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I. ELŐZMÉNYEK 

 

 

 Bogyiszló község településfejlesztési koncepciója (2005-ben készült, külön jóváhagyó 

határozat nincs); 

 Bogyiszló településszerkezeti terve, jóváhagyva a 75/2004. (XII. 22.) sz. kgy. határozattal (5 

alkalommal módosítva); 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I. 29.) számú rendelete 
a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának 
megállapításáról; 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) önkormányzati 
rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól; 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XI.30.) önkormányzati 
rendelete a község településképének védelméről; 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának 30/2021. (V. 6.) számú határozata értelmében módosítani 
kívánja a település rendezési tervét az alábbiak szerint: 

(1) a belterületi 16/3 hrsz-ú zöldterületbe sorolt ingatlan egy részének különleges falusias 

területbe sorolása a 16/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódóan, 

(2) Bogyiszló Településszerkezeti Tervében közlekedési- és zöldterületbe sorolt 273 hrsz-ú 

ingatlan falusias lakóterületbe történő sorolása, 

(3) az új beépítésre szánt területek betervezése miatt kijelölendő 5 % új zöldterület előírás 

teljesítése érdekében a 723 hrsz-ú Vásártér utca kiszélesedő nyugati részének közlekedési 

területből zöldterületbe történő átsorolása (680 m2). 
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II.  

HATÁROZATI JAVASLAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 

 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (………………) számú határozata 

Bogyiszló község Településszerkezeti terve módosításáról   

 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bogyiszló község 75/2004. (XII. 22.) sz. 
határozatával elfogadott településszerkezeti tervét az e határozat 1 – 6. mellékletében foglaltak 
szerint módosítja: 

 

Módosított településszerkezeti tervlap: 1. melléklet 

Településszerkezeti terv-módosítás leírása: 2. melléklet 

Változások, beavatkozások és ütemezések: 3. melléklet 

A település területi mérlege: 4. melléklet 

A területrendezési tervvel való összhang igazolása 5. melléklet 

A biológiai aktivitásérték számítás eredménye 6. melléklet 

 

Határidő: 2022. ……………. 

Felelős: Tóth István polgármester 

  

 

         ………………………………………….                                                         ……………………………………… 
                    Tóth István                                                                                     
                   polgármester                                                                                      jegyző 

 

A kiadmány hiteléül:  

 

Bogyiszló, 2022. ……………………….. 

 

                                                                                                               ………………………………………  
                              
          jegyző
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1. melléklet 

Bogyiszló község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……………….  sz. határozathoz 

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP 
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2. melléklet 

Bogyiszló község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……………….  sz. határozathoz 

 

BOGYISZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE  

2021. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 

 

 Bogyiszló község településszerkezeti terve leíró munkarészének „A belterület 
területfelhasználási rendszere” c. fejezete az alábbiakkal egészül ki: 

Különleges falusias terület területfelhasználási egységbe tartozik a 16/3 hrsz-ú telek középső része 
(a 16/1 hrsz-ú telek északi folytatásában). 

Falusias lakóterület területfelhasználási egységbe tartozik a 273 hrsz-ú telek teljes területe. 

Zöldterületi (közkert) területfelhasználási egységbe tartozik a 723 hrsz-ú Vásártér utca nyugati, 
háromszögű kiteresedésének középső része. 

 

 

 

 

3. melléklet 

Bogyiszló község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……………….  sz. határozathoz 

 

VÁLTOZÁSOK, BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK 

 

A 16/3 hrsz-ú ingatlan középső része (a 16/1 hrsz-ú telek északi irányú meghosszabbításában, 
461 m2) zöldterületből különleges falusias területre változik. 

A 273 hrsz-ú ingatlan nyugati része (476 m2) közlekedési területből, továbbá keleti része (401 
m2) zöldterületből falusias lakóterületre változik. 

A 723 hrsz-ú közterületi ingatlan (Vásártér utca) kiszélesedő nyugati részének jelenleg is 
növényzettel fedett része (680 m2) közlekedési területből zöldterületre változik. 

A terület új funkciónak megfelelő hasznosítása magánkezdeményezésre történik, az 
Önkormányzat részéről beavatkozást nem igényel. 

A tényleges területhasználat megvalósítása ütemekre bontást nem igényel. 
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4. melléklet 

Bogyiszló község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……………….  sz. határozathoz 

 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA 

 

1. 16/3 hrsz. 

Zöldterület változás - 461 m2 

Különleges falusias terület változás + 461 m2 

 

2. 273 hrsz. 

Zöldterület változás - 401 m2 

Közlekedési terület változás* - 476 m2 

Falusias lakóterület változás + 877 m2 

 

3. 723 hrsz. 

Közlekedési terület változás - 680 m2 

Zöldterület változás + 680 m2 

 

Összes zöldterület változás: - 182 m2 

Összes különleges falusias terület változás: + 461 m2 

Összes falusias lakóterület változás: + 877 m2 

Összes közlekedési terület változás:  - 1156 m2 

 

A MaTRT 12. § (1) és (3) bekezdés előírásainak való megfelelés igazolása: 

a) Az új beépítésre szánt területek a meglévő települési területeken belül találhatók; 

b) az új beépítésre szánt területek nem okozzák a különböző települések összenövését; 

c) a községben a tervezett rendeltetésnek megfelelő alkalmas földrészlet nem található. 

(3) Az új beépítésre szánt terület 1338 m2, ennek 5 %-a 67 m2 új zöldterületet kellene kijelölni. 
Ténylegesen viszont 680 m2 új zöldterület került kijelölésre. 

 

* Megjegyzés: A hatályos szabályozási terven a 273 hrsz-ú telek nyugati része (a kibővítés előtti 
273 hrsz-ú telek) falusias lakóterületként, a településszerkezeti terven viszont közlekedési 
területként szerepel 
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5. melléklet  

Bogyiszló község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……………….  sz. határozathoz 

 

  

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

(Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020. (X. 29.) ök. rendelete alapján) 

Tolna megye Szerkezeti Terve 

 

A módosításra szánt területek települési térségbe tartoznak. A településen tervezett térségi 
kerékpárút halad át, mely megközelíti az 1. számú változással érintett területet. 

 

Országos övezetek 

3.1. Ökológiai hálózat övezete 

A módosításra szánt területek ökológiai hálózattal nem 
érintettek 

3.2. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

A módosításra szánt területek nem érintettek kiváló és a jó 
termőhelyi adottságú szántók övezetével 
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3.3. Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

A módosításra szánt területek nem tartoznak az erdők és 
erdőtelepítésre javasolt területek övezetébe. 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete 

A módosításra szánt területek tájképvédelmi terület 
övezetébe tartoznak 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

A község nem tartozik a világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezetébe 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 

A módosításra szánt területek közül a 2. és 3. vízminőség-
védelmi terület övezetébe tartoznak 

3.7. Nagyvízi meder övezete 

A község területe érintett a nagyvízi meder területek 
övezetével, de a módosításra szánt területeket nem érinti 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

A község területe nem tartozik a honvédelmi és katonai célú 
terület övezetébe. 
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Megyei övezetek 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

A község területe nem tartozik az ásványi 
nyersanyagvagyon terület övezetébe 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A község területe érintett a rendszeresen belvízjárta terület 
övezetével, de a módosításra szánt területeket nem érinti 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 

A község nem tartozik a földtani veszélyforrás terület 
övezetébe 

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

A község nem tartozik az innovációs-technológiai fejlesztés 
támogatott célterületének övezetébe 
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3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezetek 

A község nem tartozik a logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezetébe 

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete 

A község a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezetébe tartozik 

 

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának érintettsége a MATRT szerint  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

A község nem tartozik az ökológiai hálózat övezetébe 
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A tervezési terület környezetében lévő ökológiai hálózat ökológiai folyosójának bemutatása 
alaptérképen 
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6. melléklet 

Bogyiszló község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……………….  sz. határozathoz 

 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY FENNTARTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

 

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében az „egy hektár területet meghaladó új 
beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv készítése vagy módosítása során az Étv. 7. § (3) 
bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény teljesülése érdekében az újonnan kijelölt beépítésre 
szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó 
munkarészében kell igazolni, …” 

Miután a tervezett új beépítésre szánt terület terület 1 hektár alatti (461 + 877 = 1338 m2), a BAÉ-egyensúly 
biztosításának részletes számítással történő igazolása mellőzhető. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

(a megalapozó vizsgálattal összevontan) 

  

1.Környezetalakítás terve 

1.1. Településrendezési javaslat 

Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

Bogyiszló község közigazgatási területén a hatályos szabályozási terv szerint zöldterületbe 
tartozó 16/3 hrsz-ú ingatlan középső része különleges falusias területbe kerül átsorolásra, mivel a 
vele szomszédos 16/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a kisméretű (326 m2) 
lakótelkének bővítése céljából. Megjegyzés: A 16/3 hrsz-ú ingatlan nyugati része a hatályos 
szabályozási és településszerkezeti terven is vízgazdálkodási területbe tartozik. Azonban a 16/3 
hrsz-ú telek 16/2 hrsz-ú telek folytatásában lévő része és maga a 16/2 hrsz-ú telek is a szabályozási 
terven közlekedési területként van szabályozva, a szerkezeti terven viszont zöldterület, illetve a 
16/2 hrsz.-ú telek különleges falusias lakóterület.   

A 16/3 hrsz-ú ingatlan spontán nőtt bokros-fás növényzettel fedett elhanyagolt, rendezetlen 
terület, melynek új beépítésre szánt részén tereprendezéssel a szomszédos kertekhez hasonló 
rendezett állapot jöhet létre. A területet víz nem borítja. 

A részben közlekedési területbe, részben zöldterületbe tartozó 273 hrsz-ú ingatlan falusias 
lakóterületbe kerül átsorolásra. A településrendezési eszközök módosítását az ingatlan 
tulajdonosa kezdeményezte, hogy a saját telkét beépíthesse. Megjegyzés: a 273 hrsz-ú telek 
nyugati része a hatályos szabályozási terv szerint falusias lakóterület, míg a településszerkezeti 
terven közlekedési terület övezetbe van sorolva. A jelen módosítás nyomán az ellentmondás 
megszűnik.  

Az új beépítésre szánt területek kijelölése esetén jogszabályban előírt 5 % új zöldterület 
biztosítása céljából viszont a 723 hrsz-ú közlekedési terület nyugati, kiteresedő része (680 m2) 
zöldterületbe kerül átsorolásra.  

A település egyéb területfelhasználási rendszerében és szerkezetet meghatározó nyomvonalas 
és tagoló elemeiben változás nem tervezett. 
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1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései  

1.2.1.Településszerkezeti változások bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Módosítás (16/3 hrsz.) 

  
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

Az új településszerkezeti terv részlete 

 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi állapot  tervezett állapot indoklás 

16/3 hrsz. középső része zöldterület különleges falusias 
terület 

lakótelek bővítésre 
irányuló magán-
kezdeményezés 

Érintett térségi övezetek:   

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változással érintett terület Tolna megye 
területrendezési terve szerint települési térség. A módosításra szánt területet korlátozást jelentő országos és 
megyei térségi övezetek nem érintik. 

Hatályos szabályozási tervlap részlete: 
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II. Módosítás (273 hrsz.) 

 

 A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

Az új településszerkezeti terv részlete 

 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi állapot  tervezett állapot indoklás 

273  közlekedési terület és 
zöldterület 

falusias lakóterület meglévő lakótelek 
legalizálása 

Érintett térségi övezetek:   

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változással érintett terület Tolna megye 
területrendezési terve szerint települési térség. A módosításra szánt területet korlátozást jelentő országos és 
megyei térségi övezetek nem érintik. 

Hatályos szabályozási tervlap részlete: 
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III. Módosítás (Vásártér utca, 723 hrsz.) 

  

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

Az új településszerkezeti terv részlete 

 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi állapot  tervezett állapot indoklás 

723 Ny-i kiszélesedő 
része 

közlekedési terület Zöldterület az új beépítésre szánt 
területek kijelölése miatt 
előírt 5 % új zöldterület 
biztosítása 

Érintett térségi övezetek:   

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változással érintett terület Tolna megye 
területrendezési terve szerint települési térség. A módosításra szánt területet korlátozást jelentő országos és 
megyei térségi övezetek nem érintik. 

Hatályos szabályozási tervlap részlete: 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 

  

A tervezett módosítások települési térségbe tartoznak és a területrendezési tervi előírásokkal nem 
ellentétesek.  

Az új beépítésre szánt terület nagysága 1338 m2. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében előírása szerint: 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

Az új beépítésre szánt terület 5 %-a 67 m2. Miután a módosítással érintett területekhez 
kapcsolódóan nincs mód az előírt új zöldterületek kijelölésére, az Önkormányzat úgy döntött, hogy 
a 723 hrsz. közlekedési út-terület nyugati kiteresedő részén jelöli ki a 680 m2 területű új 
zöldterületet. 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 

A tervezett módosítás (két lakótelek környezetének rendezése és egy kis zöldterület kialakítása) a 
Településfejlesztési koncepció „Jövőkép” c. fejezetén belül az alábbi célkitűzéssel áll összhangban: 

„Bogyiszló hosszú távú célja, hogy:  

 lakosainak egészséges, a kor színvonalának megfelelő, a hagyományokat tiszteletben tartó, 
esztétikus lakókörülményeket, az idelátogató turisták számára jó minőségű üdülési 
feltételeket nyújtson. …”  
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2. Szakági javaslatok 

2.1. Tájrendezési javaslat 

Bogyiszló község teljes belterülete tájképvédelmi övezetbe tartozik, de a tervezett módosítások 
nem járnak a kialakult tájkép és településkép sérelmével. A terv-módosítással érintett helyszínek 
nem tartoznak az ökológiai hálózatok övezetébe.   

A módosítással érintett terület övezeti átsorolásra szánt része nem vízzel borított, azonban 
gondozatlan, elhanyagolt, spontán nőtt növényzettel fedett terület, mely kitisztítva és némi 
tereprendezést követően beépítésre is alkalmas. 

 

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosítással a település zöldfelületi rendszere kismértékben változik, a 16/3 és a 273 hrsz-ú 
ingatlanok esetében a zöldterület csökken, azonban ezek egyike sem ténylegesen kialakított, 
rendezett, parkosított zöldterület. A 723 hrsz-ú ingatlan esetében új zöldterület kerül kijelölésre, 
ez viszont ténylegesen jelenleg is növényzettel fedett terület, csak a hatályos rendezési terv eddig 
ezt közlekedési területbe sorolta. 

 

2.3. Közlekedési javaslat 

A terv-módosítás a település közlekedési rendszerében a hatályban lévő településrendezési 
eszközökhöz képest változást nem eredményez. 

A módosítással érintett területek kialakult megközelítési helyzetében változás nem tervezett. 

A 723 hrsz-ú Vásártér utca módosítása során a zöldterület úgy került kijelölésre, hogy a 
kiszolgáló út OTÉK 26. § (2) bekezdés e) pontjában előírt legalább 12 m szabályozási szélesség 
biztosított legyen. 

 

2.4. Közművesítési javaslat 

2.4.1. Vízellátás 

A módosítással érintett területek közműves vezetékes ivóvíz-ellátással rendelkeznek, e téren 
változás nem tervezett. 

2.4.2. Szennyvízkezelés 

 A módosítással érintett területek közműves szennyvízcsatornázással rendelkeznek, e téren 
változás nem tervezett. 

2.4.3. Csapadékvíz-elvezetés 

A terv-módosítással érintett területre hulló csapadékvizeket a velük határos közterületek 
vízelvezető árkaiban lehet elvezetni. 

2.4.4. Elektromos energia-ellátás 

A módosítással érintett területek hálózati elektromos energia-ellátással rendelkeznek, e téren 
változás nem tervezett. 

2.4.5. Gázellátás 
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A módosítással érintett területeken a vezetékes földgáz-hálózat kiépült, e téren változás nem 
tervezett. 

2.4.6. Hírközlés 

A módosítással érintett területek hírközlési ellátásában változás nem tervezett. 

 

2.5. Környezeti hatások és feltételek 

A tervhez a környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez készült előzetes anyag 
tervezői javaslata szerint a tervezett fejlesztés nagyságrendje és jellege részletes környezeti 
értékelés kidolgozását nem teszi szükségessé.   

 

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

A tervezett módosítás a 16/3 és 273 hrsz-ú ingatlanok esetében a kialakult különleges, illetve 
lakóterületekhez szervesen csatlakozó megoldást eredményez. A 16/3 hrsz-ú telek eddig a Holt-
Duna menti zöldterületi sávhoz kapcsolódott, azonban ténylegesen sohasem volt a part-menti 
parkosított sáv része, és övezeti átsorolása nem jár településszerkezetet érintő súlyos sérelemmel. 

A módosítást követően a korábbi zöldterület különleges területbe átsorolandó részének északi 
18 méter mélységű sávja a szabályozási terven a telek zöldfelületként kötelezően megtartandó 
részeként kerül szabályozásra.   

A 723 hrsz-ú ingatlanon kijelölt új zöldterület pedig a település zöldfelületi rendszerét 
gazdagítja. 

 

2.7. Szabályozási koncepció 

A terv-módosítások nem igénylik új övezetek kialakítását, azonban a HÉSZ-ben új előírások 
szükségesek a „telek zöldfelületként kötelezően fenntartandó része” területek szabályozására. 

 

2.8. Beépítési terv 

A módosítással érintett területekre – tekintettel arra, hogy a 16/3 és 273 hrsz-ú ingatlanok 
esetében csupán meglévő lakótelkek területének kibővítése (udvar, kert) történik, a 273 hrsz-ú 
zöldterület esetében pedig beépítési szándék nem merül fel – beépítési terv nem készül.  

 

2.9. Környezeti értékelés 

L. a 2.5. pontot. 

 

2.10. Örökségvédelem 

A terv-módosítással érintett területek világörökségi és műemlékvédelmi szempontból nem 
érintettek, nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érintenek. Miután a terv-módosítás során új 
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a Kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
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szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § (4) bekezdés előírásának megfelelően az 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze kiegészítésre került. 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község településképének védelméről 
szóló 12/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz helyi területi védelmet, továbbá a 
módosítással érintett ingatlanok egyike sem érintett helyi védelem alatt álló objektummal.  (A 
hatályos településrendezési eszközökben a 16/3 hrsz-ú, valamint a 723 hrsz-ú ingatlanok még a 
községközpont helyi védelem alatt álló területéhez tartoztak.) 

A hatályos szabályozási tervlapon szereplő, helyi értékvédelmi területet lehatároló jelölés nem 
kerül megszüntetésre, azonban ezen jelölés normatív tartalommal nem rendelkezik, tekintettel 
arra, hogy a helyi védelem tényét az előbb ismertetett településkép védelmi rendelet rögzíti 2017-
től. 

A TKR a belterületen a községközpont környékét (az 1. módosítási területtől nyugatra) 
„kisvárosias településképvédelmi területbe”, a község belterületének régebben kialakult részeit 
pedig „hagyományos beépítésű településképvédelmi területbe” sorolta. Utóbbi területbe esik az 1. 
módosítás területe, míg a 2. és 3. módosítás területe egyik településképvédelmi terület által sem 
érintett. A hagyományos településképvédelmi terület építészeti előírásai jelen rendezési terv 
módosítási szándékkal nem ellentétesek.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítés örökségvédelmi hatástanulmányhoz 

 

Régészeti szakterületi munkarész 

 

Bogyiszló község településrendezési eszközeinek 

2021. évi módosításához 

 

 

 

 

 

  



Bevezetés 

Bogyiszló község településrendezési eszközeinek készítése során két terület övezeti 

besorolása megváltozott, ezért szükségessé vált az örökségvédelmi hatástanulmány 

kiegészítése. 

 

1. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

1.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 

középtávon tervezett változások ismertetése 

1.1.1. 16/3 hrsz.-ú ingatlan egy része 

A 16/3 hrsz.-ú, jelenleg zöldterületbe sorolt ingatlan egy része különleges falusias területbe 

kerül átsorolásra. A módosítással érintett terület 461 m². 

1.1.2. 273 hrsz.-ú ingatlan 

A 273 hrsz.-ú, jelenleg közlekedési területbe és zöldterületbe sorolt ingatlan falusias 

lakóterületbe kerül átsorolásra. Az ingatlan változtatással érintett területe: 877 m². 

 

2. Vizsgálat 

2.1. 16/3 hrsz.-ú ingatlan egy része (Képmelléklet 1.1–4. kép) 

2021. szeptember 28-án, napos időben terepbejárást végeztem a változtatással érintett 

területen, amely Bogyiszló község belterületének közepén, a falu fő utcájának számító 

Kossuth utca északi oldalán, közvetlenül a Holt-Dunából fakadó Bogyiszlói-csatorna 

torkolata mellett, a csatorna keleti felén, egy lakóingatlan (16/1 hrsz.) mögött, tőle 

északnyugatra, hozzá csatlakozva terül el. 

A terület szélessége kb. 15 méter, hosszúsága átlagosan 30 méter. A terület (telek) északi 

irányba, a Holt-Duna felé enyhén lejt, délről a 16/1 hrsz.-on álló ház, keletről a 17 hrsz.-ú ház, 

nyugatról a szóban forgó ingatlan csatlakozó, bokrokkal és nádassal borított része, délről egy 

keskeny nádas határolja (utóbbitól északra egy pár méteres füves rész, illetve a kerékpárút 

után már a Holt-Duna következik). 

A területet terepszemlém idején részben füves növényzet, részben munkagépekkel összejárt, 

kissé törmelékes talaj borította, tehát a megfigyelési körülmények nem voltak optimálisak. 

Régészeti korú leletet nem tudtam megfigyelni. 

 



 

A vizsgálandó terület (piros vonallal jelölve) 

 

 

A vizsgálandó terület (vonalkázással jelölve) 

 

Az 1970-es és 1980-as években készült térképek éppen területünkön keresztülhaladva 

jelölnek egy, a belterület mögött húzódó mesterséges vonalat (rézsűt, levágást), ami a vizsgált 

területen jelenleg nem érzékelhető, mert a 16/1 hrsz.-ú háztól a terület folyamatos lejtőben 

folytatódik a Holt-Duna felé. 

 



 

A vizsgált terület az Egységes Országos Vetület 1980-ban készült térképlapján (25-134 lap) 

 

2.2. 273 hrsz.-ú ingatlan egy része (Képmelléklet 2.1–4. kép) 

2021. szeptember 28-án, napos időben terepbejárást végeztem a változtatással érintett 

területen, amely Bogyiszló község belterületének középső részén, az Ady utca keleti oldalán, 

a Holt-Duna közelében fekszik, nagysága 877 m². 

A terület az Ady utca keleti oldalán fekvő, 274 hrsz.-ú háztól északra található, hossza 30–35 

méter, szélessége 10–15 méter. Délkeleti sarka a 274 hrsz.-ú telek északkeleti sarkánál indul, 

délnyugati sarka a 274 hrsz.-on fekvő melléképület középvonalában van, északi vonala pedig 

az Ady utca nyugati oldalán fekvő, 49 hrsz.-ú földrészleten álló ház északi vonalában fut. 

A vizsgált terület a kerítésoszlopokkal kijelölt, de be nem kerített 273 hrsz. keleti részén 

fekszik. A 273 hrsz. az Ady utca keleti oldalán fekvő, bekerített, füves terület, amelynek 

nyugati része (kb. az említett melléképület keleti vonaláig) az utcaszintnél mintegy fél 

méterrel mélyebben fekszik. Innentől egy szintén fűvel benőtt, kelet felé lejtő, rézsűs 

tereplépcső következik, ami után a terepszint kb. 1 méterrel lejjebb folytatódik (ez a 

tereplépcső bizonyára újkori fejlemény); a melléképülettől keletre kb. 5 méterre a füves 

terület véget ér (amit a kerítésoszlopok is jeleznek), ettől keletre kb. 20 méter széles, fiatal, 

bokros nyárfás következik (kb. a távvezetékekig), attól keletre pedig nyárfás ártéri erdő terül 

el. A vizsgálandó terület részben az utcaszinthez közelebbi magasságú térszínen, részben a 

rézsű aljában terül el. 

A bekerített részre nem mentem be, de a fű amúgy sem tette volna lehetővé a felszíni 

leletgyűjtést. Észak és kelet felé mindenesetre alaposan bejártam a közvetlen környezetét. 

Tőle közvetlenül északra egy, az út szintjével egy magasságban lévő, a vizsgált terület keleti 



vonaláig terjedő modern benyúlás (feltöltés) található, keleten pedig a már említett, bokros 

rész. Régészeti leletet egyik területen sem találtam. 

 

 

 

A vizsgálandó terület (piros vonallal jelölve) 

 

3. Az 1.1. pontban szereplő változások hatásai a régészeti örökségre 

3.1. 16/3 hrsz.-ú ingatlan egy része 

A vizsgált területen terepbejárásom során nem került elő régészeti lelet, de a területen a 

felszíni leletgyűjtés szempontjából a felszínt fedő gyom és építési törmelék miatt nem is 

voltak optimálisak a feltételek. 

A terület esetleges régészeti érintettsége kapcsán érdemes megvizsgálni földrajzi adottságait. 

A terület két egykori vízfolyás, a ma már holtágként funkcionáló Holt-Duna, valamint a 

belőle délre kiágazó Békás /Gője-fok/ Bogyiszlói-csatorna, ami a 18. században a 

bogyiszlóiak fontos vízi közlekedési útjaként működött. A történeti térképek tanúsága szerint 

a Kossuth utcának a Gője-fok felett átívelő mai hídja helyén – ami kb. 20–30 méterre van 

területünk szélétől – legalább a 18. századig visszanyúlóan átkelőhely, híd létezett. A mai 

Kossuth utca nyomvonala pedig már ekkor is fontos útvonal lehetett, a Duna felől érkező, és 

északkelet felé, Doromlás felé vezető jelentősebb út részeként. 

 



 

A Kossuth utca és a Bogyiszlói-csatorna kereszteződésében fekvő átkelő egy 1862-es térképen 

(forrás: Bogyiszló helység térképe [PML IV. 165. d. (PMU) 285] 1862) 

 

Bár a Holt-Duna szintén a történeti térképek tanúsága szerint a 18. század elején is már holtág 

volt, a középkor valamely szakaszában még élővíz lehetett (erre utalhat a Holt-Dunától 

nyugatra eső rész Sziget neve), tehát a két víz találkozásánál fekvő területen a régészeti 

korokban is ember jelenlét feltételezhető. 

A kérdéses terület a fok keleti felén fekvő, 90–91 méter tszf. magasságú kiemelkedés 

északnyugati lejtőjén fekszik, a mai lakott belterületi magaslatnál 1–2 méterrel 

alacsonyabban, valamivel közelebb a Holt-Duna szintjéhez, mint a magaslatéhoz. Bogyiszló 

határában az ismert lelőhelyek általában a 89 méter tszf. feletti magasságú kiemelkedéseken, 

göröndökön fekszenek, tehát a tszf. magasság alapján nem elképzelhetetlen régészeti lelőhely 

léte a vizsgált területen. 

Mivel a vizsgált terület a falu belterületén fekszik, érdemes megjegyezni, hogy Bogyiszló 

község belterületén – a vizsgált területnél valamivel magasabban fekvő területeken – jelenleg 

mindössze egyetlen nyilvántartott régészeti lelőhely található, (vizsgált területünktől kb. 1,5 

km-re északra, a 20. század második felében beépült Möcse nevű falurészen: Möcse, 

Bogyiszló 10, lelőhely-azonosító: 46825, Árpád-kori telep). Ennek természetesen lehetnek a 

beépítettségből fakadóan kutatástörténeti okai is, nem feltétlenül tükrözik az egykori 

valóságot. Annyi bizonyos, hogy a középkori Bogyiszló nem a Holt-Duna partján, a mai falu 

helyén (alatt) feküdt, hanem a mai falu szélétől kb. 1 km-re keletre (Pusztabogyiszló, 

Bogyiszló 12, lelőhely-azonosító: 46830). 

 

 



3.2. 273 hrsz.-ú ingatlan egy része 

A vizsgált terület közvetlenül a 16/3 hrsz. kapcsán már említett, átlagosan 90 méter tszf. 

magasságú belterületi kiemelkedés északkeleti lábánál helyezkedik el. 

Bár a terület ma a község két beépített része között húzódik, ez a 18. századtól a 20. század 

közepéig a belterület szélének számított. 

A területtől északra és keletre jelentős kiterjedésű földkitermelő gödrök vannak, amelyek arra 

szolgáltak, hogy az újkorban a belőlük kinyert földdel magasították a helyi lakosok az 

árvízmentes belterület magasságát, illetve általa növelték alapterületét. 

Andrásfalvy Bertalan az alábbit írja: „Nemrég feljegyeztem azt a hagyományt is, hogy a falu 

mai helyén régen szállások és akókertek voltak s az állati trágyával és földdel magasították fel 

a későbbi házak helyét. […] Az köztudott volt Bogyiszlón, hogy a falu »töltevényen« van. 

»Oda fordult a szomszédhoz, hozzá töltött magának egy helyet, oda rakta a házát. Ez a mi 

házhelyünk is töltés (töltés — töltevény, vagyis mesterségesen magasított hely)«. Nemcsak a 

falu házainak magasították mesterségesen a helyet, hanem a temetőnek is […]. A töltések 

készítéséhez a földet közvetlen a falu alatt ásták szárazabb időben, így a falut nyugatról és 

északról a Holt Duna, keletről és délről kisebb-nagyobb, az év nagy részében még ma is vízzel 

teli gödrök, »kotyorok« veszik körül.” 

A 20. század második felének térképei alapján összesítettem ezeknek a földkitermelő 

gödröknek a legnagyobb kiterjedését. 

 

 

A vizsgált terület (vonalkázva), illetve a körülötte elterülő egykori földkitermelő gödrök 

(pirossal jelölve) 



Látható, hogy vizsgált területünkhöz igen közel is ilyen földkitermelő gödör húzódik, sőt, 

lehetséges, hogy keleti, laposabb fekvésű része is földkitermelés révén keletkezett. 

A vizsgált terület részben a történeti korokban az emberi megtelepedés számára alkalmas 90 

méter tszf. magasságú kiemelkedés lejtőjén, részben annak lábánál található. Az első katonai 

felmérésen a falunak ezt a kiemelkedő részt még nem jelölik lakottnak (ellenben a Kossuth 

utcai északi és déli oldali településtömbjének később helyet adó kiemelkedés már 

felismerhető rajta). A részben töltéssel keletkezett újkori falumagra vonatkozó adatok 

ismeretében kérdéses, hogy ez az eleve a környezeténél talán kiemelkedőbb rész mennyit 

emelkedett a 18–19. században a mesterséges töltések révén, és ha volt előtte régészeti korú 

lelőhely a területén, akkor ezt hogyan érintette a feltöltés. 

 

   

A Gője-foktól keletre fekvő terület beépítetlenül az első és beépítve a második katonai 

felmérésen (a második képen a jobb felső sarokban a vizsgált terület vonalkázva) 

 

4. Összefoglalás 

A változással érintett két terület közül csak az egyiken (16/3 hrsz.) tudtam terepbejárást 

végezni, a másik, belterületi területen (273 hrsz.) nem lehetett felszíni leletgyűjtést végezni, 

csak környékét jártam be. Az első területen, illetve a második terület bejárható közvetlen 

környezetében nem találtam régészeti leletet vagy jelenséget. Mindkét terület esetében 

feltételezhető, hogy az újkorban kisebb-nagyobb bolygatás érte őket. 

Vízközeli fekvésük és tengerszint feletti magasságuk miatt egyik területen sem zárható ki 

régészeti lelőhely léte, bár ezt a nyilvántartási adatok és a felszíni leletgyűjtés alapján igazolni 

nem lehetett. 

Fontos hangsúlyozni, hogy régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan (tehát nyilvántartott 

régészeti lelőhelyen kívüli) előkerülése esetén azt a jogszabályban meghatározott módon be 

kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, majd ezt követően az illetékes, feltárásra jogosult 

intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

 



5. Nyilatkozat 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 

68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. § 

(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 

Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 

Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022. 

 

6. Felhasznált irodalom és források 

Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Szekszárd 1975. 

(Tanulmányok Tolna megye történetéből VII.) 

Bogyiszlói képek. Szerk. Kaczián János. [Bogyiszló 1989] 

Danis György: Bogyiszló. Bogyiszló 2007. 

Bogyiszló helység térképe. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára IV. 165. d. 

(PMU) 285, 1862 

Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes... Magyar Nemzeti Levéltár Pest 

Megyei Levéltára XV. 6. (PMT) 18/10, 1838 

 

Tamási, 2021. október 11. 

 

 

dr. K. Németh András  

7090 Tamási, Eötvös u. 10.  

tel.: 30/405-1986  

 

Mellékletek: 

1. Képmelléklet (8 db fotó)  



1. Képmelléklet 

1. 16/3 hrsz.-ú ingatlan egy része 

 

1. A vizsgált terület környezete északnyugatról 

 

2. A vizsgált terület környezete délnyugatról 

 

3. A vizsgált terület északról  



 

4. A vizsgált terület délről 

 

  



2. 273 hrsz.-ú ingatlan egy része 

 

1. A vizsgált terület északról 

 

2. A vizsgált terület délnyugatról 

 

3. A vizsgált terület északnyugatról 



 

4. A vizsgált terület északi része délről 
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IV. Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (………..) önkormányzati rendelete a 

a község szabályozási tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 
1/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelete a község 

szabályozási tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról (továbbiakban: HÉSZ) 

mellékletét képező Sz-2 jelű belterületi szabályozási tervlap jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.  

2. § 

A HÉSZ 2. §-a a következő 6) ponttal egészül ki: 

„6) a „telek zöldfelületként kötelezően fenntartandó része” az építési teleknek olyan parkosításra alkalmas 
növényzettel fedett része, ahol épület és építmény – a telek közmű-ellátására szolgáló terepszint alatti 
vezetékek és műtárgyak kivételével - nem helyezhető el, és térburkolat még gépjármű-elhelyezés céljára 
sem létesíthető.” 

3. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Tóth István Dr. Keresztes Izabella  
 polgármester  jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Bogyiszló, 2022. ………………………..  

           
   Dr. Keresztes Izabella 
                                                                                                                         jegyző 
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1. melléklet Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2022. (……) 
önkormányzati rendeletéhez 

A módosítással érintett területek szabályozási terve 

 








