500 m3 kapacitású, ráfolyásos (BIOCLEAR) rendszerű szennyvíztisztító mellett az SBR technoló-
giájú (szakaszos betáplálási rendszerű) szennyvíztisztítót. 

A szennyvíz hálózat gravitációs rendszerű, amely a településen 9 db rádió távirányítású átemelő segít-
ségével üzemel. A szennyvíz hálózatra a háztartások megközelítőleg 95 %-a kötött rá. 

Gazdasági fejlesztési terület szennyvíz és csapadékvíz ellátása a konkrét igények ismeretében 
határozható meg. A konkrét dolgozói szennyvíz kapacitást a célzott foglalkozatói létszámhoz kell 
igazítani. A terület a létező működő szennyvíztisztító közelében attól északra, 900-1000m-re 
helyezkedik el. ha az ipari jellegű szennyvíz előtisztítása szükséges azt telken belül kell megoldani, 
megépíteni. A hálózatra csak a jogszabályok szerinti vízminőségű szennyvíz engedhető. 

Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

A csapadékvíz elvezetését a meglévő árkok biztosítják jobbára szikkasztással. A fejlesztési terület csa-
padékvíz elvezetése szintén ezzel a megoldással biztosítható tekintettel a terület 42ha-os nagyságára. 
Ugyan akkor a csapadékvíz gyűjtését elvezetését tervezetten méretezetten kell megoldani. Az 50%-os 
beépítési mérték a hozzá kapcsolódó parkolófelületi igény, valamint a belső úthálózat vízzáróan burkolt 
felületei, szabadtéri manipulációs terei az összegyűlő csapadék vizek mennyiségét jelentősen megnö-
velik, főként záporok zivatarok idején. A több hektáros felületeken összegyűlő vizeket gyűjteni, elvezet-
ni, kezelni kell. 

Gázellátás 

Örkény településen a vezetékes földgáz 1992 óta elérhető. A gázszolgáltatást a Tiszántúli Gázszolgál-
tató Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt.) végzi. A gázellátás az országos távvezetéki rendszerre telepített 
pusztavacsi gázátadó állomásról történik, a vezetékrendszer közép-, illetve kisnyomású. 

A fejlesztések gázellátását a konkrét igények ismeretében kell méretezni, egyeztetni, fejleszteni. 

Villamos energia ellátás  

Örkény a NKM Áramhálózati Kft. ellátási területéhez tartozik. Az áramellátást összesen megközelítőleg 
4 km szigetelt és mintegy 33 km csupasz kábelen, 26 oszlopos és egy DHR 1 típusú közép-, kisfeszült-
ségű transzformátor állomás biztosítja.  

A fejlesztési területen tervezett kiszolgáló út nyugati oldalán halad 120kV-os szabadvezeték halad. 

A tervezett létesítmény elektromos áram igénye a konkrét fejlesztés műszaki paramétereinek 
ismeretében határozható meg. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. 

A tervezett hálózat földkábelben haladjon. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei, Geo-
termikus energia 

A területen törekedni kell a megújuló energiaforrások és környezettudatos energiagazdálkodás minél 
szélesebb körű alkalmazására. Az új beruházásoknál lehetőleg ilyen módon kell az 
energiagazdálkodást kialakítani, előkészíteni, a meglevő épületek, létesítmények esetén fokozatosan 
kell a hagyományos energiagazdálkodási módszerekről a környezettudatos alkalmazásokra áttérni. A 
környezettudatos energiagazdálkodásnak több módja létezik, legfontosabb a megfelelő építő és 
szigetelő anyagok használata, az energiatudatos tervezés, megújuló, környezetbarát energiák 
használata, napelemek, geotermikus és szél energia felhasználása. 
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5.5. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Örkény vezetékes telefonvonalai a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatási területébe tartoznak. A város 
területe a mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. 

 

5.6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A feltáró út és az autópálya csomópont közötti Euroring kapcsán a környékre készült előzetes régészeti 
feltárás. Ennek következménye, hogy a régészeti lelőhelyi érintettség a következő telkeken található: 
0148/1, 0144/11, 0144/11, 0144/11, 0143, 0134/9, 0134/10, 0134/11 hrsz-ú telkek.  

Az országos jogszabályi környezet a beruházás léptékéből adódóan szükségessé teheti az érintett kö-
zel 42 ha-on, az előzetes régészeti kutatást. 

Épített örökség szempontjából a fejleszteni kívánt telkeknek nincs érintettsége. A terület beépítetlen, 
egyedi tájérték nincs sem a telken sem a közvetlen környezetben.  
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HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁSA ÉS LEÍRÁSA 
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ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2018. (… …) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA A 

0132/2HRSZ-Ú ÉS A 0134/23HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓ RÉSZMÓDOSÍTÁS KAPCSÁN 
 
 

1. MELLÉKLET: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP MÓDOSÍTÁSA  1M-2018 JELŰ TERVLAP 
 
2. MELLÉKLET: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI RÉSZMÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 
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ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÖRKÉNY POLGÁRMESTERI HIVATALA 
ÖRKÉNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 2. 
2377 
 

K I V O N A T :  

Örkény Város önkormányzati képviselő-testületének 2018. …….. …-én tartott nyilvános üléséről: 
 
Tárgy: Örkény város településszerkezeti tervének részmódosítása a 0132/2hrsz-ú és a 0134/23hrsz-ú 

telkekre vonatkozóan egyéb ipari gazdasági átsorolás kapcsán. 
 
A képviselő-testület összesen … főből áll, jelen van … fő. A Képviselő-testület .. igen szavazattal, .. 
nem szavazattal, .. tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Örkény Város Önkormányzat képviselő-testülete ....../2018. (.... ....) önkormányzati határozata 
Örkény város 0132/2hrsz-ú és a 0134/23hrsz-ú telkeit érintő településszerkezeti tervi módosításról 

1. Örkény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a 110/2007. (X. 23.) Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv részmódosításához, a határozat mellékletét képező tervben foglaltak szerint. 

2. Jelen határozat 1. melléklete a 1m-2018 jelű településszerkezeti tervet módosító tervlap a 0134/23hrsz-ú és 
0132/2hrsz-ú telkek kapcsán, jelen határozat 2. melléklete a településszerkezeti terv részmódosításának 
leírása. 

3. Az 1. jelű településszerkezeti terv jelen döntés hatálya által érintett területén a korábbi Gksz jelű gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató, Ksr jelű különleges sport rekreációs és Ev jelű védőerdő besorolás hatályát veszti. 
A telkekről lekerül a szabályozási terv készítésének kötelezése is. 

4. A hatályos településszerkezeti leírásban a Gip gazdasági ipari terület-felhasználásra meghatározott 
szintterületi sűrűség 1,0-ről 1,5-re változik. 

5. A településszerkezeti tervek a 2 telken kívüli egyéb elhatározásai és besorolásai változatlanok maradnak a 
közigazgatási területen. 

6. Jelen határozat az elfogadást követő napon lép hatályba. 
 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Kovács István polgármester 

 

k.m.f. 
 
 

 
 

Kollár Zsolt  Kovács István 
jegyző  polgármester 

 
Kivonat hiteles! 
Örkény, 2018. ………… … 
 

 
 

Kollár Zsolt 
jegyző 
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2. MELLÉKLET  
A …/2018. (… …) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 
 

Örkény város településszerkezeti tervének részmódosítása 
a 0132/2hrsz-ú és a 0134/23hrsz-ú telkekre vonatkozóan 

egyéb ipari gazdasági átsorolás kapcsán 
 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a PMTrT szerint városias települési térségbe tartozó területen a 
terület-felhasználási besorolás a következők szerint változik.  

1. Terület-felhasználási besorolás a 0132/2hrsz-ú és a 0134/23hrsz-ú telkekre vonatkozóan megváltozik 
a szélesebb körű igénybevétel érdekében. A kereskedelmi szolgáltató tevékenység mellett a gyártó 
szerelő és raktározó tevékenység számára is szükséges hasznosítási lehetőséget biztosítani. Városi 
szinten nem igény a különleges sport rekreáció céljára az érintett 0134/23hrsz-ú telek felét 
fenntartani. Az egységes, megközelítően 42ha-os telek földrajzi elhelyezkedése közigazgatási 
területen belüli helyzete a Gip jelű egyéb ipari terület-felhasználási átsorolást teszi indokolttá. 

2. Településszerkezet szempontjából a Gip jelű gazdasági hasznosítású telek ketté osztása Ev jelű 
sávval indokolatlan, csak a telek hasznosíthatatlanságához vezet. A területen és a terület közelében 
sincs erdő, a technikai sportok és a gazdasági tevékenység sem igényel védelmet. A biológiai 
aktivitás érték egyensúly megmaradását a szabályozási terven rögzített telken belüli többszintes 
zöldfelület biztosítja. 

3. Jelen módosítással érintett rész a szerkezetet alakító infrastrukturális fő elemeket (gyorsforgalmi út 
országos mellékút, szénhidrogén szállító vezeték, 20kV-os és 120kV-os villamos szabadvezeték), a 
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítást és elrendezést nem változtatja meg, a 
korábban rossz helyre jelölt vezetékeket valós helyükre teszi. A területrendezési térségi besorolások 
jellegét és nagyságát sem változtatja meg. Kizárólag a 0132/2hrsz-ú és a 0134/23hrsz-ú telket 
érinti a településszerkezeti terv módosítása. 

4. Tájvédelmi és természetvédelmi érintettsége a módosításnak nincsen. A 0134/23 hrsz-ú telek 
északnyugatról csak határos az ökológiai folyosóval, a telken nincsen védett vagy védelemre 
tervezett természeti elem. 

5. A zöldfelületi rendszer gazdagodik. A mezőgazdasági használatból adódó időszakos 
növényborítottság helyett a biológiai aktivitás érték egyensúly biztosítása érdekében a 0134/23hrsz-
ú telek északnyugati és délnyugati határa mentén szerkezeti jelentőségű háromszintes zöldfelület 
alakítandó ki telken belül. 

6. A módosítások kapcsán beépítésre szánt területek kijelölésének cseréjére kerül sor. A Ksr és a Gksz 
besorolás és az Ev sáv átkerül Gip jelű gazdasági egyéb ipari besorolásba. A kért és kapott 
adatszolgáltatásból kiderült, hogy a területen nincs és nem is tervezett erdő. 

Az egyes terület-felhasználási változások kismértékben módosítják a város települési terület-
felhasználási területi mérlegét, a következő táblázatnak megfelelően: 

TERÜLETI MÉRLEG VÁLTOZÁSA 

Hatályos terület-felhasználási egység terület 

(ha) 

tervezett területfelhasználás Változás 

(ha) 

Beépítésre szánt területfelhasználás 

Gksz jelű 

gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató terület 

-18,0 Gip jelű gazdasági egyéb ipari +18,0 
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Ksr jelű 

különleges sport rekreációs terület 

-19,5 Gip jelű gazdasági egyéb ipari +19,5 

Beépítésre nem szánt területfelhasználás: 

Ev jelű tervezett erdő  -4,5 Gip jelű gazdasági egyéb ipari +4,5 

Városi szinten a Gksz és a Ksr jelű területfelhasználás csökken, de összességében a gazdasági 
hasznosításnak munkahelyteremtésnek teret adó besorolások területi nagysága, a városias települési 
térség nagysága nem változnak. A Gip jelű gazdasági egyéb ipari terület-felhasználási besorolás közel 
42ha-ral növekszik. 

7. A biológiai aktivitásérték egyensúly alakulása 

A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a 
törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A Gksz és a Ksr 
területfelhasználás között a hatályos TSZT Ev jelű terület-felhasználást határoz meg. A tervmódosítás a 
besorolást megszünteti a kért és kapott adatszolgáltatás alapján. A biológiai aktivitásérték 
egyensúlyának megőrzése érdekében a szabályozási terv többszintes zöldfelületeket jelöl ki telken 
belül. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Az átsorolás 0,6 pontérték többletet eredményez, vagyis a biológiai aktivitás érték egyensúlyban marad. 

8. Területrendezési tervvel való összhang igazolása 

A megyei tervhez viszonyított területi mérleg nem változik. Minden besorolás csere a városias 
települési térségen belül keletkezik. Nem változnak sem a térségi terület-felhasználási, sem a térségi 
övezeti lehatárolások. 

 

Örkény, 2018. …………….. … 

 

   
Kovács István   Kollár Zsolt 
polgármester   jegyző 

 

Igénybe vett területek: 

Jelenlegi területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték 

1. Ev jelű tervezett véderdő, 20kV-os villamos 
szabadvezetékkel. 

4,5 9 40,5 

Összesen:  40,5 

Tervezett területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték 

1.a Gip jelű területfelhasználás északnyugati 
és délnyugati telekhatára mentén 30m-es 
szélességben háromszintű zöldfelülettel  

4,5 7 31,5 

1.b Gip jelű területfelhasználás, a 120kV-os 
villamos szabadvezeték és védőtávolsága 
nyomvonalán telekhez rendelt kétszintű 
zöldfelület 

1,6 6 9,6 

Összesen:  41,1 
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RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZMÓDOSÍTÁSA ÉS MELLÉKLETE 
 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2018. (... ...)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 9/2007. (X. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZMÓDOSÍTÁSA – RENDELET-TERVEZET 

 

MELLÉKLETEK: 

1. MELLÉKLET: A 3/M-2018 JELŰ A 134/23HRSZ-T ÉS A 0132/2HRSZ-T ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI TERVI 

MÓDOSÍTÁS  
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Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (... ...) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2007. (X. 18.) képviselő-testületi rendelet részmódosításáról 

 

Örkény Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. § 
és 42.§ (4) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek, valamint a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 7/2017. (VI. 24.) önkormányzati rendelet szerinti véleményezési eljárásban részt vevő 
partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el  

 

1. § 

Örkény Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló 9/2007. (X. 18.) képviselő-
testületi rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 1. § (2) bekezdése a következő rendelkezésre változik: 
„(2) A HÉSZ mellékletei: 

a) 2. rajzszámú: Belterületi szabályozási tervlap (M = 1: 4000) 
b) 3. rajzszámú: Külterületi szabályozási tervlap (M = 1: 10000) 
c) 3/M-2018 rajzszámú: 0132/2hrsz és a 0134/23hrsz-t érintő szabályozási terv (M=1:8000)” 

 
 

Záró rendelkezés 
2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését elfogadást követő napon lép hatályba. 
 
Örkény, 2018. … … 
 
 
 

……………………………….. ……………………………… 
   Kovács István Kollár Zsolt 

polgármester jegyző 
 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2018. ……… … napján 
 
 
 

………………………………. 
..Kollár Zsolt  

jegyző 





 

 

MELLÉKLETEK 

 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
 

 
ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2018. (VI. 28.) HATÁROZATA KIEMELT FEJLESZTÉSI 

TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL 
 
FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TEMATIKÁJÁRA VONATKOZÓAN 
 
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ, ÖSSZEFOGLALÓ INDOKLÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALMÁRA VONATKOZÓAN ÖRKÉNY 

KÜLTERÜLETÉN AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA KÖZELÉBEN A 0132/2HRSZ-Ú ÉS A 0134/23HRSZ-Ú TELKEK GAZDASÁGI 

FEJLESZTÉSE KAPCSÁN. 

Mivel Örkény város hatályos településrendezési eszközei még az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6.-án 
hatályos tartalmi követelményei szerint készültek, így azok módosítási dokumentációja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 45.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési 
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készülhet. A településszerkezeti tervi 
módosításhoz, valamint a helyi építési szabályzat módosításához közös megalapozó vizsgálat és alátámasztó 
munkarész készül a módosítás jellegéhez, településen belüli jelentőségéhez igazodóan.  

A hatályos tervekhez nem készült a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti részletesebb, kiegészített, 
aktualizált megalapozó vizsgálat. Jelen módosításhoz sem szükséges mivel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 3/A. § (2) bekezdés értelmében a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati 
főépítész írásban határozhatja meg. Jelen esetben tekintettel arra, hogy a beépítésre szánt területhasználat 2007 
óta jogszerű, a telkeken az építési övezeti csere csak minimális aktualizálási igényt vet fel. A Gksz gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató és a Ksr különleges sport rekreáció (bármit is jelentsen) is gazdasági munkahely 
teremtő hasznosítás ugyan úgy ahogy a Gip egyéb ipari gyártó szerelő raktározó hasznosítás. Ez szűkíti a 
vizsgálatok és alátámasztói javaslatok részletességének szükségességét. A koncepció részletes elemzése 
összevetése nem indokolt nem szükséges. A munkahelyteremtés építésjogi megteremtése bele illik a 
településfejlesztési koncepcióba, vonzóvá teszi a betelepülők számára a várost. A településhez való kötődést a 
helyben dolgozás erősítheti. A terület-felhasználási átsorolás kapcsán vizsgálni szükséges a térségi 
területrendezési tervekkel, a hatályos településrendezési eszközökkel, a településszerkezeti összefüggésekkel 
való összhangot. A pontos igények még nem körvonalazódta, a közműhálózati fejlesztésekre, vezetékes és 
vezeték nélküli hírközlési hálózatra gyakorolt hatás csak általánosan fogalmazható meg. Katasztrófa védelmi 
elemzés és a szakági elemzések vizsgálatok javaslatok elkészítését a Gip-be sorolás nem teszi szükségessé. 

A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításához az alátámasztó munkarészek tematikáját az 
alábbiak szerint kell kidolgozni: 

Megalapozó vizsgálat (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet) : 

1.6. Településrendezési tervi előzmények vizsgálata az érintett telkek vonatkozásában. 

1.14.1.1.Településszerkezeti összefüggések: a módosítással érintett telkek elhelyezkedése, települési 
kapcsolatai. 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata a Gksz, Ksr, EvGip terület-felhasználási besorolás cserék 
kapcsán. 

Alátámasztó javaslat (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. melléklet): 

10.1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

14.2. A szakági javaslatok kizárólag a tervezési területre vonatkozóan készülnek, abban az esetben, ha az 
építési övezeti átsorolási változtatásból adódóan az adott szakági javaslat is módosul. 

37.5. Környezeti hatások és feltételek csak a változás mértékében 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása 
alapján kell eldönteni. Mivel tervezett módosítások megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást a jelenleg 
hatályos településszerkezeti tervhez képest nem keletkeztet, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem 
szükséges az önkormányzat véleménye szerint.  A tényleges beruházáshoz kapcsolódik majd környezeti 
hatásvizsgálat készíttetése a fejlesztési nagyságból és a tevékenységből következően.  

 

Örkény, 2018. szeptember 20. 

A Polgármester megbízásából:    főépítész 
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PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 
ÖSSZEFOGLALÓ INDOKLÁS 

A 0132/2HRSZ ÉS A 0134/23HRSZ-Ú TELEK GIP JELŰ EGYÉB IPARI GAZDASÁGI ÁTSOROLÁSA KAPCSÁN 
 

Örkény önkormányzatának fontos fejlesztési elképzelése a település megtartó képességének növelése, 
az élhető település megteremtése. Ennek egyik eleme az ipari célú betelepülések, gyártó szerelő 
raktározó fejlesztések segítése.  

Vicario Kft. Ipari gazdasági fejlesztést szeretne végrehajtani Örkény 0134/23hrsz-ú és 0132/2hrsz-ú 
külterületi ingatlanán. A fejlesztési szándék ipari termelő tevékenység városba fogadása, a kecskeméti 
Mercedes autógyár felé beszállítói háttérbázis, beruházással történő megteremtése. A 47/2018. (VI. 
28.) önkormányzati határozat révén a beruházás önkormányzati szempontból kiemelt beruházásként 
kezelhető. A terület az M5-ös autópályától nyugatra helyezkedik el. Az autópálya csomóponthoz 
nyugatról közvetlenül az Euroring technikai sportpályája kapcsolódik. A telkek terület-felhasználását a 
településszerkezeti terv rögzíti szabályozási tervi kötelezéssel. Az építési jogot csak a szabályozási terv 
készítése adhatja meg. Tervkészítés viszont a kedvezőbb terület-felhasználást, a beszállítói 
tevékenységet befogadó módosítást is lehetővé teheti a gazdasági célú hasznosításon belül. A jelenleg 
egybe használt, 42ha-t meghaladó szántóterület egységes fejlesztését teszi lehetővé az önkormányzati 
szempontból kiemelt módosítás.  
A hatályos tervek 2007-ben készültek, ezek módosulnak az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos 
tartalmi követelménye szerint. 

A 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében településrendezési eszköz 
egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, amennyiben az „a képviselő-testület döntésével 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt". Mivel 
jelen esetben egy adott kiemelt beszállítói fejlesztés megvalósítása céljából szükséges a 
településszerkezeti terv, a HÉSZ és vonatkozó szabályozási terv módosítása, ezért az Önkormányzat a 
tárgyalásos eljárás lefolytatását kezdeményezi. 
Jelen egyeztetési dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében 
meghatározott végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásához, valamint az ezt megelőző 
partnerségi egyeztetés lefolytatásához készült. 
A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteit, a településfejlesztési koncepció 
elhatározásait és a településszerkezeti terv koncepcionális javaslatait nem érinti. A munkahelyteremtés 
és a helyben foglalkoztatás szélesítése koncepcionális szándék. A módosítás célja a 
munkahelyteremtés számára a terület előkészítése. A változás keretében a beépítésre szánt Gksz és 
Ksr területek átkerülnek beépítésre szánt Gip jelű egyéb ipari gazdasági terület-felhasználásba. A 450m 
széles telket szélességben megosztó, használatot korlátozó Ev jelű véderdősáv kikerül a tervből, 
szabályozási eszközzé alakul, két és háromszintű zöldfelületként a telekhatárok mentén. A módosítás a 
meglévő besorolásokat átrendezi, nem kerül sor új beépítésre szánt területfelhasználás kijelölésére, a 
biológiai aktivitás érték egyensúlyában sem keletkezik változás. 
 

A fentiekben vázoltak alapján, a jogszabályi tartalommal készült a módosítás dokumentációja. 

 

Örkény, 2018. szeptember 20. 
…………………………………….. 

                        főépítész 




