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1.
BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁNAK
CÉLJA
1.1. Bevezetés, előzmények
Diósd Város Önkormányzata a 16/2021. (III.24.) számú Polgármesteri Határozatával döntött Diósd város
településrendezési eszközeinek részleges módosításáról. A határozat és mellékletei Diósd több kisebb
területére vonatkozó módosítási igényt sorol fel (Ld. 1. számú melléklet).
Diósd város településrendezési eszközeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. (a továbbiakban
Településrendezési kódex) 16. § (1) bek. b) pontja és az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján a
Településrendezési kódex 2017. január 1-től hatályos eljárási szabályai szerint és tartalmi
követelményeinek megfelelően módosítja.
A Településrendezési kódex 32. § (1) bekezdése szerint „A településrendezési eszközök egyeztetési
eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet:
a) teljes,
b) egyszerűsített vagy
c) tárgyalásos
eljárás.”
Mivel a jelenlegi módosítások szükségessé teszik új beépítésre szánt területek kijelölését, így a
Településrendezési kódex 32. § (4) bekezdés b) pontjában előírt jogszabályi feltételeknek jelen
módosítás nem felel meg, ezért teljes eljárás lefolytatása szükséges.
Az alátámasztó munkarészek a Településrendezési kódex 3. melléklete tartalmi követelményeinek
megfelelően készülnek, a települési főépítész feljegyzése alapján előírt mélységben. A tervezési
feladatok megoldása a megalapozó vizsgálatok és számos alátámasztó munkarész módosítását nem
teszik szükségessé. Ezek meghatározását a csatolt Főépítészi feljegyzés rögzíti (Ld. 2. számú melléklet).
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól a 19/2017. (IX. 28.) sz. Önk. rendeletben (a továbbiakban:
partnerségi rendelet) foglalt állást. A Településrendezési kódex 29/A § (1) és (2) bekezdése szerint teljes
eljárás esetén a polgármester a társadalmi bevonás keretében a helyben szokásos módon tájékoztatja a
partnereket a településrendezési eszköz módosításáról, majd a tervet véleményezteti a partnerekkel.
A tervezet partnerségi egyeztetése a Településrendezési kódex és Diósd Város Önkormányzat Képviselőtestületének partnerségi rendeletében foglalt követelmények alapján történik.
A településrendezési eszközök módosítási eljárásai során mérlegelni kell a módosítási helyszínek
területfelhasználási változásából eredő környezeti hatásokat is. Ennek kapcsán a környezet
minőségében hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek állásfoglalásának figyelembevételével az
Önkormányzat Képviselő-testülete dönthet a környezeti vizsgálat lefolytatásáról, vagy mellőzéséről. A
tervezettel kapcsolatosan a 2/2005. Korm. rendelet szerinti állásfoglalás-kérés megtörtént.
Az Önkormányzat – az illetékes államigazgatási szervektől beérkezett állásfoglalások
figyelembevételével – döntött a Környezeti Vizsgálat szükségtelenségéről, mivel a tervezett
módosítások során nem várhatók jelentős környezeti hatások.
A Településrendezési kódex 9. sz. melléklete szerinti államigazgatási szervek előzetes állásfoglalását,
adatszolgáltatását megkértünk, a terv a megküldött adatszolgáltatások figyelembevételével készült.
A jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközök a Településrendezési kódex 1-2-3-4-5
mellékletének megfelelően készültek el és az Önkormányzat képviselő-testülete a 36. §. szerint teljes
eljárási szabályoknak megfelelően hagyta jóvá. A jelen módosítás nem irányul a hatályban lévő
településrendezési eszközök koncepcionális megváltoztatására.
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1.2. A településrendezési eszközök módosításának fő célja
A város településrendezési eszközeinek részleges – a Településszerkezeti tervre, a Helyi Építési
Szabályzatra és a Szabályozási tervre egyaránt kiterjedő – módosítása egyrészt az Önkormányzat,
másrészt az érintett területek tulajdonosainak – Önkormányzattal egyeztetett – szándékaival
összhangban, a meglévő és tervezett állapot figyelembevételével készült.
A jelen dokumentációban az alábbi módosító javaslatok kerültek megfogalmazásra:
• Módosítási cél, helyszín – cél megjelölése, a meglévő és igényelt területfelhasználás
összefoglalása, méret
◦
Új beépítésre szánt terület miatt a biológiai aktivitás érték pótlása
• Övezeti átsorolás, telekhatár rendezés – övezeti határ-módosítás: a 2469 hrsz.-ú, (VI-1es övezeti besorolású) óvoda és a 2475 hrsz.-ú (Ln-2 övezeti besorolású) lakótelep
közötti határ újra szabályozása (~560m2)
• Közterület vásárlás – a 1784. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú Szent Gellért utca
területéből kiszabályozás és a 1875/1. hrsz. alatti, Lke-7 lakóövezeti telekhez csatolás –
Mocsári József igénye – kapcsán (~150 m2)
◦
Biológiai aktivitás érték és erdő- vagy zöldterület pótlás számítások elvégzése,
területének kijelölése
• Szabályozási vonal levétele – a 1404/2 hrsz. alatti (Szabadság, Kőbányai utca
csomópont mellett) ingatlanról a KÖu-3 szabályozás levétele a 286/2019. (VIII.29.)
diósdi öh. értelmében – Schwang József igénye – kapcsán (~374 m2)
◦
Biológiai aktivitás érték és erdő- vagy zöldterület pótlás számítások elvégzése,
területének kijelölése
• Övezeti átsorolás – a 2318/2 hrsz. alatti ingatlan (Petőfi S. u. 25.) átsorolása Gksz-1-ből
Vt-2-be (oldalkert mérete miatt a kedvezőbb beépíthetőség érdekében a keskeny
telken) – Kroweld Kft., Kovács István igénye – kapcsán
• Övezeti átsorolás – Az 1941 és 1942/1 hrsz. alatti telkek átsorolása Lke-16-ból Lke-6-ba
– Völgyesi Zsolt igénye – kapcsán

Eljárás típus

teljes
TSZT + SZT
teljes
TSZT + SZT

teljes
TSZT + SZT

teljes
TSZT + SZT
teljes
SZT

Az előző módosításból kihagyott ÖK igény:
• Szabályozási vonal levétele – Gyár utca közepén 2999 hrsz. önkormányzati ingatlanról
levenni a szabályozási vonalat és a szomszéd ingatlanokról az utcatorkolat szélesítést
(új utca nyitása) hogy építési telekként értékesíthesse az Önkormányzat (~1500 m2)
◦ Biológiai aktivitás érték és erdő- vagy zöldterület pótlás számítások
elvégzése, területének kijelölése

teljes
TSZT + SZT

1.3. A megbízás
Diósd Város Önkormányzata 2021 áprilisában bízta meg cégünket a Településszerkezeti terv
(továbbiakban: TSZT), a Helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási terv
(továbbiakban: SZT) részleges módosításával. Jelen tervdokumentáció Diósd város településrendezési
eszközeinek a fentiek szerinti részleges módosításának államigazgatási egyeztetési anyagát tartalmazza
a szükséges alátámasztó munkarészekkel együtt. A módosítás a meglévő és kialakítandó funkciók
területigényének, szabályozási elemeinek a biztosítása érdekében készül. A HÉSZ szövegének
módosítása részben a módosításokat alátámasztó, kiegészítő jellegű, részben egyéb témakörökre is kitér
az Önkormányzat igényei szerint.
1.4. Településrendezési tervelőzmények
Diósd város településfejlesztési koncepciója a 168/2018. (VI. 28.) számú határozattal került
jóváhagyásra.
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Diósd jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközei 2015 decemberében kerültek jóváhagyásra.
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2015. (XII.17.) számú határozatával fogadta el a
város Településszerkezeti tervét és a 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelettel hatályba
lépett a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint a HÉSZ 1. sz. Rajzi mellékletét
képező M=1:2000 méretarányú Szabályozási Terv (SZT/2015. 1-8. szelvény + jelmagyarázat)
Ennek elfogadása után két telektömb vonatkozásában (a Pince sor egy szakasza mentén, illetve a Maros
utca területén) az Önkormányzat – lakossági igényre – kezdeményezte a Szabályozási terv módosítását
a Településrendezési kódex 32. §-ában meghatározott egyszerűsített eljárással. A módosítás során a
TSZT nem változott, a HÉSZ módosítás jóváhagyása a 27/2016. (X. 4.) számú önkormányzati
rendelettel történt meg.
2016 második felében a településrendezési eszközök ismét módosításra kerültek 5 területen, illetve
témában. A módosítás elsősorban a kialakítandó sportcsarnok megvalósítása érdekében készült. A
módosított TSZT jóváhagyásáról a 4/2017. (I. 10.) diósdi öh. határozat szól, a HÉSZ-t Diósd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 11.) számú rendelete módosította.
A HÉSZ településképi rendelet elfogadása miatt szükséges módosítása a 22/2018. (VI. 29.) számú
rendelettel került jóváhagyásra.
2018-ban a Megalit barlangfürdő kapcsán történt módosítás, de ekkor még a város számos más
területén is változtatásokra került sor a településrendezési eszközökben. A módosított TSZT
jóváhagyásáról a 321/2018. (XI.29.) diósdi öh. határozat szól, a HÉSZ a 35/2018. (XI.30.)
önkormányzati rendelettel módosult.
2020-ban a Nagyiskola környezetére készült egy módosítás tárgyalásos eljárással, amelyhez a szükséges
TSZT módosítás a 107/2020. (IX.03.) önk. számú határozattal került elfogadásra, a HÉSZ a 15/2020.
(IX.04.) önkormányzati rendelettel módosult.
1.5. Felhasznált terv-előzmények
 Diósd Város Településszerkezeti tervének valamint Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata,
2014-2015. – 2015. december hó – Rend-Eng-Terv Építész Iroda
 Diósd város településrendezési eszközeinek módosítása (2016, 2017, 2018, 2020)
 Diósd Város Településfejlesztési Koncepciója – 2018. június hó – a Konstruma Mérnöki Iroda Kft
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2.

A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

TSZT, SZT – A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása, a változások bemutatása:
A javaslatokat megkülönböztettük a módosítás jellege szerint:
2.1. Új beépítésre szánt területek kijelölése
2.2. Átminősítések a beépítésre szánt területen belül
2.3. Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté történő átminősítés a törvényi
előírások szerinti zöldterület kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében
SZT – A Szabályozási terv módosítása, a változások bemutatása:
2.4. Övezeti átsorolások
HÉSZ módosítás:
2.5. Előírások módosítása
A TSZT módosító javaslatokat egyenként, a Módosítások című tervlapon is jelölt számozással a
Településrendezési kódex 3. melléklete alapján az alábbiak szerint ismertetjük:
 Az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva
az adott változás bemutatása
- a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
- a javasolt módosítás és indoklása.
 A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a
településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és
célokkal).
 A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása
Az SZT és a HÉSZ módosító javaslatok ismertetése fentiekhez hasonlóan történik, esetenként a
koncepcióval való összhangjának bemutatása és a területrendezési tervekkel való összefüggések
bemutatása mellőzésével.
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3.

2021. ÉVI MÓDOSÍTÁSOK

Jelen dokumentáció Diósd város Településszerkezeti tervének, és Helyi Építési Szabályzatának
(Szabályozási tervének) az alábbi módosításokról szóló terv-javaslatát tartalmazza:
 TSZT, SZT módosítás – Új beépítésre szánt területek kijelölése (TB)
 TB-1. számú módosítás: Az 1784. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú Szent Gellért utca
területéből kiszabályozás és a 1875/1. hrsz. alatti, Lke-7 lakóövezeti telekhez csatolás.
 TB-2. számú módosítás: Az 1404/2 hrsz. alatti, a Szabadság, Kőbányai utca csomópontja melletti
ingatlanról a KÖu-3 szabályozás levétele és visszacsatolása a telekhez.
 TB-3. számú módosítás: A Gyár utca közepén található 2999 hrsz. önkormányzati ingatlanról a
szabályozási vonal törlése és a szomszéd ingatlanokról az utcatorkolat szélesítést szolgáló
szabályozási vonalak törlése.
 TSZT, SZT módosítás – Átminősítések (TÁ)
 TÁ-1. számú módosítás: A 2318/2 hrsz. alatti, Petőfi S. u. 25. szám alatti ingatlan átsorolása
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, Gksz-1 jelű építési övezetből Vt-2 jelű építési
övezetbe.
 TÁ-2. számú módosítás: A 2469 hrsz.-ú, Vi-1-es övezeti besorolású óvoda és a 2475 hrsz.-ú, Ln2 övezeti besorolású lakótelep közötti határ újra szabályozása ~560m2 terület átsorolásával.
 TSZT, SZT módosítás – Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté történő
átminősítések (TZ)
 TZ-1. számú módosítás: Az új beépítésre szánt területek kijelölése miatt előírt zöldterület
pótlása.
 SZT módosítás – övezeti átsorolások (SZT)
 SZT-1. számú módosítás: Az 1941 és 1942/1 hrsz. alatti telkek átsorolása Lke-16 jelű építési
övezetből Lke-6 jelű építési övezetbe.
 HÉSZ módosítás – előírások módosítása (HÉSZ)
 HÉSZ-1. számú módosítás: a HÉSZ 1/A. § 20. pont esetei közül az utolsó „térnyerés” lehetőség
törlése.
 HÉSZ-2. számú módosítás: a HÉSZ 26. § (5/B) bekezdésben az „Amennyiben műszakilag
szükséges, a rendeltetések közötti dilatációs hézag hossza legalább 6,0 méter legyen.” helyett
„A dilatációval elválasztott rendeltetések közötti átfedés hossza vízszintesen legalább 6,0 méter
legyen.” szövegcsere.
 HÉSZ-3. számú módosítás: a HÉSZ 36. § (9) c) pont ca) alpontjában vagy új alpontban az Lke-10
és Lke-11 építési övezetekre vonatkozóan a 9,5 m minimális szélesség módosítása 8,0 m-re.
 HÉSZ-4. számú módosítás: a lakó-, a településközpont vegyes és az intézményterületek építési
övezeteiben a gépkocsi elhelyezés szabályainak módosítása.
 HÉSZ-5. számú módosítás: a településközpont vegyes terület Vt-1 jelű építési övezetében a
lakásszám meghatározása.
 HÉSZ-6. számú módosítás: a településközpont vegyes terület Vt-1 jelű építési övezetében a
földszinten elhelyezhető rendeltetések szabályozása.
 HÉSZ-7. számú módosítás: az ipari gazdasági területeken elhelyezhető rendeltetések
szabályozása.
 HÉSZ-8. számú módosítás: a temető K-T jelű építési övezete paramétereinek a módosítása.
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A 2021 évi módosítások
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TSZT, SZT – A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása, a változások bemutatása:
2.1. Új beépítésre szánt területek kijelölése – TSZT, SZT módosítás
2.1.1. TB-1. számú módosítás:
A 1857/1. és 1857/2. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosának kérelme az Ófaluban található Szent Gellért utca
területe és a tárgyi Lke-7 lakóövezetbe sorolt telek közötti határ újra szabályozása ~70 m2 új beépítésre
szánt terület kijelölésével.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

Az Ófaluban, az Ady Endre utca déli végének közelében találhatók a Szent Gellért utcára nyíló 1857/1.
és 1857/2. hrsz.-ú ingatlanok, amelyek tulajdonosa kérelemmel fordult az Önkormányzathoz annak
érdekében, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 1784. hrsz. alatti Szent Gellért utca közterületéből
~70 m2 nagyságú területrész megvásárlásával legyen lehetőség a 1875/2. és 1875/1. hrsz-ú ingatlanok
összevonására és további telekalakításra.
A benyújtott kérelem így szólt:

Ezt követően újabb kérelmet nyújtott be az ingatlantulajdonos az alábbi szöveggel:

A hatályban lévő szabályozás módosítására azért van szükség, mert
az utca területe a két ingatlan között is végig húzódik, jelenleg
elválasztva egymástól a két – azonos tulajdonban lévő – telket,
valamint a 1875/1. hrsz.-ú ingatlan előkertje, közmű bekötéseinek
helye már hosszú évekkel ezelőtt a Szent Gellért utca közterületén
került kialakításra.
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A 1875/1-es hrsz.-ú ingatlanon egy kisméretű
épület áll, az attól északra található 1875/2-es
hrsz.-ú ingatlanon pedig egy pince látható.
A tulajdonos kérelmére az alábbi főépítészi
állásfoglalás született:
„Az előterjesztést, a módosítási javaslatot
támogathatónak gondolom.
Indoklás: Település szerkezeti tisztaságát
tekintve negatívan befolyásoló tényezőt nem
észlelek, a kialakult helyzet és a módosítani
kívánt helyzet javuló tendenciát mutat.”
A tárgyi terület légifotója (Forrás: https://terkep.diosd.hu/)

Az Önkormányzat az alábbi határozatával támogatta az utca újraszabályozását:

 Az érvényben lévő településszerkezeti terv szerint a Diósd Ófalu területe közterületekben úszó kis
Lke jelű kertvárosias lakótelek-tömbökből áll. Az 1857/1. és 1857/2. hrsz.-ú ingatlanok is ebbe a
területfelhasználási kategóriába soroltak. Az ingatlanokat határoló közterület jel nélküli közúti
közlekedési terület a TSZT szerint.
 A szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi, az Ófalu sajátosságát adó kicsi telkek, így a
1857/1. és 1857/2. hrsz.-ú ingatlanok is a kertvárosias lakóterület Lke-7 jelű építési övezetébe
tartoznak.
A HÉSZ 26. § (1) bekezdése szerint az Lke-7 jelű építési övezetben a kialakult építési telkek nem
oszthatók meg, és meg kell őrizni a hagyományosan kialakult, halmazos településszerkezetet, a
jellegzetes, fésűs, utcavonalas beépítési módot. A HÉSZ 3. melléklet 3/C. számú táblázata alapján az
övezetben minimum 300 m2-es, és legalább 12 méter széles telkek kialakítására van lehetőség.
A módosítással érintett terület a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati
rendelettel ismételten helyi területi védelem alá helyezett „Pincefalu” részét képezi, a terület
lehatárolását a SZT is tartalmazza. E rendelet építészeti előírásokat fogalmaz meg a történeti
településközpont ezen területére.
 Jelen tervmódosítás során az Önkormányzat támogatásával az ingatlantulajdonos szándékainak
megfelelően az 1784. hrsz. alatti közterület egy ~70 m2-es darabját a közúti közlekedési terület –
SZT-n jel nélküli – övezetéből átsorolásra javaslunk a kertvárosias lakóterület Lke-7 jelű építési
övezetébe annak érdekében, hogy a két ingatlan összevonásra kerülhessen, és az 1875/1-es hrsz.-ú
ingatlanon álló épület közműbekötései magánterületre kerülhessenek. Az átsoroláshoz, és az
igényelt telekalakításhoz az 1784. hrsz. alatti közterület újra szabályozása szükséges. A HÉSZ
módosítása nem szükséges.
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Az 1857/1. és 1857/2. hrsz.-ú ingatlanok képe a Szent Gellért utca irányából (Forrás: Google maps)

 Az elfogadott településfejlesztési koncepció szerint: „A belső városrészek ugyanakkor nem csak a
központi hely, az irányítás funkcióját töltik be, hanem helyet adnak a művészeteknek, a turisztikának,
a vendéglátásnak. Diósd belső városrészei közül a sajátos hangulattal rendelkező, zegzugos utcákból
álló szlávos városrész, az Ófalu fejlesztése hordozza ezt a lehetséges irányt.
Az Ófalu sajátos hangulatának, utcahálózatának megőrzése, karakterének helyreállítása,
ugyanakkor a beépítés korszerűsítése, a turisztikai és vendéglátóhelyek megtelepedésének
ösztönzése segíthet, hogy ez a terület Diósd egyik vonzó városrészévé nője ki magát.”
Fenti célt segítheti a Szent Gellért utca adott szakaszának újra szabályozása.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás
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Hatályos SZT

SZT módosítás

TB-1. számú módosítás – KÖu-6 > Lke-7 – 0,007 ha
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi. Mivel
a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható, a tervezett
átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
o
o
o

Vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A TB-1. számú módosítás a törvényi előírásoknak megfelel, mivel nem érint ásványi
nyersanyagvagyon-terület övezetébe tartozó területeket, felszínmozgás-veszélyes és
alábányászott területeket. Az 1857/1. és 1857/2. hrsz.-ú ingatlanok a vízbázis „B” jelű
hidrogeológiai védőterületén belül fekszenek, ezért a vonatkozó vízügyi előírásokat az ingatlanok
beépítése során be kell tartani.
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2.1.2. TB-2. számú módosítás:
A Szabadság, Kőbányai utca sarkán fekvő 1404/2 hrsz.-ú ingatlanról a szabályozási vonalak törlése
~374 m2 új beépítésre szánt terület kijelölésével.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

A Szabadság utca és a Kőbányai utca sarkán fekvő 1404/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz annak érdekében, hogy a telkét érintő, néhány éve az ingatlanára rátett
szabályozás törlésre kerüljön.
A településrendezési eszközök 2018 évi módosításakor a TÚ-2 jelű módosító javaslat szólt a tárgyi
szabályozásról a 1379. hrsz.-ú Kőbányai út Szabadság úti torkolatának körforgalommá alakítása, a
tervezett csomópont helyének kiszabályozása érdekében.
A Kőbányai út délkeleti vége a Szabadság úthoz kapcsolódik az alábbi képeken látható egyszerű
útcsatlakozással.

A korábban tervezett körforgalmi csomópont helyszíne a Szabadság út és a Kőbányai út találkozásánál (Saját fotók)

A kétsávos, kissé hullámzó vonalvezetésű, aszfaltos Szabadság úton – településeket összekötő funkciója
miatt – óriási a forgalom. A Kőbányai út szintén kétsávos, aszfaltos kialakítású. Az útburkolat viszonylag
rossz állapotban van, de a kiszolgálandó lakópark és a távolabbi diósdligeti lakóterületek miatt hatalmas
forgalmat bonyolít. A Kőbányai út hegyesszögben éri el a települések összekötését szolgáló 8102. jelű
országos mellékutat, a Szabadság utat, ami az utak sebességkorlátozásait figyelembe nem vevő,
gyorshajtó gépkocsi-tulajdonosok miatt jelenleg sokszor balesetveszélyes.
Mivel a Kőbányai út nyugat felé induló szakaszától délre az Ófalu pincesorának ingatlanjai figyelhetők
meg, ahol az út szélén nagyon sűrű, átláthatatlan bozótos látható, ez ebben az irányban jelentős
mértékben korlátozza a beláthatóságot. Ezen túlmenően az 1921. hrsz.-ú földdel borított pince nagyon
közel van a csomóponthoz, és a földből szinte alig látszik ki. A Kőbányai út torkolatával szemben pedig
lakótelkek találhatók, amelyek közül kettőn (a 1541/1. és 1541/2. hrsz.-ú telken) a lakóépület a kert
hátsó, úttól távoli részén került elhelyezésre, a Nárcisz utca sarkán fekvő 1542. hrsz.-ú ingatlanon viszont
a lakóépület 5 méteres előkert megtartásával került kialakításra.
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Mindezek a kedvezőtlen közlekedési körülmények vezettek oda, hogy az Önkormányzat egy körforgalmi
csomópont megvalósítását határozta el a balesetveszély elkerülése érdekében.
A 2018 évi szabályozás során szem előtt kellett tartani azt, hogy a tervezett csomópont környezetében
egy kivételével beépített telkek voltak találhatók, ezért a körforgalom kialakítása során csupán az
1404/2. hrsz.-ú ingatlan területe egy részének igénybevételével számolhatott a tervező. A csomópont
északnyugati sarkán fekvő, három éve még eladásra meghirdetett ingatlan beépítetlen. Az 1404/2 hrsz.ú lakótelek nagysága 660 m2 körüli. A körforgalmi csomópont javasolt kialakítása e telekből 374 m2
nagyságú terület leszabályozását igényelte. A fennmaradó 285 m2 nagyságú terület Lke jelű kertvárosias
lakóterületként megtartható lett volna, de mivel jóval kisebb volt, mint az építési övezetben kialakítható
minimális teleknagyság, így csak a szomszédos 1404/3. hrsz.-ú ingatlannal együtt, azzal összevonva lett
volna használható. Akkor az elképzelés az volt, hogyha a szomszéd lakótelek tulajdonosa nem kívánja
megvásárolni az Önkormányzattól a csomópont helyigényén túlmenően fennmaradó telekrészt, akkor
az zöldfelületként alakítható ki.
Sajnos az eltelt három év során kiderült, hogy hiába hozott korábban a képviselő-testület döntést a
csomópont megvalósításáról, és a kiszabályozott terület megvásárlásáról, az ehhez szükséges pénzügyi
fedezet nem állt rendelkezésre, így az Önkormányzatnak le kellett mondania a tervezett
területszerzésről. Ez után a telektulajdonosnak jogos kérelme az ingatlanját terhelő szabályozási vonal
törlése.
A tárgyi terület légifotója (Forrás:
https://terkep.diosd.hu/)

A tulajdonos kérelmére az alábbi
főépítészi állásfoglalás született:
„Az előterjesztést, a módosítási
javaslatot támogathatónak gondolom.
Indoklás: A korábbi szabályozási vonal
egy nagyobb beruházást készített volna
elő, azonban ennek a beruházásnak
nincs jelen pillanatban realitása és a
szándék sem merül már fel az
Önkormányzat részéről (erről döntés is
született).
Ebből
fakadóan
a
szabályozási vonal értelmét veszítette.
A település szerkezeti tisztaságát tekintve negatívan befolyásoló tényezőt nem észlelek, a kialakult
helyzet és a módosítani kívánt helyzet javuló tendenciát mutat.”
Az Önkormányzat az alábbi határozatával támogatta a szabályozás törlését:

 Az érvényben lévő településszerkezeti terv szerint az 1404/2-es hrsz.-ú ingatlan a kertvárosias
lakóterület részét képezi. A 8102. jelű, Törökbálint és a Budapest XXII. kerület között húzódó
összekötő út országos mellékút, települési főút besorolású, a Kőbányai út pedig gyűjtőút, amelyen
nyitott kerékpársáv húzódik a pincesor északi végénél kiérkező, tervezett kerékpárúthoz
kapcsolódva.
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 A szabályozási terv alapján a tárgyi ingatlan a kertvárosias lakóterület Lke-4 jelű építési övezetébe
tartozik. A SZT mind a Szabadság út ezen szakaszát, mind a Kőbányai utat kialakult, változó
szabályozási szélességgel ábrázolja, amely lakóterületek között vezet.
 Jelen tervmódosítás a korábban a Szabadság út Kőbányai úti torkolatánál az Önkormányzat által
elhatározott körforgalmi csomópont megvalósításának elmaradása miatt vált szükségessé, mely a
csomópont területét biztosító, a 1404/2-es hrsz.-ú ingatlant érintő szabályozás törlésére irányul.
A HÉSZ módosítása nem szükséges.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás

Hatályos SZT

SZT módosítás

TB-2. számú módosítás – KÖu-6 > Lke-4 – 0,040 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi. A
javasolt módosítás országos jelentőségű közlekedési elemet is érint. Mivel azonban a tervezett
csomópont kialakításának elmaradása az országos és térségi közlekedéshálózaton nem változtat,
csupán a kialakult közlekedési helyzet megtartását biztosítja, a módosítás a törvényi előírásoknak
megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
o
o
o

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A TB-1. számú módosításnál leírtak szerint a tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel,
mivel nem érint ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetébe tartozó területeket, felszínmozgásveszélyes és alábányászott területeket. Az 1404/2-es hrsz.-ú ingatlan a vízbázis „B” jelű
hidrogeológiai védőterületén belül fekszik, ezért a vonatkozó vízügyi előírásokat az ingatlanok
beépítése során be kell tartani.
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2.1.3. TB-3. számú módosítás:
A Gyár utca és a Fülemüle utca között, a 2999-es hrsz.-ú önkormányzati ingatlanról törölni kell az új utca
nyitása érdekében bejelölt szabályozási vonalat annak érdekében, hogy építési telekként értékesíthesse
az Önkormányzat. A szomszéd ingatlanokat érintő, az utcatorkolat szélesítés érdekében bejelölt
szabályozási vonalat is törölni kell. A módosítás ~1450 m2 új beépítésre szánt terület kijelölésével jár.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

 Az érvényben lévő Településszerkezeti terv a 2999-es hrsz.-ú földrészletet nem egységes
területfelhasználási kategóriába sorolja, hanem az ingatlan északi sávját – a Szabályozási tervben
kiszabályozott 9,5 méter széles lakóútnak megfelelően – a közúti közlekedési területbe, a telek déli
részét pedig a kertvárosias lakóterületbe sorolja. A tárgyi ingatlantól északra és délre szintén
kertvárosias lakóterületeket ábrázol a TSZT. A Gyár utca és a Fülemüle utca a közúti közlekedési
területbe sorolt, a Gyár utca Diósd egyik kiszolgáló útja.
 A Szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi. A 2999-es hrsz.-ú ingatlan északi sávja a
közúti közlekedési terület KÖu-6 jelű, a SZT-en jel nélkül ábrázolt övezetébe sorolt, mint tervezett
lakóút. Déli része a kertvárosias lakóterület Lke-10 jelű építési övezetébe tartozik a telektömb
többi ingatlanával együtt. A tömb nyugati határán húzódó Gyár utca a kiszolgáló utak KÖu-5 jelű, a
keleti határon húzódó Fülemüle utca a lakóutak Köu-6 jelű közlekedési övezetébe tartoznak. A Gyár
utca a kialakult szélességével, a Fülemüle utca a középen húzódó ároktól délnyugatra 9,5 méteres
szabályozási szélességgel van a SZT-en feltüntetve a két utca összekötésére tervezett, a jelen
módosítás tárgyát képező új utcához hasonlóan.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás
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Hatályos SZT

SZT módosítás

 Jelen tervmódosítás során az Önkormányzat elhatározásának megfelelően a településrendezési
eszközökről törlésre kerül a 7. sz. főúttól délre kialakult lakóterület jelentős méretű telektömbjeinek
kedvezőbb kiszolgálása érdekében tervezett lakóutca. E módosítás során a hatályos
Településszerkezeti terven a beépítésre nem szánt közúti közlekedési területként ábrázolt
területsáv a beépítésre szánt kertvárosias lakóterületbe kerül besorolásra, amelynek révén 1450
m2 új beépítésre szánt terület keletkezik.
A Szabályozási terven e módosítás a közúti közlekedési terület jel nélkül ábrázolt, a Helyi Építési
Szabályzat szerint a Köu-6 jelű övezetbe tartozó 9,5 méter szabályozási szélességű lakóutca, és a
kissé kiszélesedő torkolata a kertvárosias lakóterület Lke-10 jelű építési övezetébe kerül
átsorolásra a telektömb többi ingatlana besorolásának megfelelően. A telek megközelítése a Gyár
utca és a Fülemüle utca felől biztosított, és a közművek is e közterületek vonalában vezetett
hálózatokról biztosíthatók. Az ingatlan alatt egy csatorna húzódik, amelynek nyomvonalát figyelembe
kell venni a lakótelekként történő beépítés során!
A HÉSZ módosítása tárgyi terület-átsoroláshoz nem szükséges.
TB-3. számú módosítás – KÖu-6 > Lke-10 – 0,145 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a Trtv. (BATrT) Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi.
A tervezett átsorolás más térségi területfelhasználási egységet nem érint. A Trtv 11. §-a határozza
meg a városias települési térség lehetséges felhasználását az alábbiak szerint:
„11. § d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
Tehát a tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:




Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A területet a térségi övezetek közül a vízminőség-védelmi terület övezete, azon belül a vízműkutak
B jelű védőterülete érinti. A települést ugyan érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete, és a
földtani veszélyforrás terület övezete, de a módosítással érintett területet egyik kiemelt térségi
övezet sem érinti, mivel az érintettség a felhagyott kőbányák és homokbánya területére
vonatkozik.
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2.2. Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté történő átminősítések –
TSZT, SZT módosítás
2.2.1. TZ-1. számú módosítás:
Az új beépítésre szánt területek kijelölése miatt előírt zöldterület pótlása.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

A TB-1. – TB-3. számú tervmódosítások során a TSZT is módosításra kerül, mert a javasolt változtatások
révén a lakóterület nagysága megnő a közúti közlekedési területbe sorolt területek rovására. Ezek a
változások a település területfelhasználási - területi mérlegét is befolyásolják, és a területrendezési
tervekkel való összhang igazolását is szükségessé teszik. A biológiai aktivitásérték pótlása azonban nem
szükséges, mivel a változások a város jelenleg is pozitív egyenlegét még tovább növelik.
Az alábbi TB- jelű módosítások tartalmazzák az új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó
javaslatokat:
TB-1. számú módosítás – KÖu-6 > Lke-7
TB-2. számú módosítás – KÖu-6 > Lke-4
TB-3. számú módosítás – KÖu-6 > Lke-10

– 0,0070 ha
– 0,0374 ha
– 0,1450 ha

Jelen módosítás során kijelölt új beépítésre szánt terület összesen – 0,1894 ha = ~0,19 ha
Mivel a javasolt módosítások által – ugyan csak kis mértékben, de – új beépítésre szánt terület is
kijelölésre kerül, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló jogszabály szerint a
kijelöléssel egyidejűleg – lehetőleg hozzá kapcsolódó – zöldterület/véderdő kijelölése szükséges. A
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12.
§ (3) bekezdése így szól:
„(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.”
A 0,19 hektár újonnan beépítésre szánt terület kijelölése 0,0095 hektár, azaz 95 m 2 kiterjedésű új
zöldterület kijelölését teszi szükségessé az idézett jogszabályi előírásnak való megfeleltetéshez.
 Az érvényben lévő Településszerkezeti terv az 520-as hrsz.-ú közterületet a közúti közlekedési
területbe sorolja. A Krisztina téren, az 520-as hrsz.-ú sávban csupán az utca vezet végig, a további
terület a valóságban is zöldterület a tőle délre fekvő 527-es hrsz.-ú, Zkk jelű közkertbe sorolt
területtel együtt.
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 A Szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi. Az 520-as hrsz.-ú közterület a közúti
közlekedési terület KÖu-6 jelű, a SZT-en jel nélkül ábrázolt övezetébe sorolt, mint lakóút. A
Krisztina tér kapcsolódó zöldterülete a Zkk jelű közkert övezetébe tartozik.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás

Hatályos SZT

SZT módosítás

 Mivel a jelen módosítások területéhez közvetlenül kapcsolódó új zöldterület nem jelölhető ki, a
település más részén kell a pótlást megoldani. Ezért a törvényi előírásnak megfelelően a jelen
módosítások miatt összességében szükséges zöldterületnél nagyobb, összesen 168 m 2 közkert
kijelölése javasolt az önkormányzat tulajdonát képező 520. hrsz. alatti Krisztina tér közterületéből.
Az új zöldterület környezetében már ma is egy Zkk jelű közkert található, így jelen módosítás
keretein belül a kapcsolódó 168 m2-es nagyságú területrészt is Zkk jelű közkertként ábrázolunk a
TSZT-n és a SZT-n.
A HÉSZ módosítása tárgyi terület-átsoroláshoz nem szükséges.
TZ-1. számú módosítás – KÖu-6 > Zkk – 0,017 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a Trtv. (BATrT) Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi.
A tervezett átsorolás más térségi területfelhasználási egységet nem érint. A Trtv 11. §-a határozza
meg a városias települési térség lehetséges felhasználását az alábbiak szerint:
„11. § d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
Tehát a tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:



Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
21
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Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A területet a térségi övezetek közül a vízminőség-védelmi terület övezete, azon belül a vízműkutak
B jelű védőterülete érinti. Mivel a javaslat zöldterület kijelölésére irányul, így a védőterület a
módosítás következtében nem sérül.
A települést ugyan érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete, és a földtani veszélyforrás terület
övezete, de a módosítással érintett területet egyik kiemelt térségi övezet sem érinti, mivel az
érintettség a felhagyott kőbányák és homokbánya területére vonatkozik.
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2.3. Átminősítések – TSZT, SZT módosítás
2.3.1. TÁ-1. számú módosítás:
A 2318/2 hrsz.-ú, Petőfi S. u. 25. szám alatti ingatlan átsorolása a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület Gksz-1 jelű építési övezetéből a településközpont vegyes terület Vt-2 jelű építési övezetébe.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

A Kroweld Kft. az alábbi kérelemmel fordult az Önkormányzathoz:

A Petőfi Sándor utca északi oldalán, a Római-árok közelében fekvő 2318/2 hrsz.-ú ingatlan 1430 m2 körüli
nagyságú, szélessége pedig 13-14 méter. A telken jelenleg egy kis alapterületű földszintes épület áll.
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A tőle keletre fekvő ingatlan egy szolgáltatóháznak
ad helyet, amelynek nagy kiterjedésű épülete a
földrészlet hátsó részében, az utcától távol
figyelhető meg. Az ingatlan első, keskenyebb
részén csak parkoló és zöldterület látható.
A másik oldalról szomszédos ingatlanon a TrendElektro nevű cég jelentősebb méretű gazdasági
épülete áll.

A tárgyi ingatlan és környezetének légifotója (Forrás:
https://terkep.diosd.hu/)

A 2318/2 hrsz.-ú ingatlan és a szomszédos telephely Petőfi Sándor utcai képei (Forrás: Google maps)
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 Az érvényben lévő Településszerkezeti terv a 2318/2 hrsz.-ú földrészletet a kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területbe sorolja. A tárgyi ingatlantól északra és délre szintén kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területeket ábrázol a TSZT. A Petőfi Sándor utca a közúti közlekedési területbe
sorolt, mint Diósd egyik gyűjtőútja. Az utca túloldalán településközpont vegyes területbe sorolt
teleksor figyelhető meg.
 A Szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi. A 2318/2 hrsz.-ú földrészlet a kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület Gksz-1 jelű építési övezetébe tartozik a telektömb többi ingatlanával
együtt. A tömb délkeleti határán húzódó Petőfi Sándor utca a gyűjtőutak KÖu-4 jelű közlekedési
övezetbe tartozik. Az utca túloldalán található teleksor a településközpont vegyes terület Vt-2 jelű
építési övezetébe sorolt.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás

Hatályos SZT

SZT módosítás

 Jelen tervmódosítás során a cég kérelmének megfelelően, az Önkormányzat támogatásával a
településrendezési eszközökben átsorolásra kerül a Petőfi Sándor utca északi oldalán fekvő 2318/2
hrsz.-ú földrészlet a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz-4 jelű építési övezetéből a
településközpont vegyes terület Vt-2 jelű építési övezetébe az oldalhatáros beépítésmód
alkalmazhatósága érdekében.
A tulajdonos kérelmére az alábbi főépítészi állásfoglalás született:
„Az előterjesztést, a módosítási javaslatot támogathatónak gondolom.
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Indoklás: Mivel a szomszédban és tágabb környezetben is több hasonló funkciójú épület kialakításra
került már, ebből fakadóan a HÉSZ és a Településkép-védelmi rendelet betartása mellett a tulajdonos
kérése jogosnak mondható, nem befolyásolja negatív irányba a területet.”
A főépítészi vélemény alapján az Önkormányzat az alábbi állásfoglalást hozta:

A Helyi Építési Szabályzat 3/F. számú táblázata szerint a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Gksz-1 jelű építési övezetére az alábbi telekalakítási és beépítési paraméterek vonatkoznak:
Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Gksz-1

SZ

Az építési telek kialakítható
legkisebb
területe
szélessége
(m2)
(m)
700
16

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
legnagyobb
zöldfelületi beépítettség
épületarány (%)
(%)
magasság (m)
25
40
6,5

Az átsorolás után az ingatlanra a Helyi Építési Szabályzat 3/D. számú táblázata szerint a Vt-2 jelű
építési övezet alábbi előírásai lesznek érvényben:

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Vt-2

O

Az építési telek kialakítható
legkisebb
területe
szélessége
(m2)
(m)
700

14

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
legnagyobb
zöldfelületi beépítettsé
épületarány (%)
g
magasság (m)
(%)
30
30+20****
6,0

**** kizárólag lakó rendeltetésű épület építése esetén a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség 30%.

Az átsorolással a telkeknek – a kérelemnek megfelelően – megváltozik a beépítésmódja
szabadonálló beépítésmódról oldalhatárosra. Szintén változik az építési telek beépíthetősége, 40%
helyett 30+20% lehet, ahol kizárólag lakó rendeltetésű épület építése esetén a beépítésnél
alkalmazható legnagyobb beépítettség 30%, egyéb esetben 50% lehet. Módosul a kialakítandó
legkisebb zöldfelületi arány, amely 25% helyett 30% lesz, és a megengedett legnagyobb
épületmagasság 6,5 méterről 6,0 méterre csökken. A kialakítható legkisebb teleknagyság nem
változik, az 700 m2 marad. Mivel a telek már kialakult, ez a változás nem releváns.
A HÉSZ módosítása tárgyi terület-átsoroláshoz nem szükséges.
TÁ-1. számú módosítás – Gksz-1 > Vt-2 – 0,130 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi. Mivel
a települési térségen belül bármilyen területfelhasználási egység kijelölhető, a módosítás a
törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
o

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
26
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o
o

Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel, mivel nem érint vízbázis-védelmi
területeket, ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetébe tartozó területeket, felszínmozgásveszélyes és alábányászott területeket.
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2.3.2. TÁ-2. számú módosítás:
A 2469 hrsz.-ú, Vi-1-es övezeti besorolású óvoda és a 2475 hrsz.-ú, Ln-2 övezeti besorolású lakótelep
közötti határ újra szabályozása ~560m2 terület átsorolásával.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

Az alábbi légifotón jól látható, hogy az Ifjúság útja északi oldalán, az Amerikai Iskolával szemben található
óvoda lakótelep felőli kerítésvonala nem a 2469 hrsz.-ú ingatlan délnyugati határán húzódik, hanem
attól jóval távolabb. E kerítés vonala nem szabályos, több ponton megtörik, nagyjából követve az utolsó
lakótelepi épület körvonalát. A hivatalos térkép alapján az óvoda telke és az Ifjúság út közterülete között
pedig egy északkelet felé elkeskenyedő sáv is megfigyelhető, amely a lakótelepi épületeket övező 2475
hrsz.-ú földrészlethez tartozik, de ez a területrész is az óvoda kertjeként van kialakítva.

A 2469 hrsz.-ú óvoda és a 2475 hrsz.-ú lakótelep közötti, nem telekhatáron húzódó kerítés a légifotón
(Forrás: Google maps)
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 Az érvényben lévő Településszerkezeti terv a 2469-es hrsz.-ú földrészletet intézményi területbe
sorolja. A tárgyi ingatlantól délnyugatra elterülő lakótelep 2475-ös hrsz.-ú földrészlete pedig –
amelyben a lakótelepi épületek „úsznak” – a nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe
tartozik. Az óvodától és a lakótelep keleti nyúlványától északra kertvárosias lakóterületek figyelhetők
meg. A tárgyi területet délkeletről az Ifjúság útja közúti közlekedési területe határolja.
 A Szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi. A 2469-es hrsz.-ú földrészlet az intézmény
terület Vi-1 jelű építési övezetébe tartozik az utca túloldalán található Amerikai iskola ingatlanához
hasonlóan. A lakótelep épületeit magába foglaló 2475-ös hrsz.-ú földrészlet a nagyvárosias
lakóterület Ln-2 jelű építési övezetébe sorolt. A tömb délkeleti határán húzódó Ifjúság útja az egyéb
közlekedési közterületek KÖu-6 jelű övezetébe tartozik. Az utca túloldalán található iskola szintén az
intézmény terület Vi-1 jelű építési övezetébe sorolt.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás

Hatályos SZT

SZT módosítás

 Jelen tervmódosítás során az Önkormányzat elhatározásának megfelelően a kialakult állapot
figyelembevételével rendezni szeretné az Ifjúság úti óvoda telkét. Ennek érdekében az óvoda
besorolásának megfelelő intézmény terület Vi-1 jelű építési övezetébe átsorolandó a lakótelep Ln2 jelű területének nagyjából az óvoda kerítésével lehatárolt része. Ez a módosítás ~557m2 terület
területfelhasználási egységének a megváltoztatásával és építési övezeti átsorolásával jár.
A Helyi Építési Szabályzat 3/A. számú táblázata szerint a nagyvárosias lakóterület Ln-1 jelű építési
övezetére az alábbi telekalakítási és beépítési paraméterek vonatkoznak:
Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Ln-2

SZ

Az építési telek kialakítható
legkisebb
területe
szélessége
(m2)
(m)
3000
50

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
legnagyobb
zöldfelületi beépítettség
épületarány (%)
(%)
magasság (m)
70
10
3,0**
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Az átsorolás után az ingatlanra a Helyi Építési Szabályzat 3/E. számú táblázata szerint a Vi-1 jelű
építési övezet alábbi előírásai lesznek érvényben:

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Vi-1

SZ

Az építési telek kialakítható
legkisebb
területe
szélessége
(m2)
(m)
1.000

15

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
legnagyobb
zöldfelületi beépítettsé
épületarány (%)
g
magasság (m)
(%)
10
70
6,0

Az átsorolással a terület jellege – a paraméterek változása ellenére – nem változik meg, hiszen az
már ma is az óvoda telkének részét képezi.

A 2469 hrsz.-ú óvoda és a 2475 hrsz.-ú lakótelep közötti, nem telekhatáron húzódó kerítés és a telekhatárok közötti terület
a légifotón, valamint a tervezett szabályozási vonal (Forrás: terkep.diosd.hu)

A HÉSZ módosítása tárgyi terület-átsoroláshoz nem szükséges.
TÁ-2. számú módosítás – Ln-2 > Vi-1 – 0,056 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi. Mivel
a települési térségen belül bármilyen területfelhasználási egység kijelölhető, a módosítás a
törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
o
o
o

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel, mivel nem érint ásványi
nyersanyagvagyon-terület övezetébe tartozó területeket, felszínmozgás-veszélyes és
alábányászott területeket. Az TÁ-2. számú módosítással érintett két ingatlan a vízbázis „A” jelű
hidrogeológiai védőterületének határán fekszik, ezért a vonatkozó vízügyi előírásokat az óvoda
telkének esetleges további beépítése során be kell tartani.
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SZT. – A Szabályozási terv módosítása, a változások bemutatása:
2.4. Övezeti átsorolások – SZT módosítás
1.1.1. SZÁ-1. számú módosítás:
A József Attila utca mentén fekvő 1941-es hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz a 1942/1-es hrsz.-ú ingatlan egy részének övezeti átsorolása érdekében.
Hatályos TSZT

Hatályos SZT

Az 1941-es hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa telekrészt szeretne vásárolni egy, a szomszédjában lévő, az
övétől eltérő övezeti besorolással rendelkező telekből. A Polgármesteri Hivatal információja szerint a
1941/2-es hrsz.-ú ingatlan déli részét szeretné a kérelmező megvenni, és a saját tulajdonában álló 1941es hrsz.-ú ingatlannal egyesíteni. Ehhez célszerű a megvásárolni szándékozott ingatlanrész övezeti
átsorolása.
A kérelemre az alábbi főépítészi állásfoglalás született:
„Az előterjesztést, a módosítási javaslatot támogathatónak gondolom.
Indoklás: Település szerkezeti tisztaságát tekintve negatívan befolyásoló
tényezőt nem észlelek, a kialakult helyzet és a módosítani kívánt helyzet
javuló tendenciát mutat. Véleményem szerint nem kezelhető jól, ha a
szabályozási terven egy teleknek két övezeti besorolása is van. Ugyan a
HÉSZ kitér az ilyen szituációkra, de ezek általában a meglévőségre reagáló
részek, újonnan generálni ilyen helyzeteket feleslegesnek gondolom.”
A telekegyesítésre szánt 1941-es hrsz.-ú telek és 1942/1-es hrsz.-ú ingatlan déli része

A kérelemről az alábbi önkormányzati határozat született:
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A 1941 és 1942/1 hrsz.-ú ingatlanok és környezetük légifotója (Forrás:
https://terkep.diosd.hu/)

Az 1941-es hrsz.-ú ingatlan József Attila utcai képe (Forrás: Google maps)

 Az érvényben lévő Településszerkezeti terv a 1941-es és a 1942/1-es hrsz.-ú földrészleteket a
kertvárosias lakóterületbe sorolja. A tárgyi ingatlanok környezetében szintén kertvárosias
lakóterületeket ábrázol a TSZT.
 A Szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi. A 1941-es hrsz.-ú földrészlet a kertvárosias
lakóterület Lke-16 jelű építési övezetébe tartozik a József Attila utcai teleksor környező
ingatlanjaihoz hasonlóan, a 1942/1-es hrsz.-ú földrészlet a kertvárosias lakóterület Lke-6 jelű építési
övezetébe sorolt a tömbbelső egyéb földrészletei besorolásának megfelelően.
 Jelen tervmódosítás során a 1941-es hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelmének megfelelően, az
Önkormányzat támogatásával a településrendezési eszközökben átsorolásra kerül a 1942/1-es hrsz.ú ingatlannak a József Attila utca északi oldalán fekvő 1941-es hrsz.-ú földrészlethez csatlakozó 670
m2 nagyságú telekrésze a kertvárosias lakóterület Lke-16 jelű építési övezetéből az Lke-6 jelű
építési övezetbe a két ingatlan összevonása érdekében.
A Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendeletével
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának 3/C. melléklete rendelkezik az Lke-6 és az Lke-16 jelű építési
övezetek telekalakítási és beépítési paramétereiről az alábbiak szerint:
3/C. számú táblázat – Kertvárosias lakóterület építési övezetei

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Lke-6

O

Lke-16
O
** OTÉK alóli felmentéssel

Az építési telek kialakítható
legkisebb
területe
szélessége
(m2)
(m)
700

16

600

14

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
legnagyobb
zöldfelületi beépítettsé
épületarány (%)
g
magasság (m)
(%)
50
30
5,5
50

35**

6,5

32

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2021.

A javasolt átsorolással a beépítésmód és a kialakítható legkisebb zöldfelületi arány változatlan marad,
de az ingatlan beépítési lehetősége 35%-ról 30%-ra csökken, és a kialakítható legnagyobb
épületmagasság értéke is kisebb lesz, 6,5 méter helyett 5,5 méter. A kialakítható építési telek méretei
is változnak, de ez a kialakult állapotok miatt jelen esetben irreleváns.
A HÉSZ módosítása tárgyi övezet-átsoroláshoz nem szükséges.
SZÁ-1. számú módosítás – Lke-16 > Lke-6 – 0,067 ha
Hatályos TSZT

TSZT módosítás nem szükséges

Hatályos SZT

SZT módosítás

 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a települési térség részét képezi. Mivel
a települési térségen belül bármilyen területfelhasználási egység kijelölhető, a módosítás a
törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
o
o
o

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a teljes közigazgatási terület)
Földtani veszélyforrás területének övezete (a teljes közigazgatási terület)

A TB-1. számú módosításnál leírtak szerint a tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel,
mivel nem érint ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetébe tartozó területeket, felszínmozgásveszélyes és alábányászott területeket. Az 1941-es hrsz.-ú ingatlan a vízbázis „B” jelű
hidrogeológiai védőterületén belül fekszik, ezért a vonatkozó vízügyi előírásokat az ingatlan
beépítése során be kell tartani.
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HÉSZ módosítás:
3.4. Előírások módosítása – HÉSZ módosítás
 HÉSZ-1. számú módosítás: a HÉSZ 1/A. § 20. pont esetei közül az utolsó, a „térnyerés” lehetőség
törlése.
A HÉSZ 1/A. §-a a rendeletben alkalmazott fogalmak magyarázatát tartalmazza, melynek 20. pontja a
terepalakítás indokolt eseteit sorolja fel. E felsorolás utolsó eleme a „térnyerés”, ami ugyan érthető, de
nem egzakt fogalom, így alkalmazása a rendeletben nem helyes, törlése szükséges.
Jelenlegi előírás:
„1/A. §
E rendelet alkalmazásában:
20. Terepalakítás indokolt esetei: telek, építési telek közúti kapcsolatának biztosítása, épület
megközelítése, vízelvezetés, talajstabilitás, zajvédelem, térnyerés.”
HÉSZ módosító javaslat:
…. § Az „R” 1/A. § 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(„1/A. § E rendelet alkalmazásában:)
21. Terepalakítás indokolt esetei: telek, építési telek közúti kapcsolatának biztosítása, épület
megközelítése, vízelvezetés, talajstabilitás, zajvédelem, térnyerés.”
 HÉSZ-2. számú módosítás: a HÉSZ 26. § (5/B) bekezdésben az „Amennyiben műszakilag szükséges, a
rendeltetések közötti dilatációs hézag hossza legalább 6,0 méter legyen.” helyett „A dilatációval
elválasztott rendeltetések közötti átfedés hossza vízszintesen legalább 6,0 méter legyen.”
szövegcsere.
A HÉSZ 26. §-a a kertvárosias lakóterület építési övezeteinek előírásait tartalmazza, amelyek közül az 5/B
bekezdés a rendeltetések közötti dilatációs hézag hosszáról fogalmaz meg szabályt. Ezen előírás
egyértelművé tétele érdekében született meg a bekezdés átfogalmazására vonatkozó javaslat.
Jelenlegi előírás:
„Kertvárosias lakóterület építési övezetei
26. §
(5/B) Amennyiben műszakilag szükséges, a rendeltetések közötti dilatációs hézag hossza legalább 6,0
méter legyen.”
HÉSZ módosító javaslat:
…. § Az „R” 26. § (5/B) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5/B) Amennyiben műszakilag szükséges, a rendeltetések közötti dilatációs hézag hossza legalább
6,0 méter legyen. A dilatációval elválasztott rendeltetések közötti átfedés hossza vízszintesen
legalább 6,0 méter legyen.”
 HÉSZ-3. számú módosítás: a HÉSZ 36. § (9) c) pont ca) alpontjában vagy új alpontban az Lke-10 és
Lke-11 építési övezetekre vonatkozóan a 9,5 m minimális szélesség módosítása 8,0 m-re.
A HÉSZ 36. §-a a közúti közlekedési területek előírásait tartalmazza, amelyek közül a (9) bekezdés a
magánutak kialakítására vonatkozó előírásokat foglalja össze. A bekezdés c) pontja a magánút
minimális szélességét határozza meg, amely legfeljebb 6 lakótelek megközelítése esetén 9,5 m, 6
lakóteleknél több megközelítése esetén 12 m.
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Jelenlegi előírás:
„Közúti közlekedés
36. §
(9) A magánutak kialakítására vonatkozó előírások:

a) telek, építési telkek megközelítésére szolgáló magánút kialakítható,
b) a magánút csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítható ki,
c) a magánút minimális szélessége, amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei és a

d)
e)
f)
g)
h)

i)

szükséges közművezetékek elhelyezése biztosítható
ca) legfeljebb 6 lakótelek megközelítése esetén 9,5 m,
cb) 6 lakóteleknél több megközelítése esetén 12 m
kell legyen, a szükséges közművezetékek, térvilágítás és felszíni vízelvezetés biztosítása
mellett,
magánút kialakítása esetén a kiszolgáló vagy lakóutakra vonatkozó egyéb általános és
szakági rendelkezéseket be kell tartani,
magánutat kialakítani új út megnyitása céljából csak akkor szabad, ha a visszamaradó
telekméretek az övezeti előírásoknak megfelelnek,
a magánút céljából kialakított és ekként nyilvántartott ingatlan nem építhető be,
magánutat megszüntetni csak akkor lehet, ha az arról kiszolgált telkek, építési telkek más
módon megközelíthetővé, illetőleg kiszolgálhatóvá válnak,
a magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani és azon az építményeket elhelyezni,
mintha a magánút közterület lenne. A magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli
telekhatár közötti területsáv előkertnek számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni,
a magánút telkére nem vonatkoznak a telek szélességére és minimális területére vonatkozó
övezeti, építési övezeti előírások.”

A lakóterületek beépítése során felvetődött annak az igénye, hogy a kertvárosias lakóterületek Lke10 és Lke-11 jelű építési övezeteiben a legfeljebb 6 lakótelek kiszolgálására kialakítandó magánút
szélessége 8 méter legyen 9,5 méter helyett.
Ez a módosítás elsősorban a korábban zártkertekből
üdülőterületekké, majd lakóterületekké átalakuló, a 7. sz.
főúttól délre fekvő lakóterületeket, valamint a Zöldfa utcától
északra fekvő telektömböket érinti, ahol a telekstruktúrát
általában hosszú, keskeny telkek képezik. E területeken már
évekkel ezelőtt elindult egy telekszerkezetet átalakító
folyamat, ami e hosszú, keskeny telkek összevonásával,
magánút kialakításával, és a telkek kedvezőbb arányú
átosztásával jön létre. Mivel azonban ez a fokozatos változás
csak kisebb telekcsoportonként valósítható meg, és a
módosításhoz még így is sok tulajdonos együttes akarata
szükséges, joggal merült fel az igény a keskenyebb
magánutak kialakítási lehetőségének biztosítására.
Mivel azonban a 8 méter széles magánutak is alkalmasak a
kiszolgált 6 lakótelek forgalmának balesetmentes
lebonyolítására, és a telkek közmű-vezetékeinek a
szabványok szerinti elhelyezésére, így a javasolt
módosításnak műszaki akadálya nincs.
Mintakeresztszelvény 8 méteres magánútra
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HÉSZ módosító javaslat:
…. § Az „R” 36. § (9) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„36. § (9) A magánutak kialakítására vonatkozó előírások:
c) a magánút minimális szélessége, amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei és a
szükséges közművezetékek elhelyezése biztosítható
ca) legfeljebb 6 lakótelek megközelítése esetén 9,5 8,0 m,
cb) 6 lakóteleknél több megközelítése esetén 12 m
kell legyen, a szükséges közművezetékek, térvilágítás és felszíni vízelvezetés biztosítása
mellett,”
 HÉSZ-4. számú módosítás: a város beépítésre szánt területein épülő lakó és üdülő rendeltetés esetén
a gépkocsi elhelyezés szabályainak módosítása.
Diósd város területén – mint a többi agglomerációs településen – a lakosságszám nagyarányú
növekedése figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a motorizáció fejlődésével a lakosság gépkocsihasználati szokásai is megváltoznak. Ma már általános, hogy egy két-háromtagú család két gépjárművel
rendelkezik, így természetes folyamat az, hogy a korábban egyetlen gépkocsi elhelyezésére tervezett
ingatlanon már el nem helyezhető autók a közterületeket veszik igénybe a parkolásra. Elemi
követelmény azonban a gépkocsik elhelyezésének telken belüli megoldása, és a közterületek zavartalan
közlekedés számára történő megtartása. Ennek biztosítása érdekében vetődött fel Diósdon is annak az
igénye, hogy a Helyi Építési Szabályzat szigorítsa az országos településrendezési és építési
követelmények című 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) gépkocsi elhelyezésre vonatkozó
előírásait a lakó-, a településközpont vegyes és az intézményterületek építési övezeteiben új lakó
rendeltetés létrehozása esetén.
Sajnálatos módon azonban az OTÉK legutóbbi módosítása során a gépkocsi elhelyezésre vonatkozó
szabályok megváltoztak a lakó- és az üdülő rendeltetési egységek vonatkozásában.
Az OTÉK járművek elhelyezését szabályozó 42. §-ának (2) és (2a) bekezdése ma már így szól:
„(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a helyi építési
szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi
terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével
meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével a 4. számú
melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.
(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési
szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi
építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő.”
Mivel e módosítás során az OTÉK-ból kikerült a kötelezően kialakítandó parkolókra vonatkozó előírás a
lakások és üdülők építése esetén, és a helyi építési szabályzatra hárult e rendelkezés megfogalmazása,
így a Diósd város közigazgatási területén meghatározott építési övezetek területén a személygépkocsi
elhelyezésére vonatkozó építésjogi követelményeket a Helyi Építési Szabályzat módosításával kell
meghatározni.
Az országos előírásoknak megfelelően a városban a személygépkocsik elhelyezésének biztosítása
érdekében minden lakás és üdülő célú önálló rendeltetési egység után 1 személygépkocsi elhelyezését
kell biztosítani. Ehhez a HÉSZ „A beépítésre szánt területekre vonatkozó általános előírások” című 19. §ának kiegészítése szükséges az alábbi előírással:
„Lakás és üdülő céljára szolgáló rendeltetési egységek létrehozása esetén az építmények, önálló
rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 1 személygépkocsi/rendeltetési egység
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elhelyezését, egyéb rendeltetések esetén az OTÉK szerinti darabszámot kell biztosítani a létesítmény
építési telkén belül.”
A fenti javaslattal a város lakosságszám növekedésével járó személygépkocsi-elhelyezés – a vonatkozó
jogszabályi korlátozás figyelembevételével – viszonylag szabályozott keretek között tartható.
A tervezett változtatással örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi érdek és a
településkép nem sérül.
 HÉSZ-5. számú módosítás: a településközpont vegyes terület Vt-1 jelű építési övezetében a
lakásszám meghatározása.
A HÉSZ 28. §-a a településközpont vegyes területek előírásait tartalmazza, amelyek közül az (5) bekezdés
a Vt-1 jelű építési övezetre vonatkozó előírásokat foglalja össze.
A HÉSZ jelenlegi előírása így szól:
„Településközpont terület építési övezetei
28. §
(5) A Vt-1 jelű építési övezet
a)

b)

az (1) bekezdés szerinti rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, valamint az övezetben
olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban
vannak, és azt szolgálják,
a helyi értékvédelmi területen igényes kialakítású, magastetős, a környező építési
hagyományokkal harmonizáló épületek emelhetők.

Sajnálatos módon az utóbbi időben Diósdon is megkezdődött a településközpont vegyes terület építési
övezeteiben tartozó telkek, különösen a városközponti, jó elhelyezkedésű ingatlanok túlzott mértékű
beépítése, amelynek az Önkormányzat gátat kíván szabni még a környék élhetetlenné válása előtt.
A hatályos HÉSZ a kertvárosias lakóterületek telkein szabályozza a kialakítható rendeltetési egységek
számát, illetve a lakásszámot, de a településközpont vegyes területek vonatkozásában erről nem
rendelkezett eddig. A településközpont vegyes területek közül azonban jelenleg csak a Vt-1 jelű építési
övezet szabályozása vált szükségessé, amely a városközpont, és az ahhoz közeli intézményekkel tarkított
lakó rendeltetésű ingatlanokat foglalja magába.
A fentiek alapján az alábbi HÉSZ módosító javaslat került megfogalmazásra:
…. § Az „R” 28. § (5) bekezdés az alábbi c) ponttal egészül ki:
„28. § (5) c) az építési övezetben telkenként legfeljebb 24 lakás hozható létre.”
 HÉSZ-6. számú módosítás: a településközpont vegyes terület Vt-1 jelű építési övezetében a
földszinten elhelyezhető rendeltetések szabályozása.
A Vt-1 jelű építési övezetre az előző javaslaton túlmenően felmerült annak az igénye is, hogy a
városközpont frekventált területén, az övezetbe tartozó ingatlanokon az épületek földszinti részei ne
lakások céljára legyenek kialakítva, hanem ott közösségű rendeltetésű helyiségek kapjanak helyet.
A fentiek alapján az alábbi HÉSZ módosító javaslat került megfogalmazásra:
…. § Az „R” 28. § (5) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki:
„28. § (5) d) az építési övezet telkein az épületek földszinti részén csak a közösséget szolgáló rendeltetés
kialakítása lehetséges, lakás nem létesíthető”
 HÉSZ-7. számú módosítás: az ipari gazdasági területeken elhelyezhető rendeltetések szabályozása.
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A HÉSZ 32. §-a az egyéb ipari gazdasági területek előírásait tartalmazza, amelyek közül az (1) bekezdés
az iparterületen elhelyezhető rendeltetéseket szabályozza.
A HÉSZ jelenlegi előírása így szól:
„A környezetre jelentős hatást nem gyakorló, egyéb ipari terület építési övezetei
32.
(1) Az ipari területen elhelyezhető épület – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően –
üzemanyagtöltő és a közlekedést szolgáló rendeltetést is tartalmazhat.”
Az Önkormányzat nevében a Polgármester 16/2021. (III.24.) számú határozatában döntött arról, hogy
szabályozni kívánja a város Ipari Parkjában, és a további ipari gazdasági területeken kialakítható
rendeltetéseket, és bizonyos tevékenységek végzését lehetővé tevő létesítmények megvalósításához
feltételként a Képviselő-testület döntését írja elő.
Ehhez a HÉSZ 32. § (1) pontjának kiegészítése szükséges egy új b) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„32. § (1)
a) Az ipari területen elhelyezhető épület – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően –
üzemanyagtöltő és a közlekedést szolgáló rendeltetést is tartalmazhat.
b) Az ipari területen a következőkben felsorolt, vagy ezekkel bármilyen módon kapcsolatban
álló, hasonlóságot mutató rendeltetések a Képviselő-testület pozitív döntése nélkül nem
helyezhetők el:
ba) betongyártással kapcsolatos, vagy azok alapanyagát előállító üzem,
bb) építési betontermék gyártása,
bc) mészgyártás,
bd) gipszgyártás,
be) cementgyártás,
bf) gumitermék gyártása,
bg) vegyi termék gyártása,
bh) kőolaj-, földgáz kitermelés,
bi) kavics-, homok-, agyag-, szén-, ércbányászat,
bj) olaj gyártás,
bk) sörgyártás,
bl) veszélyes hulladék gyűjtés és tárolása,
bm) építési törmelék gyűjtése, tárolása,
bn) hulladékgazdálkodás,
bo) szennyeződésmentes egyéb hulladékgazdálkodás,
bp) autógyártás,
bq) nyílt térben végzett lakatos tevékenység,
br) fagazdálkodás,
bs) vasöntés,
bt) acélöntés,
bu) mérgező anyagokkal, veszélyes hulladékkal, vagy a gyártás során keletkező
veszélyes anyagok kibocsátásával járó tevékenység,
bv) kis- és haszonállat gazdálkodás”
Fenti módosításokon túlmenően csupán a HÉSZ 1. sz. mellékletének, a Szabályozási tervnek a
módosítására vonatkozó előírások beillesztése szükséges.
 HÉSZ-8. számú módosítás: a temető K-T jelű építési övezete paramétereinek a módosítása.
Diósd város egyetlen meglévő temetője a Balatoni út mellett fekszik a Sashegyi utca torkolatának
közelében.
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Az érvényben lévő településszerkezeti terv szerint a meglévő temető 2521-es hrsz.-ú, a Diósdi Római
Katolikus Plébánia tulajdonát képező ingatlana és a szomszédos ingatlanok egy részének igénybe
vételével tervezett bővítési területe (a 2515. és 2516. hrsz.-ú ingatlanok délnyugati részével együtt) a KT/0,2 jelű különleges temető területbe tartozik. A terület a hatályos SZT szerint a beépítésre szánt
különleges terület K-B jelű építési övezetében fekszik. A jelen tervezést megelőző tervmódosítás a
temető keleti irányú bővítését irányozta elő a 2515. és 2516. hrsz.-ú ingatlanok egy részének
igénybevételével. E két ingatlan a Vi/3,5 jelű vegyes intézményterület területfelhasználási egységbe
tartozott. A szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi, a 2515. és 2516. hrsz.-ú földrészletek
intézmények számára helyet biztosító keleti része az intézményterület Vi-1 jelű építési övezetébe volt
besorolva. Az ingatlanok délnyugati része pedig a temető bővítési területeként a beépítésre szánt
különleges temető terület K-T jelű építési övezetébe sorolt a szomszédos ingatlanokhoz hasonlóan.
A bővítési elképzelésnek megfelelően az Önkormányzat elkészítette a temető meglévő és tervezett
bővítési területére vonatkozó telekalakítást, amelynek engedélyeztetése során akadályba ütközött,
mivel a hatályos HÉSZ szerint a K-T jelű építési övezetben a kötelezően kialakítandó teleknagyság 10.000
m2-ben szabályozott, amely előírásnak sem a meglévő temetőterület, sem a külön telekként
kialakítandó, összesen 3709 m2 kiterjedésű bővítési terület nagysága nem felel meg.

A temető bővítési területére készített telekalakítási vázrajz

A fentiek alapján az alábbi HÉSZ módosító javaslat került megfogalmazásra:

(1) …. § A „R” 3. számú melléklete 3/H. számú táblázatának 3. sora helyébe jelen rendelet 2. melléklete
lép.
K-T

SZ

10.000
1.000

20

70

10

6,0 (15,0*)

 A HÉSZ-ben tervezett változtatások a TSZT módosítását nem igénylik, és a SZT módosítása sem
szükséges.
 A HÉSZ módosítások jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A HÉSZ módosítások jellege miatt a területrendezési tervek területfelhasználási előírásainak
vizsgálata nem releváns.
 A HÉSZ módosítások jellege miatt a területrendezési tervek övezeti érintettségének vizsgálata nem
releváns.
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6.

A TERVEZÉSI TERÜLETRE HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELEMZÉSE

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2015. (XII.17.) számú önkormányzati határozattal
elfogadott településszerkezeti tervének készítése során a magasabb szintű terveknek, az Országos
Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének
(a továbbiakban: BATrT) való megfelelés igazolása teljes körűen megtörtént.
2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv.), amely 2019. március
15-én lépett hatályba.
A Trtv. 19. § (4) bekezdése alapján a Trtv-ben meghatározott övezeteken túlmenően a további országos
övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben
állapítja meg. 2019. június 22-én lépett hatályba a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (X.6.) MvM rendelet, amely a Trtv. övezeti
terveihez szorosan hozzátartozó, de abban nem szereplő térségi övezetek lehatárolását és előírásait
tartalmazza.
6.1. Országos és kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
RÉSZLET A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK
SZERKEZETI TERVÉBŐL (A KIEMELT TÉRSÉGI TERÜLETFELASZNÁLÁS
RENDSZERE)

TB-2
TB-1
TZ-1

TÁ-2

TÁ-1

TERVEZÉSI TERÜLETEK

TB-3

A Településszerkezeti terv módosítással érintett TB-1 – TB-3, TÁ-1, TÁ-2, és TZ-1 jelű módosítások a
Diósd városra vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák szerint a 2019. március 15-én hatályba
lépett új területrendezési tervtörvény előírásai, illetve – annak megfelelően – a BATrT Szerkezeti terve
alapján a települési térség területére esnek.
A Trtv. 11. § d) pontja alapján „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási
egység kijelölhető”, így a javasolt módosítások a törvényi előírásoknak a területfelhasználás
vonatkozásában megfelelnek.
A jelenleg hatályban lévő területrendezési terv Diósd városra vonatkozó területi mérlege – a tervezett
módosítások következtében – nem változik.
„8. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez
Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege
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A

B

1.

Település

14.

Diósd

C
Település
Települési
közigazgatási
térség területe
területe
(ha)
(ha)
557,04
575,02

D
Települési
térség
területének
aránya (%)
96,87

6.2. Országos és kiemelt térségi övezetek
6.2.1. A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai
3/1.
TERVEZÉSI TERÜLETEK

AZ

ORSZÁGOS

ÖKOLÓGIAI

HÁLÓZAT

MAGTERÜLETÉNEK ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK
ÖVEZETE

A MAGTERÜLET ÖVEZETE A FELHAGYOTT KŐBÁNYÁK
ÉS A RÁDIÓÁLLOMÁS KÖRNYEZETÉT, VALAMINT AZ
M0 MELLETTI TERÜLETET ÉRINTI.
AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÉS A PUFFER-TERÜLET
ÖVEZETE DIÓSDOT NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZETEK NEM
ÉRINTIK!
3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ

ÖVEZET

DIÓSD

VÁROS

KÖZIGAZGATÁSI

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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3/3. ERDŐK ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET A FELHAGYOTT KŐBÁNYA MELLETTI
ERDŐT ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

3/4.
TERVEZÉSI TERÜLETEK

VILÁGÖRÖKSÉG

ÉS

VILÁGÖRÖKSÉG

VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

3/5. A HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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6.2.2. A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet által meghatározott országos övezetek határai
1/1. A JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

1/2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

1/3. A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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1/4. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET ÉRINTI!

1/5. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

1/6. A VÁSÁRHELYI TERV KERETÉBEN TERVEZETT
TERVEZÉSI TERÜLETEK

SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

Az országos övezetek közül a település területét




az országos ökológiai hálózat magterületének övezete,
az erdők övezete, valamint
a vízminőség-védelmi terület övezete érinti.
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Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési
területeket egyetlen övezet, a vízminőség-védelmi terület övezete érinti. Az övezetre a 9/2019. (VI.14.)
MVM rendelet 5. §-ának alábbi előírásai relevánsak jelen módosítás esetében:
„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.”
Diósd város hatályban lévő településrendezési eszközeinek készítése során kijelölésre kerültek a
vízvédelemmel érintett területek. Ez alapján látható, hogy a módosítással érintett területek egy részét
érinti a vízműkutak hidrogeológiai védőterülete. A megfelelő védelem biztosítása érdekében
szükséges szabályokat a Helyi Építési Szabályzat tartalmazza, a módosítással érintett területeken ezen
előírások betartásra kerülnek, így a javasolt módosítások övezeti érintettsége a Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a 9/2019.
(VI.14.) MVM rendelet előírásaival nem ellentétes.
A Trtv. 22. §-a szerint „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási
szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni.” Az övezetek pontos lehatárolása jelen
tervmódosítás keretében nem került előzetesen megkérésre.
6.2.3. A BATrT által meghatározott kiemelt térségi övezetek határai
2/1. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

2/2. A RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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2/3. A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

A kiemelt térségi övezetek közül a település területét



az ásványi nyersanyagvagyon övezete, és
a földtani veszélyforrás terület övezete

érinti.
A módosítással érintett területeket egyik kiemelt térségi övezet sem érinti, mivel az érintettség a
felhagyott kőbányák és homokbánya területére vonatkozik.
6.3. Országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok
Az igazgatási terület északi és keleti szélén halad az M0, az OTrT és a BATrT Szerkezeti tervén jelölt
gyorsforgalmi út. Diósd területét északkelet-délnyugat irányban átszeli a 7 sz. főút. Ennek nyomvonalától
délre fut az országos törzshálózati vasúti pályaként meghatározott vasútvonal.
Az új OTrT és BATrT Szerkezeti tervlapja az igazgatási terület délkeleti részén a villamosenergia-átviteli
hálózatok elemei közül több 220 kV-os távvezetéket ábrázol, ezektől délre pedig egy 400 kV-os
távvezeték látható. Szintén érinti a közigazgatási terület délnyugati részét a nemzetközi és hazai
szénhidrogén szállítóvezetékek közé sorolt vezeték.
A javasolt módosítások sem az országos, sem a kiemelt térségi műszaki infrastruktúra hálózatokat
nem érintik.
6.4. Az OTrT és a BATrT adta bővítési lehetőségek, a térségi területfelhasználási kategóriáknak
való megfelelőség igazolása
 A települési térségre a Trtv. 11. § d) pontja vonatkozik:
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
Így a törvény fenti előírásainak a javasolt módosítások megfelelnek.
 A Trtv. 12. §-a tartalmazza az új beépítésre szánt területek kijelölésének feltételeit.
„12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,”
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
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c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan
használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely
a tervezett rendeltetésnek megfelelne.”
Mivel az új beépítésre szánt területek kijelölésével járó módosító javaslatok helyszínei Diósd város
belterületén belül találhatók, a 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontja teljesül. A c) pontnak a terv
szintén megfelel, mivel a módosítások meglévő lakóterületek minimális mértékű növelésére
irányulnak a meglévő és tervezett közterületek rovására.
 Az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a jogszabályi előírás szerint hozzá
kapcsolódó zöldterület/véderdő kijelölése is szükséges az alábbiak szerint:
„12.§ (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.”
A 0,19 hektár újonnan beépítésre szánt terület kijelölése 0,0095 hektár, azaz 95 m2 kiterjedésű új
zöldterület kijelölését teszi szükségessé az idézett jogszabályi előírásnak való megfeleltetéshez.
Ennek biztosítása érdekében született a TZ-1. számú módosító javaslat, mely szerint a jelen
módosítások miatt összességében szükséges zöldterületnél nagyobb, összesen 168 m2 közkert kijelölése
javasolt az önkormányzat tulajdonát képező 520. hrsz. alatti Krisztina tér közterületéből. Az új
zöldterület környezetében már ma is egy Zkk jelű közkert található, így jelen módosítás keretein belül a
kapcsolódó 168 m2-es nagyságú területrészt is Zkk jelű közkertként ábrázolunk a TSZT-n és a SZT-n.
 A Trtv. 38. §-a pedig a Budapesti Agglomerációra vonatkozó különleges előírásokat tartalmazza az
új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatosan:
„38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben
jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy
az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány
rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.”
„38. § (4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki.”
Mivel az új beépítésre szánt területek kijelölésével járó módosító javaslatok helyszínei Diósd város
belterületén belül találhatók, a 38. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése teljesül. A módosító
javaslatok nem sértik a b) pontban említett értékeket. A c) pontnak a terv szintén megfelel, mivel a
módosítások csupán meglévő lakóterületek minimális mértékű növelésére irányulnak, amik nem
tesznek szükségessé a meglévőkön túl további infrastruktúra kiépítést.

„38. § (2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb
csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.”
A fent idézett előíráshoz hasonlóan az építési törvény is megfogalmaz előírást, amelynek egyik célja a
közigazgatási határtól 200 méter távolságban fekvő területek beépítetlen mivoltának megőrzése,
elkerülve ezzel a települések összenövését, másik célja pedig a beépített területeket egymástól
elválasztó, az ökológiai hálózat fontosságát biztosító zöldhálózati rendszer helyének a biztosítása.
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„Étv 7.§ (3) c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag
lehetséges – beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések
összenövésének elkerülése érdekében,”
A jelen tervben javasolt új beépítésre szánt területek a település közigazgatási határától 200 méternél
távolabb tervezettek, így ezen jogszabályi előírásnak való megfelelés biztosított.
 A Trtv. 38. § (1) bekezdés c) pontjában említett Kormány rendelet az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), amelynek 10/A §a így szól:
„OTÉK 10/A. § (1) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.
évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 1/1. melléklet 2-81. pontjában meghatározott településeken
(a továbbiakban: Agglomerációs település) - a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése
mellett - új lakóterület csak akkor jelölhető ki, ha a meglévő lakóterületek beépítettségének vizsgálatát
követően megállapítható, hogy a lakóterületi fejlesztési igényt a település csak új lakóterület kijelölésével
tudja biztosítani.”
A jelen módosító javaslatok – bár csekély mértékben új lakóterületi kijelölésekkel járnak –, nem
jelentenek lakóterületi fejlesztést, hiszen szabályozási vonalak törléséből, módosításából, illetve egy
korábban kijelölt, de meg nem valósult utca törléséből adódnak az új beépítésre szánt területek.
 Mivel jelen módosító javaslatok során a beépítésre szánt terület növekménye 0, így az nem haladja
meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át, azaz a
Trtv. 40. § (1) bekezdésének előírása is teljesül.
A jelenleg hatályban lévő területrendezési terv Diósd városra vonatkozó területi mérlege – a tervezett
módosítások következtében – nem változik.
„8. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez
Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege
A
1.

Település

14.

Diósd

B

C
Település
Települési
közigazgatási
térség területe
területe
(ha)
(ha)
557,04
575,02

D
Települési
térség
területének
aránya (%)
96,87

 A Trtv. 13. §-a a borvidéki települések borszőlő termőhelyi katasztere és az Országos Gyümölcs
Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészletekre vonatkozó előírásokat
fogalmaznak meg.
„13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt
területté.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.”
Mivel Diósd nem borvidéki település, és a javasolt módosítások nem érintenek borszőlő termőhelyi
kataszter és az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészleteket, a fenti törvényi előírások betartásra kerülnek.
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7.

AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE JELEN MÓDOSÍTÁS HATÁSAIVAL
7.1. Összefoglaló vizsgálat
7.1.1. Előzmények

A Települési örökségvédelmi hatástanulmány készítésére vonatkozó előírásokat a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdése fogalmazza meg az alábbiak szerint:
„85/A. § (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a
rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi,
akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt
készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv
véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és
településrendezési eszközöket.”
Az előírás alapján a Településfejlesztési koncepcióhoz szükséges elkészíteni az örökségvédelmi
hatástanulmányt. Az idézett (1) bekezdés szerint jelen tervezés keretében régészeti vonatkozásban nem
készül részletes Örökségvédelmi hatástanulmány, mivel Diósd város közigazgatási területére a
településrendezési eszközök 2013 áprilisában készített módosításához a 4/2003. (II. 20.) NKÖM
rendeletnek és a hatósági előírásoknak megfelelően készült el az Örökségvédelmi Hatástanulmány teljes
településre vonatkozó régészeti fejezete. Építészeti vonatkozásban pedig 2014-2015-ben dokumentált
hatástanulmánnyal rendelkezik. A 2013-ban elfogadott településfejlesztési koncepció
felülvizsgálatával párhuzamosan, annak alátámasztásaként is elkészült egy új Örökségvédelmi
Hatástanulmány.
A jelen módosítás célja a Településszerkezeti terv, a Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat
részleges módosítása. A javasolt módosítások közül az új beépítésre szánt területek kijelölésére (TB),
a beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté történő átminősítésekre (TZ) és a
beépítésre szánt területen belüli átminősítésekre (TÁ) irányuló módosítások vizsgálata szükséges,
mivel csupán azok járnak területfelhasználási kategória-váltással.
Diósd város érvényben lévő Településszerkezeti és Szabályozási tervében az illetékes államigazgatási
szerv, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Örökségvédelmi Osztálya, illetve a Forster Központ korábbi adatszolgáltatása alapján szerepelnek a
nyilvántartott régészeti lelőhelyek. A művi értékek védelmére, így a tervlapokon feltüntetett régészeti
lelőhelyekre a Helyi Építési Szabályzat 17. §-ának előírásai vonatkoznak.
7.1.2. Régészeti emlékek
Azonosított régészeti lelőhelyek
Diósd közigazgatási területén a Forster Központ Régészeti lelőhely Nyilvántartásának közhiteles
adatszolgáltatása szerint 13 darab lelőhely van nyilvántartva. A hatályos HÉSZ 1. számú függeléke
tartalmazza ezek felsorolását az alábbiak szerint:
Nr.

Lelőhely neve

Azonosítója

MRT

1.

Diósd 1., Sas-hegy

10168

7. kötet

2.

Diósd 2., Sas-hegy

10169

7. kötet

3.

Diósd 3., Valburga-hegy

10170

7. kötet

4.

Diósd 4., Szidónia-hegy

10171

7. kötet
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5.

Diósd 5., Kaptárkői-barlang

10172

7. kötet

6.

Diósd 6., Árvalányhaj utca

10173

7. kötet

7.

Diósd 7., Homokbánya

10174

7. kötet

8.

Diósd 8., Csapágyáru-gyár

10175

7. kötet

9.

Diósd 9., Diósdliget (Diósdi tópart)

10176

7. kötet

10.

Diósd 10., Erzsébet utca 13.

10177

7. kötet

11.

Diósd 11., Községhatár nyugati részén

10178

7. kötet

12.

Diósd 12., Diód

10179

7. kötet

13.

Diósd 13., Postától ÉK-re

65298

7. kötet

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
TERÜLETEK A
NYILVÁNTARTOTT
RÉGÉSZETI LELŐHELYEKET
ÁBRÁZOLÓ TÉRKÉPEN

A fenti térképen látható, hogy a hatályban lévő településrendezési
eszközökben ábrázolt régészeti lelőhelyek nagyjából megfelelnek a
Forster Központnál nyilvántartott, és 2016. október 20-án
adatszolgáltatásként megadott lelőhelyekkel. A településrendezési
tervekről két lelőhely ábrázolása hiányzik, a közigazgatási terület
délnyugati csücskében található 10179-es, és az Ófalu területén
fellelhető 65298-as jelű. Mivel azonban jelen terv nem átfogó
felülvizsgálat, és a módosításokkal érintett területeket e két
nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti, valamint nem áll
rendelkezésünkre digitális adatszolgáltatás, e dokumentációhoz
tartozó Településszerkezeti és Szabályozási terven még nem
jelennek meg ezek a lelőhely-ábrázolások.
A lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
(Forrás: Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Államtitkársága)
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A térképeken látható, hogy – a TÁ-1 számú módosításon kívül – egyetlen módosítással érintett terület
sem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet.
7.1.2.1.

Régészeti lelőhelyek védelme

A kulturális örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a nyilvántartott lelőhelyek (ex lege)
általános régészeti védelem alatt állnak.
7.1.2.2.

Jogszabályi környezet

A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki:
„19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését
is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”
„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén
megelőző régészeti feltárást kell végezni.”
A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló
2001 évi LXIV. törvény szerint kell eljárni.
A régészeti lelőhelyekre a Helyi Építési Szabályzat 17. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak:
„Műemlékvédelem, helyi épített értékvédelem, régészeti lelőhelyek védelme
17. §
(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek lehatárolásait és nyilvántartási számukat a SZT tünteti fel.
(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listáját jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.”
Ezeken kívül más előírás megfogalmazása a HÉSZ-ben nem indokolt, hiszen a vonatkozó törvény előírásai
vonatkoznak a régészeti területtel érintett telkekre.
7.1.2.3.

A tervezett módosítás hatásai a régészeti örökségre

A tervben szereplő módosítások – a TÁ-1 számú módosításon kívül – nyilvántartott régészeti lelőhelyet
nem érintenek, így egyáltalán nem gyakorolnak hatást a régészeti lelőhelyek állapotára. A TÁ-1 számú
módosítás pedig csupán egy beépítésre szánt területen belüli átsorolás kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területből településközpont vegyes területbe, ami a régészeti lelőhely érintettségén nem
változtat.
7.1.2.4.

A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek

Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében:
A Kötv. 19. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával
járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Mivel tárgyi módosítások nem érintenek lelőhelyet,
a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatokról, költségekről nem beszélhetünk.
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni:
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni
kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére.
Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező,
beruházó) a Kötv. 24. §-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az emlék vagy
lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul
jelenteni, valamint a helyszín és a lelet őrzéséről gondoskodni.
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A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján
szankcionálják.
7.1.2.5.

Változtatási szándékok

A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosító javaslatai csupán a belterület kisebb
részterületeire terjednek ki, és azok – a TÁ-1 számú módosításon kívül – régészeti lelőhelyeket nem
érintenek, ezért a módosítások régészeti szempontból nem relevánsak. A TÁ-1 számú módosítás pedig
csupán egy beépítésre szánt területen belüli átsorolás kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből
településközpont vegyes területbe, ami a régészeti lelőhely érintettségén nem változtat.
7.1.3. Az épített környezet értékei
7.1.3.1.

Műemlékek

A hivatalos adatszolgáltatás alapján Diósd város Helyi Építési Szabályzatának 2. számú függeléke sorolja
fel a műemléki értékeket az alábbiak szerint:
„2. számú függelék: A települést érintő, országos és helyi védelem alatt álló épületek, építmények,
területek listája és a műemléki környezet alá eső ingatlanok listája
1) Műemlékek:
a)
Szent Gellért kápolna, Szent István tér (hrsz. 2503),
b)
Nepomuki Szent János-szobor, Szent István tér (hrsz. 2424/2).
2) Műemléki környezet:
Szent Gellért kápolna műemléki környezete: 2494/6, 2497, 2502/2, 2504, 2505/3, 2505/4,
2508, 2509-es hrsz.-ú ingatlanok.
Nepomuki Szent János szobor műemléki környezete: 2408, 2424/1, 2499/1, 2501, 2508, 2509es hrsz.-ú ingatlanok.”
DIÓSD VÁROS
MŰEMLÉKEIT ÉS
MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÉT
ÁBRÁZOLÓ TÉRKÉP
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A módosítással érintett területeken belül és annak közvetlen környezetében nem található
nyilvántartott országos épített érték, műemlék vagy nemzeti emlékhely, illetve védelemre érdemes
egyéb épített érték.
7.1.3.2.

Helyi egyedi védelem alatt álló értékek

A helyi értékek védelméről korábban a HÉSZ, 2017. decembere óta a településkép védelméről szóló
22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban TKR) gondoskodik. A rendelet 2.
mellékelte sorolja fel a helyi védelem alatt álló értékeket az alábbiak szerint:

A javasolt módosítások az egyedi védelem alatt álló értékeket nem érintik, így a helyi védelem alatt
álló értékeket nem veszélyeztetik.
7.1.3.3.

Helyi területi védelem alatt álló értékek

Szintén az említett TKR határozza meg a helyi védelem alá helyezett területeket az alábbiak szerint:
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A Pincefalu területén belül tervezett a TB-1. és a TB-2. számú módosítás, amelyek az 1784. hrsz.-ú Szent
Gellért utca közterületéből 4, illetve 70 m2 nagyságú Lke-7 jelű kertvárosias lakóterületek
kiszabályozását foglalják magukba. A javasolt módosítások csupán a Pincefalu tengelyvonalában
található épületek környezetének rendezését szolgálják, így nem veszélyeztetik a helyi területi
védelmet megalapozó értékeket. Az épületek esetleges felújítása, átalakítása, bővítése során be kell
tartani a TKR 19. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott alábbi előírásokat:
„(2) A helyi területi védelem alatt álló területen kötelező a telekstruktúra, a kialakult utcakép
jellegzetességeinek, karakterének megtartása az alábbiak szerint:
a) kialakult beépítés,
b) kialakult utcavonal,
c) kialakult tetőgerinc irány,
d) hagyományos tömegformálás,
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e) kialakult 35-45° hajlásszögű hagyományos tetőforma,
f) hagyományos külsővel:
fa)jellemzően kő-, tégla- vagy vegyes falazat nyers, dörzsölt felülettel, vagy – építészeti
elemhez, síkváltáshoz kapcsolódó – vakolatstruktúrákkal,
fb)natúr kerámiacserép fedéssel,
fc)egyéb természetes anyagok használatával,
g) hagyományos arányú, osztású (utcai ablakok 1/1-1,5 szélesség/magasság arányú, középen
felnyíló, vagy háromosztású kialakítás, fix vízszintes osztóborda) külső nyílászárókkal,
ga) az épület utcafrontjától 8 méteren belüli mélységben a bármilyen anyagból, de fa
megjelenéssel,
gb) az utcától 8 méteren túli távolságra lévő épületrészeken a hagyományostól eltérő
méretű és osztású, de a hagyományoshoz formailag illeszkedő megjelenéssel,
h) utcafronton hagyományos egy vagy több szárnyú fakapuval,
j) külső megjelenésében falazott kéménnyel,
k) természetes anyagokból épített tömör, vagy áttört utcai kerítéssel:
ka)kő, tégla nyers-, vagy vakolt oszlopok között
kb) fahevederezés, -deszkázás, -lézecés, nyers-, vagy vakolt tégla, hullámrács mezőkből
álló kerítés elemekből,
kc) a tömör, falazott kerítés felületének legalább 25%-ának honos kúszónövénnyel történő
befuttatásával
alakíthatók ki.”
7.1.3.4.

Egyéb, védelem alatt nem álló értékek

A módosítással érintett területek – a Pince sor mellett található lakóépületek környezetére vonatkozó
TV-1 és TV-2. számú módosítás kivételével – nem rendelkeznek értékes egyedi arculatot biztosító
építészeti jellemzőkkel, sajátosságokkal. Ezért a módosítások révén nem feltételezhető az épített
kulturális örökséget érintő negatív hatás.
7.1.4. A táji és természeti adottságok, zöldfelületek
A módosítással érintett területek országos jelentőségű védelem alatt álló természeti területet,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 területet),
egyetlen kivétellel az országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi
szempontból értékes területet nem érintenek.
Jelen módosítás Diósd meglévő tájhasználati konfliktusain (a biológiailag aktív területek és ezen belül
is a természeti szempontból értékes területek csökkenése, a településszerkezeti elemeket tagoló
zöldfelületek hiánya) nem változtat.
A módosítások a település zöldfelületi rendszerében nem eredményeznek kedvezőtlen változást.
7.1.5. Településszerkezet és területhasználat, településkarakter, telekszerkezet és
telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
A kialakult településszerkezeten a tervezett módosítások nem változtatnak, a területhasználatban a
javasolt módosítások többsége során változás áll be.
A javasolt módosítás némelyike során (TB-3, TÁ-1) a területhasználat és a beépítettség ugyan kis
mértékben változik, de a területek jellegén a javasolt átsorolások tulajdonképpen nem nagyon
változtatnak és a telekszerkezet sem változik a javasolt módosítások révén.
7.1.6. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében
Diósd ősi magját az Ófalu utcái, telekstruktúrája, beépítési jellege és épületei képviselik. A
módosítással érintett területek – a TB-1. és a TB-2. számú módosítás kivételével – a város történeti
magjától távolabb találhatók, így a tervezett módosítások a település területhasználatában és a
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területi állapotban a kulturális örökség összefüggés-rendszerében nem okoznak kedvezőtlen
változást.
A TB-1. számú módosítás a helyi védelem alatt álló Szent Gellért utca közterületéből egy lakótelek
területének minimális mértékű kibővítésére tesz javaslatot. Mivel a módosítás a meglévő
lakóépületek környezetének rendezése érdekében történik, a tervezett változtatás a helyi területi
védelem alatt álló Pincefalu értékeinek megőrzésére irányul.
TB-2. számú módosítás az 1379. hrsz.-ú Kőbányai út Szabadság úti torkolatában tervezett, de
meghiúsult körforgalmi csomópont helyének kiszabályozását javasolja törlésre. Mivel ez a változtatás
is a terület rendezését segíti elő, így a kulturális örökség védelme a továbbiakban is biztosított.
7.1.7. Infrastrukturális változás
A tervi elhatározások infrastrukturális beavatkozásokat nem igényelnek. Mivel a javasolt módosítások
környezetének infrastruktúra-hálózatai már kiépítésre kerültek, újabb, jelentősebb infrastruktúrafejlesztések nem várhatók. A még beépítés előtt álló, területfelhasználási vagy övezeti átsorolásra
javasolt telkek feltárása úthálózat-fejlesztést nem tesz szükségessé, az ingatlanok a meglévő utakon
keresztül megközelíthetők. A közművesítés terén a tervezett létesítmények ellátása a meglévő
közműhálózatokról biztosítandó.
7.1.8. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A javasolt módosítások a népesség, életmód, társadalom és kultúra terén nem hoznak lényegi változást.
7.2. Hatáselemzés
7.2.1. Történeti településhálózati következmények
A történetileg kialakult településhálózaton a terv nem változtat. A település kapcsolata a szomszédos és
távolabbi településekkel kialakultnak tekinthető. Diósd meghatározó, a külső kapcsolatait biztosító
úthálózata már évszázadok óta megfigyelhető nyomvonalakon épült ki, amelyeken jelen terv szintén
nem változtat.
7.2.2. Természeti, táji hatások
A tervezési területeken jelenleg említésre méltó növényállomány nem található.
A TB-3. számú módosítás során a 2999-es hrsz.-ú beépítetlen telek beépítésére nyílik újból lehetőség,
amelyen egyetlen lakóépület, és annak várhatóan rendezett kertje valósulhat meg. A természeti
környezet védelme érdekében fontos megjegyezni, hogy a módosítással érintett ingatlanon az új
lakóépület kialakítása során a „tájbaillesztés” követelményeire, az esztétikus megjelenésére és az
intenzív zöldfelületek kialakítására feltétlenül oda kell figyelni, amely különösen az ingatlant határoló
utak (Gyár utca, Fülemüle utca) felé néző előkertekben fontos követelmény.
A jelen tervmódosításban szereplő beépítésre szánt területek általában már a korábbi tervekben is
beépített területként szerepeltek. A módosítással érintett ingatlanok növényállománya többnyire
kialakult, abban változás nem tervezett.
7.2.3. A településkép feltárulásának változásai
A településkép jelen módosítással érintett területek esetében elsősorban a határoló utcák felől feltáruló
látványt jelenti, amely a fentiekben leírtak szerint nem sérül, sőt a Helyi Építési Szabályzat előírásainak
megtartásával előnyére változhat. A TB-3. számú módosítással érintett 2999-es hrsz.-ú, ma még üres,
beépítetlen telek beépítésekor az épület(ek) tömegformálásának, homlokzati kialakításának a
környezethez való illesztése elengedhetetlen a város Településképi Arculati Kézikönyvének ajánlásai
és a TKR előírásai figyelembevételével.
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7.2.4. Történeti térbeli rendszerek alakulása
A történetileg kialakult régi településmag szerkezetén a terv nem változtat, a módosító javaslatok
jellege következtében a történeti településszerkezet védelme biztosított.
Történeti térbeli rendszernek tekinthető még Diósd főbb útjainak hálózata, amely már a II. és III. katonai
térképeken is fellelhető volt. E hálózaton jelen terv nem változtat.
7.2.5. Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
Diósd országos védelem alatt álló műemlékekben nem bővelkedik, a település két műemléke az ősi
településrészben, a város központjában helyezkedik el.
Viszont annál több a helyi értékvédelemi rendelet szerint kijelölt érték. A helyi egyedi védelmet élvező
értékeket jelen módosító javaslatok nem veszélyeztetik. A megőrzésre érdemes régi épületek, pincék
elsősorban az Ófalu területén találhatók. Megállapítható, hogy jelen módosítások e terület
szerkezetének, telekstruktúrájának, utcaképeinek, épületeinek, jellegzetességeinek megőrzését nem
veszélyeztetik.
7.2.6. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A településen országos védettség alatt áll a Szent Gellért kápolna és a Szent István téren álló Nepomuki
Szent János szobor, valamint ezek ex lege védett műemléki környezete. Jelen módosítás ezeket az
értékeket nem érinti.
7.2.7. Településkarakter változásának hatásai
A település karaktere jelen módosítás során megmarad, a javasolt módosítások a kialakult
településszerkezeten nem változtatnak.
7.2.8. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A környezeti terhelések szerencsére Diósd épített örökségének környezetében nem jellemzők. A
település ősi magját képező területen csupán lakóépületek és kisebb intézmények találhatók, amelyek
környezeti terhelése mérsékelt, így az épített örökség védelme biztosított.
Diósd jelen terv-módosításokkal érintett területei – a TB-1. és a TB-2. számú módosítás kivételével – a
történeti településrésztől kissé távolabb találhatók. Bár a TB-1. és a TB-2. számú módosítás a helyi
védelem alatt álló Pincefaluban, illetve annak határán tervezett, de a javasolt módosítások révén a
környezeti terhelések növekedése nem várható az Ófalu környezetében.
7.2.9. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
Mint korábban említettük, Diósd épített örökségét nem fenyegeti veszély a településrendezési tervmódosításban jelölt változtatások végrehajtása révén.
7.2.10. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
Az előzőekből következik, hogy kárenyhítésről a diósdi épített értékek esetében nem szükséges
gondoskodni.
7.3. Összefoglaló
Összefoglalva, a jelenleg tervezett módosítások esetében káros hatásokról nem beszélhetünk, mivel a
javaslatok többnyire a kialakult állapot legalizálására irányulnak.
A javasolt módosítások – a TÁ-1 számú módosításon kívül – az örökségi értékeket nem érintik, azok
védelme a továbbiak során is biztosított. A 9. számú régészeti lelőhellyel, azaz a „Diósd 9., Diósdliget
(Diósdi tópart)” elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett TÁ-1 számú módosítás pedig
csupán egy beépítésre szánt területen belüli átsorolás kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből
településközpont vegyes területbe, ami a régészeti lelőhely érintettségén nem változtat.
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7.4. Az értékek védelmére vonatkozó helyi rendeletek
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete
szól Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról. A műemlékvédelemről és a régészeti lelőhelyek védelméről
az önkormányzati rendelet 17. §-a rendelkezik. A településkép-védelemről és a helyi értékvédelemről
Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
rendelkezik. A település jelenleg érvényben lévő Szabályozási tervén különböző sraffozásokkal, a
Településrendezési kódex által előírt jelölésekkel feltüntetésre kerültek a védett területek, illetve
létesítmények (egyedi műemléki védettség, helyi egyedi művi érték, helyi területi védelem, régészeti
lelőhelyek).
7.5. Tervezői nyilatkozat
Jelen módosításhoz új örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, mivel Diósd Város
Önkormányzata a Településfejlesztési koncepciója alátámasztására hatástanulmányt készíttet.
A tervezett megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
továbbá jelen terv elkészítésére jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2021. szeptember hó

Oláh M. Zoltán
vezető településrendező tervező
Tervezői nyilvántartási szám:
TT/1, É 01-3029
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8.

A TERÜLETEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA, KÖRNYEZETVÉDELEM, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

A 2015 decemberében jóváhagyott tervdokumentációhoz, azaz a jelenleg hatályos Településszerkezeti
tervhez, Helyi Építési Szabályzathoz és Szabályozási tervhez elkészült az összes, jogszabályban előírt
kötelező alátámasztó munkarész. A jelenlegi dokumentáció részeként új, részletes alátámasztó
munkarészek azért nem készültek, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem kerültek
megismétlésre, mert a településrendezési eszközök részleges módosítása során olyan változások
nincsenek, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek adott fejezeteinek felülvizsgálata szükséges
lenne. Az alábbi fejezetek a korábbi vizsgálatok és javaslatok kiegészítése a jelen módosítások
vonatkozásában.
8.1. Tájrendezés, természetvédelem
8.1.1. Táj- és természetvédelem
A táj- és természetvédelem kiterjed a természet védett és nem védett értékeinek megőrzésére egyaránt.
A település közigazgatási területén számos különböző természeti érték található. Ezek megóvása,
fenntartása az országos és a helyi védelem feladata.
Mivel a módosítással érintett területek nem érintenek védett vagy védelemre érdemes természeti
értékeket, Natura 2000 területet, az országos ökológiai hálózat területét, természetes vagy
természetközeli növénytársulást, valamint a tervezési területeken helyi védelem alatt álló természeti
érték sem található, így a tervezett módosítások nem ütköznek a természetvédelmi előírásokkal.
A településrendezési eszközök részleges módosítása nem érinti a hatályos tervhez korábban kidolgozott
tájrendezési és környezetalakítási javaslatok megoldásait. Így ezen alátámasztó munkarészek
módosítása nem szükséges. A korábbi megoldások változatlanul érvényesek.
8.1.2. Tájrendezési javaslat
A korábbi fejezetekben részletezett módosítási igények közül a TB-1 – TB-3. számú módosító javaslatok
ugyan új beépítésre szánt területek kijelölését foglalják magukba, de mivel csupán a meglévő és
tervezett utcák kiszabályozásának módosítására irányulnak, nincsenek hatással táji környezetükre.
A TÁ-1. és TÁ-2. számú módosítás szintén nincs hatással táji környezetre, mivel csupán egyetlen
ingatlan átsorolására irányul kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből településközpont vegyes
területbe, , amely táji szempontból még kedvezőbb is lehet, illetve az óvoda telkének rendezéséről.
A TZ-1. számú módosítás egy új zöldterület kijelölésére irányul, ezért a táj védelme még
erőteljesebben biztosított, mint jelenleg.
8.1.3. Zöldfelületi rendszer
A tervezett szabályozási tervi módosítások nem érintik a település zöldfelületi rendszerét, csupán a
TZ-1. számú módosítás során kerül kijelölésre egy új zöldterület a Krisztina tér meglévő
zöldterületéhez kapcsolódóan. A hatályos településrendezési terv zöldfelületi munkarésze nem
változik, továbbra is változatlanul érvényes marad.
8.1.4. Környezeti hatások és feltételek
A módosításokkal a környezeti feltételek, a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaságvédelem, a zaj- és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában nem változnak.
8.1.5. Zaj- és rezgésvédelem
A módosítással érintett területek környezetében jelentős zajforrással üzemelő ipari tevékenység nincs,
a legnagyobb zajterhelést a közúti közlekedés okozza. A jelenlegi forgalmi terhelésekből számított
zajemissziók a belterületre nézve nem veszélyesek.
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A jelenlegi forgalomnagyság a javasolt módosítások hatására nem növekszik, ezért a zajszint a
későbbiek során is megfelel a módosítással érintett területekre vonatkozó, a közlekedésből származó
zajterhelési határértékeket meghatározó jogszabályban előírt határértékeknek.
8.1.6. Felszíni, felszín alatti vizek és védelmük
Diósd teljes közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz
szempontjából fokozottan érzékeny településnek számít, illetve felszín alatti vízminőségvédelmi
szempontból érzékeny és kiemelten érzékeny területet érint.

Település

Fokozottan
érzékeny

Diósd

x

Érzékeny

Kevésbé
érzékeny

Kiemelten
érzékeny f. a.
terület
+

Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) 2013 decemberéig a térséget a felszíni vizek
vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőségvédelmi területének övezetébe sorolta. A törvény 2013. évi módosítása során a település az
országos vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolt. Ezért a módosítással érintett területeken a
felszíni és felszín alatti vizek védelmének biztosítása kiemelten fontos feladat.
A település közcsatorna-hálózata kiépült, így a felszíni és felszín alatti vizek potenciális
veszélyeztetettsége csökkent.
A módosítással érintett területeken a meglévő és tervezett létesítmények számára az összes közmű
biztosított, a kialakításra kerülő új létesítmények a települési szennyvízelvezető rendszerbe bekötésre
kerülhetnek.
A burkolt felületekről összegyűjtött szennyezett csapadékvizek csak megfelelő tisztítást követően
vezethetők a közterületi csatornahálózatba. Az ingatlanok zöldfelületeinek locsolásához szükséges
csapadékvizek helyben tartását helyi tározókkal kell biztosítani, és csak az annak mértékét meghaladó
csapadék elvezetése indokolt.
8.2. Környezetalakítási javaslat
A tervezett módosítások többsége a környezet értékelése szempontjából nem jelentenek különösebb
terhelést. Egyes módosításokkal (TB. jelűek) új beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre. E
területeken a HÉSZ övezeti előírásainál szereplő kötelezően kialakítandó zöldfelületek megfelelő
beültetésére, lehetőleg háromszintes növényzet telepítésére kell hangsúlyt fektetni. A módosítások
következtében megvalósítható új épületek kialakítására a településképvédelmi önkormányzati rendelet
előírásait kell alkalmazni. Ezáltal a módosítások kedvezőtlen környezeti hatásai enyhíthetők.
A TÁ-1. számú módosítás során egyetlen ingatlan kerül a korábban hatályban lévőtől eltérő
területfelhasználási besorolásba. Ezáltal az érintett telek területfelhasználása kismértékben változik, de
ebben az esetben a módosítás csak az ingatlan beépítésmódjának a változását szolgálja. E módosítás
környezeti hatása várhatóan kedvező, mivel a korábban gazdasági besorolású ingatlan településközpont
vegyes területi előírások szerint építhető be a továbbiakban. A TÁ-2. módosítás során csupán az óvoda
telkének rendezése történik meg.
A környezetalakítás szempontjából a módosítással érintett területeken megvalósuló épületek
környezeti kialakítására nagyon oda kell figyelni. Szintén különös gondosságot igényel a tervezett
létesítmények zöldfelületeinek esztétikus kialakítása, a nagy lombkoronát növelő fák, cserjék, egyéb
növényzet igényes telepítése, amely az épületek tájbaillesztése szempontjából is nagyon fontos.
8.3. Biológiai aktivitásérték
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. § (2) b) bekezdése szerint:
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„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a
külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke (továbbiakban BIA érték) az átminősítés
előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.
Továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése kimondja:
„A településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai
aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.”
Mivel a módosítások esetenként új beépítésre szánt területek kijelölésével járnak (TB-1. – TB-3.), ezért
a BIA érték számítást el kell végezni.
A 426/2015. (XII.17.) számú határozattal elfogadott, legutóbb a 107/2020. (IX.03.) önk. számú
határozattal módosított Diósd Város Településszerkezeti Terve jóváhagyó határozatának 5) pontja
rögzítette a város tovább „görgethető” biológiai aktivitás értékét, amely jelenleg 1,77 pont.
A BIA érték az egyes területfelhasználási egységek tekintetében jelen módosítás során az alábbiak szerint
módosul:

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁS, DIÓSD, 2021.
Módosítás

Területfelh.
Területfelh.
módja változás módja változás
előtt
után

Terület
ha-ban

Értékmutató
változás
előtt

Értékmutató
változás
után

Aktivitásérték
változás
előtt

Aktivitásérték
változás
után

Aktivitásérték
változása

TB-1. – TB-3.
módosítás

KÖu

Lke

0,19

0,6

2,7

0,11

0,51

0,40

TV-1. módosítás

KÖu

Zkk

0,02

0,6

6,0

0,01

0,12

0,11

TÁ-1. módosítás

Gksz

Vt

0,13

0,4

0,5

0,05

0,07

0,02

TÁ-2. módosítás

Ln

Vi

0,06

0,6

0,5

0,04

0,03

-0,01

Σ aktivitás érték változás:

0,52

A fenti értékeket összesítve a jelenlegi módosítás után a település tovább „görgethető” biológiai
aktivitás értéke
1,77+0,52=2,29 pont!
8.4. Környezeti értékelés
A tervezett módosítások kapcsán jelenleg nem várhatók olyan környezeti hatások, amelyek környezeti
vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé.

61

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2021.

9.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
9.1. A tervezési területek megközelíthetősége

TB-1. számú módosítás: A Szent Gellért utca területét érintő tervezett új szabályozás, az utca
közterületéhez csatlakozó, illetve abban „úszó” ingatlanok területének bővítése a kialakult közlekedési
rendszeren nem változtat, a lakóterületté átsorolni javasolt 70 m2-es terület-résznek közlekedési
funkciója nincs. A kiszabályozás ellenére az utca megfelelő, kialakult szélessége megmarad.
TB-2. számú módosítás: A településrendezési eszközök 2018 évi módosítása során a Szabadság úton – a
településeket összekötő funkciója miatt – kialakult óriási forgalom, és a Kőbányai úti torkolat
balesetveszélyessége miatt határozta el az Önkormányzat egy körforgalmi csomópont kialakítását.
A körforgalmi csomópont kialakításához a még jelenleg is beépítetlen, gyümölcsfákkal és szőlővel
beültetett 1404/2. hrsz.-ú telek közlekedési célú területté történő kiszabályozásával biztosította a
szükséges területet. Az e területen kívül fennmaradó részt pedig a szomszédos lakótelekhez javasolt
csatolni. Az akkori terv kimondta, hogy amennyiben a szomszédos 1404/3. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa
ezt nem kívánja megvásárolni, akkor a terület kis út menti zöldterületként alakítható ki.

A korábban tervezett csomópont helyszíne google légifotón

Sajnos az eltelt három év során kiderült, hogy hiába hozott korábban a képviselő-testület döntést a
csomópont megvalósításáról, és a kiszabályozott terület megvásárlásáról, az ehhez szükséges pénzügyi
fedezet nem állt rendelkezésre, így az Önkormányzatnak le kellett mondania a tervezett
területszerzésről. Ez után a telektulajdonosnak jogos kérelme az ingatlanját terhelő szabályozási vonal
törlése, amelyről jelen tervdokumentáció TB-3. számú módosító javaslata szól.
A csomópont megvalósításának elmaradása a közlekedés szempontjából kedvezőtlen változás, mivel
a Szabadság út Kőbányai úti csomópontja változatlanul balesetveszélyes marad, de a változás a
jelenlegi helyzeten nem ront az eredeti állapot visszaállításával.
TB-3. számú módosítás: Jelen tervmódosítás során az Önkormányzat elhatározásának megfelelően a
településrendezési eszközökről törlésre kerül a 7. sz. főúttól délre kialakult lakóterület jelentős méretű
telektömbjeinek kedvezőbb kiszolgálása érdekében tervezett lakóutca.
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E módosítás során a hatályos Településszerkezeti terven a beépítésre nem szánt közúti közlekedési
területként ábrázolt területsáv a beépítésre szánt kertvárosias lakóterületbe kerül besorolásra, a
Szabályozási terven e módosítás a közúti közlekedési terület jel nélkül ábrázolt, a Helyi Építési Szabályzat
szerint a Köu-6 jelű övezetbe tartozó 9,5 méter szabályozási szélességű lakóutca, és a kissé kiszélesedő
torkolata a kertvárosias lakóterület Lke-10 jelű építési övezetébe kerül átsorolásra. A javasolt módosítás
révén a korábban lakótelekként szabályozott ingatlan újra beépíthető kertvárosias lakótelekké válik. A
telek megközelítése a Gyár utca és a Fülemüle utca felől biztosított.
A javaslat alapján azonban megszűnik egy tervezett átkötő utca, amely a Gyár utca és a Fülemüle utca
közötti összeköttetést szolgálta, és kedvező közlekedési helyzetet biztosított volna a nagyméretű
telektömbök megszakításával. (Tervezői véleményünk szerint ez hibás lépés.) Az Önkormányzat azonban
a 2999-es hrsz.-ú, a saját tulajdonát képező ingatlant értékesíteni szeretné, ezért kerül sor a tervezett
utca kiszabályozását biztosító szabályozási vonalak törlésére.
TÁ-1. számú módosítás: A javaslat szerint a településrendezési eszközökben átsorolásra kerül a Petőfi
Sándor utca északi oldalán fekvő 2318/2 hrsz.-ú földrészlet a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Gksz-4 jelű építési övezetéből a településközpont vegyes terület Vt-2 jelű építési övezetébe az
oldalhatáros beépítésmód alkalmazhatósága érdekében. E módosításnak közlekedési vonatkozása nincs.
TÁ-2. számú módosítás: A módosító javaslat csupán az Ifjúság úti óvoda kialakult telkének rendezését
szolgálja, közlekedési vonatkozása nincs.
TZ-1. számú módosítás: Az új beépítésre szánt területek kijelölése miatt előírt zöldterület pótlása a
Krisztina téren, az 520-as hrsz.-ú sávban biztosítható egy összesen 168 m2 nagyságú közkert kijelölésével.
A megmaradó útszélesség elegendő a térség forgalmának gond nélküli lebonyolítására, hiszen az út a
valóságban már évtizedek óta a kialakult nyomvonalán vezet, és ezen a javasolt zöldterület kijelölése
nem változtat.
9.2. Tömegközlekedés
A tárgyi területek tömegközlekedéssel történő megközelítését a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú
autóbuszjárataival lehet biztosítani.
9.3. Kerékpár és gyalogosforgalom
A módosítással érintett területeken önálló kerékpárút kiépítése nem indokolt, a kerékpáros forgalmak
kiszolgálását a település gyűjtő- és lakóúthálózata biztonságosan megoldja.
A gyalogosforgalom a tervezési területeken az ingatlanok előtti járdákon kerül elvezetésre, a hiányzó
szakaszokon a járda, a csomópontoknál a gyalogátkelő helyek kiépítendők.
9.4. Parkolás
A járművek telkekre történő be- és kijutása érdekében kapubehajtók épültek ki a telektömböket
kiszolgáló utak felől. A módosítással érintett területeken a gépjárművek tárolását, parkolását
ingatlanokon belül kell megoldani. Ez alól kizárólag a helyi parkolási rendeletben meghatározott
esetekben és módon lehet felmentést adni.
9.5. Összefoglalás
A településrendezési eszközök részleges módosítása során a hatályos tervekben szereplő fő közlekedési
nyomvonalak nem változnak, a javasolt módosításoknak a közlekedési hálózatra és azok elemeire nincs
kedvezőtlen hatása. A meglévő úthálózati szabályozás az eredetileg jogszerűen elfogadott
szabályozáshoz képest kis mértékben módosul, de a módosítással érintett területeken megmarad a
meglévő kiszolgáló- és lakóutak hálózati rendszere.
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10.

KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK

A 2015 decemberében jóváhagyott tervdokumentációhoz az összes, jogszabályban előírt kötelező
alátámasztó munkarész elkészült. A jelenlegi dokumentáció részeként a közművesítés vonatkozásában
új alátámasztó munkarészek azért nem készültek, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem
kerültek megismétlésre, mert a településrendezési eszközök részleges módosítása során olyan
változások nincsenek, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek adott fejezeteinek módosítása
szükséges lenne.
A tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják, nem érintik a hatályos tervhez
korábban kidolgozott közmű (víz-, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és hírközlési javaslatok megoldásait.
Így ezen alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges. A korábbi megoldások változatlanul
érvényesek.
A módosítással érintett területek az OTrT szerint vízminőségvédelmi területek.
Diósd a felszín alatti víz állapota szempontjából kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
besorolású település.
A módosítandó területeket Magyarország felülvizsgált Vízgyűjtőgazdálkodási Terve (1155/2016.(III.31.)
Korm. hat.) alapján az alábbi víztestek érintik:

A VGT-ben a víztestekre meghatározott célkitűzés a jó állapot elérése és megtartása.
A módosítások által érintett területeken a Diósd települési vízbázis előzetesen meghatározott
védőidomai és védőterületei találhatók (Hidrogeológiai belső és külső védőterület, hidrogeológiai „A”
és „B” védőidom). Az egyes módosítások ismertetésénél elemeztük ezeket az érintettségeket. Az e
területeken végzett építési tevékenységek esetén szükséges a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet
figyelembevétele.
11.

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

A dokumentáció 1. számú mellékletében szereplő Önkormányzati Főépítészi Feljegyzés a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A., 3/C., és 11. §. felhatalmazásának megfelelően készült.
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12.

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet
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2. számú melléklet
DIÓSD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA, 2021. –
A TERVI MUNKARÉSZEK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
(teljes eljárás)

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
„Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2021.” tárgyában a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 3. melléklete alapján az alábbi fejezetek kidolgozását látjuk szükségesnek a módosítással
érintett területek vonatkozásában, a tervezési feladat által igényelt mélységben. (Az áthúzással jelzett
fejezetek kidolgozása nem képezi az alátámasztó javaslat tárgyát).
1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg
releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések
vizsgálata
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését
befolyásoló – vonatkozó megállapításai
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F
stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
1.12.2.2. tájhasználat értékelése
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
1.12.3.3. ökológiai hálózat
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok
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1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
1.14.6.8. nemzeti emlékhely
1.14.6.9. helyi védelem
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
1.15.3.2. kötöttpályás
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
1.15.5. Parkolás
1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
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1.16.1.2. szennyvízelvezetés
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás
és más ellátórendszerek)
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. talaj
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
1.17.3. levegőtisztaság és védelme
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
1.17.5. sugárzás védelem
1.17.6. hulladékkezelés
1.17.7. vizuális környezetterhelés
1.17.8. árvízvédelem
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
1.18.2.3. mély fekvésű területek
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
1.20. Városi klíma
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
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A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik
elemzése
3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott
általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település
adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető
hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.
3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és
korlátok térképi ábrázolása
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a
lehatárolt településrészek rövid bemutatása
3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A
1.
2.
3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
(a településrendezési javaslatok és a táji,
természeti, környezeti, épített örökségi,
közlekedési és közmű elemek, javaslatok
egymásra hatásának bemutatása szöveges és
rajzi formában)
4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
(a javasolt településszerkezet és a
területfelhasználási rendszer bemutatása,
szerkezetalkotó elemek és értékek ismertetése)
5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet,
területfelhasználási rendszer
6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek,

B
C
D
E
Településszerkezeti terv Helyi építési szabályzat
szöveges
rajzi
szöveges
rajzi

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem
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gazdasági területek, intézményi területek,
különleges területek)
7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek,
erdőterületek, mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek, természetközeli
területek, különleges területek)
8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és
tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb
nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek,
vízfolyások.
9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.
10. 1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
11. 1.2.1. A településszerkezeti változások
bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb
szerkezeti változások pontokba szedve,
lehatárolva az adott változás bemutatása)
– a terület a hatályos településszerkezeti
tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.
12. 1.2.2. A településszerkezeti változások
területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési
koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és
célokkal)
14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK
15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok
18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi
elemek, történeti kert)
21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési
javaslatai
22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
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23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének
erősítésére vonatkozó javaslatok
24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
(a település közlekedési javaslatainak
ismertetése, hálózatok, csomópontok,
keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági
úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás)
25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok
26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok
27. 3.3. Belső úthálózat
(keresztmetszeti szelvények, közterületi
parkolás)
28. 3.4. Közösségi közlekedés
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)
29. 3.5. Kerékpáros közlekedés
30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés
31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás
32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
(a település közműhálózati javaslatainak
ismertetése)
33. 4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvízelvezetés)
34. 4.2. Energiaellátás
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló
erőforrások, egyéb)
35. 4.3. Hírközlés
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)
36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása,
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók
37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
(a településrendezési javaslatok
környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása,
várható környezeti hatások, környezeti feltételek
a föld, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés,
hulladékkezelés vonatkozásában)
38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
(a településrendezési javaslatok összhangja a
hatályos településszerkezeti tervben rögzített
elhatározásokkal, területek aktiválása,
ütemezése)
39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek
ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás
alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a
szabályozás eszközeinek összefoglalása)

igen

igen

igen

igen

igen
igen
igen

igen
igen
igen

igen
nem
igen

igen
nem
igen

igen

igen

nem

nem

igen
igen
nem

igen
igen
nem

igen
igen
igen

igen
igen
igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem

igen

nem

igen

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

igen

nem

76

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2021.

40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV
(a 7. melléklet szerint)
41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

nem

nem

nem

igen

külön
jogszabály
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Kósa Balázs
Diósd város főépítésze
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3. számú melléklet
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