
 

  

 

 
 
 

ÖRKÉNY VÁROS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS KÜLTERÜLETI 

SZABÁLYOZÁSI TERVE RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

ÚJ IPARI-PARK, LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS VÁMUDVAR LÉTREHOZÁSA KAPCSÁN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint 

 
 

2021. NOVEMBER 



 

ÖRKÉNY VÁROS 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS A MELLÉKLTÉT KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERV 
RÉSZMÓDOSÍTÁSA 

ÚJ IPARI-PARK, LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS VÁMUDVAR LÉTREHOZÁSA KAPCSÁN 

 

 
KÉSZÍTETTÉK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

2021. NOVEMBER 

Településrendezés: TÉR-T-REND Kft. 

 Cseri Gabriella 
településmérnök, terület-és településfejlesztő szociológus 
településtervező: TT-01-4867 

Wolf Beáta  
okl. építészmérnök, városgazdálkodási mérnök 
vezető településtervező: TT/1É-01-2384 

Révész László  
településmérnök 

Farkas Zsuzsanna 
okl. tájépítészmérnök 

Tájrendezés, 
 környezetalakítás: 

Adorján Anna 
okl. tájépítészmérnök, településmérnök 
településrendezési zöldfelületi és tájrendező tervező, TK 13-1263 

Közlekedés: TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 

Tóth Attila Gábor 
okl. építőmérnök, településmérnök 
településtervezési közlekedési tervező, Tkö-01-10559 

Közművek, hírközlés: 
 

Orosz István Péter 
okl. villamosmérnök 
településtervezési energiaközmű és hírközlési tervező, TE, TH-01-67717 
 

Szabó Krisztián 
okl. építőmérnök 
településtervezési víziközmű tervező,  TV 01-16166  



ÖRKÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 TÉR-T-REND KFT.  1 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATI és AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATI MUNKARÉSZ 
 

TARTALOM 

1. ELŐZMÉNYEK ............................................................................................................................................................. 2 

2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ............................................................................................................................................ 4 
2.1. TERVEZÉSI TERÜLET TÖMBJÉNEK LEHATÁROLÁSA ......................................................................................................... 4 
2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK .................................................................................................................... 4 
2.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA ...................................................................................................... 5 

2.3.1. Jelenlegi területhasználat ismertetése .......................................................................................................... 5 
2.3.2. Tulajdoni viszonyok ....................................................................................................................................... 5 
2.3.3. Térszerkezeti-földrajzi adottságok ................................................................................................................ 5 

2.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK, ELŐÍRÁSAI ............................................................................................ 6 
2.4.1. A hatályos településszerkezeti terv (TSzT) ................................................................................................... 6 
2.4.2. A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) és melléklete ............................................................................. 6 
2.4.3. Településképi rendelet (Tkr) és Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) .................................................... 7 

2.5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL .............................................................................................................. 7 
2.5.1. Országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózati elemek ....................................................................... 9 
2.5.2. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák .................................................................................... 9 
2.5.3. Országos és térségi övezetek ....................................................................................................................... 9 
2.5.4. Egyéb, területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok .................................................................... 15 

3. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA ...................................................................................................................... 15 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT .......................................................................................................... 16 
4.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA ....................................................................................... 16 

4.1.1. Településszerkezeti terv megtartása ........................................................................................................... 16 
4.1.2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítási javaslata ........................................................... 16 

4.2. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA ÉS ÖSSZHANGJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL .......................................... 17 
4.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS ................................................................................................... 17 
4.4. A TERÜLETI MÉRLEG ÉS A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI EGYENSÚLY ........................................................................................ 18 

5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK ......................................................................................................................... 18 
5.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT ............................................................................................................... 18 
5.2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT, KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ................................. 18 

5.2.1. A tervezett beruházás és környezeti hatásai ............................................................................................... 19 
5.2.2. Levegőtisztaság-védelem ............................................................................................................................ 19 
5.2.3. Talajvédelem, felszíni és felszín alatti vizek védelme ................................................................................. 19 
5.2.4. Természet- és tájvédelem ............................................................................................................................ 19 
5.2.5. Klímaadaptáció ............................................................................................................................................ 20 
5.2.6. Hulladékgazdálkodás ................................................................................................................................... 21 
5.2.7. Zaj és rezgés elleni védelem........................................................................................................................ 21 

5.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT .......................................................................................................................................... 21 
5.3.1. Közlekedési hálózat vizsgálata és javaslatai............................................................................................... 21 
5.3.2. Úthálózat ...................................................................................................................................................... 21 
5.3.3. Csomópontok .............................................................................................................................................. 22 
5.3.4. Közösségi közlekedés ................................................................................................................................. 22 
5.3.5. Parkolás ....................................................................................................................................................... 23 
5.3.6. Gyalogos és kerékpáros közlekedés ........................................................................................................... 23 

5.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT ....................................................................................................................................... 23 
5.4.1. Vízellátás ...................................................................................................................................................... 23 
5.4.2. Szennyvízelvezetés ...................................................................................................................................... 24 
5.4.3. Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés............................................................................................... 26 
5.4.4. Gázellátás .................................................................................................................................................... 27 
5.4.5. Villamosenergia-ellátás ............................................................................................................................... 27 
5.4.6. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei ................ 28 

5.5. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ..................................................................................... 29 
5.6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM ................................................................................................................................................. 30 

 



ÖRKÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 TÉR-T-REND KFT.  2 

1. ELŐZMÉNYEK 

Örkény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településfejlesztési elképzelései alapján, a keleti közigaz-
gatási területen, az autópálya melletti Gip jelű területfelhasználásba sorolt, és szabályozási terv készítésére köte-
lezett részterületre vonatkozóan elkészítteti a kiemelt fejlesztés terülétére az építési jogot adó szabályozási 
tervet, valamint a szükséges hatályos HÉSZ módosítást. A tervezési feladattal az önkormányzat a TÉR-t-
REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft.-t bízta meg. 

A hatályos településrendezési eszközök 2007-ben készültek (készítette: PESTTERV Kft.), majd az eltelt évek 
során többször, több részterületen módosultak. 

A település északkeleti részén áthaladó M5-ös autópálya menti terület hasznosítása időszerűvé vált, az ör-
kényi pihenőhely közelében. A 2700, 2701/1-3, 2702, 2703/1-2, 2704, 2750, 2800, 2801 és 2802 hrsz-ú földrész-
leteken – új ipari park létrehozása az elérendő cél, közel ~ 74 ha-os területen. A gazdasági célú beruházás az 
M5-ös autópályán átmenő teherforgalomhoz kapcsolódik: logisztikai központ, parkolók, pihenők létesülnének. A 
tervezett fejlesztések megvalósulásához szükséges az építési jogok, lehetőségek és az infrastruktúra-hálózat 
vizsgálata a hatályos településszerkezeti tervben jellemzően egyéb ipari gazdasági területfelhasználásba tartozó, 
de szabályozási terv készítési kötelezettséggel érintett területre. A tervezett fejlesztések a településfejlesztési 
koncepció elhatározásaival és a településszerkezeti terv koncepcionális javaslataival összhangban van-
nak, azokkal nem ellentétesek. 

Örkény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében,  
a 32/2021. (VI. 14.) számú önkormányzati határozatában a tervi módosítások által lehatárolt területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította, így a szabályozási terv készítés és a HÉSZ módosítás egyeztetése történhet 
tárgyalásos eljárás szerint. 

Jelen módosítás célja a fejlesztési elképzelések és a felmerült önkormányzati igények figyelembevételével a 
módosítással érintett területen az építési jogok, a fejlesztési területet feltáró infrastruktúrahálózatok vizsgálata, 
valamint a szabályozási elemek pontosítása. A módosítási igény nagyobbrészt beépítésre szánt külterületen és 
már korábban kijelölt fejlesztési területen jelentkezett, a településszerkezeti terv részeként korábban meghatáro-
zott beépítési sűrűség 1,0 értéke nem változik, a területhasználati és beépítési intenzitások ez alapján kerülnek 
meghatározásra. A tervkészítés a magasabb szintű területrendezési tervek kereteit nem érintik.  

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (5) bekezdése szerinti előzetes adatszolgáltatás-kérés megtörtént a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, va-
lamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. melléklete, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete figye-
lembevételével. A rendelkezésre bocsátott, releváns adatok beépültek jelen tervezési folyamatba. 

A tárgyalásos eljárás szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § és 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési 
eszköz munkarészei a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg készülnek. A szabályozási terv és HÉSZ módosítás  
tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni kell a partnerekkel. A 
településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a 7/2017. (VI. 24.) sz. önkormányzati 
rendeletével döntött. A partnerségi véleményezés során érkező észrevétel, vélemény, javaslat - a képviselő-
testület mérlegelése és döntése alapján - beépül a jóváhagyandó munkarészek tervezetébe. A partnerségi 
egyeztetés lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására, mely során a 
polgármester a teljes tervdokumentációt és az egyeztetés folyamán keletkezett iratanyagot, a képviselő-testületi 
döntéseket megküldi az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetés lefolytatásához készült. 

A dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a helyi építési szabályzat módosítását és 
annak mellékleteként a szabályozási tervet, valamint a közös vizsgálati és alátámasztó javaslati munkarésze-
ket. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot a 
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módosítás jellegéhez igazodóan a módosítás várható hatása szerinti területre kell elkészíteni. Jelen dokumentá-
ció részeként a meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerültek kidolgozásra, 
amelyeket a változtatási igény érint. Jelen módosítás keretében nem kerül sor a szabályozási tervek egységes 
összeszerkesztésére. 

A településrendezési eszközök módosítási dokumentációja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi előírá-
sainak és 6. melléklet szerinti jelmagyarázatának megfelelően, valamint az OTÉK 2021. VII. 14-én hatályos 
előírásainak figyelembevételével készült. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdé-
se 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 beruházások megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást nem keletkeztet a ko-
rábbi tervi állapothoz képest, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása önkormányzat véleménye szerint 
nem szükséges. A területfelhasználási besorolások nem változnak és a közvetlen szomszédságban haladó 
autópálya környezetterhelő hatásai sem változnak. A földrészletek, az adottságokból fakadóan, csak az egyéb 
ipari hasznosításra predesztináltak. 

Jelen módosítás kapcsán külön örökségvédelmi hatástanulmány nem készül. A módosítás telkeinek nincs 
érintettsége műemlékkel, régészeti lelőhellyel, sem országosan, sem helyileg védett építészeti értékkel. 

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként 
átadott, földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által szolgáltatott ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 
digitális adatállománya alapján. Az adatszolgáltatás sorszáma: 2114. 
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2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

2.1. TERVEZÉSI TERÜLET TÖMBJÉNEK LEHATÁROLÁSA 

A felmerült fejlesztési igény a Vasi-rét dűlőben, a 
keleti közigazgatási határ mellett, az M5-ös autópálya 
örkényi pihenőhelyétől nyugatra - délnyugatra, a 4607 
jelű Albertirsa–Örkény összekötõ úttal alkotott cso-
mópontjától délre-délkeletre elhelyezkedő területeten 
van. A hasznosítás, a belterületi helyrajzi számmal 
rendelkező 2700, 2701/1-3, 2702,  
2703/1-2, 2704, 2750, 2800, 2801 és 2802 hrsz-ú 
telkeket, érinti. A tervezési terület a feltáró önkor-
mányzati utakkal együtt 74 ha. A tervezési területbe 
ékelődnek a 053/2, 054/4, 059/29-30 hrsz-ú külterületi 
földrészletek, amelyeket a tervezett módosítás, öve-
zeti átsorolás nem érint. 

A tervezési terület tömbjét északkeleten a közigazga-
tási határ (Pusztavacs irányába) és az M5 autópálya, 
délkeleten a közigazgatási határ (Táborfalva irányá-
ba), délnyugaton a Rákóczi út (a 46113 j. Örkény–
Örkénytábor bekötőút) és magántulajdonú szántók, 
északnyugaton pedig a 4607 j. út határolják. A terület-
től északnyugatra található az Euro-Ring technikai 
sportpálya, a többi irányban az örkényi közigazgatási 
területen a tényleges használat szerint szántókkal, a 
pusztavacsi és a táborfalvi területeken jellemzően 
erdőkkel szomszédos. 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

 

2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A település alig több, mint másfél évtizede, 2004-ben vált várossá. A közigazgatási terület északkeleti részét 
érintő M5-ös autópálya bekapcsolja a települést az országos gyorsforgalmi közlekedéshálózati rendszerbe. Emel-
lett az 5. számú elsőrendű főút is áthalad a közigazgatási területen, érintve a település központi belterületét. A két 
országos jelentőségű közút által közrezárt területen a 142. számú vasúti mellékvonal halad át. A felsorolt közle-
kedési nyomvonalak révén a város részese a megyén belüli és a megyén áthaladó, Kecskemét felé irányuló 
kereskedelmi és gazdasági áramlatoknak. 

A település szerkezetét alapvetően a három délkelet–északnyugat irányú közlekedési nyomvonal határozza meg. 
Az autópálya menti területeken a korábbi mezőgazdasági területhasználatokat fokozatosan váltják fel a különbö-
ző gazdasági és különleges funkciók: a módosítási helyszíntől északnyugatra az Euro-Ring versenypálya és ipari 
gazdasági, valamint különleges sport-rekreációs célra kijelölt területek találhatóak. A szabályozási terv készítés-
sel érintett terület az M5-ös autópálya és a 4607 j. Albertirsa – Örkény összekötõút közös csomópontjától délre-
délkeletre helyezkedik el. A tervezési terület feltárását a 4607 jelű összekötő úthoz közvetlenül csatlakozó külte-
rületi földút biztosítja, amelynek fejlesztése (megfelelő szélességben, 2x1 forgalmi sávon teherbíró burkolattal 
ellátva, csapadékvíz elvezetés megoldásával) szintén a módosítás egyik célja. Ezáltal a tervezési terület nem-
csak az autópályáról közelíthető meg rendkívül rövid úton, hanem Örkény központi belterülete és a szomszédos 
települések elérése szempontjából is kedvező az elhelyezkedése. Utóbbi hivatásforgalmi szempontból válhat 
jelentőssé. A hivatásforgalom Örkény belterülete és a térség egyéb települései felől várható. 

A tervezett gazdasági tevékenységhez kapcsolódó forgalom nem terheli a központi belterület védendő terület-
használatait, és a szomszédos települések (Táborfalva, Hernád, Pusztavacs) lakóterületei felé sem jelent kör-
nyezeti terhet. A legközelebbi lakótelkek Örkényen belül 0,9 km, Hernád esetében 1,5 km  távolságra találhatóak. 
Táborfalva közigazgatási területén a Rákóczi út mentén szétszórtan helyezkednek el lakótelkek, ezek közül a 
legközelebbi a tervezési területtől 200 m-re van.  
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2.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.3.1. Jelenlegi területhasználat ismertetése  

A tervezési terület, 128-132 m között hullámzó tenger-
szint feletti magassággal, síknak tekinthető. Az érintett 
földrészletek mezőgazdasági művelés alól kivett telkek, 
amelyeken jelenleg még nagytáblás szántóföldi műve-
lés folyik. A területbe ékelődő két kisebb erdőtömb a 
kivétel: faanyagtermelő akácos, hazai nyáras a 059/30 
hrsz-ú telken és mezővédő akácos a 2701/1, 2702 
telkek egy részén, a (058) hrsz-ú önkormányzati közte-
rületi út mentén. Szántó művelési ágba tartoznak a 
054/4, 059/29 hrsz-ú telkek. Az erdők 
területfelhasználását és területhasználatát a módosítás 
nem érinti, továbbra is erdőterület besorolásban ma-
radnak. 

Az autópályát Örkény közigazgatási területén az érin-
tett szakaszon nem kíséri erdősáv, azonban a 
pusztavacsi és a táborfalvi oldalon nemesnyár- és 
akácültetvények húzódnak, amelyek a vizsgált terület-
tel is szomszédosak. A tervezési terület északnyugati 
határát képező 4607 jelű összekötő út mentén szaka-
szosan beakácosodott sáv húzódik. 

 

A TERVEZÉSI TERÜLET, MŰVELÉSI ÁGAK SZERINT 

A fejlesztési terület belsejét földutak tárják fel, amelyek a 4607 jelű összekötő úthoz és a 46113 jelű bekötőúthoz 
(Rákóczi út) csatlakoznak esetleg sárrázóval. A szántókat az erdősávok mellett néhány helyen, jellemzően az 
utak mentén spontán nőtt növénysáv tagolja. 

2.3.2. Tulajdoni viszonyok 

A módosítási helyszínt jelenlegi használata szerint és a tervek szerint a jövőbeli beruházásokat is kiszolgálni 
hivatott utak (hrsz. (056), (058), (060) önkormányzati tulajdonúak. A tervezett ipari gazdasági fejlesztések telkei 
természetes személyek, vállalkozások tulajdonában vannak. 

2.3.3. Térszerkezeti-földrajzi adottságok 

Örkény város fejlődését, a budapesti agglomeráció és Kecskemét vonzása mellett meghatározza, hogy az ország 
egyik legjelentősebb közlekedési tengelye közelében helyezkedik el. Az M5-ös autópálya gazdasági szempontból 
főtengelynek tekinthető Budapest – Kecskemét – Szeged és az országhatár irányában, amely 2x2 forgalmi sávon 
bonyolít jelentős térségi és nemzetközi teherforgalmat. Örkény földrajzi adottságai alkalmassá teszik a települést, 
főként az autópálya menti területeket a balkáni teherforgalom kiszolgálását biztosító Logisztikai és Vámközpont 
befogadására. 

Az igénybevenni kívánt, lehatárolt fejlesztési terület ideális helyen van a nemzetközi áruforgalomhoz kapcsolódó 
szolgáltatások telepítése szempontjából. Az egyes telkek az autópálya Pusztavacs – Örkény csomópontjától 300-
1500 m-es távolságban találhatók. A 4607 jelű Albertirsa – Örkény összekötő út közvetlen kapcsolatot biztosít a 
vizsgált terület és az autópálya csomópontja között. 

A város központi belterülete, Táborfalva és Hernád belterülete is jól megközelíthető gépjárművel, kerékpárral 
egyaránt, kedvezőek a munkábajárás feltételei a térség településeiről. 

A tervezési részterület a jelenlegi úthálózatról közvetlenül megközelíthető, jól feltárt. Közúthálózati fej-
lesztési igényt kizárólag a terület belsejében, a külterületi önkormányzati utak támasztanak. 
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2.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK, ELŐÍRÁSAI 

2.4.1. A hatályos településszerkezeti terv (TSzT) 

A hatályos településszerkezeti terv szerint a közigaz-
gatási határ, az M5 autópálya, a 4607 j. és a 46113 j. 
országos mellékutak által határolt terület Gip jelű 
ipari gazdasági területfelhasználásba tartozik, 
amelynek szintterületi mutatója 1,0. Ez azt jelenti, 
hogy az utak és az erdők nélküli telekrészeken 45%-
os beépíthetőséggel 2,5 bruttó szint építhető. Logisz-
tikai tevékenység számára ez tág hasznosításí lehe-
tőség. változtatása nem indokolt nem szükséges. A 
besoroláshoz építési jog nem társul, a terület szabá-
lyozási terv készítési kötelezettséggel érintett. 

A beékelődő erdőtömbök E jelű erdőterület besoro-
lással szerepelnek a hatályos terven. 

A terv készítésekor még külterületi besorolású telke-
ket a keleti oldalon az autópálya 100 m-es, nyugaton 
az országos mellékút 50 m-es védősávja érinti. A 
védősávnak a Gip jelű egyéb ipari gazdasági haszno-
sításra kedvezőtlen korlátozó hatása nincsen. A terü-
let nyugati részét középfeszültségű elektromos 
vezeték szeli át észak–dél tengellyel (a tervi jelölés 
szerint). 

A TSzT a 4607 jelű összekötő út mentén tervezett 
kerékpárutat jelöl. 

 
KIVÁGAT A 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBŐL 

 

2.4.2. A hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) és melléklete 

Az elfogadás óta több alkalommal módosított HÉSZ 
rajzi melléklete, a hatályos szabályozási terv a módo-
sítással érintett telkeket nem sorolja építési övezetbe, 
mivel a településszerkezeti terv a Gip jelű 
területfelhasználási besorolású telkek hasznosítható-
ságát szabályozási terv készítéséhez köti. Az ipari 
gazdasági célú hasznosításig tartó átmeneti időre a 
szántóterületek Má-á jelű általános mezőgazdasági 
övezetbe kerültek, amelyben beépítés nincs megen-
gedve.  

A településszerkezeti tervnek megfelelően a tervezési 
területbe északon beékelődő erdőterület (hrsz. 
059/30) erdő, azon belül védelmi erdő övezeti besoro-
lásba került. A 2701/1, 2702 hrsz-ú telkek egy részét 
lefedő erdőtömb esetében azonban, bár övezeti határ 
választja el a szomszédos szántóktól, hiányzik az 
övezeti jelölés. Feltételezhető hogy a véderdő Ev jele 
csak rajzolási hibaként maradt le. 

Az autópálya, a 4607 j. összekötő út és a 46113 j. 
bekötőút KÖu jelű közlekedési övezetbe tartoznak, az 
autópálya esetében 100 m-es, az országos mellék-
utak esetében 50 m-es védősávval. 

 
KIVÁGAT A 9/2007. (X. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL 

JÓVÁHAGYOTT KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVBŐL 
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A HÉSZ az Má-á jelű mezőgazdasági övezetben és az Ev jelű erdő övezetben építési jogot, épület létesítésére 
lehetőséget nem ad. Az övezeti besorolás minden célzott területfelhasználáshoz tartozó építési igényt szabályo-
zási terv készítéshez köt. 

A HÉSZ a település meglévő ipari területei kapcsán rendelkezik a Gip jelű építési övezetről (9/2007. X. 18.) ön-
kormányzati rendelettel, amelyben a beépítési mód szabadon álló, a beépítési mérték maximum 50%, a legna-
gyobb építménymagasság 30,0 m, a kialakítandó legkisebb zöldfelület 25%. A szabályzat az övezetben az OTÉK 
20.§ (4) és (5) bekezdés 1. pontja szerinti rendeltetéseket engedi meg. (egyéb ipari gazdasági rendeltetés, ener-
gia szolgáltatás és településgazdálkodási rendeltetés, épületen belül szolgálati lakás)  

A HÉSZ szövegének a 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítása 21/A.§-sal meghatá-
rozza a Gip-2 jelű, Örkény tervezett ipari területeire vonatkozó építési övezetet, amelyben a legkisebb kialakítha-
tó telekterület 2.500 m2, a beépítés módja szabadon álló, a legnagyobb megengedett beépítettség 40%, a legna-
gyobb építménymagasság 7,5 m, a kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke pedig 30%. Az övezetben minden 
a környezetre terhelő hatást nem gyakorló gazdasági épület, szolgálati lakás és üzemanyagtöltő állomás létesít-
hető. 

2.4.3. Településképi rendelet (Tkr) és Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 

A településkép védelméről szóló, 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint a településen 
helyi egyedi védelem alatt álló értékek jellemzően központi belterületi földrészleteken helyezkednek el, ame-
lyeket a módosítási helyszínek nem érintenek. A módosítási terület a település közigazgatási területének 
északkeleti peremén helyezkedik el, nem tartozik a rendelet 11. §-ában és a TAK-ban szöveges formában meg-
állapított településképi szempontból meghatározó területek közé. 

A módosítás kapcsán a beépítésre szánt terület fejlesztésénél minden esetben figyelembe kell venni a környező 
(kül- és belterületi) településképet, és az építészeti, környezetrendezési megoldásokkal biztosítani a harmoni-
kus illeszkedést, vagy olyan telekrészeken ahol a telek belső használati technológiáját, vagyonvédelmét nem 
zavarja, tájba illesztést biztosító védőfásítást célszerű telepíteni. 

2.5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 

Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott infrastruktúra-hálózatok térbeli rendje, a 
területfelhasználási és övezeti szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és 
így közvetve a településrendezési eszközök mozgásterét is, mivel az összhang megteremtése érdekében a 
különböző szintű (országos, megyei, települési) rendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak, és 
az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a magasabb szintű terv előírásainak. Így az országos 
területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt 
térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén települési területfelhasználási egységeket1 lehet kije-
lölni, az országos és térségi övezetek területi lehatárolásának figyelembevételével, pontosításával. 

Örkény hatályos településszerkezeti tervének elfogadása óta hatályba lépett a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény2 (a továbbiakban: Trtv.) és a terület-
rendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rende-
let3, valamint elkészült, és a 10/2020. (VI. 30.) megyei önkormányzati rendelettel elfogadásra került a Pest Me-
gyei Területrendezési Terv4 (PMTrT) felülvizsgálata. 

A Trtv. 2. melléklete, az Ország Területrendezési Terve (a továbbiakban: OTrT) részeként az Ország 
Szerkezeti Terve (a továbbiakban: OSzT) tartalmazza az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, az országos 
területfelhasználási kategóriák területi lehatárolását, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a 
megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell 
meghatározni, pontosítani.  

                                                             
1Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletben (OTÉK) meghatározottak szerint 
2hatályos: 2019. március 16-tól 
3hatályos: 2019. június 22-től 
4hatályos: 2020. július 1-től 
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A PMTrT tervlapjain szereplő elemek és lehatárolások az Trtv. tervlapjain szereplő elemeket és lehatárolásokat 
követik, és egészítik ki a térségi jelentőségű elemekkel. 

 
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV – 2. MELLÉKLET: AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE (2018) 

(forrás: https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/) 

 

 
PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – 2. MELLÉKLET: SZERKEZETI TERV (2020) 

(forrás: http://www.pestmegye.hu/teruletrendezes-1/teruletrendezesiterv) 
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2.5.1. Országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózati elemek 

Az OSzT szerkezeti tervlapja szerint Örkény közigazgatási területét érintő országos jelentőségű szerkezeti 
elemek: 

 meglévő gyorsforgalmi út: az M5-ös (Budapest – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke 
– (Szerbia)) autópálya a település északkeleti szélén halad át;  

 meglévő főút: az 5. számú – Budapest – Dabas – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke 
– (Szerbia) I. rendű főút, amely a települést északnyugat–délkeleti tengellyel szeli át; belterületi átkelési 
szakasszal, 

 a főúttól északkeletre halad a 142. sz. (Budapest [X. kerület, Kőbánya-Kispest] – Lajosmizse – Kecske-
mét) meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pálya; az egy nyomsávú pálya a belterületet rész-
legesen kettéosztja, 

 a 303. és 402. sz. meglévő földgázszállító vezetékek és az (Algyő – Pálmonostora – Kecskemét) – 
Pusztavacs – (Százhalombatta) meglévő kőolajszállító vezeték az autópálya nyomvonalával párhu-
zamosan, attól északkeletre húzódik. 

A hatályos PMTrT szerkezeti terve szerint a térségi jelentőségű szerkezeti elemek a következők: 

 az 5. számú I. rendű főút tervezett településelkerülő szakasza a központi belterületet délnyugatról 
kerüli el; 

 a meglévő (Ócsa) – Újhartyán – (Lajosmizse) 132 kV-os elosztó hálózat eleme a település északkeleti 
részén halad át;  

 az Újhartyán – Hernád – Örkény – Pusztavacs és a Pusztavacs – Örkény – Táborfalva – Tatárszent-
györgy meglévő földgázelosztó vezetékek. 

A módosítási helyszín az M5-ös autópálya délnyugati oldalán helyezkedik el, valamint szomszédos a 132 kV-os 
elosztóvezeték nyomvonalával. A szabályozási terv készítése során figyelembe kell venni az autópálya és az 
elosztovezeték védősávjait, biztonsági övezeteit. 

2.5.2. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák 

Az országos területfelhasználási kategóriák szerint a település központi belterülete és az M5-ös autópálya 
mentén kijelölt gazdasági és különleges területek tartoznak települési térségbe. A közigazgatási terület legna-
gyobb részét a mozaikosan elhelyezkedő erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségek teszik ki. Vízgazdál-
kodási területbe a település folyó- és állóvizei, sajátos területfelhasználású térségbe pedig egy mindössze 
1,5 ha-os terület tartozik a központi belterülettől délre. 

A Trtv. 91. § (1) b) pontja szerint a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni. A hatályos megyei szerkezeti terv a térségi 
területfelhasználási kategóriák lehatárolásában az OSzT szerkezeti tervét követi. 

Jelen módosítás az OSzT és a PMTrT szerkezeti tervén, települési térségbe sorolt területet érinti. A Trtv 11. § 
d) pontja szerint a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

2.5.3. Országos és térségi övezetek 

A szabályozási terv készítése során az országos és megyei övezeteket a meghatározott államigazgatási szer-
vek adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni, pontosítani. 
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Országos és megyei övezetek Területi lehatárolás 
Közigazgatási 

terület 
érintettsége 

Tervezési  
terület 

érintettsége 

Országos övezetek 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 
OTrT 3/1. melléklet, 

PMTrT 3.1. melléklet, 
DINPI adatszolgáltatás 

� - 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

� - 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete � - 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
OTrT 3/2. melléklet, 
PMTrT 3.2. melléklet - - 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
9/2019. MvM rendelet 1. melléklet, 

PMTrT 3.2. melléklet - - 

Erdők övezete 
OTrT 3/3. melléklet, 

PMTrT 3.3. melléklet, 
PMKH erdészeti adatszolgáltatása 

� � 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 2. melléklet, 

PMTrT 3.3. melléklet  
� - 

Tájképvédelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 3. melléklet, 

PMTrT 3.4. melléklet, 
DINPI adatszolgáltatása 

� - 

Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

OTrT 3/4. melléklet, 
PMTrT 3.5. melléklet - - 

Vízminőség-védelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 4. melléklet, 

PMTrT 3.6. melléklet 
KDV-VIZIG adatszolgáltatás 

� - 

Nagyvízi meder övezete 
9/2019. MvM rendelet 5. melléklet, 

PMTrT 3.7. melléklet 
- - 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete OTrT 3/5. melléklet, 
PMTrT 3.8. melléklet, 

Honvédelmi Min. adatszolgáltatása 
� - 

Megyei övezetek 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete PMTrT 3.9. melléklet - - 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete PMTrT 3.10. melléklet � - 

Tanyás területek övezete PMTrT 3.11. melléklet - - 

Földtani veszélyforrás terület övezete PMTrT 3.12. melléklet - - 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterülete PMTrT 3.13.1. melléklet - - 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterülete PMTrT 3.13.2. melléklet - - 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete PMTrT 3.13.3. melléklet - - 

Kertes mezőgazdasági területek PMTrT 3.13.4. melléklet - - 

Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek PMTrT 3.13.5. melléklet 
� településhatáros 

lehatárolás 
 
A közigazgatási terület és a módosítási helyszín országos és megyei övezetekkel való érintettségét az alábbi 
kivágatok mutatják be, az előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek által szolgáltatott állo-
mányok alapján, valamint a módosítás tervezési részterületének jelölésével: 
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Országos övezetek 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,  
ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Az országos ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyek rendszere és hálózata, ahol ezek megőrzése és 
biológiai kapcsolatának biztosítása a cél. Örkény közigazgatási területe érintett az országos ökológiai hálózat magterüle-
tének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezetével. 

Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat 
pufferterületének előírásait a Trtv. 25. §, 26. § és 27. §-a tartalmazza. Az országos övezetek pontos lehatárolásához a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság térképi állományt biztosított, a településrendezési eszközökben ennek megfelelően 
történhet a területek feltüntetése. 

Az ökológiai hálózat övezetei a tervezési területtel nincsenek átfedésben (baloldali ábra). Az Euro-Ringtől délre húzó-
dó kijelölt ökológiai folyosó gyepét kísérő puffer térségi övezet a módosítással érintett terület közelében található, azonban 
nem érinti azt, az övezeti lehatárolást és fejleszteni kívánt földrészleteket a 4607 jelű országos mellékút is elválasztja 
egymástól. A telekhatár menti fásítással, védő zöldfelület kialakításával (a meglévő zöldsáv megőrzésével) az esetleges 
kedvezőtlen hatások kiszűrhetők.  

 
Készült a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védett 

természeti területek digitális adatbázisának felhasználá-
sával 

 

 

 
PMTrT 3.1. melléklet 

 

Erdők övezete 

Az övezet előírásait a Trtv. 29–30.§-a tartalmazza. Az erdők térségi övezetéhez az Országos Erdőállomány Adattárban 
szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak. Az erdők térségi övezetébe 
tartozó területeket a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterületbe kell sorolni. 

Az országos övezet pontos lehatárolásához a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdő-
gazdálkodási Főosztálya térképi állományt biztosított. 

Az övezet érinti a tervezési terület tömbjét, de a beékelődő erdőrészletek (hrsz. 059/30, 2701/1, 2702) területe a 
módosítás után is erdő területfelhasználásban marad. 



ÖRKÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 TÉR-T-REND KFT.  12 

 

 

Tájképvédelmi terület övezete 

A tájképvédelmi terület övezetének előírásait a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §-a tartalmazza. A tájképvédelmi terület 
övezetével érintett területeken a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 
biztosítása a cél. A településrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának keretében kell meghatározni a tájjelleg megőr-
zendő elemeit és elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósá-
gának adatszolgáltatása alapján történt. Az övezet Örkény közigazgatási területének déli-délnyugati részét érinti. A tájkép-
védelmi terület övezete a módosítással érintett területet nem érinti. 

 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti 

területek digitális adatbázisának felhasználása 

 

 
PMTrT 3.4. melléklet 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének előírásait a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet rendelet 3. §-a rögzíti. A tele-
pülésrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket az övezet területén javasolt kijelölni. Az övezet pontos lehatárolása a törvényben meghatá-
rozott államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján történhet. 

Örkény területén, a PMTrT szerint, beépített belterület környékén, jellemzően attól nyugatra és délkeletre találhatóak erdő-
telepítésre javasolt területek. Az övezet a tervezési részterületet nem érinti.  

 
Készült a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

adatszolgáltatása alapján 

 

 
PMTrT 3.3. melléklet 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 

A vízminőség-védelmi terület övezetének előírásait a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet rendelet 5. §-a rögzíti. Az övezetbe 
tartozó települések településrendezési eszközei készítésének során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, az 
erre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell rögzíteni. Az övezetben bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezet leha-
tárolásához a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság térképi állományt biztosított. Az övezettel érintett Örkény belterület-
ének keleti része. A módosítási helyszínt az övezet nem érinti. 

 
Készült a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság adat-

szolgáltatása alapján 
 

PMTrT 3.6. melléklet 
 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetének településhatáros térképi lehatárolását az Trtv. 3/5. melléklete és a 
PMTrT 3.8. melléklete tartalmazza. Az övezet előírásait a Trtv. 32. §-a rögzíti. Az övezetet a településrendezési tervben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A lehatárolt területet beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt külön-
leges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló építési övezetbe vagy övezetbe kell sorolni. Amennyiben az 
adott terület az erdők övezete által is érintett, a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület övezetbe 
kell sorolni. Az így kijelölt építési övezet, övezet módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával le-
hetséges. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya adatszolgáltatása alapján, Örkény közigazgatási területe déli 
peremén elhelyezkedő, 0352, 0357/4 hrsz-ú ingatlanok (a táborfalvai lő- és gyakorlótér részei) tartoznak a honvédelmi és 
katonai célú terület övezetébe. A településrendezési eszközök módosítása során külön figyelmet indokolt fordítani azon 
elemekre, projektekre, amelyek fejlesztése a katonai objektumok környezetében, illetve azok védőterületén belül történnek. 
A településrendezési eszközökben a lő- és gyakorlótér (Örkény 0352, 0357/4 hrsz.) ingatlan határától mért 500, 1000 
méteres védőterületeit a szabályozási tervlapokon egyértelműen, mással nem összetéveszthetően kell megjeleníteni. A 
módosítási helyszín sem a fenti ingatlanokkal, sem a gyakorlótér 500, 1000 méteres védőterületeivel nem érintett. 

 
Készült a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya 

adatszolgáltatása alapján 
 

PMTrT 3.8. melléklet 
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Figyelembe véve a területrendezési tervek övezeti lehatárolásait és előírásait, valamint az adatszolgáltatásokat a 
részterületet érintően a tervezett módosítást ellehetetlenítő övezet nincs. A tervezett módosítások az alátá-
masztó munkarészekben részletezett előírások szerint valósíthatók meg. A hatályos területrendezési tervi térségi 
övezetek lehatárolásához képest változtatási igény a módosítás kapcsán nem jelentkezett. 

Megyei övezetek 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A rendszeresen belvízjárta terület övezete megyei övezet, amelynek előírásait a  a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  9. §-a 
tartalmazza. Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett 
vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

A módosítási helyszín az övezet területével nem érintett. 

 
Készült a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság adat-

szolgáltatása alapján 

 

 
PMTrT 3.10. melléklet 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek 

A klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete a 
PMTrT 12. §-a szerint a Homokhátságot jelenti, és közigazga-
tási határok mentén lehatárolt övezet, amely Örkény területét 
is magában foglalja. Az érintett települések településfejlesztési 
koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és telepü-
lésrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, módosítása 
során meg kell fogalmazni a vizek helyben tartására és 
helyben történő felhasználására, a település zöldfelületei-
nek bővítésére, illetve a település zöldfelületein és a beépí-
tésre szánt területeken a lombkoronaarány, egyben az 
árnyékolt felületek növelésére szolgáló előírásokat.  

A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése 
nem történik. Az övezettel az összhangot az új ipari park 
telkein a telken belül megőrzendő erdősávok a HÉSZ és a 
szabályozási terv előírásai szerint a telepítendő többszin-
tes növényállomány, védő növénysávok biztosítják. 

 
 

 
PMTrT 3.13.5. melléklet 
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2.5.4. Egyéb, területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

A településszerkezeti tervet érintő módosítás nincsen. Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A 
korábban kijelölt ipari gazdasági fejlesztési terület tényleges igénybevételét lehetővé tevő szabályozás kerül 
kidolgozásra. A módosítás kapcsán nem kerül sor zöld-, vízgazdálkodási és természetközeli terület megszünte-
tésére. 

Örkény a Kunsági Borvidék Cegléd-Monor-
Jászsági körzetéhez tartozó település. 

A Trtv. 13. § (1) bekezdése szerint borvidéki tele-
pülés borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet – a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem 
minősíthető beépítésre szánt területté.  

A település területén I-II. osztályú termőhelyi 
kataszter terület az 5. számú főút délnyugati olda-
la mentén található, a módosítási helyszínt nem 
érinti. 

   
TERMŐHELYI KATASZTER TERÜLETEK 

(http://www.kunsagiborvidek.hu/images/uploads/kunsagi_borvidek/trkp.jpg) 

A Trtv. 13. § (2) bekezdése értelmében az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területe-
ihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem 
minősíthető. A NÉBIH adatai alapján Örkény területén a 03/33, 09/24, 013/34, 013/38-39, 0132/2, 0134/23/1, 
0134/23/2, 0256, 0283, 0288, 0299/6, 0299/63, 0301/38, 0305/24, 0307/64, 0309/46 hrsz-ú földrészleteket érinti 
(forrás: http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny). Mivel a módosítás területe belterületi földrészleteket foglal magába, 
a fenti korlátozással már nem érintett. 

3. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

A 2007-ben jóváhagyott településszerkezeti terv az M5-ös autópálya által képviselt transzeurópai közlekedési 
folyosóhoz kapcsolódóan a gazdasági fejlesztések számára jelölt ki területeket, amelyek elsősorban logisztikai 
tevékenységek számára alkalmasak. Az autópálya mellett sorakozó telkek gazdasági területfelhasználását a 
településszerkezeti terv rögzíti, szabályozási tervi kötelezéssel. Az ipari gazdasági területfelhasználásba sorolt 
területen az építési jogot csak a szabályozási terv készítése adhatja meg,  a jogos magánérdek, az építési lehe-
tőségek összehangolásával és az infrastruktúrahálózat vizsgálata alapján.  

Az önkormányzati szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztés a jelenleg szántóként használt területek egységes 
hasznosítását teszi lehetővé, a tulajdoni viszonyokhoz igazodóan. A 74 ha-os fejlesztési területet zöldmezős 
beruházás keretében, ipari gazdasági, logisztikai tevékenység céljára kívánják felhasználni. Az új ipari park tevé-
kenysége a keleti és a déli országokból érkező vámáruk schengeni határon történő közúti beléptetése és az 
ezzel kapcsolatos logisztikai és kényelmi szolgáltatások köré épülne. 

A tervek szerint a Richlik Trans Kft. beruházásában 10 ha-on létesülne vám és logisztikai szolgáltató központ 
(Balkán Kapuja Logisztikai Központ és Vámudvar), 10.000 m2 (1ha) alapterületű és „15 m épületmagasságú” 
raktárcsarnokkal. További 10 ha-os területen tehergépkocsi-szerviz épületének építését tervezik, 1.000 m2 alap-
területű és 6 m építménymagasságú csarnokkal, emellett a területen 2 szintes, 500 m2 alapterületű, 6,0-7,5m 
építménymagasságú iroda- és gépkocsivezetőknek szánt pihenőkomplexum is helyet kapna. A tervezett létesít-
ményeket 8,6 ha-os parkoló, tüzivíztároló, csapadékvíz-szikkasztó szolgálná ki, és elektronikus vagyonvédelem-
mel ellátott kerítés övezné. A tervezési terület többi részén a tulajdonosok további, hasonló profilú beruházásokat 
terveznek. Konkrét építészeti, telepítési tervek még nem állnak rendelkezésre. 

A tervezett tevékenységeknek, az igénybevenni kívánt területnek az M5-ös autópálya menti elhelyezkedéséből 
adódóan, csak a közúti forgalom által egyébként is jelentősen terhelt területen lesz hatásuk. Mivel az egész tevé-
kenység az autópályán megjelenő átmenő forgalomra telepszik rá, jelentősebb forgalomnövelő hatása nincsen. A 
logisztikai központra és vámudvarra történő ki-behajtás révén a kiszolgáló úton csapodik le a forgalomnöveke-
dés. Sem a fejleszteni kívánt kiszolgálóút mentén sem a Gip jelű övezetben nem találhatók védendő területhasz-
nálatok. A javaslat szerint a terület ipari gazdasági építési övezetbe kerül átsorolásra, a beruházói céloknak meg-
felelő beépíthetőség és a szükséges feltáró közlekedési infrastruktúra biztosításával. A HÉSZ-ben új Gip jelű 
övezet kerül meghatározásra.  
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4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

4.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

Jelen tervkészítés célja az érintett területre vonatkozó övezeti besorolás változtatása Örkény 2700, 2701/1-3, 
2702, 2703/1-2, 2704, 2750, 2800, 2801 és 2802 hrsz-ú belterületi helyrajzi számmal rendelkező földrészleteken, 
az M5 autópálya déli oldalán. 

A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteivel, a településfejlesztési koncepció 
elhatározásaival, a településszerkezeti terv koncepcionális javaslataival összhangban van. 

4.1.1. Településszerkezeti terv megtartása 

A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti, a területfelhasználás rendszere és a szerkezeti jelen-
tőségű infrastruktúrahálózatok változatlanok maradnak. A módosítás a már korábban, 2007-ben kijelölt 
ipari gazdasági terület tényleges igénybevételét teszi lehetővé. 

A módosítási helyszínbe ékelődő, nyilvántartott erdőtervezett erdők területfelhasználás és területhasználat szint-
jén is megmaradnak. A területhasználatot részben korlátozza keleten az autópálya 100 m-es, nyugaton az orszá-
gos mellékút 50 m-es védősávja, a Rákóczi út és az összekötő út mentén a nagyfeszültségű elektromos vezeték, 
továbbá a terület nyugati részét észak–dél tengellyel átszelő középfeszültségű elektromos vezeték védősávja. 

A településszerkezeti tervi leírás rögzíti és így kötelezővé teszi az egyéb ipari gazdasági területeken a teljes 
közműellátást. Ez nem változik, így a közműhálózatok fejlesztése szükséges a tervezett tevékenységek betele-
pedéséhez. 

4.1.2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítási javaslata 

A helyi építési szabályzat kiegészül a módosítás szabályozási tervi mellékletével az új ipari-parkra vonatkozóan. 
A módosítással érintett földrészletek általános mezőgazdasági övezetből beépítésre szánt, Gip jelű és Gip-3 jelű 
építési övezetbe kerülnek át. A HÉSZ szövege kiegészül az új Gip-3 jelű építési övezet határértékeivel, előírásai-
val. 

Az új, Gip-3 jelű építési övezet, 10.000 m2-es (1ha) kialakítható legkisebb telekméretet követel meg, és 45%-os 
beépíthetőségi felső határt enged meg, 15 m-es legnagyobb építménymagasságot tesz lehetővé (ami értelem-
szerűen csak az épületnek minősülő építményre vonatkozik, a gépészeti gyártástechnológiai, tűzvédelmi építmé-
nyekre az építménymagasság nem értelmezendő), legalább 25% zöldfelület biztosításával. Az egyéb ipari gaz-
dasági, raktározási, szervizelési, irodai - igazgatási és egyéb szolgáltatást befogadó épületek szabadon álló épí-
tési helyen belül helyezhetők el.  

Az érintett földrészletekre az 3. rajzszámú, külterületi szabályozási tervlap van érvényben. A területre készülő 
3/M-2021 jelű szabályozási terv beépül a hatályos, a 9/2007. (X. 18.) Kt. rendelettel elfogadott helyi építési sza-
bályzat mellékletei közé.  

A szabályozási terven a 2703/1-2 hrsz-ú telkek a hatályos HÉSZ szerinti Gip jelű építési övezetbe, a 2700, 
2701/1-3, 2702, 2704, 2750, 2800, 2801 és 2802 hrsz-ú földrészletek pedig a módosítás kapcsán meghatározott 
Gip-3 jelű építési övezetbe kerülnek. Az építési helyet meghatározó elő-, oldal- és hátsókertek mélységét a tény-
leges épületelhelyezés szintjén befolyásolja a Gip terület keleti oldalán az autópálya 100 m-es védősávjában az 
útkezelő elvárása, nyugaton és délen az országos mellékutak 50 m-es védősávjában a Magyar Közút NZrt. igé-
nye. Az építési helyen belül az épületelhelyezést befolyásolja a 132 kV-os főelosztóhálózati szabadvezeték és a 
22 kV-os elosztóhálózati szabadvezeték nyomvonala és biztonsági övezete, valamint a 4607 jelű Albertírsa – 
Örkény összekötő út és a Rákóczi út mentén húzódó nagyközépnyomású földgázelosztó-vezeték biztonsági 
övezete. A HÉSZ-ben meghatározott és az OTÉK-ból következő építési hely határai a következők: előkert és az 
oldalkert legalább 10 m, a hátsókert 15 m. 

A szabályozási terv hatálya kiterjed a területet feltáró közterületekre, rögzíti azok szabályozási szélességét. A 
területet feltáró önkormányzati tulajdonú utak (hrsz. 056, 058, 060) szabályozási szélessége egységesen 16,0 m-
re növekszik. A 056 hrsz-ú út Gip övezetek közötti 500-550m hosszú zsák jellegű szakasza a szabályozási terv 
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szerint egy 25x36 m-es végfordulóban végződik, a táborfalvi településhatár közelében. A 056 hrsz-ú út keleti 
irányú folytatása közterületi szélességben és műszaki kialakításban változatlanul külterületi földút marad. 

 

4.2. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA ÉS ÖSSZHANGJA AZ IVS-SEL 

A módosítás egy közel 74 ha-os, korábban szántóterületként besorolt, de a 2007-ben elfogadott településrende-
zési eszközökben már célzott ipari gazdasági területfelhasználásba sorolt területet érinti, az M5-ös autópálya 
mellett. A tervezett beruházások az autópálya közelsége révén helyhez kötöttek, és Örkény közigazgatási terü-
letén hasonló, ipari gazdasági Logisztikai Központ és Vámudvari célra kijelölt, hasznosítható és beépíthe-
tő fejlesztési terület nem található. A terület beépülését, a használatváltását nem korlátozza védett természeti 
vagy örökségi elem. Környezetvédelmi szempontból érzékeny terület a módosítási helyszín környezetében nem 
található, az autópálya közelsége miatt. Forgalomnövekedés, környezeti terhelés nem várható, mivel a tervezett 
rendeltetés az autópályán haladó átmenő forgalomra települ. A fejlesztenő telkek Szerbijából Magyarországra és 
az országon keresztül Nyugat-európába irányuló teherforgalom Logisztikai központi és Vámudvari megálló helye. 
A teherforgalom növekedés az autópálya csomópont közvetlen környezetében jelentkezik a telephelyekig, a 
vámudvarra történő be- és kihajtás miatt. Város és a köznyező települések belterületeit, a lakosságot nem érinti 
az áruszállítás kamionforgalmának hatása. A tervezett beruházások közvetlen környezetében nincs olyan terület-
használat, amelyre a célzott fejlesztés kedvezőtlen hatással lenne, sem olyan területfelhasználás, amelyre a 
fejlesztések kedvezőtlenül hatnának. A fejlesztések megvalósításának a fő közlekedéshálózati elemekre nincs 
hatása. 

Örkény nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, rendelkezik azonban Integrált Városfejlesztési Straté-
giával (készítette: Metropolitana Nonprofit Kft., 2010). Az ebben meghatározott jövőkép szerint a település fejlő-
dése szempontjából fontos a diverzifikált gazdasági struktúra kialakulása (tervezett kockázatmegosztó gazdasági 
szerkezet), a fő közlekedési útvonalak mentén a nagy-, közép- és kisvállalkozások letelepedése, az üzleti és 
gazdasági, beszállítói szolgáltatások hálózatának kiépülése. A nagy-, középvállalkozásokat, az autópálya mellett 
lévő gazdasági építési övezetekbe kedvező letelepíteni. 

A munkahelyteremtés és a helyben foglalkoztatás növelése a település részéről koncepcionális szándék. A mó-
dosítás révén a terület alkalmassá válik különböző gazdasági tevékenységek befogadására, amelyek hosszú 
távú foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak. A fejlesztés az IVS-ben megfogalmazott célkitűzések megvalósulását 
szolgálja. A népesség megtartásában, növekedésében is szerepet játszhat, a település vonzerejének növelését 
segíti. 

4.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

A módosítás nem jár településszerkezeti változással, a hatályos településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztési 
területek használatbavételét teszi lehetővé a szabályozási terv elkészítése révén. A területrendezési tervekkel – a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (Trtv.), 
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendelettel, valamint Pest Megye Területrendezési Tervével (PMTrT) – való összhang vizsgálatát a hatályos 
településrendezési eszközök elfogadása óta jelentősen módosult jogszabályi környezet, a többször felülvizsgált 
területrendezési tervek változásai indokolják. 

A TrTv. és a PMTrT szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a település-
rendezési eszközök jelen módosítása nem érinti. 

A módosítás a területrendezési tervekben települési térségbe sorolt területet érint, amely nincs átfedésben a 
területfelhasználást korlátozó országos és megyei övezetekkel. A tervezési terület tömbjébe ékelődő, erdők 
övezetébe tartozó erdők továbbra is erdőterület besorolásban maradnak. 

Tekintve, hogy a település teljes területe érintett a klímaváltozásnak fokozottan kitett területek megyei öveze-
tével, a fejlesztések részletes tervezése kapcsán foglalkozni kell majd a vizek helyben tartására és helyben tör-
ténő felhasználására, a telephelyek zöldfelületeinek háromszintűvé alakításával. Az engedélyezési szintű tervek 
készítésénél figyelni kell a lombkoronaarány, az árnyékolt felületek növelésére. Védő növénysávok telepítendők 
az autópály védősávján belül, amennyiben a belső üzemi technológia és a vagyonvédelmi szempontok ezt lehe-
tővé teszik. Jelen módosítás már korábban ipari gazdasági területfelhasználásba sorolt terület tényleges igény-
bevételét teszi lehetővé, új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.  
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4.4. A TERÜLETI MÉRLEG ÉS A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI EGYENSÚLY 

A módosítás nyomán a település területi mérlege nem változik, ezáltal a biológiai aktivitás egyensúly számítása 
sem szükséges. 

5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

5.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT 

Örkény közigazgatási területe a Kiskunsági-homokhát kistájon helyezkedik el, annak szántók és ültetvényerdők 
dominálta részén található.  

A település mezőgazdasági területeinek nagy része gyenge termőképességű. A délre - délkeletre lévő szomszé-
dos települések irányából ültetvényerdőkkel keretezett tervezési területen a tájhasználatot a nagyüzemi szántó-
földi gazdálkodás határozza meg. A módosítás nyomán a jelenleg is ipari gazdasági területfelhasználásba tarto-
zó, de mezőgazdasági övezetként szabályozott terület ipari gazdasági övezetbe kerül, és zöldmezős beruházás 
keretében új ipari-park létesül, az M5-ös autópálya mellett. 

A tájképvédelmi terület övezete a módosítás helyszínét nem érinti. A tájkép szempontjából változást jelent 
az eddig nagytáblás szántók által meghatározott területen a mesterséges tájelemek, nagyméretű csarnokok és 
ipari létesítmények megjelenése. A negatív hatást mérsékelhetik az utakkal közös meglévő vagy tervezett telek-
határokon meghagyott és telepített takarófásítások, valamint az új épületegyüttesek körül telepített többszintű 
zöldfelületek. Az autópálya-közeli területkijelölés a létesítmények láthatóságát is biztosítja a célforgalom számá-
ra, ugyanakkor a területtől északkeletre és délkeletre található kiterjedt erdőtömbök a környezetbe, tájba illeszke-
dést segítik. 

A célzott Gip jelű építési övezetekben a kialakítandó legkisebb zöldfelület a telek 25%-a. A HÉSZ 19. §-ának (4) 
bekezdése szerint a Gip jelű építési övezetekben „az építési telkeken az adott építési övezetre előírt legkisebb 
zöldfelületi arány alapján kiszámított legkisebb zöldfelület minden megkezdett 200 m2-e után legalább egy kör-
nyezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni és fenntartani.” Fontos, hogy a zöldfelületet háromszintű 
zöldfelületként, egységes kertépítészeti koncepció alapján hozzák létre. Árnyékolás céljára is megfontolandó a 
fásítások, növényzettel befuttatott építmények alkalmazása. 

Összességében elmondható, hogy az engedélyezési terv készítése és a megvalósítás során lehet törekedni a 
környezetbe, tájbaillesztés alapkövetelményeinek érvényre jutására.  

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

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 területre környezeti értékelés nem szükséges, az alátámasztó 
munkarészben a környezeti hatásokat az ismert adatok alapján vizsgáljuk. 

A hasznosítani kívánt Gip telephelyekre, telepítési tanulmányterv, beépítési terv még nem készült. A rendelke-
zésre álló adatok alapján változatos ipari gazdasági, szolgáltatói gazdasági és kiszolgáló, logisztikához kapcso-
lódó rekreációt biztosító rendeltetések épületei, építményei kapnak helyet. A szabályozási terv elkészítése révén 
az érintett földrészletek beépítési mértéke a 0%-hoz képest 45%-ra növekszik, a jelenlegi mezőgazdasági hasz-
nálathoz viszonyitva. A burkolt közlekedési és parkolófelületek növekedésének mértéke számottevő, vélhetően a 
fejlesztési terület 45%-át eléri és meghaladja. Mindezek mellett aktív zöldfelület is létesül az építési telkek terüle-
tének 25%-án, amely a fenti negatív hatásokat várhatóan mérsékli a cserje és lombkorona szintjével. 

A szabályozási terv az OTÉK adta keretek figyelembevételével készül. A városi HÉSZ rendelkezése a Gip 
övezetre tág építésjogi keretet ad, 50%-os beépíthetőséget, 30m-es építménymagasságot. Ehhez képest a Gip-3 
jelű új építési övezet kedvezőbb környezeti állapotot eredményez a 45%-os beépíthetőséggel (és kisebb, a 
parkolási igényhez igazított épület építési kihasználással), valamint a 15m-es építménymagassági felső határral. 
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5.2.1. A tervezett beruházás környezeti hatásai  

Az északkeleti településhatár mellett tervezett logisztikai központi és vámudvari ipari-park létesítményeinek fő 
profilja az autópálya nemzetközi teherforgalmához kapcsolódik, ezáltal a várható forgalom és a környezeti hatá-
sok is az autópálya menti területekre korlátozódnak – lakó- és intézményi területet, védett természeti területet 
nem érintenek. 

A tervezési terület és a hatásterület nagyforgalmú gyorsforgalmi út, csomópontja és pihenője közvetlen szom-
szédságában, ott ahol nincs erdőtömb, helyezkedik el, jelenleg is erősen zavart környezetbe. Az építési övezetbe 
sorolással nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. A tervezett beruházásoknak védendő területhaszná-
latokra kedvezőtlen hatása nincsen. 

5.2.2. Levegőtisztaság-védelem 

A város közigazgatási területén a levegő tisztaságának védelme az erdők és közparkok faállománya révén bizto-
sított. A tranzitforgalom (ezen belül a nemzetközi) elsősorban az M5 autópálya környezetére van hatással. A 
lakóterületeket, sérülékeny természeti területeket és egyéb védendő funkciójú területeket védi a településszerke-
zeti tervi gazdasági területfelhasználás kijelölése. A zavaró hatás egymás mellé kerül, az egyéb ipari szolgáltató 
gazdasági jellegű létesítményeknek és az M5 autópálya. Az átmenő nemzetközi szállítmányozási forgalomra 
telepített megállási központ célirányú forgalomnövekedést nem keletkeztet. 

Az építési megvalósítási idő alatt a munkagép- és tehergépjármű-forgalom növekedés, időszakosan megemelke-
dik. A közvetlen környezet immissziós terhelése, a kivitelezés nagy gépigénnyel járó fázisát követően, csökken. 
Az üzemelés során a létesített pontforrások várhatóan a levegőtisztaság állapotára kismértékű hatást gyakorol-
nak. A tervezett beruházásokhoz – amennyiben környezeti terheléssel járnak, környezethasználati engedély 
válhat szükségessé. 

A gépjáműközlekedésre szolgáló utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag-kibocsátás kismértékű 
változása várható, amely azonban a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában továbbra is az egészségügyi 
határérték alatt marad. Az autópálya-csomópont közelsége miatt várhatóan a belterület felé a forgalom nem fog 
növekedni. A gyorsforgalmi út környezetterheléséhez képest a Logisztikai központ és Vámudvar forgalomvonzó 
hatása nem számottevően, de a jelenlegi mezőgazdasági használathoz képest a terhelésnövekedés jelentős az 
autópálya csomópontban, a 4607 jelű országos mellékút kiszolgáló útig tartó szakaszán és a Logisztikai központ 
új kiszolgáló útján. A fejlesztések közvetlen és közvetett hatásterülete a Gip-3 jelű építési övezetbe sorolt telkek 
és belső feltáró útjai, parkolói, valamint a ki-behajtásra használt országos közlekedési útszakaszok. A terület 
belterülettől való távolsága miatt a hatás lakóterületet, belterületet nem fog érinteni. A város központi belterülete 
távolabb van, mint 1500m, így az ottani levegőtisztaság védelmi állapotokat nem változtatja meg. 

5.2.3. Talajvédelem, felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet alapján település közigazgatási területe felszín alatti vizek szempontjából 
érzékeny területnek minősül. A tervezett beruházások ivóvízbázis védőövezetét, vízminőség-védelmi terüle-
tet nem érintenek. 

A szennyezett felszíni vizek, csapadékvizek előtisztításáról gondoskodni kell a kamionok parkoltatására kialakí-
tandó nagy kiterjedésű, vízzáróan burkolt felületeken. A vonatkozó műszaki előírások betartása mellett a földtani 
közeg, a felszín alatti és a felszíni vizek szennyeződése nem várható. Az összegyülekező csapadékvizek homok- 
és olajfogókkal tisztításra kerülnek a telken belüli csapadékvíz elvezető hálózatba történő bevezetés előtt. 

A fejlesztési területen teljes közműellátás szükséges. Az ipari-park területén a kivitelezés és az üzemelés idősza-
kában egyaránt biztosítani kell a kárelhárítás általános eszközállományát a haváriás események (baleset, stb.) 
esetére. 

5.2.4. Természet- és tájvédelem 

A tervezési terület beépítetlen, mezőgazdasági szántóként hasznosított. A módosítás a művelési ági besoroláso-
kat megtartja, kizárólag művelés alól kivett földrészleteket sorol építési övezetbe. A magasabb ökológiai 
értékű területek (erdők) területfelhasználása és területhasználata nem változik. 
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A módosítással érintett területen országosan vagy 
helyileg védett, illetve védendő tervezett termé-
szeti érték nincs. A területet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek-
ről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti EU-
normatívák alapján meghatározott „NATURA 2000” 
területek nem érintik.  

A részterület nincs átfedésben az országos ökológiai 
hálózat övezeteivel. A területtől nyugatra található 
ökológiai folyosót a létesítmény és annak forgalma 
nem érinti, a várható hatásai valószínűleg semlege-
sek lesznek a létesítés és az üzemeltetés idején. A 
településen helyi védelem alatt álló természeti értéket 
a módosítás nem érint. A tervezési területen védett 
vagy védendő növényzet nem ismert, felszíni vízfo-
lyás nem található. A TÉKA (Tájérték Kataszter) 
adatbázisában nyilvántartott egyedi tájértékek a mó-
dosítási helyszínt nem érintik. 

 

 
Készült a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védett 

természeti területek digitális adatbázisának felhasználá-
sával 

A területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy fokozottan védett növény- 
vagy állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen kizárható. Tekintettel jelenlegi állapotukra és környezetük-
re, a tervezési területen és annak környezetében előforduló élőhelyeknek a természetvédelmi értéke igen cse-
kély. 

A tervezett beruházások várható hatásterülete közlekedési területekkel érintkező, ipari jellegű, urbanizált táj. A 
tervezett létesítés és a későbbi üzemelés élővilágvédelmi szempontból becsült hatásterülete nagyjából meg-
egyezik az építési övezetbe átsorolt telkek kiterjedésével. Az üzemeléssel együtt járó zavarás, a forgalomból 
adódó rezgés-, zaj- és porterhelés, valamint a fényszennyezés elsődlegesen a Logisztikai központ és Vámudvar 
megközelítésének közlekedési nyomvonalán, az országos és önkormányzati utakon jelenik meg. 

A térségben található országos jelentőségű védett természeti területekre, helyi jelentőségű védett természeti 
területekre és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű NATURA 2000-res területekre, a 
jelentős távolságnak köszönhetően, a tervezett létesítés és a későbbi üzemelés értékelhető hatással nem lesz. 

A fejlesztési terület külső határain és a nagyüzemi szántóművelés miatt csak elvétve található telekhatárok menti 
mezőgazdasági tájfásítás elemeit a tervezett létesítmények tájbaillesztése érdekében meg kell őrizni. Ez környe-
zeti és gazdaságossági szempontjából előnyös. A telkek zöldfelületi minimumán is szükséges cserjéket, fákat 
telepíteni, a jellemzően szegényes monokulturális környezet miatt. Annak ellenére, hogy az újonan telepített fák 
csak évek-évtizedek múltán tudják betölteni a számított ökológiai és esztétikai szerepüket. Az utak mentén, a 
szabályozási szélességen belül is szükséges a fásítás. A különböző területhasználatokat elválasztó gyepes, 
cserjés, fás sávok a biodiverzitásban is fontos szerepet játszanak. 

A táji elemekben bekövetkező változások az érintett területek táj- és természetvédelmi jogi helyzetét nem befo-
lyásolják. A módosítások nyomán a jelenlegi monokulturális vegetáció a módosítási részterületeken megváltozik, 
részben megszűnik, de a telkek zöldfelületein, szakszerű kialakítással és többszintes növényzet telepítésével a 
jelenleginél folyamatosabb növányborítottság is kialakítható. 

5.2.5. Klímaadaptáció 

A beruházás kapcsán nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. A kialakítandó bur-
kolt felületek hatása, az ipari-park telkein előírt kötelező zöldfelületek szakszerű kialakításával, ellensúlyozható. A 
jelenlegi nagytáblás szántóföldi művelés helyett a telkek zöldfelületein többszintes, diverz növénytelepítéssel a 
jelenleginél nem rosszabb helyzet is létrejöhet, a teljes éves növényborítottság zöldfelülete növelhető. A parkolók 
(hivatásforgalmi és a teherszállító járművek parkolói) fásításával, megfelelő előre tervezéssel a jelentős burkolt 
felületnövekedés kedvezőtlen klimatikus hatása némileg ellensúlyozható. 
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5.2.6. Hulladékgazdálkodás 

A kommunális hulladék rendszeres elszállítása a településen megoldott. A tervezett ipari-park létesítményeiben 
keletkező, összegyűjtött hulladékot kötelező módon megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosító vagy ártalmat-
lanító szervezetnek kell átadni, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 

5.2.7. Zaj és rezgés elleni védelem 

A kivitelezés, illetve az üzemelés okozta zajhatások várhatóan nem eredményezik a zajvédelmi határértékek 
túllépését. A gyorsforgalmi közlekedési útvonalon generált többletforgalom csekély, a tervezett Logisztikai köz-
pont és Vámudvar az autópályán jelenlévő nemzetközi áruszállító teherforgalomra épül. A csomópont és az 
egyéb ipari szolgáltatói gazdasági terület közötti országos mellékúti szakaszon jelentős lesz a forgalomnöveke-
dés. Az érintett szakasz mentén minden irányban gazdasági hosznosítások alakultak illetve alakulnak ki. Zaj és 
rezgés elleni védelmet igénylő funkciók 0,5-1,5km távolságon belül nincsenek. Törekedni kell az országos mel-
lékút érintett szakaszán a védőfásítás telepítésére, a fa hiányos szakaszokon, a fák pótlására. 

A létesítmény által generált negatív egészségügyi hatások kialakulása kizárható. Az emberi egészség védelmére 
intézkedések kidolgozása és alkalmazása jelen tervezési fázisban nem szükséges, a létesítmény terveztetése és 
üzemeltetése során ki kell térni a negítív hatások elleni védelemre. 

Összességében elmondható, hogy bár még nem állnak rendelkezésre konkrét adatok a jövőbeli beruházások-
ról, a hasonló létesítmények paraméterei alapján az iparterület környezeti hatásai a jó elhelyezkedés miatt védett 
vagy védendő területhasználatokra nézve nem lesznek zavarók. 

5.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

A közel 74 ha-os tervezési terület megközelíthető az 
M5-ös autópálya Pusztavacs – Örkény csomópontjá-
ból, a 4607 jelű Albertirsa – Örkény összekötőút érin-
tésével, mintegy 0,5 km-es távolságban. 

Az ipari-park megvalósítása, felépítése és helyének 
jellegéből adódóan az üzemelés idejére jelentős te-
herforgalom-növekedés vetíthető előre, amely az 
országos közúthálózaton és a területet feltáró utakon 
is jelentkezik. 

A tervezett ipari-parkot feltáró utak 16,0 m-es szabá-
lyozási szélességgel, megfelelő teherbírással, szak-
szerű útmenti csapadékvíz-elvezetéssel, járdával és 
kerékpárúttal kerülhetnek kialakításra. 

A tervezett létesítmények nem zavarhatják az autópá-
lya üzemét, és nem veszélyeztethetik annak forga-
lombiztonságát. Ezt szolgálja az 500m-es lecsatlako-
zási távolság és a telephelyen belüli autópálya felöli 
védőfásítás. 

 
A MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAI 

(forrás: https://kira.kozut.hu/kira/) 

5.3.1. Közlekedési hálózat vizsgálata és javaslatai 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei – 
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 foglaltakat, és összhangban a 
további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. 

5.3.2. Úthálózat 
Örkény térségének legjelentősebb útjai az M5-ös autópálya és az 5. számú elsőrendű főút. Az M5-ös autópályá-
nak csomópontja található Pusztavacs–Örkénynél, amelyből az 5. sz. főút a 4607 j. országos mellékúton érhető 
el. 
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Az M5-ös 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 székhelyé-
re, Kecskemétre és Szegedre. Napi átlagos forgalom az autópályán a Közlekedési Információs Rendszer és 
Adatbázis aktuális adatai alapján 61485 jármű, ebből 9856 a nehézgépjármű. A tervezett logisztikai, ipari gaz-
dasági jellegű hasznosítás szempontjából a legjelentősebb az autópálya hálózati szerepe, főként a nem-
zetközi áruforgalom kapcsán.  

Az 5. sz. Budapest–Szeged–Röszke elsőrendű főút az autópályával közel párhuzamosan, északnyugat–délkeleti 
tengellyel halad a közigazgatási területen, a központi belterületet is kettészelve. Közúthálózati jelentősége az M5-
ös autópálya teljes hosszon történő kiépítésével csökkent, a kiszolgált térségek forgalma az autópályára terelő-
dött át. A főúton a közvetlen térségben az átlagos napi forgalom 6099 jármű, ebből nehézgépjármű-forgalom 349. 
A Logisztikai központ és Vámudvar szempontjából a főút szerepe nem meghatározó. 

A 4607 jelű Albertirsa – Örkény összekötő út Örkény területén a Fő utcától az 5. számú elsőrendű főúthoz csatla-
kozóan indul, csomóponttal lekeresztezi az M5-ös autópályát, majd elhalad Pusztavacs – Dánszentmiklós belte-
rületeitől délre, délkeletre Albertirsánál csatlakozik a 40. számú másodrendű főúthoz. A mellékút átlagos napi 
forgalma 3458 jármű, a nehézgépjárművek forgalma 215. A fejlesztés az út forgalmi terhelését biztosan növeli a 
hivatásforgalom kapcsán is és a teherforgalom kapcsán is, függetlenül attól, hogy a forgalmi terhelés növekedése 
a gyorsforgalmi úton keletkezik. 

A 5205 j. Örkény – Tass összekötőút a központi belterületen az 5. főúttól indul délnyugati irányba. Tatárszent-
györgyön – Kunpeszér – Kunbábony – Kunszentmiklóson keresztül az 51. számú másodrendű főúthoz csatlakoz-
va ér véget Tass belterületénél. A módosítás szempontjából az összekötőút jelentősége csekély, a fejlesztés 
megvalósulását követően a térség településeiből a munkábajárás kapcsán tölthet be szerepet. 

A 46309 jelű, Örkény állomáshoz vezető út a 4607 jelű összekötő utat köti össze a vasútállomással. A fejlesztés-
hez kapcsolódóan a bekötőúton gépjárműforgalom-növekedés nem várható. 

A 46113 jelű Örkény–Örkénytábor bekötőút kelet–délkelet felé teremt kapcsolatot Táborfalva és Örkény vasúti 
bekötőútja között. Az út átlagos napi forgalma 1687 jármű, a nehézgépjárművek száma 147. Az úton a forgalom 
a fejlesztés megvalósulását követően, esetleg a munkábajárás kapcsán megnövekedhet. 

A nehézgépjármű terhelés várhatóan az autópályát érinti meghatározó módon. A célirányú hivatásforgalom a 
gyorsforgalmi úton, a főúton és a mellékutakon is jelentkezhet. A munkábajárásnál a személygépkocsi mellett a 
kerékpáros közlekedés jelentősége is nöhet. Javasolt a belterületek között kerékpárút kiépítése a kiszabályozott 
közterületi szélességen belül. 

5.3.3. Csomópontok 

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

Örkény külterületén találhatóak a módosítási helyszínt feltáró utak, a 46113 j. Örkény – Örkénytábor bekötőút 
(Rákóczi út), valamint a 060 hrsz-ú önkormányzati út 4607 jelű összekötú úttal alkotott csomópontjai. A csomó-
pontok 2x1 forgalmi sáv közötti kereszteződések, kanyarodó sávok nélkül, „elsőbbségadás kötelező” forgalmi 
táblával szabályozottan a bekötőútról és a kiszolgáló útról érkezők előtt. A fejlesztés megvalósításához szük-
ségessé válhat teherforgalomra méretezett kanyarodósávok kiépítése. 

A kiszolgáló út mentén, a földútcsatlakozásoknál, behajtóknál nem épült ki csomóponti elem. Az átsorolás révén 
fejleszthetővé váló ipari-park behajtóját csomópontként célszerű kiépíteni, a teherforgalomhoz kapcsolódóan is 
és a többműszakos üzemeltetés esetén a személygépjárművekhez kapcsolódóan is. A tervezett létesítmény, a 
közel 74 ha-os terület legfeljebb 45%-os beépíthetősége jelentős forgalomnövekedést gerjeszthet a fejlesztési 
területen. 

5.3.4. Közösségi közlekedés 

A településen a közösségi közlekedés fontos szerepet játszik, köszönhetően az 5. számú főközlekedési útvonal-
nak és a vasútvonalnak. A beruházások jelen fázisában a dolgozói létszám nem ismert. Valószínűsíthető a ma-
gántulajdonú üzemi járat indítása, amelynek járművei számára biztosítani kell a közutakon való biztonságos köz-
lekedés lehetőségét. A fejlesztés közelében autóbuszmegálló helyet és fedett várót lehet elhelyezni.  
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5.3.5. Parkolás 

A tervezési területen jelenleg nem találhatók sem közterületi, sem telken belül kialakított parkolók. A tervezett 
ipari-park területén a hivatásforgalom parkolási igényét is és a tehergépjárművek parkolási igényét is telken belül, 
teherbíró és vízzáró módon kell kiépíteni. A parkoló felületeket homok és olajfogóval kell ellátni, valamint 150 m2-
ként fásítva kell megvalósítani. A csapadékvíz elvezetést gondosan méretezve kell tervezni és megépíteni. 

5.3.6. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg 
nincs kiépítve kerékpárút. Nyilvánvalóan a külterületi utak mentén nincs közvilágítás és gyalogjárda. A kerékpárút 
kiépítésének hosszútávú javaslata szerepel jelzés szinten a TSzT-ben és az SzT-n. 

A módosításhoz kapcsolódó beruházások hivatásforgalmának egy része vélhetően kerékpáros közlekedéssel 
történik majd. A kerékpáros és egyéb forgalomnövekedés mértékére jelen fázisban következtetni nem lehet, nem 
ismert a várható foglalkoztatotti létszám. 

A szabályozási terv a kiszolgáló utakat 16,0m-es szélességgel szerepelteti a 2x1 forgalmi sáv, a gyalogjárda és a 
kerékpárút, a fásítás, a csapadékvíz elvezetés, valamint a közvilágítás helybiztosítása figyelembevételével. 

5.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A tervezési terület, a mezőgazdasági használatból következően, jelenleg nem közművesített. A célzott 
területfelhasználásnak megfelelően a területen teljes közművesítettség biztosítandó. A hatályos HÉSZ a 
Gip jelű építési övezetben is a teljes közműellátást teszi kötelezővé. A módosítással érintett terület közműhálózati 
fejlesztést igényel. 

Örkény belterületének jelentős részén már a teljes közműellátás biztosított. A településen jelenleg meglévő víz-, 
gáz-, elektromos és távközlési hálózatok továbbvezetésével a fejlesztési terület feltárható. 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (3) 
bekezdése alapján a közművesítettség közüzemi ellátással vagy – a 47. § és a 47/A. § szerinti előírások betartá-
sa mellett – egyedi közműpótlók, megújuló energiaforrások alkalmazásával történhet. A 47. § (3) alapján, ameny-
nyiben nincs közműves szennyvízelvezetés, abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű 
közműpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására. A 47. § (4) bekezdés alapján pedig a 
zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak végső 
megoldásként alkalmazható. 

A 47/A. § (1) bekezdés szerint a közüzemi energiaellátás hiányában vagy annak kiváltására hatóságilag engedé-
lyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezések a megújuló energiaforrások felhasználására alkalmaz-
hatók. A 47/A. § (2) bekezdés szerint az építési tevékenységgel érintett telek, terület (1) bekezdés szerinti ener-
giaellátását úgy kell megoldani, hogy a szomszédos építési telken, telkeken és építményekben kárt ne okozzon, 
és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 

A közművezetékek, közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel 
kell lenni. Kerülni kell az új légvezetékek létesítését. 

5.4.1. Vízellátás 

Örkény település vízellátó rendszere a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. ellátási területéhez, ezen belül a Dabasi 
Üzemigazgatósághoz tartozik. A település ivóvízhálózata az 1970-es években került kiépítésre, a vezetékhálózat 
teljes hosszúsága több, mint 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 mintegy 90%-a van rákötve, a rá nem kötött ingatlanoknál előfordul, hogy a vezetékes 
ivóvíz helyett fúrt kutakból nyerik az ivóvizet. A városi szintű fejlesztés során a vezetékek összekötésével a háló-
zat biztonsága növelhető.  

A tervezett Gip jelű terület fejlesztési igényeit az ivóvízellátását biztosító szolgáltatóval (DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft. – továbbiakban DAKÖV Kft.) le kell egyeztetni. A fejlesztésre kijelölt területeken a vízháló-
zat a végállapotra és a teljes kiépüléshez kapcsolódó fogyasztási igényekre méretezendő. Pontos ivó- és 



ÖRKÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 TÉR-T-REND KFT.  24 

tűzivízigények meghatározása a tényleges beépítés megtervezése után lehetséges, amikor ismeretesek a terve-
zett létesítmények, azok konkrét ivóvíz- és oltóvízigényei. Az adatok ismerete után a DAKÖV Kft. újbóli megkere-
sése szükséges a konkrét vízellátási feltételeket, szükséges fejlesztéseket meghatározó elvi nyilatkozat kiadása, 
majd vízhálózati terv jóváhagyás céljából.  

A terület közelében a vezetékhálózat bizonyos mértékben kiépített, az Euro-Ring pályát és a gokart pályát ellátó 
szinten. Ezen kívül még található a terület közelében egy D160 KPE ivóvízvezeték, amely az M5 autópálya örké-
nyi pihenőhely ellátását szolgálja. Ezen vezetékek nyomvonala, méretei bizonytalanok, ezért ezek pontos nyom-
vonalának és műszaki adottságainak feltárása szükséges. A becsült ivóvízigény és oltóvízigény kielégítése érde-
kében új ivóvízellátó hálózat kiépítése szükséges, és a biztonságos vízellátás érdekében célszerű a körvezeté-
kes hálózat megvalósítása, mely által a nyomásviszonyok és a hálózat üzembiztonsága kedvezőbbé tehető, mint 
ágvezetékek létesítése esetén. Ahol a körvezetékes kialakítás nem lehetséges, ott a hálózati végpontnál végtűz-
csap telepítése szükséges.  

A vezetékek épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az MSZ 7487/2-80 szabvány tartalmaz, az építkezések 
során be kell tartani. A távolságok a vezeték átmérőjének függvényében változnak: 

Vezeték belső átmérője 
(mm) 

Távolság védőszerkezet, illetve 
fokozott védelem 

nélkül alkalmazásával 
< 300 3,00 

nincs megkötés 
301-700 5,00 

701-1200 7,00 
1201 - 8,00 

Új ivóvízvezeték építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a DAKÖV Kft. hozzájárulása után történhet. 

Amennyiben a fejlesztés vízigénye nem biztosítható az ivóvízhálózat bővítése által, úgy a vízellátás biztosítása 
érdekében fúrt kút kiépítése javasolt. A fúrt kút pontos helyének meghatározása érdekében próbafúrás(ok)at kell 
végezni, amely során vizsgálni kell a kitermelhető víz mennyiségi és minőségi tulajdonságait. A fúrt kútból szár-
mazó víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie, ezért be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellen-
őrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtakat. Továbbá figyelembe kell venni a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározottakat. A próbafúrás(ok) alkal-
mával meghatározott kitermelt víz minősége alapján meg kell határozni a szükséges víztisztítási módszert. A fúrt 
kút létesítése vízjogi létesítési engedély köteles. 

Az ivóvízigények biztosítása mellett szükséges biztosítani a tűzivízigényt is (biztosítani kell a 100 méteres ellátási 
körzetet), amely érdekében az oltóvíz biztosítását a tervezett vízellátó rendszerre telepített tűzcsapokkal, esetle-
gesen a területen belüli tűzcsap(ok) kialakításával vagy egyéb módon szükséges megoldani. A tűzcsap(ok) szá-
mát és pontos helyét, valamint szükség esetén a meglévő vízvezetékekre telepítendő tűzcsapok számát és pon-
tos helyét, valamint az oltóvízigény nagyságát, vagy az oltóvíz biztosításának egyedi megoldását a kiviteli tervek 
ismeretében (tűzszakaszok, szintszám, funkciók stb.), az illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal történő egyezte-
tést követően lehet pontosan meghatározni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízigény után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni, a befizetés időpontjá-
ban érvényes áron, abban az esetben, ha a bekötést nem lakossági felhasználó veszi igénybe. Nem kell 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkor-
mányzatnak és annak költségvetési intézményének, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, va-
lamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szol-
gáló egyéb intézménynek. 

5.4.2. Szennyvízelvezetés 

A település szennyvízhálózata 1999-ben épült ki. Ekkor helyezték üzembe a településen eddig működő, 500 m3 
kapacitású, ráfolyásos (BIOCLEAR) rendszerű szennyvíztisztító mellett az SBR technológiájú (szakaszos betáp-
lálási rendszerű) szennyvíztisztítót, amelyet 2004-ben bővítettek. A szennyvízhálózat gravitációs rendszerű, a 
településen 9 db rádió távirányítású átemelő segítségével üzemel. A szennyvízhálózatra a háztartások megköze-
lítőleg 80%-a kötött rá. 
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A gazdasági fejlesztési terület szennyvízelvezető hálózatának kialakítása a konkrét igények ismeretében hatá-
rozható meg. A konkrét dolgozói szennyvíz kapacitást a célzott foglalkozatói létszámhoz kell igazítani. A terület a 
működő települési szennyvíztisztító közelében, attól északkeletre helyezkedik el. Amennyiben a területen nem 
csak kommunális jellegű szennyvíz keletkezik, akkor annak előtisztítása szükséges, amelyet telken belül kell 
megoldani. A hálózatba csak kommunális jellegű szennyvíz vezethető be. A megfelelően méretezett 
elvezetőrendszeren túl figyelembe kell venni a szennyvíztisztító telep terhelhetőségét is. 

Amennyiben a szennyvíztisztító telep a területen keletkező szennyvizeket nem tudja fogadni, akkor azt vagy 
bővíteni, fejleszteni szükséges, vagy a fejlesztési területen kell a szennyvizeket megtisztítani és a tisztított 
szennyvizet vagy befogadóba vezetni, vagy helyben tartani.  

A szennyvizek helyben történő kezelésére alapvetően kétféle módszer létezik: egyedi szennyvíztisztító kisléte-
sítmény és egyedi szennyvíztisztító kisberendezés. A két szennyvíztisztítási módszer közötti alapvető különbsé-
geket az alábbiakban lehet összefoglalni: 

− Az egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energiabevitel nélkül végzi. Az 
oldómedencéből kikerülő szennyvíz további biológiai tisztítása szükséges, mely a szikkasztómező alatti ta-
lajtérben játszódik le.  

− Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezés olyan létesítmény (építmény), amely a szennyezőanyagok lebon-
tását energiabevitel segítségével végzi, a teljes szennyvíztisztítási folyamat végbemegy. A tisztított szenny-
víz elszikkasztható, vagy befogadóba vezethető. 

− Az egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény esetében a szikkasztómező mérete nagyobb, mert a talaj tisztítá-
si képessége kimerül, ezért regenerálni kell. 

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása során fontos, hogy csak olyan kisberendezés kerüljön elhe-
lyezésre, amely megfelel az MSZ EN 12566-3:2006 szabványnak, és CE minősítéssel rendelkezik. Az egyedi 
szennyvíztisztító berendezés három részből áll: 

− Előülepítő: durva, mechanikus tisztító rész. Feladata a háztartási szennyvízben található szennyeződések 
mechanikus kiszűrése és a biológiai lebomlás közben létrejött fölös iszap tárolása.  

− Aerob medence (reaktor tér): itt megy végbe a komplett biológiai lebomlás, valamint a komplett nitrifikáció.  

− Utóülepítő: kiszűri az ülepíthető anyagokat és az iszapot. A leülepedett szennyvíziszapot az ebben a térben 
elhelyezett mamutszivattyú visszajuttatja az aerob térbe, ahol az újra bekapcsolódik a tisztítási folyamatba.  

A tisztítóberendezés különálló terei között a szennyvíz gravitációsan közlekedik. Ebbe a folyamatba besegít egy 
mamutszivattyú is, melyet a szennyvíztisztító berendezéshez tartozó elektronika vezérel. Végül a tisztított 
szennyvíz gravitációsan jut ki a készülékből. Az oldott oxigént az oxidációhoz szükséges sűrített levegővel bizto-
sítjuk. Ezt egy membrán-kompresszor állítja elő, mely a vezérlőegységgel együtt a vezérlőszekrényben található. 
A sűrített levegő csődiffúzoron keresztül jut az aerob térbe. A szennyvíztisztító kisberendezés levegőellátását, és 
a mamutszivattyúk megfelelő időközönkénti működtetését a vezérlő rendszer biztosítja. Ez a rendszer működtet-
hető manuálisan vagy automatikusan. Automatikus üzemben a szivattyúk és a levegőztető egységek egy, a ve-
zérlő egységben előre meghatározott program szerint működnek. A berendezésben anaerob körülmények között 
zajlik az iszap stabilizálódása az iszaptárolós előülepítő medence részben. Lakosegyenérték függvényében 0,5 - 
1,5 év ideig lehet az iszap ebben a részben. Az iszap stabilitása ekkor a legkedvezőbb. Végül a stabilizált iszap-
szippantással eltávolítható. A folyamat során megtisztult szennyvíz egy elfolyó csövön keresztül lép ki. A kilépés 
után a tisztított szennyvíz általában elszikkasztásra, vagy elvezetésre kerül a befogadóba. A tisztított szennyvíz 
minősége alapján akár újrahasznosítható ivóvíz minőségű vizet nem igénylő célokra, így például akkor, ha a 
szürke víz számára WC öblítésre kiépítenek egy vízkört, vagy kerti locsolásra használják. Ilyen technológiai igé-
nyek esetén a tisztított szennyvizet például egy UV lámpás kezelő egységen kell keresztül vezetni, ahol a csírát-
lanítása megtörténik, majd egy erre a célra telepített tározóba (néhány m3-es tartály, többnyire a talajszint alatt 
elhelyezve) helyezik el, ahonnan a további felhasználásra szivattyú segítségével juttatják a felhasználási helyre. 
A szikkasztó árkok egymással párhuzamos elhelyezésével szikkasztómezőket lehet létrehozni. A szikkasztómező 
kialakításával megvalósítható a vizek helyben tartása. A mezőkben elhelyezett szikkasztó árkokban szivárogtató 
alagcsövek kerülnek elhelyezésre, egymástól méretezés szerinti távolságra. A szikkasztó árkok és mezők terv-
szerinti kialakítást igényelnek, amelyekre a szükséges szennyvízelhelyező terület számítását a tervezőnek kell 
elvégezni. A szikkasztásos elhelyezéshez ismerni kell az adott ingatlan, vagy terület geotechnikai viszonyait. 

Ugyancsak egy lehetséges a szikkasztási rendszer kiépítésére az alagutas szikkasztási rendszer/szivárogtató-
alagút kialakítása. A szivárogtató-alagút egy speciálisan kifejlesztett rendszer. A szivárogtató-alagút struktúrája 
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megengedi a felszín közeli és helykímélő installációt közlekedési felület számára is. Az előzőeken túl az egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezés esetén az engedélyezési tervek készítése során vizsgálandó a tisztított szenny-
víz felszíni befogadóba történő bevezethetősége. 

A tisztított szennyvíz másodlagos felhasználásának egyik módszere az aquaponikus/aeroponikus kertészetben 
történő felhasználás. Az aeroponikus termesztési módszerrel sem talajt, sem szubsztrátumot nem használnak. A 
növények nedves levegőben nőnek és gyarapodnak. Ehhez speciális edényekbe helyezik őket, amelyekben csak 
a gyökérzet alsó része van vizes közegben, a többi gyökér pedig az oldat és az edény felső fedele között helyez-
kedik el. Egy speciális rendszer periodikusan nedvesíti a "levegő" részt. Az aeroponikus termesztés második 
lehetősége a rendszeres öntözés létrehozása az edényekben, speciális spray-k alkalmazásával, amelyek hatása 
hasonló a mindennapi életben használt bármely aeroszol működési elvéhez. Ebben az esetben elegendő pára-
tartalom jön létre a tartályban, és a szükséges oxigénmennyiséget juttatja el. Az aquaponikus módszernek a fő 
feladata egy speciális ökoszisztéma kialakítása, amelyben a közönséges növények, valamint a halak és baktéri-
umok által lakott vízi környezet segíti egymást az aktív fejlődésben. Ugyanakkor a halak életéből származó ter-
mészetes hulladék a baktériumok és növények táplálkozásának alapjává válik, amelyek viszont azáltal, hogy 
táplálkoznak velük, megtisztítják a vizet. 

Mind az egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, mind az egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény létesítése is 
vízjogi létesítési engedély köteles. A tervezés során többek között figyelembe kell venni a vizek hasznosítását, 
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabá-
lyokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározottakat. 

5.4.3. Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

A csapadékvíz elvezetését a településen meglévő árkok biztosítják, jobbára szikkasztással. A fejlesztési terület 
csapadékvíz-elvezetése szintén ezzel a megoldással biztosítható, tekintettel a terület 74 ha-os nagyságára. 
Ugyanakkor a csapadékvíz gyűjtését elvezetését tervezetten, méretezetten kell megoldani. Az 1ha körüli raktár-
csarnok, a szervizcsarnok és az egyéb szolgáltató épületek tetőzetéről összegyűlő csapadékvizek, (15-45%-os 
beépítési mérték), a hozzá kapcsolódó 50%-os telekterület arányt meghaladó parkolófelületi igény, valamint a 
belső úthálózat vízzáróan burkolt felületei, szabadtéri manipulációs terei az összegyűlő csapadék vizek mennyi-
ségét jelentősen megnövelik, főként záporok, zivatarok idején. A több hektáros felületeken összegyűlő vizeket 
gyűjteni, elvezetni, kezelni kell. 

A nagy intenzitású csapadékesemények okozta károk csökkentése a csapadékvíz visszatartásával (ideiglenes 
tározással), késleltetett elvezetésével, hasznosulásának (talajba szivárogtatás) elősegítésével, helyben történő 
hasznosításával, illetve ezek kombinált megoldásával lehetséges. A csapadékvizek keletkezésének helyén törté-
nő szabályozására alapvetően két módszer lehetséges. Az egyik a csapadékvíz talajba történő elszivárogtatása 
(gyepes, bokros területen, nyílt árokban, vízáteresztő burkolattal stb.), amivel a talajvíz utánpótlása biztosítható, 
és csökkenthető az elvezetendő csapadékvíz mennyisége. A másik megoldás a vizek ideiglenes tározókban való 
visszatartása (záportározók, ciszternák stb.), és késleltetett elvezetése, amivel a kialakuló árhullámok csúcsai is 
csökkenthetők. Jellemző megoldások lehetnek: beszivárogtató cellák, zöldtetők, esőkertek, beszivárogtató 
kavicsdrének, fűborítású árkok és rézsűk, ideiglenes elöntési területek, állandó vízborítású, vizenyős területek 
(wetland-ek), szilárd, de áteresztő burkolatok, tetővizek és burkolt felületi vizek visszatartása felszín alatti táro-
zókkal. Ezen megoldások alkalmazása különösen ajánlott az új beépítések esetén, ahol már a tervezési fázis 
során betervezhető a módszerek alkalmazása. Amennyiben a csapadékvizek nem tarthatók helyben, úgy a csa-
padékvizek elvezetésére árok kialakítása szükséges, amelyek segítségével a csapadékvizek felszíni befogadóba 
vezethetők. Ebben az esetben részletes számításokkal kell igazolni, hogy a befogadó képes befogadni és elve-
zetni a területen keletkező többlet csapadékvizeket. A felszíni befogadóba történő bevezetés csak a tulajdonos, 
üzemeltető hozzájárulása, engedélye után történhet. 

A zöldfelületi területeken keletkező csapadékvizek elszikkadnak. A burkolt felületeken keletkező csapadékvizek 
esetében meg kell különböztetni a tetőfelületekről és az egyéb burkolt felületekről származó, szennyezett csapa-
dékvizeket. A tetőfelületekről származó csapadékvizek elszikkaszthatóak, elvezethetőek befogadóba, vagy ösz-
szegyűjtés után hasznosíthatóak, például öntözésre. Az egyéb burkolt felületekről (közlekedési utak, parkolók, 
stb.) származó csapadékvizek már szennyezettségük miatt előkezelést igényelnek másodlagos felhasználás, 
vagy befogadóba történő bevezetés előtt. A fentiek miatt javasolt elkülönítetten gyűjteni ezeket a csapadékvize-
ket. A csapadékvizek másodlagos hasznosításával csökkenthetők a felhasznált ivóvízmennyiségek. 
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5.4.4. Gázellátás 

Örkény településen a vezetékes földgáz 1992 óta elérhető, a földgáz elosztóhálózati engedélyes az OPUS 
TIGÁZ Zrt. A település gázellátása a közeli Pusztavacs gázátadó állomáson keresztül biztosított. Az FGSZ Zrt. 
által üzemeltetett nagynyomású földgáz szállítóvezetékének egy rövid szakasza a település északi részét 
érinti, a tervezési területet ugyanakkor nem. Az állomás maximális kapacitása 7000 m3/ó, a névleges kiadási 
nyomás 6 bar, nagyközépnyomás. A gázátadó tartalékkapacitással rendelkezik. 

Az átadóállomásról a településre érkező DN 110 PE és DN 160 PE méretű, nagyközépnyomású gázvezeté-
kek biztonsági övezete 5-5 méter széles sáv, amelyek érintik a tervezési területet.  

A nagyközépnyomású hálózatról nagyközép/középnyomású gáznyomásszabályzókkal biztosított a települési 
középnyomású elosztóhálózat betáplálása. Egyes fogyasztói igények közvetlenül kisnyomású elosztóhálózatról 
biztosítottak. A középnyomású elosztóhálózat jellemző biztonsági övezete 4-4 méter. A fogyasztóknál egyedi 
nyomáscsökkentők vannak telepítve.  

A tervezési területen megjelenő funkciókhoz köthető gázigények várhatóan a DN 110 PE nagyközépnyomású 
hálózatról történő leágazás kiépítést igényli, új nagyközép/középnyomású gáznyomásszabályzó telepítése 
szükséges. Az innét indítandó középnyomású elosztóhálózatot a logisztikai parkot feltáró utak mentén ki 
kell építeni. A fejlesztések gázellátását a konkrét igények ismeretében kell méretezni, egyeztetni, fejleszteni. 

5.4.5. Villamosenergia-ellátás 

Örkény az MVM Démász 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-, kisfeszültségű 
transzformátor állomás biztosítja.   

A tervezési területet érinti az MVM Démász Áramhálózati Kft. üzemeltetésében lévő Lajosmizse – (Ócsa [Fel-
sőbabád]) 132 kV-os főelosztóhálózati szabadvezeték, amelynek biztonsági övezete mintegy 2x20 m szé-
les sávot jelent. Az elosztóhálózati alállomásból induló 22 kV-os szabadvezetékes hálózatok nyomvonala és 
biztonsági övezete szintén érinti a tervezési területet. A biztonsági övezet terjedelme 7-7 méter széles 
sáv. A biztonsági övezet mértékét és az abban korlátozottan végezhető tevékenységeket, tilalmakat a 
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villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet határozza meg. 

A település villamosenergia-ellátása a település belterületére és mezőgazdasági telephelyekre érkező 22 kV-os 
hálózatról 22/0,4 kV-os transzformátorállomásokon keresztül megoldott. A település jelenlegi igényeit a hálózat 
távlatban is képes biztosítani. A kisfeszültségű elosztóhálózat a térségben nem épült ki, az a fogyasztói igények 
megjelenésével kerül kialakításra. A tervezési területen jelentkező villamosenergia-igények kielégítéséhez a 
DÉMÁSZ 22 kV-os középfeszültségű elosztóhálózata vehető figyelembe, amelynek fejlesztésével a jelentkező 
igények kielégíthetőek. A fejlesztési területek kiszolgálása a 22 kV-os hálózat bővítésével, új transzformá-
torok felfűzésével megvalósítható. A tervezett létesítmények elektromosáram-igénye a konkrét fejlesztés mű-
szaki paramétereinek ismeretében határozható meg. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le 
kell egyeztetni. 

A tervezési területen keresztülhaladó középfeszültségű szabadvezetékes nyomvonalak a beépítést és terület-
hasznosítást korlátozzák, a tervezett fejlesztés megvalósításához javasolt a nyomvonalakat földkábelbe helyezni, 
és közterületi nyomvonalra helyezni az elosztóhálózatot. A hálózati érintettség és így annak költségvonzata is 
jelentős. A jelenlegi jogszabályi környezetben a településképi előírásokat településképi rendeletben lehet alkal-
mazni, valamint figyelembe kell venni a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) rendelkezéseit, 
amely többek között rögzíti a szabadvezetékes hálózatok építésének lehetséges eseteit. 

Tervezett úthálózatoknál figyelembe kell venni a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen veze-
tékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásait, a keresztezésekre vonatkozó szabvá-
nyossági feltételeket (MSZ EN 50341-1:2013, MSZE 50341-2:2014, MSZ EN 61936-1:2016, MSZ 151-8:2002), 
az erősáramú kábelek szabványossági feltételeinek biztosítását (MSZ 13207) és a meglévő kisfeszültségű háló-
zatot (MSZ 1), továbbá a létesítésnél a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény rendelkezéseit és a 
közmű elrendezésekről szóló (MSZ 7487) előírásait. 

 

5.4.6. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

A környezettudatos energiagazdálkodás nagymértékben hozzájárul a klímaváltozás káros hatásainak enyhítésé-
hez. Az energiafelhasználás visszafogásával, egy részének megújulókból történő fedezésével – az ehhez illesz-



ÖRKÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 TÉR-T-REND KFT.  29 

kedő alacsony hőmérsékletű fűtési technológiákkal kiegészítve – az üvegházhatású gázok kibocsátása csök-
kenthető. Helyi hasznosítás esetében a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek csak abban az esetben 
használhatóak ki hatékonyan, ha az ellátni kívánt épület – új építés esetében – erre energetikailag megfelelően 
tervezett. A területen törekedni kell a megújuló energiaforrások és környezettudatos energiagazdálkodás minél 
szélesebb körű alkalmazására. Az új beruházásoknál lehetőleg ilyen módon kell az energiagazdálkodást kialakí-
tani, előkészíteni. A környezettudatos energiagazdálkodásnak több módja létezik, legfontosabb a megfelelő épí-
tő- és szigetelőanyagok használata, az energiatudatos tervezés, megújuló, környezetbarát energiák használata, 
napelemek, geotermikus és szélenergia felhasználása. 

A napelemek ideális tájolása déli tájolás, 30–40˚ közötti dőlésszög, amely a gyakorlatban DK és DNY közötti 
tájolás és 20–50˚ közötti dőlésszög megfelelő.A K–NY-i kis dőlésszögű (10–25˚) tetők esetében az elmúlt évek 
általános telepítési tapasztalatai alapján, a napelemek fejlesztésének köszönhetően ezen tetőfelületek is haszno-
síthatóak gazdaságosan energiatermelésre. Lapostetőkön a megfelelő tájolás kialakítható tartókonzolok alkalma-
zásával, amennyiben az statikailag megfelelő (a tartószerkezeten elhelyezett modulok súlya mellett a fellépő 
szélterhelést is figyelembe kell venni). Mindössze 10%-os részleges árnyékolás akár 30–50%-os teljesítmény-
csökkenést okozhat (fák, villanyoszlopok). A napelemes rendszer átlagos tervezett élettartam 20-25 év, a telje-
sítmény az idő előrehaladtával kismértékben csökken (a szilícium degradációja 0,8% alatti), a külföldi hosszabb 
távú tapasztalatok alapján a 20–25 éves tervezett élettartam végén is 80%-os teljesítmény felett üzemelnek. A 
napenergia közvetlen aktív hasznosítása szakaszos üzemidővel valósul meg, így ezen energiahasznosítása 
mellett is szükséges vezetékes közműhálózat kiépítése. 

5.5. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Örkény település a monori központú 29-es távközlési körzethez tartozik. A településen a Vodafone Magyarország 
Kft. biztosítja a telefonhálózathoz való hozzáférést, nyilvános telefonállomás működtetését és a névjegyzék elér-
hetővé tétele vonatkozásában egyetemes hírközlési szolgáltatások nyújtását a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. A város területe a mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. 

A tervezési terület ÉK-i határában halad a Magyar Telekom NyRt. alépítményben elhelyezett optikai gerincháló-
zata, a tervezési területet nem érinti. A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltatók saját beruhá-
zásban, a piaci igényeknek megfelelően végzik – az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 
figyelembevételével. 

A tervezési területet feltáró utak kialakításakor javasolt a műanyag csöves alépítményt kiépíteni, amelyek 
béléscsöveibe a szolgáltatók behúzhatják hírközlési kábeleiket. A tervezési területen és annak környezetében a 
vezetékes hálózatok jövőbeni fejlesztése földalatti elhelyezéssel javasolt, egyénileg megkötött szerződés alapján. 

A távközlési ellátottságot a térségben lényegesen növeli a vezeték nélküli szolgáltatások terjedése, fejlődése. 
Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi korlátja nincs, így igény szerint korlátlanul használható. 
A vételi lehetőséget a térségben elhelyezett mobil bázisállomások biztosítják. A Vodafone 2G, 3G, 4G, a Telenor 
2G, 3G, 4G, Hipernet, a Magyar Telekom 2G, 3G,4 G/LTE technológiákkal áll rendelkezésre a területen. A DIGI 
mobilhálózata a térségben még hiányos. 

Az NMHH a területen szolgáltatási jogosultsággal rendelkezőkről vezet nyilvántartást. A szolgáltatási jogosult-
sággal rendelkezők köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, a piaci ver-
seny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés alanyi jogú 
szolgáltatás. A nyújtott vezeték nélküli szolgáltatások folyamatos rádiós hálózatfejlesztést igényelnek, a szolgálta-
tók a tervezett telephelyeket illetően csak rövid távú (néhány hónapos) időszakra vonatkozóan tudnak nyilatkozni. 
A 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus 
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) 8. szakaszának (Az elektronikus hírközlési építmé-
nyek elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a 27. § (6). bekezdéséhez igazodva a 
település rendezési terve lehetővé teszi a későbbiekben új telephely létesítését. 
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5.6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A Pest Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Osz-
tályának adatszolgáltatása alapján a település műem-
lékei belterületen, a Fő utca mentén, régészeti lelőhe-
lyei pedig külterületen, a tervezési területtől észak-
nyugatra helyezkednek el. A Tkr. szerint a helyi véde-
lemre kijelölt épületek, táji értékek szintén a központi 
belterületen találhatók. A tervezett módosítások épí-
tett örökséget, a település műemlékeit, műemléki 
környezetet, sem régészeti lelőhelyet nem érinte-
nek. 

A DINPI egyedi tájértéket nem tart számon a telepü-
lésen, a TÉKA adatbázisában nyilvántartott egyedi 
tájérték nem érinti a tervezési területet. 

A módosítások nem hatnak kedvezőtlenül a település 
térbeli megjelenésére, feltárulására. 

Az országos jogszabályi környezet a beruházás lép-
tékéből, az érintett terület közel 74 ha-os méretéből 
adódóan szükségessé teszi az előzetes régészeti 
kutatást. 

 
KÉSZÜLT A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁSA ALAPJÁN 
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ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2021. (... ...)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 

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

 

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZMÓDOSÍTÁSA – RENDELETTERVEZET 

 

MELLÉKLETEK: 

1. MELLÉKLET:  A 3/M-2021 JELŰ AZ ÚJ IPARI-PARKOT, LOGISZTIKAI KÖZPONTOT ÉS VÁMUDVART ÉRINTŐ 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁS  
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Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (... ...) önkormányzati rendelete 

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

Örkény Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja, 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, valamint a 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében és felhatalmazás alapján 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. § szakaszában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró, 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: 4.000), 
b) 3. rajzszámú: Külterületi szabályozási tervlap (M = 1: 10.000), 
c) SZT-1 rajzszámú: Szabályozási tervlap az ipari gazdasági terület első ütemére vonatkozóan 

(M = 1: 3.000), 
d) 2-M rajzszámú: Szabályozási terv módosítása a 135 és 136 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan, 
e) 2-M2 rajzszámú: Szabályozási terv módosítása a 480 hrsz. ingatlanra vonatkozóan, 
f) 3/M-2018 rajzszámú: 0132/2 hrsz és a 0134/23 hrsz-t érintő szabályozási terv (M=1: 8.000), 
g) 3/M-2021 rajzszámú: Az új ipari-parkot, Logisztikai központot és Vámudvart érintő 

szabályozási tervi módosítás (M=1: 8000).” 
 

2.§  

A HÉSZ a következő 21/B. § rendelkezésével egészül ki: 

A Gip-3 JELŰ IPARI GAZDASÁGI ÉPÍTÉSI ÖVEZET 
(AZ IPARI-PARK, LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS VÁMUDVAR TELKEI) 

21/B. § 

(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi rendelkezés 
rögzíti: 

ÖVEZET 
JELE 

BEÉPÍTÉSI  
MÓD 

KIALAKÍTHATÓ 
LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 

LEGNAGYOBB 
BEÉPÍTETTSÉG 

LEGNAGYOBB 
ÉPÍTMÉNY-
MAGASSÁG 

ZÖLDFELÜLET 
LEGKISEBB 

MÉRTÉKE 
Gip-3 Szabadon álló 10000 m2 45% 15,0 m 25% 

 

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők:: 

a) minden az egyéb gazdasági tevékenységhez tartozó rendeltetés, (védőtávolságot nem igénylő) 

b) a Logisztikai központi és Vámudvari rendeltetés, 

c) a rendeltetésekhez kapcsolódó nagy kiterjedésű, személygépkocsi és szállítmányozási jármű 
parkolóinak építménye, szabadtéri manipulációs terei, 

d) üzemanyagtöltő állomás, 
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e) a teljes közműellátást biztosító vezetékek, műtárgyak és közműpótlók, megújuló energiát hasznosító 
berendezések  

épületei és építményei. 

(3) Az építési övezetben az építési helyet meghatározó elő- és oldalkert 10,0m, a hátsókert 15,0m. 

(4) A telek minimálisan kialakítandó zöldfelületén, és az épületekkel, építményekkel igénybe nem vett szabad 
felületeken háromszintű növényzet ültetendő. Kettős fasor telepítendő az autópályával közös telekhatárok 
mentén, a kedvezőtlen zavaró hatások kölcsönös kizárása érdekében. 

(5) Amennyiben a telken keletkező csapadékvíz teljes mennyisége nem vezethető a befogadóba, úgy 
gondoskodni kell a többlet csapadékvíz mennyiségének visszatartásáról, a keletkező csapadékvizek 
helyben tartásáról, tárolásáról és hasznosításáról. 

Hatálytalanító és Záró rendelkezés 

3.§  

(1) A HÉSZ 34. § (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (18), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (36), 
(37), (39) bekezdése hatályát veszti. 

(2) A HÉSZ 3. rajzszámú Külterületi szabályozási tervi melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul, a 
módosítással érintett földrészletek vonatkozásában. A lehatárolt területen a korábbi rendelkezések 
hatályukat vesztik. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Örkény, 2021. … … 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Kovács István Kollár Zsolt 
 polgármester jegyző 

 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2021. ……… … napján 
 
 
 
 ………………………………. 
 Kollár Zsolt  

jegyző 
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