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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 

 



10 

 

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 megtartandó 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 

 









 

 

 

V. 

TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 

  







 Tárgy: Bogyiszló Község Településrendezési Tervének 
  teljes eljárásban történő 7. számú módosítása 
  Településrendezési eszközök tartalmi 

követelményei 
 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata 

Bogyiszló 
Kossuth Lajos utca 28. 
7132 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Bogyiszló Község Polgármestere a 30/2021. (V. 06.) határozatával döntött a község 75/2004. (XII. 

22.) önkormányzati határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének valamint Bogyiszló 

Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2005. (I. 29.) önkormányzati rendeletének 7. számú 

módosításáról. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 9. § (6) bekezdése értelmében az 1. és a 3. mellékletben 

meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes 

részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a 

település településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 

1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati 

főépítész írásban határozza meg. 

Az EljR. 11. § (6) bekezdés értelmében az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek 

összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési 

feladatnak megfelelően a tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben 

elhagyhatók. Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az 

önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

Az EljR. 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat-, a 2. melléklet pedig az alátámasztó 

javaslat tartalmi követelményeit. A két munkarész összevontan készíthető, kizárólag csak a módosítás 

tatalmát közvetlenül érintő fejezetek kidolgozásával. 

 

Bogyiszló, 2021. május 27. 

 

  
 Béres István 

 települési főépítész 
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Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről 

Bogyiszló község településrendezési tervének 2021. évi módosításához 
 

Két lakótelek méretének megnövelése, illetve zöldterületbe történő átsorolás 

1. Előzmények 
 
 

 Bogyiszló község településfejlesztési koncepciója 

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

határozattal;  

 Bogyiszló Községi Önkormányzat 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) a biológiai aktivitásérték egyensúly biztosítása miatt a 723 hrsz-ú ingatlan (Vásártér 

utca) egy részének közlekedési területből zöldterületbe történő átsorolása. 

A rendezési terv módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt 

előírások hatálya alá tartozik, tehát a várható környezeti hatás jelentőségének függvényében 

megvizsgálandó a rendezési terv módosításhoz részletes környezeti értékelés készítésének 

szükségessége. 
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Tájékoztató a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez  

(a Kr. 4.§ (3) szerint) 

 

1. TERVEZÉSI FELADAT 

   

Bogyiszló község Tolna megye keleti határán, Szekszárdtól észak-keletre a Sárköz 

tájegység területén fekszik.  

A rendezési terv módosításra szánt  területek a község belterületén a Kossuth utca keleti 

részén (16/3 hrsz.), az Ady Endre utca déli részén (273 hrsz.) és a Vásártér nevű területen 

(723 hrsz.) találhatók. 

 

A tervezési területek elhelyezkedése Bogyiszló eredeti belterületi szabályozási tervén 

 

1.  A 16/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, jelenleg gondozatlan ingatlan észak-keleti 

részére a vele szomszédos 16/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa vételi szándékot jelentett be 

a lakótelkének megnövelése céljából. Ehhez azonban a településrendezési tervben a 

16/3 hrsz-ú, zöldterületnek minősített ingatlan érintett részét (461 m2) át kellene 

sorolni különleges falusias területbe. 
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Az 1. sz. módosítási terület a hatályos szabályozási terven, és az ingatlannyilvántartási térképen 

2. A 273 hrsz-ú ingatlan (időközben megnövelt területe) a hatályos településszerkezeti 

terven közlekedési területbe, valamint zöldterületbe tartozik, ugyanakkor a hatályos 

szabályozási terven falusias lakóterületként és zöldterületként került szabályozásra. A 

tulajdonos szeretné, ha az egész ingatlan falusias lakóterület övezetbe kerülne. 

  

A 2. sz. módosítási terület a hatályos szabályozási terven, és az ingatlannyilvántartási térképen 

 

3. A fenti két módosítás  miatt előálló, a vonatkozó jogszabály szerint számított biológiai 

aktivitásérték csökkenés ellentételezésére a 723 hrsz-ú, Vásártér nevű közlekedési 

terület nyugati, kiszélesedő részén egy ténylegesen is növényzettel fedett háromszög 

alakú területrész zöldterületbe kerül átsorolásra. 
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A 3. sz. módosítási terület a hatályos szabályozási terven, és az ingatlannyilvántartási térképen 
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3. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS A HATÁLYOS TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE 

 

Bogyiszló község belterületén a lakótelkek kiosztása a természeti adottságok (domborzat, 

vízrajz) miatt sok helyen esetlegesnek, rendszertelennek tűnik. A Duna szabályozásával, 

árvíz-védelmével és a Sárköz belvízrendezésével viszont sok olyan terület is beépíthetővé 

vált, amelyek régebben mélyfekvésű, rendszeresen belvízjárta területeknek számítottak. 

A hatályos rendezési terv a vízparti településen az országos átlagnál jóval több 

zöldterületet szabályozott, ezek jelentős része azonban nem tölt be zöldterületi funkciót, az 

Önkormányzat e területek rendezését, parkosítását nem tudja biztosítani. 

Fentiek miatt egyes területek magán célú hasznosítására igény merült fel. Jelen rendezési 

terv módosítás egy ilyen lakótelek megnövelését, és egy másik, megnövelt telek 

lakóterületbe sorolását irányozza elő.  

Mindkét terület szervesen illeszkedik a település lakóterületi szövetébe, a módosítás 

települési funkciókat, vonalas szerkezeti elemek megváltozását nem idézi elő. 
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2. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

3.1. Talaj- és vízvédelem 

A földtani közeg (termőföld-termőtalaj, mederüledék, a kőzetek, ásványok, stb.) és a víz 

védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek 

biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, 

valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, 

a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

3.1.1. Felszíni vizek 

Bogyiszló község belterületén a felszíni vizek védelme a Duna holtága és a csatorna miatt 

fontos szempont. A tervezett módosítás azonban a felszíni vizek minőségére nem jár 

szennyező hatással. 

3.1.2. Földvédelem, felszín alatti vizek 

A módosítással érintett terület települési térségbe tartozik, termőföld igénybevételével 

nem jár. 

Bogyiszló község belterületén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, a módosítás során 

többlet-szennyvizek keletkezése nem várható. 

Bogyiszló község belterületének túlnyomó része – benne a módosítással érintett területek 

is - Tolna megye területrendezési terve szerint vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bekezdése alapján az egyes létesítmények, tevékenységek megvalósításakor úgy kell eljárni a 

felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében, hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon; 

c)- 

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, 
nyilvántartásba és ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési 
intézkedések, illetve kármentesítés révén javuljon. 

 A talajt (termőtalajnak nem minősülő földtani közeget), illetve a felszín alatti vizeket ért 

szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KöM-

EüM-FVM-KHVM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. A tervezési területen 

talajszennyezésről nincs adat. A tervezett övezeti átsorolás és az ott megengedhető 
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tevékenységek a talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre érdemi hatást nem 

gyakorolnak.  

3.2. Ásványvagyon, felszíni mozgások 

Tolna megye területrendezési terve szerint Bogyiszló község közigazgatási területén nem 

található Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban 

szereplő terület, illetve földtani veszélyforrás terület övezete.  

3.3. Természet- és tájkép-védelem 

A módosítással érintett sűrűn beépített területen természeti értéket képviselő különleges 

növényzet nincs.  

Tolna megye területrendezési terve szerint a módosítással érintett terület nem tartozik az 

országos ökológiai hálózat területébe, bár a belterülettel határos Bogyiszlói-Duna holtág 

ökológiai folyosónak minősül, viszont a tájképvédelmi területek térségi övezete az egész 

települést érinti. A módosítás nem jár a tájkép sérelmével. 

3.4. Levegőtisztaság-védelem 

A módosítással érintett területen és annak közelében nincsenek légszennyezettség 

szempontjából ökológiailag sérülékeny területek.  

A módosítással érintett területen a lakóterületek határértékét meghaladó légszennyező 

tevékenység nem tervezett. 

3.5. Zaj elleni védelem 

A tervezési területen folyó tevékenységek során a jogszabályban előírt zajterhelési 

határértékek betartandók.    

3.6. Épített környezet védelme 

Az övezeti átsorolással érintett ingatlanokon és annak közvetlen környezetében 

világörökségi vagy világörökségi várományos helyszín, nyilvántartott műemléki érték, 

műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, helyi védelem alatt álló 

terület vagy objektum nem található.  
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3. SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

(A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 2. számú mellékletet alapján) 

A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet (KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint megtörtént és az 

alábbi megállapítások történtek: 

 

4.1. A településrendezési-terv tervezett módosítása 

a) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény és Tolna Megye Területrendezési tervének előírásaival összhangban van; 

b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 

c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák 
merülnek fel; 

d) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

4.2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai 

a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 

b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 

c) az országhatáron nem terjednek át; 

d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 

e) csak az érintett területre korlátozódnak; 

f) országos védelem alatt álló területet nem érintenek;  

g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket 
feltételezhetően nem idézik elő. 

4.3. A tervmódosítással érintett terület 

a) a környezeti elemek, rendszerek, és a kulturális örökség szempontjából különleges 
elemeket nem érint, 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy 
azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 

c) a terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez 
jelentős negatív változást. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a Kr. 2. 

számú melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk szerint jelen 

tervezési feladat és tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  

Szekszárd, 2021. május 

              

 Deák-Varga Dénes 
         tervező 
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Tárgy:  Bogyiszló község településrendezési eszközeinek módosítása – előzetes tájékoztatás 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) előírásai alapján 

tájékoztatást ad arról, hogy Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2021. (V. 

6.) számú határozatával döntött a község településrendezési eszközeinek módosításáról. Az 

egyeztetést a TFR 32. § előírásai alapján teljes eljárás keretében kívánják lefolytatni, amelynek 

indítását a TFR 37. § előírásai alapján kezdeményezi, a tervezett módosításhoz előzetes tájékoztatást 

és a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásaira is figyelemmel adatszolgáltatást kér. 

 

Tájékoztatom, hogy a településfejlesztési és a településrendezési dokumentumok készítése során az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatal egyeztetési szakterülete a TFR 9. melléklet 

előírása szerint: településfejlesztés, területrendezés, településrendezés és településkép védelem, 

amellyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége nincs. 

 

Hatályos, módosuló településrendezési eszközök: 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2004. (XII. 22.) határozattal 

elfogadott Településszerkezeti Terve 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bogyiszló Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 1/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 

 

Tervezett módosítások: 

1. A belterületi 16/3 hrsz-ú zöldterületbe sorolt ingatlan részterületének különleges falusias 

területbe sorolása a 16/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódóan 

2. A 273 hrsz-ú közlekedési- és zöldterületbe sorolt ingatlan falusias lakóterületbe sorolása 

3. A biológiai aktivitásérték szintentartásának biztosításához a 723 hrsz-ú ingatlan 

részterületének közlekedési területből zöldterületbe sorolása 
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Tájékoztatom, hogy a településrendezési tervek és azok egyeztetésével kapcsolatos 

jogszabályi előírások 2021. július 16-tól jelentősen megváltoztak. 

 

A hatályos településrendezési eszközökről megállapítható, hogy az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) régi, a 

TFR előtti településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.  

 

Az Étv. 60. § (8) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(8) Azon településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 

településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. 

augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált 

településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-

ig van lehetőségük.” 

 

Tájékoztatom, hogy a 2024. január 1-ig készítendő tervekkel kapcsolatosan új rendelet lépett hatályba, 

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új R.).  

 

Az új R. átmeneti rendelkezéseinek 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 

„(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, 

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

településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet 

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

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 

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

kell alkalmazni. 

Az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható módosítása során a 

települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és 

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 

figyelembevételével készíti el.” 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 

6/A. § (3) bekezdése és a TFR előírásai alapján kérem a település főépítészét megnevezni, az eljárás 

folyamatába bevonni, az általa készülő munkarészeket (feljegyzések) megismerhetővé tenni. 
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Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel kérem a készülő munkarészeket, dokumentációkat ellátni 

a tervezők által aláírt, szakképzettséget, szakmai címet, névjegyzéki jelölést és elérhetőséget 

tartalmazó aláírólappal.  

 

Az Étv. 8. § (1) bekezdése szerint a településrendezési eszközöket a területfejlesztési tervekkel 

összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások 

figyelembevételével, valamint a TFR 4. § (2) bekezdése alapján a területrendezési tervek 

rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni. 

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a koncepció, a településszerkezeti terv, az arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül. A helyi építési szabályzat a 

településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel összhangban készül.  

 

Tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök módosítását, valamint a szükséges megalapozó 

és alátámasztó munkarészeket az Étv., az OTÉK előzőekben ismertetett előírásait, a TFR, a 

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

(a továbbiakban: MATrT), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), valamint Tolna 

Megye Önkormányzata Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X. 29.) 

önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 29.) közgyűlési határozata (a továbbiakban: TMTrT) 

vonatkozó előírásai alapján kell elkészíteni. 

 

Tájékoztatom, hogy az elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térképi 

adatbázisa az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: 

TeIR) adatbázisából érhetők el (internetes elérhetősége: https://teir.hu).  

Tolna megye új területrendezési tervének elérhetősége: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr3eo0dt7ee2em9cj4ca5ca8cd1by0bx7cd4g 

http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv 

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

előírásaira kérem figyelemmel lenni és az eljárási szabályainak megfelelő külön eljárást lefolytatni. 

 

A tervezett módosításokról 

 

1.  A belterületi 16/3 hrsz-ú zöldterületbe sorolt ingatlan részterületének különleges falusias 

területbe sorolása a 16/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódóan 

Az új beépítésre szánt terület kijelöléséhez kérem a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését 

igazolni, kiemelt figyelemmel a területrendezési tervi és egyéb jogszabályi előírások megtartására, 

igazolására. 

 

Tájékoztatom, hogy az Étv. módosult 7. § (3) bekezdés e) pontjának előírásai alapján:  

„e)  a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a 

település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési 

önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat 

képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.” 

http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=20340&langcode=hu
https://teir.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr3eo0dt7ee2em9cj4ca5ca8cd1by0bx7cd4g
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv
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Kérem a rendelkezést tervezői szinten igazolni, továbbá a Kt. erre vonatkozó döntését 

megküldeni. 

 

Amennyiben a magasabb szintű előírások teljesülése igazolható, kérem a tervezett átsorolás 

megnevezését javítani, a „falusias” terület a lakóterületek közé tartozik, a különleges területek 

alövezetének nem tekinthető, abba nem sorolható. 

Szakmai szempontból a zöldterületek csökkentése egy településen sem szerencsés, annak 

megőrzése, kialakítása és fenntartása kiemelten fontos a településrendezés során. 

Egyéb vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. 

 

2.  A 273 hrsz-ú közlekedési- és zöldterületbe sorolt ingatlan falusias lakóterületbe sorolása 

Kérem az előző pontban tett észrevételeket figyelembe venni. 

 

3. A biológiai aktivitásérték szintentartásának biztosításához a 723 hrsz-ú ingatlan 

részterületének közlekedési területből zöldterületbe sorolása 

Tájékoztatom, hogy a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 

rendelet hatálytalan 2021. július 16-tól. Amennyiben számítása indokolt, előírásait az új R. 18. § 

tartalmazza. Az új előírás szerint a biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartását egy hektár területet 

meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésekor kell igazolni. 

 

Viszont új beépítésre szánt terület kijelölése esetén a MATrT 12-13. § előírásaira is figyelemmel kell 

lenni. Az 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 kell kijelölni. 

 

Megalapozó vizsgálat                                                                                                   TFR 1. melléklet 

A TFR 3/C. § előírása alapján kérem a megalapozó vizsgálat tartalmi elemeit és azok 

részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott 

tartalmi elemek indokolásával a megalapozó vizsgálathoz mellékelni. 

Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás nem az egész közigazgatási területre készül, a 

megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre 

kell elvégezni a szerkezeti összefüggések bemutatásával.  

Kérem vizsgálni és igazolni, hogy a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióval 

összhangban van. 

 

Alátámasztó javaslat                                                                                                     TFR 3. melléklet 

A TFR 16. § előírásaira, valamint a 3. melléklet tartalmi követelményeire figyelemmel kérem az 

alátámasztó javaslatot a tervezési feladatnak megfelelő tartalommal elkészíteni. Tájékoztatom, hogy a 

megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi elemei összevonhatók, fejezeten belül 

átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei elhagyhatók. 

A TFR 3/C. § előírása alapján kérem az alátámasztó javaslat tartalmi elemeit és azok 

részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott 

tartalmi elemek indokolásával az alátámasztó javaslathoz mellékelni. 

 

Az alátámasztó javaslatban kérem bemutatni a módosítással érintetett területek hatályos és tervezett 

településrendezési előírásait, annak rajzi és szöveges bemutatását.  
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Településrendezési eszközök                                                                            

A módosuló településrendezési eszközöket digitális formátumban kell elkészíteni oly módon, hogy 

papír formátumú dokumentálásra is alkalmas legyen. A szerkezeti tervlapot és szabályozási tervet az 

állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával kell elkészíteni. A szabályozási 

tervlapon kérem feltüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.  

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a terv készítésekor az OTÉK előírásainál megengedőbb 

követelményeket kívánnak megállapítani, akkor a TFR 28. § (4) bekezdése alapján az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal külön hozzájárulását kell kérni, összefoglalva a módosítás 

tárgyát és annak jogszerűen alátámasztott indokolását. 

 

A településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja 

el, ezért kérem a módosító határozat-tervezetet megküldeni.  

 

A HÉSZ módosításának jóváhagyásához kérem a módosító rendelet-tervezetet elkészíteni. A 

rendeletalkotás során kérem a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait figyelembe venni.  

 

Kérem figyelemmel lenni a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabályi előírások 

betartására, továbbá arra, hogy az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati 

rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

 

A TFR 37. § (6) bekezdés előírásai alapján nyilatkozunk arról, hogy a véleményezési dokumentációt 

papír formátumban, valamint elektronikus adathordozón (CD/DVD) is kérjük megküldeni.  Az 

elektronikus adathordozón a jóváhagyandó munkarészeken kívül kérjük mindenki számára 

megismerhetővé tenni a hatályos településfejlesztési koncepciót, a hatályos egységes szerkezetű 

településrendezési eszközöket, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot.  

 

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

Az előzetes tájékoztatás a TFR 37. § rendelkezéseire figyelemmel készült. 

 

 

Szekszárd, 2021. július 29. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Kétnyári Aranka 

állami főépítész, főosztályvezető 

 





















 

 

 

 

 

 

BEÉRKEZETT LEVELEK 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSHEZ 







 
 
 
 
 
 
 
 

Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

TÓTH ISTVÁN  

polgármester 

Bogyiszló Község Önkormányzata 

 

Bogyiszló 

Kossuth L. u. 28. 

7132 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

 

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

 

TOB/2/00088-2/2021. 

Kétnyári Aranka 

ketnyari.aranka@tolna.gov.hu 

Tel.:74/501-279; 20/334-0949 

 

03/2096-6/2021. 

Tóth István 

 

 

 

Tárgy: Bogyiszló Község településrendezési eszközeinek módosítása - környezeti vizsgálat  

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
 

Megkereső levelében tájékoztatást ad arról, hogy Bogyiszló Község Önkormányzata teljes eljárás 

keretében módosítani kívánja településrendezési eszközeit. Megkereső levelében az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. 

§ előírásai alapján tájékoztatást kér arról, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása 

következtében várható-e jelentős környezeti hatás. 

 

Tervezett módosítások: 

1. A belterületi 16/3 hrsz-ú zöldterületbe sorolt ingatlan részterületének különleges falusias 

területbe sorolása a 16/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódóan 

2. A 273 hrsz-ú közlekedési- és zöldterületbe sorolt ingatlan falusias lakóterületbe sorolása 

3. A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosításához a 723 hrsz-ú ingatlan 

részterületének közlekedési területből zöldterületbe sorolása 

 

Tájékoztatom, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr. 

előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.  

 

A tájékoztató munkarész alapján a terv megvalósítása során az épített környezet védelme 

biztosítható, arra jelentős környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása 

nem szükséges. 

 

Kérem figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, amelynek értelmében az Önkormányzat a 

beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak 

indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének 

eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket. 
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A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2) 

bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült. 

 

 

Szekszárd, 2021. július 29. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

  Kétnyári Aranka 

  állami főépítész 

 

 

 

Kapja: 

1. Címzett 

2. Irattár 



























 

 

 

 

VÉLEMÉNYEZTETÉS VÁLASZAI 



































































































 
 
 
 
 
 
 
 

Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

   

TÓTH ISTVÁN  

polgármester 

Bogyiszló Község Önkormányzata 

 

Bogyiszló 

Kossuth Lajos utca 28. 

7132 

 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

 

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

 

TOB/2/00029-6/2022. 

dr. Nezdei Csilla 

nezdei.csilla@tolna.gov.hu 

Tel.:74/501-250; 30/074-6851 

 

03/235-1/2022. 

Tóth István 

 

Tárgy:  Bogyiszló község településrendezési tervének 7. számú módosítása – záró véleményezési 

szakasz 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Hivatkozott számú levelében Bogyiszló község településrendezési eszközei módosítása tervezetének 

záró szakmai véleményezését kéri a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) 40. § előírásai 

alapján, a korábbi R. 32. § (3) bekezdése szerint teljes eljárás keretében.  

A kérelemhez mellékelten megküldte a záró véleményezési dokumentációt papír alapon és CD-n. 

 

Hatályos, módosuló településrendezési eszközök: 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2004. (XII. 22.) határozattal 

elfogadott településszerkezeti terve (a továbbiakban: TSZT); 

 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község Szabályozási Tervének 

jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 1/2005. (I. 29.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ). 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 

30/2021. (V. 6.) számú önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök 

módosításáról. 

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést lefolytatta, és a partnerségi egyeztetést a 11/2022. (I. 13.) 

határozatával lezárta. 

Az Önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet előírásai alapján a környezet vizsgálatot lefolytatta, a környezeti értékelést elkészítette, 

és a környezet védelméért felelős szervek véleményét Bogyiszló Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 11/2022. (I. 13.) önkormányzati határozatával elfogadta. 

Az Önkormányzat a tervet a korábbi R. előírásai alapján az államigazgatási szervekkel egyeztetette, 

az eltérő vélemények egyeztetését Irodánkkal 2021. december 14-én megtartotta, amelynek 

jegyzőkönyvét a záró dokumentáció tartalmazza.  

mailto:nezdei.csilla@tolna.gov.hu
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési eljárás során beérkezett államigazgatási 

szervek véleményét és az arra adott tervezői válaszokat megismerte és a véleményezési szakaszt a 

11/2022. (I. 13.) önkormányzati határozatával lezárta. 

Az Önkormányzat a 11/2022. (I. 13.) önkormányzati határozatában döntött a község beépítésre szánt 

területeinek növeléséről. 

Az Önkormányzat településrendezési feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdése alapján Béres István települési 

főépítész bevonásával látja el. 

 

Az új településrendezési eszközök az Étv., a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), a területrendezési 

tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye 

területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 29.) 

közgyűlési határozata (a továbbiakban: TMTrT) vonatkozó előírásaira figyelemmel, továbbá az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásainak megfelelően, a korábbi R. előírásai alapján készültek. 

 

A „Bogyiszló község településrendezési terv módosítás záró véleményezési anyaga” című záró 

véleményezési dokumentációt 2022. január dátummal a Meridián Mérnöki Iroda Kft. (Deák-Varga 

Dénes okl. építészmérnök, közlekedési szakmérnök TT 14-0058, Tkö 17-00773 és Hajba Csaba okl. 

építészmérnök, okl. településmérnök TT 17-1497) készítette el, amelyre az alábbi záró szakmai 

véleményt adjuk: 

 

A záró szakmai véleményezésre megküldött dokumentációt áttekintettük.   

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság DDNPI/1754-4/2021. ügyiratszámú véleményében 

tájékoztatást adott arról, hogy a tervezett beruházás érinti az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai 

folyosó övezetét is, ugyanakkor véleménye szerint jelentős hatás nem várható, a környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartotta szükségesnek. Az övezet térképi lehatárolását elektronikus úton megküldte 

Bogyiszló község polgármesterének. A tervezők által készített területi lehatárolás alapján a tervezett 

fejlesztés az ökológiai folyosóval határos, azonban a tervezési területre nem terjed ki az ökológiai 

folyosó övezete.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Természetvédelmi Osztály TOG/82/00998-4/2021. iktatószámú véleményében 

megállapította, hogy a tervezett módosítások nem érintik az Országos Ökológiai Hálózatot, elvi kifogás 

nem merült fel a módosítással szemben.  

 

Megállapítható, hogy a záró véleményezési dokumentáció tartalma megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a TMKH Törvényességi Felügyeleti Osztály jogalkotási- és jogszabály-

szerkesztési szempontból a jóváhagyandó rendelet tervezetet megvizsgálta és a TOB/22/212-2/2022. 

iktatószámú véleményében megállapította, hogy a tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásainak megfelel. 
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A terv készítése során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ezért az Étv. 8. § (2a) bekezdés 

rendelkezése alapján a terv országos főépítészi véleményezését megkértük. A TKF-72/203/2/2022. 

iktatószámú országos főépítészi véleményben megállapításra került: 

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének 2022. február 7-én kelt, TOB/2/00029-3/2022. 

számú elektronikus levelében megküldött, Bogyiszló Község területén új beépítésre szánt terület 

kijelölésére irányuló településrendezési eszköz módosítási eljárásban 

 

észrevételt nem teszek. 

 

Indokolás 

 

Kétnyári Aranka állami főépítész 2022. február 7-én kelt elektronikus levelében leírtak alapján 

Bogyiszló Község területén, a 16/3 és 273 hrsz-ú ingatlanokon új beépítésre szánt területek 

kialakítását tervezi a helyi önkormányzat. Az ingatlanok területfelhasználása a terven jelölt módon, az 

eddigi zöldterületről különleges falusias területre, valamint közlekedési- és zöldterületről falusias 

lakóterületre módosul. 

A tervezett beruházásokkal összefüggésben új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló 

településrendezési eszköz módosítása miatt az állami főépítészi záró szakmai véleményezés során – 

az épített környezet alakításáról és védeleméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

8. § (2a) bekezdése alapján – megkereséssel élt az Országos Főépítész felé. 

A megküldött dokumentumok áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a településrendezési 

eszköz elfogadásának az Országos Főépítész által vizsgált szempontok alapján nincs akadálya. 

Ugyanakkor jelzem, hogy az Országos Főépítész által kiadott vélemény nem mentesíti az Állami 

Főépítészt a kérelem érdemi vizsgálata és az eljárás saját hatáskörben történő lefolytatása alól. Ennek 

során külön figyelmet szükséges fordítani az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak 

teljesülésére, miszerint csak olyan területfelhasználás céljára növelhető a beépítésre szánt terület, 

amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. 

Szakmai véleményemet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (4) 

bekezdésében és a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) 

MVM utasítás 1. melléklet 114. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, az Étv. 8. § (2a) 

és (2b) bekezdése alapján hoztam meg.” 

 

A terv vizsgálata során megállapítottuk, hogy a tervet a korábbi egyeztetések alapján javították, 

azonban a javítások nem tükrözik teljes mértékben az egyeztetésen elhangzottakat.  

 

A jóváhagyandó munkarészekre az alábbi megállapításokat tesszük: 

 

1. A 11/2022. (I. 13.) önkormányi határozat 3. mellékletében rögzített tervezői válasz alapján: 

„A 2021. 12. 14-én tartott egyeztetésen történt megállapodás értelmében a 16/3 hrsz-ú 

ingatlanon kialakuló új beépítésre szánt terület északi 18m mélységű területrészét a 

szabályozási terven a „telek kötelezően zöldfelületként megtartandó része”-ként kerül 

kijelölésre.” 

A jóváhagyandó HÉSZ-tervezet 2. §-ában elírásra került a meghatározás, a szabályozási 

tervlap jelmagyarázata helyesen tartalmazza a korlátozást. Kérjük, a fogalmat pontosítani 

szíveskedjenek a HÉSZ-tervezetben, a jóváhagyást megelőzően. A pontosítással teremthető 

meg az összhang a szöveges és a rajzi munkarész között. 
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2. A 11/2022. (I. 13.) önkormányi határozat 3. mellékletében rögzített tervezői válasz alapján: 

„Bogyiszló önkormányzatának 12/2017. (XI. 30.) településkép-védelmi rendelete nem 

tartalmaz helyi védelmi területekre vonatkozó szabályozást, ezért a HÉSZ és a szabályozási 

terv helyi védelmi területekre vonatkozó tartalma hatályukat vesztették. 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 előírásai jelen rendezési terv 

módosítási szándékkal nem ellentétesek. Fentiekkel az alátámasztó munkarész 

örökségvédelmi fejezete kiegészítésre került.” 

Figyelemmel a jogalkotási és jogszabály-szerkesztési szempontokra, különösen a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény jogszabály hatályon kívül helyezésére vonatkozó 

rendelkezéseire, a HÉSZ vonatkozó szakasza abban az esetben veszíti hatályát, ha hatályon 

kívül helyezik. Tekintettel arra, hogy a TKR nem helyezi hatályon kívül a HÉSZ hivatkozott 

jogszabályi helyét, a tervezői indoklást pontatlannak tartjuk. A hatályos HÉSZ és TKR 

tartalmáról megállapítható, hogy azokban a helyi védelem szabályozása nem egységes, ezért 

javasoljuk a helyi rendeletek közötti összhangot külön eljárásban megteremteni. 

 

3. A Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

BP/2602/00516-4/2021. iktatószámú, környezeti vizsgálat készítésének eldöntése ügyében 

adott véleménye kikötést tartalmaz. Megállapítható, hogy a jelenlegi rendezési eszközök 

módosításának a település részterületére terjed ki, az államigazgatási szerv által 

megfogalmazott kikötést az új településterv elkészítése során kell figyelembe venni. 

 

4. Felhívjuk a figyelmet az előzetes és közbenső véleményünkben foglaltakra. A Kf különleges 

falusias terület kijelölése az OTÉK előírásainak nem felel meg. A hatályos terv vizsgálatát 

követően megállapítottuk, hogy a módosítással érintett terület mellett több Kf terület is 

található, ezért jelen eljárásban elfogadható a Kf besorolás megnevezése, azonban a 

felülvizsgálat, új településterv készítése során az OTÉK előírásainak megfelelő besorolást kell 

választani. 

 

Fentiek alapján és a vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésére figyelemmel 

az új településrendezési eszközök tervezete  

az alábbi javítás elvégzését követően javasolt elfogadásra: 

 

1. Kérjük a jóváhagyandó munkarész helyi építési szabályzat tervezetét javítani, a HÉSZ 2. § 

tartalmában a „telek zöldfelületként kötelezően fenntartandó része” helyett „telek 

zöldfelületként kötelezően megtartandó része” kifejezést szerepeltetni. 

 

Tájékoztatás a további teendőkről: 

Kérjük a véleményben foglaltak szerint a jóváhagyandó HÉSZ javítását elvégezni szíveskedjenek. 

 

Az eljárás során a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása egyszerre készült, 

véleményezése párhuzamosan folyt. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a korábbi R. 33. § (1) 

bekezdésére, amely szerint a településszerkezeti terv módosításának elfogadása meg kell, hogy 

előzze a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását. 
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Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy a településrendezési eszközök módosításának 

elfogadását követően a korábbi R. 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia:  

-  Az elfogadott településrendezési eszközöket (határozatot és rendeletet, valamint azok mellékleteit) 

az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé kell tenni az 

önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban. 

- Az elfogadott településrendezési eszközöket (határozatot és rendeletet, valamint azok mellékleteit) 

az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a Lechner Tudásközpont részére, az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő 

összes államigazgatási szervnek.  

A korábbi R., valamint az Étv. előírásai alapján felhívjuk Tisztelt Polgármester Úr figyelmét arra, hogy 

gondoskodnia kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való 

közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről 

adandó tájékoztatásról. 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései alapján a 

településrendezési eszközöket, a rendeletet, határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat 

döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni 

vagy megküldeni. 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján a jegyző köteles 

a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett 

önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti 

egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár 

szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni az illetékes 

kormányhivatalnak.  

Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül 

az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért a szabályozási tervet is fel kell 

tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.  

 

Kérjük, hogy a hatályba lépést követő 30 napon belül a jóváhagyott településrendezési eszközöket 

digitális adathordozón és egy, annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel ellátott, eredeti méretarányban 

dokumentált példányát papír formátumban is szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani. 

 

Egyéb tájékoztatás: 

Kérjük, hogy a megváltozott jogszabályi környezetre figyelemmel a településrendezési eszközök 

jóváhagyása, alkalmazása és későbbiekben történő módosítása során az alábbiakra legyenek 

figyelemmel: 

 

Az Étv. 60. § (8) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(8) Azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) tartalmi 

követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 

stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési 

tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos 

szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk 

vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük.” 
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Az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(2) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható módosítása során 

a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1.  számú melléklete és 

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 

figyelembevételével készíti el.” 

 

Tájékoztatjuk, hogy a településrendezési tervekkel kapcsolatosan új rendelet lépett hatályba, a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új R.).  

Az új R. átmeneti rendelkezéseinek 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 

„(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, 

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

településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet 

a)  legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 

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

kell alkalmazni.” 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. A településrendezési eszközök készítésére 

vonatkozó záró szakmai vélemény a korábbi R. 40. § rendelkezéseire figyelemmel készült.  

 

 

 

Szekszárd, 2022. február 24. 
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  Kétnyári Aranka 

   állami főépítész 

 

Kapja: 

1. Címzett 

2. Irattár 




