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BEVEZETÉS
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2017. (…/...) sz. Önk. határozatában
döntött a
1)

a Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – Bajcsi-Zsilinszky utca
által határolt területére,

2)

a Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – vasút által határolt területére, valamint

3)

a Mende út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út által határolt területére vonatkozó
Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról.

Az Önkormányzat a tárgyi területre vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítás elkészítésével a KASIB
Mérnöki Manager Iroda Kft.-t bízta meg.
A tervek készítésének célja, programja:
A Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – Bajcsi-Zsilinszky utca által
határolt területen (Továbbiakban: 1. számú módosítással érintett terület) lévő 199 hrsz-ú telken
önkormányzati szándék szerint Egészségház létesítése tervezett pályázati pénzek
felhasználásával. A hatályos településrendezési eszközökben jelölt Lke jelű kertvárosias
lakóterület nem teszi lehetővé a tervezett intézmény elhelyezését, így az érintett terület
területfelhasználási kategóriájának és építési övezeti besorolásának módosítása szükséges.
A Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – vasút által határolt területen (Továbbiakban: 2. számú
módosítással érintett terület) a kialakult állapot szerinti rendeletszám, illetve lakásszám igazítás
a cél, melyet az önkormányzat a kisvárosias lakóterület kismértékű kiterjesztésével kíván
rendezni ahatályos településrendezési eszközökben jelölt Lke jelű kertvárosias lakóterület
csökkentésével.
Önkormányzatok által megpályázható forrásból kívánja Maglód a saját tulajdonú területei egy
részének infrastruktúrális fejlesztését megvalósítani gazdasági célú telkek kialakításával a
temető tartalék területeinek csökkentésével a Mende út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út
által határolt területen (Továbbiakban: 3. számú módosítással érintett terület).
A változtatási szándékok Maglód Város Önkormányzatának 23/2016. (III. 2.) Kt. határozatával
elfogadott Településszerkezeti Tervének, valamint a település 4/2016. (III.3.) sz. Ök. rendelettel
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat, és annak 1. számú mellékletét képező Szabályozási Terv
módosításának szükségességével járnak.
A terv készítésének folyamata:
A tervezett TSZT, HÉSZ módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
(Továbbiakban: TJ) előírásai szerinti eljárási követelmények szerint, tárgyalásos véleményezési
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eljárás keretében készül, miután a testület a …/2017.(…/...) számú határozatában kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította a tervezéssel érintett területeket.
A TJ 32.§ (6) bekezdésével összhang van a tervezés során:
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési
beruházás megvalósítása miatt indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen,
beruházás megvalósítása miatt indokolt.”
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Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
../2017. (.../...) Kt. számú határozata
Maglód Város Településszerkezeti Tervéről szóló
23/2016.(III.2.) sz. Kt. határozat módosításáról
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § szakaszában és a 10. § szakasz (1) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § szakasz (1)
bekezdésében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) számú kormányrendelet (továbbiakban: TRJ) 9. §
szakasz (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:
1. A Településszerkezeti Tervről szóló 23/2016.(III.2.) számú képviselő-testületi határozat
rajzi mellékletét képező TSZT jelű (M=1:10 000) Településszerkezeti tervlapja helyébe a
módosításokkal érintett területekre vonatkozóan az e határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező TSZT-M1 jelű (M=1:2000), TSZT-M2 és TSZT-M3 jelű (M=1:4000)
módosító Településszerkezeti tervlapok lépnek.
2. Jelen módosítás során Maglód város térségi területi mérlege nem változik.
Kivonat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
1/3. számú mellékletéből

3. Jelen határozat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43 § (1) bekezdése szerint a
kihirdetést követő napon lép hatályba.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Tabányi Pál polgármester
Kmf.
…………………………………….
polgármester

……………………………………….
jegyző

A kiadmány hiteléül:
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu
www.kasib.hu

9

2358 – Maglód Város
Részterületeire vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása

Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
../2017. (../...) Kt. számú rendelete
Maglód Város Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló
4/2016.(III.3.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. §. (1)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45.§ (2)
ba) pontjában és a 32.§ (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben
megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai
szerint a partnerek véleményének kikérésével Maglód Város Helyi Építési Szabályzatról szóló
4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról a következőket
rendeli el.
1. §
(1)

Jelen rendelet területi hatálya
1)

Maglód Város Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – BajcsiZsilinszky utca által határolt területére,

2)

a Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – vasút által határolt területére, valamint

3)

a Mende út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út által határolt területére

terjed ki.
(2)

Jelen rendelet mellékleteit az SZT-1, SZT-2 és SZT-3 jelű szabályozási tervlapok képezik.
2.§

Az Alaprendelet 25. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Eltérő rendelkezés hiányában az Lk, Lke, Lf és Vt építési övezetekben:
a. telkenként egy fő rendeltetésű épület elhelyezése esetén:
aa) a 35 métert meghaladó mélységű telkek esetében (kivétel saroktelek) a telek
utcafronti telekhatárától mért 35 méteren belül, az oldal-, és hátsókertek
megtartása mellett,
ab) utcai homlokzati síkja az utcai telekhatártól legfeljebb 10,0 méterre
helyezhetők el.
ac) homlokzat színezésben harsány, rikító színek nem alkalmazhatók.”

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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3.§
Az Alaprendelet 34.§(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Lk-1 jelű építési övezetben:
a. az 550 m2 és annál kisebb telken egy-, míg az 550 m2-tmeghaladó telken legfeljebb
kettő főépület helyezhető el,
b. az 550 m2 és annál kisebb telken legfeljebb egy-, míg az 550 m2-tmeghaladó telken
legfeljebb két önálló rendeltetési egység helyezhető el.
4.§
(1)

Az Alaprendelet 40.§ (1) bekezdésébe foglalt 4. számú táblázat az alábbiak szerint
módosul:

„
(1)

A településközpont vegyes terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre
vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
4.

a
1

Építési övezet
jele

2

3

Vt/1
Vt/2
Vt/3
Vt/4
Vt/5
Vt/6
Vt/7
Vt/F

4
5
6
7
8
9
10
11

b
c
A kialakítható telek

d

legkisebb
területe

kialakítható
legkisebb
telekszélessége/
mélysége

a beépítési
mód

(m2)

(m)

rövidítés

1500
3000
3500
K
900
1000
3000
750

-

SZ
SZ
SZ
SZ
O
SZ
SZ
Z

-

e

f
Az építési övezetben
az épületa beépítettség
magasság
megengedett
megengedett
legnagyobb
(legkisebb)
mértéke
legnagyobb
mértéke
(%)
(m)

40
50
40
50
60
60
40
10

számú táblázat

g

h

a zöldfelület
legkisebb
mértéke

a
szintterületi
mutató
maximuma

(%)

(m2/m2)

20
30
30
20
10
20
20
20

1,8
1,2
-

(-) - 7,5
(-) - 9,0
(-) - 6,5
(-) - 6,5
(-) - 7,5
(-) - 10,5
(-) - 10,5
(-) - 7,5

„
5.§

Az Alaprendelet 42.§ (1) bekezdésébe foglalt 5. számú táblázat az alábbiak szerint változik:
„
(1)

A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre
vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
5.

a
1

2

Építési övezet
jele

3
4
5

Gksz/1
Gksz/2

b
c
A kialakítható telek
kialakítható
legkisebb
legkisebb
telekterülete
szélessége/
mélysége
(m2)
(m)

1500
3000

-

d

e

f
Az építési övezetben

a beépítési
mód

a beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

rövidítés

SZ
SZ

számú táblázat
g

h

az épület-magasság
megengedett
(legkisebb)legnagyobb mértéke

a zöldfelület
legkisebb
mértéke

a szintterületi
mutató
maximuma

(%)

(m)

(%)

(m2/m2)

35
40

(-) - 10,5
(-) - 6,0

20
30

-
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6
7
8
9
10
11
12
13

Gksz/3
Gksz/4
Gksz/5
Gksz/6
Gksz/7
Gksz/8
Gksz/9
Gksz/F

3000
3000
3000
2000
800
3000
3000
3000

-

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

40
40
40
40
40
40
50
10

(-) - 18,0
(-) - 6,0
(-) - 10,5
(-) - 14,0
(-) - 6,0
(-) - 15,0
(-) - 15,0
(-) - 6,0

20
30
20
30
30
20
30

-

„
6.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet jóváhagyásával a HÉSZ SZT-02 és SZT-07 jelű szabályozási tervlapjai
(M=1:2000) hatályát vesztik az 1. § (1) bekezdésében rögzített területek hatályára
vonatkozóan.
(2) Jelen rendelet és melléklete a közlését követő napon lép hatályba, előírásait az azt követően
indult eljárásokban kell érvényesíteni.

Maglód, 2017. ……………

…………………………………….
Polgármester

……………………………………….
Jegyző

Rendelet kihirdetésre került:
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1.1.

Településhálózati
összefüggések,
a
településhálózatban, térségi kapcsolatok

település

helye

a

Maglód város Pest megye területén, a fővárostól (0 kilométerkő) 26 km-re, Nagy Budapest
határától körülbelül 1,5 km-re délkeletre fekszik. Közigazgatásilag egy rövid szakaszon, (mintegy
fél km-es hosszon) a főváros és Maglód szomszédok.
A város a vecsési járás részeként Pest megye és egyúttal a Közép-magyarországi régió középső
részén helyezkedik el. Határa hat településsel (Ecser, Budapest XVII. ker. (Ny), Gyömrő, (K-DK),
Mende (K), Pécel (É), Üllő (D)) érintkezik, a járásszékhely, Vecsés mindössze 18 km-nyire
található. A legerősebb vonzást a főváros gyakorolja a településre, hiszen Maglód Budapest
agglomerációjának belső övezetébe tartozik.

A település megközelíthető az M0-felől, a 31 főútról Budapest felől és Szolnok felől egyaránt, Ecser
és Gyömrő felől a 3111-es számú főúton. Budapest – Újszász kétvágányos vasútvonal megy át a
településen, egy állomással és egy megállóhellyel, az állomáson iparvágány, kirakodási lehetőség
van.
Maglód közigazgatási területe 2237 ha, amelyen belül a belterületek nagysága 715 ha, a
külterületeké 1522 ha. A városokra morfológiailag jellemző horizontális zártság és a vertikális
tagoltság közül a horizontális zártság egyértelműen megvalósul, jelentősebb lakott külterülettel
például nem rendelkezik. Maglód beépített területe, és azon belül különösen a lakóövezete
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vízszintes irányban egyértelműen, szinte szabályos vonalakkal körülhatárolható. Két irányból
határozott fizikai határ képez akadályt a terjeszkedés előtt: északról a 31-es számú főút, délről
pedig a vasútvonal. Az M0-ás autópálya nyomvonala közvetlenül a város nyugati határa mellett –
az Ecser és Maglód közötti völgyben – halad el, a 31-es főközlekedési út keresztezésében megépült
csomóponttal.
A fejlesztéssel érintett területek Maglód belterületén találhatóak. Lehatárolásuk az alábbiak
szerint történt.
1. számú módosítással érintett terület: a Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú
telkek és a Bajcsi-Zsilinszky utca által határolt terület,
2. számú módosítással érintett terület: a Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – vasút által
határolt terület,
3. számú módosítással érintett terület: a Mende út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út által
határolt terület.
1. módosítással érintett terület

2. módosítással érintett terület

3. módosítással érintett terület
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1.2.

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai
Az Ország Térségi Szerkezeti Terve
Az országos területfelhasználás rendszerében Maglód város
500-750ha közötti települési térség,
erdőgazdálkodási térség,
mezőgazdasági térség és
vízgazdálkodási térség
térségi területfelhasználási kategóriákba sorolt. A
településen áthalad kelet-nyugat irányban a 31-es
főút, valamint burkolt útként jelölt a 31. számú
főutat keresztező Fő utca és Dózsa György út.

Kivonat az OTrT Országos Szerkezeti Tervéből
Maglód érintettsége az országos térségi övezetekkel:

Kivonat az OTrT Országos Kivonat az OTrT Kiváló termőhelyi Kivonat az OTrT jó termőhelyi
ökológiai hálózat övezete c. adottságú szántóterület övezete c. adottságú szántóterület övezete c.
tervlapjából (3/1. melléklet)
tervlapjából (3/2.)
tervlapból (3/3.)

Kivonat az OTrT kiváló termőhelyi Kivonat az OTrT tájképvédelmi Kivonat az OTrT világörökségi és
adottságú erdőterület övezete c. szempontból kiemelten kezelendő világörökségi várományos terület
terület övezete c. tervlapjából (3/5.)
tervlapjából (3/4. )
övezete c. tervlapjából (3/6.)
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Kivonat az OTrT országos Kivonat az OTrT nagyvizi meder és Kivonat
az
OTrT
kiemelt
vízminőség-védelmi terület övezete a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése fontosságú honvédelmi terület
c. tervlapjából (3/7.)
keretében megvalósítható vízkár- övezete c. tervlapjából (3/9.)
elhárítási célú szükségtározók
területének övezete c. tervlapjából
(3/8.)

Település
1. sz. terület 2. sz. terület 3. sz. terület
érintettsége érintettsége érintettsége érintettsége

Az OTrT övezetei
Az országos ökológiai hálózat
övezete (3/1.)
Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete (3/2.)
Jó
termőhelyi
adottságú
szántóterület övezete (3/3.)
Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete (3/4.)
Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten kezelendő terület
övezete (3/5.)
Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete
(3/6.)
Országos vízminőség védelmi
terület (3/7.)
Nagyvizi meder és a vásárhelyi
terv továbbfejlesztése keretében
megvalósítható
vízkárelhárításicélú
szükségtározók
területének
övezete (3/8.)
Kiemelt fontosságú honvédelmi
terület övezete (3/9.)

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem
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Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó előírásai:
"12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési
eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett
területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban
meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell
lehatárolni.
(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét,
a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét, a
földtani veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét az érintett települések
közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési tervekben
alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiterjedésüknek
megfelelően kell lehatárolni.
(3) A kiemelt térségek területrendezési tervében a térségi övezetek határait - az övezet jellegére
tekintettel - a (2) bekezdésben rögzítettektől eltérően is meg lehet határozni.
Az OTrT szerint az országos övezetek közül Maglód Város területét a fent jelzett 5 országos térségi
övezet érinti, míg a fejlesztési szándékkal érintett területek közül az 1. és 2. számú módosítással
érintett területek az Országos vízminőség védelmi terület (3/7.) övezetével érintettek.
Az OTrT 8. § vonatkozásában:

Maglód

Borászati termékek oltalom alatt álló földrajzi megjelölés
alapján Maglód város területe a Duna-Tisza közi területi
lehatárolásba esik. Termőhelyi kataszter I-II. jelölése nem
található a település területén.

Borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölés szerint
Maglód közigazgatási területe nem esik borvidéki terület
lehatárolásába. Környezetében a Mátra borvidékének területei
találhatóak.

Maglód

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu
www.kasib.hu

18

2358 – Maglód Város

19

Részterületeire vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása

Az OTrT 8. §-nak való megfelelés alapján nem került termőhelyi kataszter kijelölése Maglód teljes
közigazgatási területe, valamint a város nem esik borvidék lehatárolásába. Ezek alapján a
módosítással érintett területeket OTrT-ben meghatározott Borvidéki település szőlő termőhely
lehatárolása nem érinti.
1.2.2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai
Budapesti Agglomeráció Településrendezési Terv Szerkezeti Terve
A 2011-ben módosított Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV.
törvény 2. mellékletét képező Szerkezeti Terv a
települést városias települési térség, magas
zöldfelületi
arányú
települési
térség,
erdőgazdálkodási térség és mezőgazdasági
térség térségi területfelhasználási kategóriába
sorolja. A településen áthalad a 31. számú főút,
közigazgatási területétől nyugatra az M0
gyorsforgalmi út vonala húzódik. Valamint
Maglód belterületétől délre húzódik a
transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat
részeként működő országos törzshálózati
vasútvonal.
Kivonat a BATrT Szerkezeti tervéből

Budapest Agglomeráció Területrendezési Terv Maglódra vonatkozó területi mérlege a 2011-ben
módosított 2005. évi LXIV. törvény 1/3. számú melléklete alapján:

Település

171.
172.
173.
174.

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
Maglód

Térségi területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

900,08

40,26

magas zöldfelületi arányú települési térség

36,16

1,62

erdőgazdálkodási térség

340,49

15,23

mezőgazdasági térség

958,72

42,89

2235,45

100

Összesen:

A fejlesztéssel érintett területek mindegyikét a Budapesti Agglomeráció Településrendezési Terv
Szerkezeti terve városias települési térség térségi területfelhasználási kategóriájában jelöli.
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Maglód érintettsége a BATrT térségi övezetekkel

Kivonat 3.1. – 3.3. sz. mellékletből
- Magterület övezete, ökológiai
folyosó övezete, puffer terület
övezete

Kivonat a 3.4. sz. mellékletből Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

Kivonat a 3.5.- 3.6. sz. mellékletből Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete,
Erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete

Kivonat 3.7. – 3.8. sz. mellékletből
- Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,
Térségi komplex táj
rehabilitációt igénylő terület
övezete

Kivonat a 3.9.-3.10. sz. mellékletből
- Országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
Térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete

Kivonat a 3.11. sz. mellékletből Világörökség és világörökségvárományos terület övezete

Kivonat 3.12. sz. mellékletből Történeti települési terület
övezete

Kivonat a 3.13. sz. mellékletbőlKiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület
övezete

Kivonat a 3.14. sz. mellékletbőlFelszíni vizek vízminőség-védelmi
vízgyűjtő területe övezete

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu
www.kasib.hu

20

2358 – Maglód Város
Részterületeire vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása

Kivonat a 3.15. sz. mellékletből Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete

Kivonat a 3.16. sz. mellékletből Rendszeresen belvíz járta terület
övezete

Kivonat a 3.17. sz. mellékletből Nagyvízi meder övezete

Kivonat a 3.18. sz. mellékletből Földtani veszélyforrás
területének övezete

Kivonat a 3.19. sz. mellékletből Vízeróziónak kitett terület
övezete

Kivonat a 3.20. sz. mellékletből Széleróziónak kitett terület
övezete

Kivonat a 3.21.-3.22. sz. mellékletből
- Kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi terület övezete,
Honvédelmi terület övezete
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Maglód közigazgatási területét az alábbi térségi övezetek érintik:
A BATrT övezetei
magterület övezete (3.1.)1
ökológiai folyosó övezete (3.2.) 1
puffer terület övezete (3.3.) 1
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete (3.4.)2
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete (3.5.)2
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
(3.6.)3
országos komplex táj-rehabilitációt igénylő
ter. övezete (3.7.)4
térségi komplex táj-rehabilitációt igénylő
terület övezete (3.8.)5
országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete (3.9.) 6
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete (3.10.) 6
világörökség és világörökség-várományos
terület övezete (3.11.)7
történeti települési terület övezete (3.12.) 4
kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi területének övezete
(3.13.) 8
felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő
terület övezete (3.14.) 8
ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
(3.15.) 9
rendszeresen belvízjárta terület övezete
(3.16.)
nagyvízi meder övezete (3.17.) 10
földtani veszélyforrás területének övezete
(3.18.)11
vízeróziónak kitett terület övezete (3.19.) 4
széleróziónak kitett terület övezete (3.20.) 4
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi
terület övezete (3.21.) 12
honvédelmi terület övezete (3.22.) 13

Település
érintettsége

1. sz. terület
érintettsége

2. sz. terület
érintettsége

3. sz. terület
érintettsége

nem
igen
nem

nem
nem
nem

nem
nem
nem

nem
nem
nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

-

-

-

-

-

-

nem

nem

nem

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

nem

nem

nem

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

-

-

-

-

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

1 Az OTrT módosította az új Országos

ökológiai hálózat övezet lehatárolásával. A meghatározott államigazgatási szervek
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.
2 Az OTrT módosította a lehatárolást a vonatkozó Országos övezettel. A meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.
3 Az OTrT megszűntette, helyette erdőtelepítésre javasolt terület övezete került alkalmazásra, melyet adatszolgáltatás
alapján szükséges lehatárolni.
4 OTrT megszűntette
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu
www.kasib.hu

2358 – Maglód Város
Részterületeire vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása
Az OTrT ajánlott megyei övezetként jelöli, melyet adatszolgáltatás alapján kell pontosítani.
Az OTrT megszűntette, helyette az országos Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét kell
figyelembe venni, melyet adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni.
7 Az OTrT „világörökség és világörökség-várományos terület” övezete nevű országos övezetet kell figyelembe venni.
8 Az OTrT megszűntette, helyette az országos vízminőség-védelmi terület övezetét kell figyelembe venni, melyet OTrT és
adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni.
9 Az OTrT átnevezte. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a BATrT szerint kell lehatárolni annak következő
módosításig.
10 Az OTrT módosította, és kiegészítette a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók területének övezetével. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a BATrT szerint kell
lehatárolni annak következő módosításig.
11 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a BATrT következő módosításig.
12 Az OTrT módosította. A neve kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete országos övezetre változott.
Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a BATrT következő módosításig.
13 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a BATrT következő módosításig.
5
6

A települést érintő OTrT és a BATRT térségi övezetekre vonatkozó előírások
Országos ökológiai hálózat övezete
Ökológiai folyosó övezete
OTrT 13. § Az Országos
ökológiai hálózat övezete
"13. § (1) Az országos ökológiai
hálózat övezetben csak olyan
kiemelt
térségi
és
megyei
területfelhasználási
kategória,
illetve olyan övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati
tevékenységet
folytatni
a
bányászati szempontból kivett
helyekre
vonatkozó
előírások
alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat
övezetét a kiemelt térségi és a
megyei területrendezési tervekben
magterület,
ökológiai
folyosó,
valamint pufferterület övezetbe kell
sorolni."

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület
2. Módosítással érintett terület

OTrT 18. § Ökológiai folyosó övezete
"18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, ésb) a
kijelölést más jogszabály nem tiltja.(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás
során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek
és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását
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biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem
bővíthető."

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság digitális adatszolgáltatása alapján Maglód közigazgatási
területét egyedül az Ökológiai folyosó övezete érinti, mely az adatszolgáltatás alapján a
lehatárolása pontosításra került. Az alábbi rajzról megállapítható, hogy a fejlesztési
területeket az ökológiai folyosó övezete nem érinti.
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
OTrT 19/A. § Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
"19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni."

A korábbi BATrT lehatárolást az OTrT megszűntette, így adatszolgáltatás szerint szükséges
lehatárolni.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
OTrT 14. § Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
"14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet."

A korábbi BATrT lehatárolást az OTrT módosította, így az OTrT 3/4 sz. mellékletében
meghatározott Kiváló termőhelyi adottságú erdő terület övezetét, vagy az adatszolgáltatást
szükséges az övezet tekintetében figyelembe venni.

Megállapítható,
hogy
a
fejlesztési területeket az
övezet területe nem érinti, és
nem is határos vele.
3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület
2. Módosítással érintett terület
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
„13/B. § A településrendezési
eszközökben a jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági
terület
területfelhasználási
egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.”

A vonatkozó övezetnél az OTrT
3/3
sz.
mellékletében
meghatározott Jó termőhelyi
adottságú
szánóterület
övezetén ábrázolt lehatárolás
érinti Maglód közigazgatási
területét. Az alábbi OTrT 3/3 sz.
melléklet
alapján
Maglód
közigazgatási területét érintő Jó
termőhelyi
adottságú
szántóterületek
vonatkozásában megállapítható, hogy
nem minden esetben felelnek
meg a valós, földhivatali
alaptérképen
megfigyelhető
szántó
művelési
ágú
ingatlanoknak.

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület
2. Módosítással érintett terület

A lehatárolást megvizsgálva megállapítható, hogy a térségi övezet a fejlesztési területeket
nem érinti.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
A BATrT Országos jelentőségű
tájképvédelmi
terület
övezetét, ill. a Térségi
jelentőségű
tájképvédelmi
terület övezetét az OTrT
megszűntette. Helyettük az
OTrT-ben
meghatározott
Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
országos
övezetét
kell
figyelembe venni, melyet adatszolgáltatás alapján szükséges
figyelembe venni. A DunaIpoly
Nemzeti
Park
Igazgatósága
digitális
adatszolgáltatása alapján az
országos
övezet
Maglód
közigazgatási
területére
vonatkozóan az alábbiak
szerint lehatárolásra került.

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület
2. Módosítással érintett terület
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A lehatárolást megvizsgálva megállapítható, hogy a térségi övezet a fejlesztési területeket
nem érinti.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
OTrT
15.
§
Országos
vízminőség-védelmi
terület
övezete
"15. § (1) Az országos vízminőségvédelmi
terület
övezetében
keletkezett szennyvíz övezetből
történő kivezetéséről és az
övezeten
kívül
keletkezett
szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a
megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2)
Az
övezetbe
tartozó
települések
településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre
vagy
övezetre
vonatkozó
szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati
tevékenységet
a
bányászati
szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni."

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület
2. Módosítással érintett terület

A BATrT Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi övezetét, illetve a Felszín alatti
vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetét az OTrT megszüntette. Helyettük az
Országos vízminőség-védelmi terület övezetét állapítja meg, melyet a 3/7 sz. mellékletben határol
le, ill. adatszolgáltatás alapján szükséges lehatárolni.
Megállapítható, hogy Maglód közigazgatási területének több mint a fele (jellemzően a már
kialakult, beépítésre szánt területek) valamint ezen belül a fejlesztési területek is az
övezetbe esnek. A vízminőség-védelemmel kapcsolatos előírásokat a HÉSZ tartalmazza.
Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere (OTrT 8.§ (1) bek. alapján)
Maglód nem tartozik a borvidéki települések közé, és a FÖMI tájékoztatása alapján szőlő
termőhelyi kataszter területe sem érinti a települést.
Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter (OTrT 8.§ (2) bek. alapján)
A fejlesztési területek kivett művelési ágba soroltak, így a termőhelyi kataszternek nem része.
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1.3.

A hatályos településrendezési eszközök vizsgálata

Maglód hatályban lévő Településszerkezeti Terve Maglód város Képviselő-testülete által a
23/2016. (III.02.) sz. ÖK. határozattal került elfogadásra. A Településszerkezeti Terv elfogadott
módosításai:

1.

Érintett terület
Maglód város Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – Sorompó
utca – vasút által határolt területére vonatkozó TSZT
módosítás

Módosító határozat száma
23/2017. (III.16.)

Maglód hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét az önkormányzat
Képviselő-testülete a 4/2016.(III.3.) sz. Kt. rendelettel hagyta jóvá. A Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv elfogadott és hatályban lévő módosításai:

1.

Érintett terület

Szabályozási
terv jele

Módosító rendelet
száma

Maglód város Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja –
Sorompó utca – vasút által határolt területére
vonatkozó HÉSZ módosítás

SZT – 07M1
SZT – 08M1

5/2017.(III.20.)

1.3.1. A hatályos Településszerkezeti terv vonatkozó megállapításai
1. Módosítással érintett terület - kivonat a hatályos Szerkezeti Tervből:
Hatályos Településszerkezeti
Terv által az érintett területre
jelölt elemek:
 Vt/1,2 – Településközponti
vegyes terület
 Lke/0,4 – Kertvárosias
lakóterület
 Vízbázis hidrogeológiai
védőidomával érintett
A hatályos Településszerkezeti Terv vonatkozó megállapításai:
„1.2.1.2. Kertvárosias lakóterület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

Lke

Kertvárosias lakóterület
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Az új szerkezeti terv nem határoz meg további - beépítésre nem szánt területen újonnan kijelölt kertvárosias
lakóterületet, ellenben a korábbi túlzó kijelöléseket újragondolva, racionalizálva a valós fejlesztési
lehetőségeket figyelembe véve az alábbiakat rögzíti.”
„1.2.2.1. Településközponti területek
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele
Vt

Beépítési sűrűség
(m2/m2)
1,2

Megnevezése
Településközpont terület

Az új szerkezeti terv csak igen elenyésző mértékben határoz meg további - beépítésre nem szánt területen
újonnan tervezett településközponti területet. Ezen túl csak a valós állapotnak és az új jogszabályi
követelmények által előírt egységes területfelhasználási határokat állapít meg.”
„6.1.1 Vízellátás
A vizsgálatok alapján Maglód önálló vízellátása érdekében területén saját vízbázist és önálló vízhálózatot
létesített, melynek jelenlegi üzemeltetője a DPMV Zrt.-hez tartozó Gyáli Üzemigazgatósága.
A város déli felén a vasút mellett helyezkedik el a vízmű telep. A település vízigényét jelenleg 5 db mélyfúrású
kút elégíti ki. A kutak vízbázis védelmét szolgáló hidrogeológiai védőidom kijelölése megtörtént. A
hidrogeológiai védőidomon belül az arra vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni.”

2. Módosítással érintett terület - kivonat a hatályos Szerkezeti Tervből:
Hatályos Településszerkezeti
Terv által az érintett területre
jelölt elemek:
 Lk/1,0 – Kisvárosias
lakóterület
 Lke/0,5 – Kertvárosias
lakóterület
 Z - Zöldterület
 Vízbázis hidrogeológiai
védőidomával érintett

A hatályos Településszerkezeti Terv vonatkozó megállapításai:
„1.2.1.1. Kisvárosias lakóterület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

Lk

Kisvárosias lakóterület

Beépítési sűrűség
(m2/m2)
1,0

„Az új szerkezeti terv nem határoz meg további - beépítésre nem szánt területen újonnan kijelölt kisvárosias
lakóterületet, ellenben a korábbi túlzó kijelöléseket újragondolva, racionalizálva a valós fejlesztési
lehetőségeket figyelembe véve az alábbiakat rögzíti.”
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„1.2.1.2. Kertvárosias lakóterület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

Lke

Kertvárosias lakóterület

Beépítési sűrűség
(m2/m2)
0,4 / 0,5

Az új szerkezeti terv nem határoz meg további - beépítésre nem szánt területen újonnan kijelölt kertvárosias
lakóterületet, ellenben a korábbi túlzó kijelöléseket újragondolva, racionalizálva a valós fejlesztési
lehetőségeket figyelembe véve az alábbiakat rögzíti.”
„1.3.2. Zöldterület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele
Z

Beépítési sűrűség
(m2/m2)
-

Megnevezése
Zöldterület

A Z jelű területfelhasználási kategóriába sorolt területek a település belterületén lévő, állandóan növényzettel
fedett közterületek. A zöldterületek a településen a szabadidő aktív és passzív szabadtéri eltöltését szolgáló
korlátlanul, illetve időben korlátozottan látogatható területei. Az egyes területegységek jellegüknek
megfelelően a pihenést, testedzést, játszótéri, kegyeleti és rekreációs tevékenységet szolgáló funkciók számára
szolgálnak.’
„6.1.1 Vízellátás
A vizsgálatok alapján Maglód önálló vízellátása érdekében területén saját vízbázist és önálló vízhálózatot
létesített, melynek jelenlegi üzemeltetője a DPMV Zrt.-hez tartozó Gyáli Üzemigazgatósága.
A város déli felén a vasút mellett helyezkedik el a vízmű telep. A település vízigényét jelenleg 5 db mélyfúrású
kút elégíti ki. A kutak vízbázis védelmét szolgáló hidrogeológiai védőidom kijelölése megtörtént. A
hidrogeológiai védőidomon belül az arra vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni.”

3. Módosítással érintett terület - kivonat a hatályos Szerkezeti Tervből:
Hatályos Településszerkezeti
Terv által az érintett területre
jelölt elemek:
 Gksz/1,2 – Kereskedelmi,
szolgáltató terület
 K-T/0,1 – Temető terület

A hatályos Településszerkezeti Terv vonatkozó megállapításai:
„1.2.3.1. Kereskedelmi-szolgáltató területek
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület
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Az új szerkezeti terv nem határoz meg további - beépítésre nem szánt területen újonnan tervezett
kereskedelmi-szolgáltató területet, csak a valós állapotnak és az új jogszabályi követelmények által előírt
egységes területfelhasználási határokat állapít meg.”
„1.2.4.2. Temető különleges területe
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

K-T

Temető terület

Beépítési sűrűség
(m2/m2)
0,1

Maglód területén két meglévő temető található, az Ecser felőli oldalon a Sugár út-Ecseri út kereszteződésénél
található evangelikus, valamint a Fő út-31. sz. főút kereszteződésénél található katolikus temető. A
temetőbővítésre kijelölt terület a Wodiáner ipari park szabályozási tervében meghatározott, a katolikus
temetőtől keletre eső ingatlanon került meghatározásra. Maglód területén további különleges temetőterület
nem került meghatározásra.”

1.3.2. A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai
1. Módosítással érintett terület – Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből
Beépítésre szánt építési övezetek:
Lke/2– Kertvárosias lakóterület
Vt/5– Településközpont vegyes
terület
Vízbázis hidrogeológiai
védőidomával érintett
A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai:
„35. A kertvárosias (Lke jelű) lakóterület általános előírásai
35. §
(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
2) A kertvárosias lakóterület (a továbbiakban ebben a § - ban Lke) építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a) lakó,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
d) kulturális,
e) szállás jellegű,
f) sport és
g) egyéb gazdasági rendeltetés, amely használata során a kertvárosias lakóterületen elhelyezhető fő
rendeltetések használatát nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet, és a vonatkozó övezeti
előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel.
(3) A Lke építési övezeteiben kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető:
a) személygépjármű tároló,
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b) télikert,
c) barkácsműhely,
d) nyárikonyha.
(4) A Lke építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) a (2) és (3) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek,
b) üzemanyagtöltő,
c) önálló 15 férőhelynél nagyobb parkoló,
d) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára,
e) szélkerék, 6 m- nél magasabb antenna, távközlési építmény,
f) zajos, bűzös, telepengedély bejelentés vagy telepengedély köteles rendeletetésű építmény, kivétel
vasút és főút 50,0 méteres védőtávolságán belüli telekrészek,
g) haszon állattartás céljára szolgáló építmény,
h) helyhez kötött (nem ideiglenes célú) lakókocsi, lakókonténer és egyéb épületnek nem minősülő
lakás céljára szolgáló létesítmény,
i) árnyékszék.
(5) A Lke építési övezetben nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
b) trágyatároló, komposztáló,
c) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
(6) A Lke építési övezetben eltérő rendelkezés hiányában több épület elhelyezhető:
telkenként legfeljebb két rendeltetéssel, melyből egy lehet lakó rendeltetésű.
(7) Az Lke építési övezetben lévő építési telken - a szabályzat rendelkezéseinek nem megfelelő - kialakult
lakásszám megtartható, ebben az esetben további új lakás sem építéssel, sem rendeltetésváltozással nem
hozható létre.
(8) A Lke építési övezeteiben eltérő rendelkezés hiányában telekcsoport újraosztással vagy telekfelosztással
kialakításra kerülő új építési telkek minimális mélysége 25 m.
(9) A településen a Lke területek meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetei az Lke/1,
Lke/2, Lke/3, Lke/4, Lke/5, Lke/6, Lke/K Lke/M, Lke/F jelű építési övezetek.
36. Az Lke jelű építési övezetek egyedi előírásai
36. §
(1) A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat
az alábbi táblázat tartalmazza:
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(2) A jelen rendelet 69.§ (4) bekezdése szerint feltételhez köthető és 2017. április 30-áig alkalmazható
engedményes paraméterek:
a) Wodiáner utca mentén fekvő Lke/2 építési övezetbe sorolt ingatlanokon a
aa) kialakítható legkisebb telek területe: 450m
ab) beépítettség legnagyobb mértéke: 50% (OTÉK felmentéssel engedélyezett mutató)
ac) épületmagasság legnagyobb mértéke 7,5 méter
ad) zöldfelület legkisebb mértéke: 40% (OTÉK felmentéssel engedélyezett mutató).
(3) Az Lke/K jelű építési övezetbe sorolt, 35,0 méternél mélyebb telkek megosztása csak az érintett telek
közterületek által határolt tömbjére készülő telekcsoport újraosztásával megengedett.”
„39. A településközpont vegyes (Vt jelű) területek általános előírásai
39. §
(1) A településközpont terület elsősorban olyan települési szintű kereskedelmi, szolgáló, ellátó rendeltetésű
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
(2) A településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátás,
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat elsődlegesen közösségi szórakoztató,
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
e) kulturális, közösségi szórakoztató és
f) lakó rendeltetést tartalmazhat.
(3) A Vt építési övezetekben több épület is elhelyezhető.
(4) A Vt építési övezetekben eltérő rendelkezés hiányában önálló rendeltetésű lakóépület elhelyezése nem
megengedett, kizárólag vegyesen több rendeltetéssel.
(5) A Vt építési övezeteiben kiegészítő rendeltetésű épület nem helyezhető el.
(6) Lakóterülettel határos Vt építési övezetű telken a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetések közül csak
azok létesíthetők melyek a lakóterületre vonatkozó környezeti zaj határértékeket az érintett telekhatáron nem
haladják meg.
(7) A Vt építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) üzemanyagtöltő, autómosó,
b) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára,
c) szélkerék, 6 m- nél magasabb antenna, távközlési építmény,
d) zajos, bűzös telepengedély bejelentés vagy telepengedély köteles rendeletetésű építmény,
e) haszon állattartás céljára szolgáló építmény,
f) (helyhez kötött (nem ideiglenes célú) lakókocsi, lakókonténer egyéb épületnek nem minősülő lakás
céljára szolgáló létesítmény.
(8) A Vt építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
b) állat ól, állatkifutó,
c) trágyatároló, komposztáló,
d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,
e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet.
(9) Zártsorú beépítési mód esetén az épületek zárt sora helyenként, legalább 10,0 m-es épületközzel
megszakadhat. Ha az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 30%-ának, de minimum 3,0 m széles
résznek egy telekre kell esnie.
(10) A településen a Vt területek meghatározott és Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetei a Vt/1,
Vt/2, Vt/3, Vt/4, Vt/5, Vt/6, Vt/7, Vt/F jelű építési övezetek.
40. A Vt jelű építési övezetek egyedi előírásai
40. §
(1) A településközpont vegyes terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó
előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
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(2) A Vt jelű építési övezetekben az előkert 0,00 értéket is felvehet a szomszédos telkeken álló épületek
utcafronti homlokzatához valóilleszkedés céljából.”

2. Módosítással érintett terület – Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből
Beépítésre szánt építési övezetek:
Lk/1 – Kisvárosias lakóterület
Lke/2 – Kertvárosias lakóterület
Lke/4 – Kertvárosias lakóterület
Beépítésre szánt övezetek:
Z-kk/2– Zöldterület
Vízbázis hidrogeológiai
védőidomával érintett

A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai:
Beépítésre szánt területek építési övezeteinek előírásai:
„33. A kisvárosias (Lk jelű) lakóterületek általános előírásai
33. §
(1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kisvárosias lakóterület (a továbbiakban ebben a §-ban Lk) építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a) lakó,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
d) igazgatási és iroda rendeltetést tartalmazhat, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen nem
rendelkezik.
(3) Az Lk építési övezetben lévő építési telken eltérő rendelkezés hiányában:
a) egy főrendeltetésű épület helyezhető el,
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b) az 550 m2 és annál kisebb telken legfeljebb egy önálló rendeltetési egység,
c) 550 m2-nél nagyobb telken legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el, melyből egy lehet lakó
rendeltetésű.
d) gépjárműtárolást biztosító helyiség a főépületben helyezhető el.
(4) Az Lk építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára.
b) haszon állattartás céljára szolgáló építmény,
c) helyhez kötött (nem ideiglenes célú) lakókocsi, lakókonténer és egyéb épületnek nem minősülő lakás
céljára szolgáló létesítmény,
d) zajos, bűzös, telepengedély bejelentés vagy telepengedély köteles rendeletetésű építmény.
(5) Az Lk építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
a) építménynek nem minősülő kirakatszekrény,
b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
c) állat ól, állatkifutó,
d) trágyatároló, komposztáló,
e) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,
f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
(6) Az Lk területek szabályzatban meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetei az Lk/1,
Lk/2, Lk/3, Lk/4 jelű építési övezetek.
34. Az Lk jelű építési övezetek egyedi előírásai
34. §
(1) A kisvárosias lakóterület építési övezeteit és a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat
az alábbi táblázat tartalmazza:

(2) A jelen rendelet 69.§(4) bekezdése szerint feltételhez köthető és 2017. április 30-áig alkalmazható
engedményes paraméterek:
a) Az Lk/2 építési övezetben a zöldfelület minimum értéke 20%
b) Az Lk/3 építési övezetben a:
ba) kialakítható legkisebb telek területe: 750m2
bb) beépítettség legnagyobb mértéke: 50%
bc) épületmagasság legnagyobb mértéke 7,5 méter.
c) Az Lk/4 építési övezetben
ca) kialakítható legkisebb telek területe: 750m2
cb) épületmagasság legnagyobb mértéke 7,5 méter.”
Kertvárosias (Lke jelű) lakóterület általános előírásait lásd az 1. Módosítással érintett terület hatályos
Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításainál a HÉSZ 35. §-ban.
„36. Az Lke jelű építési övezetek egyedi előírásai
36. §
(1) A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat
az alábbi táblázat tartalmazza:
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(2) A jelen rendelet 69.§ (4) bekezdése szerint feltételhez köthető és 2017. április 30-áig alkalmazható
engedményes paraméterek:
a) Wodiáner utca mentén fekvő Lke/2 építési övezetbe sorolt ingatlanokon a
aa) kialakítható legkisebb telek területe: 450m
ab) beépítettség legnagyobb mértéke: 50% (OTÉK felmentéssel engedélyezett mutató)
ac) épületmagasság legnagyobb mértéke 7,5 méter
ad) zöldfelület legkisebb mértéke: 40% (OTÉK felmentéssel engedélyezett mutató).
(3) Az Lke/K jelű építési övezetbe sorolt, 35,0 méternél mélyebb telkek megosztása csak az érintett telek
közterületek által határolt tömbjére készülő telekcsoport újraosztásával megengedett.”

Beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai:
„54. A Z-kk jelű övezet egyedi előírásai
54. §
(1) A közkert övezet telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat és bekezdések
tartalmazzák.

(2) A közkert övezetbe tartoznak a település jellemzően pihenést, testedzést, játszótéri, rekreációs
tevékenységet szolgáló közhasználatú közterületi zöldfelületei.
(3) Az övezeten belül elhelyezhetők:
a) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények (pihenőhely, sétaút, díszkút, emlékmű),
b) a testedzést szolgáló építmények (játszótér, sportpálya, kutyafuttató),
c) a terület fenntartásához szükséges építmények.”
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3. Módosítással érintett terület – Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből
Beépítésre szánt építési övezetek:
Gksz/1 – Kereskedelmi,
szolgáltató területek
K-T – Különleges beépítésre
szánt temető terület

A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai:
„41. Kereskedelemi, szolgáltató (Gksz jelű) területek általános előírásai
41. §
(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület a környezetre jelentős zavaró hatást nem gyakorló, nem termelő, gyártó
gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelemi, szolgáltató területek építési övezeteiben több épület is elhelyezhető, az épületek több
főrendeltetéssel is kialakíthatóak, melyek lehetnek:
a) mindenfajta kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenységi célú,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára
szolgáló lakások. Gksz építési övezetben a meglévő ónálló lakó rendeltetés megtartható, legfeljebb 20
m2-el bővíthető, azonban újonnan vagy rendeltetés váltással lakó rendeltetési egység nem létesíthető.
c) építési telket meghaladó védőtávolságot nem igénylő üzemi,
d) igazgatási, iroda,
e) ellátó, szolgáltató,
f) vendéglátó,
g) kutatás, fejlesztés,
h) raktározás,
i) parkolóház, üzemanyagtöltő, autómosó
j) sport,
k) haszonállat tartás céljára szolgáló építmény, kivéve Lk, Lke, Vt építési övezetbe-, és Kb-rek övezetbe
sorolt ingatlanok, továbbá élelmiszer-kereskedelemi-, vendéglátó és szálláshely szolgáltató-, nevelési-, és
oktatási, valamint élelmiszer alapanyag feldolgozó és csomagoló épületek 100 méteres védőtávolságán belül.
(3) A Gksz építési övezetben elhelyezhető épület kivételesen
a) oktatási, egészségügyi, szociális épület,
b) közösségi szórakoztató rendeltetést is tartalmazhat, amennyiben ezen rendeltetés a Gksz területek
rendeltetésszerű használatában korlátozást nem okoz.
(4) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,00 méteres belmagassággal),
d) terepszintnél 1,00 méternél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz,
e) napkollektor,
f) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
g) szabadon álló és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
(5) A Gksz építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
trágyatároló, komposztáló.
(6) A Gksz építési övezeteiben a kiegészítő rendeltetésű épületek önálló építményként is elhelyezhetőek.
(7) A Gksz építési övezetekben eltérő rendelkezés hiányában az előkert mértéke 10,0 méter, az oldal-, és
hátsókert nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni.
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(8) Az épületek lapos és magastetős kialakításúak egyaránt lehetnek, magastetős kialakítás esetében a tető
hajlásszöge 10-45 fok hajlásszögű lehet.
(9) Az építési övezetben az épület külső burkolatainak színezése (homlokzatai-, és tető) során rikító, kirívó szín
nem alkalmazható.
(10) Az építési övezetben
a) 10 000 m2 telekméret felett a kötelező zöldfelület egy részét telekhatár mentén egybefüggően kell
kialakítani,
b) Meglévő építési telkek lakótelekkel határos telekhatára mentén, attól minimum 2,00 méter
távolságra legalább 1 sor, honos fafajokból álló fasort kell telepíteni és fenntartani. A telepítést az
épület használatbavételéig meg kell valósítani.
(11) A településen a Gksz területek meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetei a
Gksz/1, Gksz-/2, Gksz-/3, Gksz-/4, Gksz-/5, Gksz-/6, Gksz-/7,
Gksz/F jelű építési övezetek.
42. A Gksz jelű területek egyedi előírásai
42. §
(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó
előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

„45. Különleges beépítésre szánt (K jelű) területek általános előírásai
45. §
(1) A különleges terület építési övezeteibe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső
hatásaitól is védelmet igényelnek.
(2) A különleges területek építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetésekről az adott övezet előírásai
rendelkeznek.
(3) Az építési övezetben elhelyezhető:
a) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, műhely,
b) az építési övezetben meghatározott rendeltetéseket, funkciókat kiszolgáló építmény.
c) építményen belül elhelyezhető az építési övezetben meghatározott funkciókat kiszolgáló
rendeltetések mellett, - iroda, szálláshely, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés, és építési telkenként
legfeljebb két szolgálati lakás.
(4) A Különleges építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) lakóépület,
b) bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény,
c) haszonállat tartás és üzemszerű haszonállat tartás céljára szolgáló építmény.
(5) Különleges építési övezeteiben elhelyezhető melléképítmények:
a) közmű becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
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c) kerti építmény.
(6) Különleges építési övezeteiben elhelyezhető kiegészítő rendeltetésű épületként:
a) személygépjármű tároló,
b) egyéb a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés,
c) porta.
(7) A Különleges építési övezeteiben több épület elhelyezhető.
(8) A Különleges építési övezetben az előkert 5,0 méter, az oldalkert és hátsókert nagyságát eltérő rendelkezés
hiányában az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni.
(9) A településen a Különleges területeken meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is
jelölt építési övezetei: K-t jelű temető és K-sp jelű sport építési övezetek.
46. Különleges (K-t, K-sp jelű) építési övezetek egyedi előírásai
46. §
(1) A különleges területek telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat és
bekezdések tartalmazzák.

(2) A K-t jelű építési övezetben elhelyezhető épület, építmény:
a) temetési, hitéleti, valamint az ezen rendeltetések kiszolgálását biztosító rendeltetés,
b) műtárgy (pl.: harangláb, torony, emlékmű) megengedett legnagyobb épületmagassága legfeljebb
10,0 méter lehet.
c) a temető telkét a helyben szokásos módon (fasor, cserje telepítés) vagy max 1,80 méter magas (4060 cm magas lábazatra szerelt) dróthálós kerítéssel kell körbekeríteni.”
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1.4.

Területhasználat vizsgálata

Maglód belterületének nagy része lakóterület területhasználattal rendelkezik. Az 1. módosítással
érintett terület a település központjában helyezkedik el, területét és környezetét lakóterületeken
kívül egyéb kereskedelmi, szolgáltató és intézményi területek jellemzik. A 2. módosítással
érintett terület a belterület déli határán helyezkedik el, a város központi részétől elhatárolódik.
Jellemzően lakóterület területhasználatú, mely üres beépítetlen telkekkel vegyített. Maglód
belterületének északi részén lévő 3. módosítással érintett terület környezetében gazdasági
területek találhatóak, míg a fejlesztéssel érintett telkek üresen állnak.
Területhasználat vizsgálata

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület

2. Módosítással érintett terület

1.5.

Telek és épületállomány vizsgálat

1.5.1. Telekméret vizsgálat
Maglód központjában a telkek nagyjából azonos mérettel kerültek kialakításra. Így az 1.
módosítással érintett területen a Wodiáner utcára felfűzött 500-800 m2 területű telkek és
beépítésük egységes képet mutatnak.
A Dózsa György út és Bajcsi-Zsilinszky utca között húzódó telkek hosszú, szalagtelkes formában
maradtak meg. A Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja és vasút által határolt 2. módosítással
érintett területen különböző teleksrtuktúrák figyelhetőek meg. A terület nyugati részén
szalagszerű, sok esetben beépítetlen 3500-7000 m2-es telkek húzódnak egymás mellett. A terület
középső részén létrejött kisvárosias lakóterületen jellemzően 500-900 m2-es telkek kerültek
kialakításra.
A temető mellett található 3. módosítással érintett terület jelenleg beépítetlen, szomszédos
gazdasági területei 3000m2 körüli telekmérettel rendelkeznek.
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Telekméret vizsgálat

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület

2. Módosítással érintett terület

1.5.2. Beépítettség mértéke
A város lakóterületein lévő telkek nagy része 10-20%-os beépítettséggel rendelkezik. A Wodiáner
utca mentén húzódó 1. módosításal érintett területen lévő telkek a település szövetébe olvadva
szintén 10-20%-os beépítettségi arányt mutatnak. A 2. módosítással érintett terület
szalagtelkekkel kialakított részein a telkek méretéből adódóan alacsony, 0-5% a beépítés métréke,
míg a kisvárosias lakóterületen osztott telkek 30-40%-os beépítettséggel rendelkeznek. A
gazdasági területek fejlesztésére kijelölt 3. módosítással érintett terület jelenleg nem
rendelkezik beépítéssel.
Beépítettség mértéke

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület

2. Módosítással érintett terület
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1.5.3. Szintszám vizsgálat
Maglód beépített területein lévő lakó és egyéb funkciókat betöltő épületek szintszámuk
kialakításában egységes képet mutatnak. Az 1. és 2. módosítással érintett területeket
családiházas beépítés jellemzi, ahol az épületek földszintes, esetenként tetőteres beépítéssel
rendelkeznek.
A 3. módosítással érintett terület jelenleg nem beépített, a tőle keletre húzódó gazdasági
területek földszintes beépítéssel rendelkeznek.
Szintszám vizsgálat

3. Módosítással érintett terület

1. Módosítással érintett terület

2. Módosítással érintett terület

1.6.

Tulajdonjogi vizsgálat

A Wodiáner utca mentén és a Mendei út mentén lehatárolt módosítással érintett területek az
önkormányzat tulajdonában állnak. A fejlesztések ennek megfelelően az önkormányzat szándékai
szerint történhetnek. A Liszt Ferenc utca – Árpád vezér út – vasút vonala által határolt területen
jellemzően lakóingatlanok találhatóak, melyek magántulajdonban vannak.

1.7.

Természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálat

A fejlesztéssel érintett területek országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti
területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura2000
területet), országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi
szempontból értékes területet nem érintenek. A területek egyedül az országos vízminőségvédelmi terület övezetébe esnek bele, ahogyan a település közigazgatási területének csaknem fele.
1.7.1. Telken belüli zöldfelületek
Az 1. és 2. módosítással érintett területekről elmondható, hogy a zöldfelület nagy részét a
családi házak kertjei képezik. Az előkertek gondozottak, az épületek mögött többnyire
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu
www.kasib.hu

41

2358 – Maglód Város
Részterületeire vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása

haszonkertek, gyümölcsösök találhatók. Egységes növényzettel azonban nem rendelkeznek a
telkek, az ott lakók által telepített növények alkotják a terület növényállományát. Elsősorban
rekreációs és termesztési szempontból jelentősek, de mikroklímára gyakorolt hatásuk is kedvező.
A Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – Sorompó utca – vasút által határolt tömb elhanyagolt belső
része parlagon és művelés alatt álló területek váltakozásából áll össze. Fás szárú növényzet főleg
itt, valamint a zöldterületnek kijelölt vasút menti részen fordul elő.
A lakóterületektől északra fekvő 3. módosítással érintett terület beépítetlen, területét gyepes
felület borítja.
1.7.2. Közterületi és vonalas zöldfelületi elemek
A közterületi zöldfelületek a vizsgált területeken többek között az utcákat szegélyező út menti
sávok alkotják. A zöldsávok egységes fasorral nem rendelkeznek, a családiházak előtt a helyi
lakosok által telepített fák és cserjék gazdagítják az utcaképeket. A 2. módosítással érintett
területen lévő Béke tér, Ságvári tér Sallai tér, Széchenyi tér és Bem József tér képeznek
egybefüggő rendezett zöldfelületet.
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1.8.

Az épített és táji környezet értékei

1.8.1. Történeti áttekintés
Maglód település alapításáról nincsenek pontos adatok. Feltételezhető, hogy már a honfoglalás
idején voltak lakói ennek a tájnak, és az utak védelmét szolgáló földvárak körüli települések közé
tartozott. A falu neve és birtokosai a középkori oklevelekben gyakran szerepelnek. Anonymus is
említi Maglódot, amikor arról a Maglód nevű főúrról beszél, aki a XII. században élt, és a Gyula –
Zsombor nemzetség sarja volt. Anonymus felsorolja a hét vezér és azok nemzetségét. Tétény vezér
fia Horka, az ő fia Gyula és Zombor, akiktől a Maglód nemzetség („genus Maglout”) származik. III.
Béla király névtelen jegyzője nem számol be arról, hogy ez a terület szállásbirtokként vagy
adományként került-e a nemzetség birtokába. Annyi azonban bizonyos, hogy a Maglód – Maglódi
családelnevezés évszázadokon keresztül szerepel az írott forrásokban és magának a
nemzetségnévnek az etimológiája (Maglout = mag, átvitt értelemben: termékenység) is
kapcsolatba hozható a település környéki jól termő földekkel.
A falu dinamikus fejlődését a török előrenyomulás akasztotta meg. A felszabadító háborúk azután
tényleg néptelen pusztává változtatták a települést. Buda visszavívása után négy évvel, 1690-ben
még mindig elhagyott helyként írják le Maglódot. A török kiűzése után hamarosan megkezdődött
a visszatelepülés.
A település a Rákóczi- szabadságharc alatt ismét lakatlanná vált, az épített környezete teljesen
elpusztult. A szatmári békekötés után mégis visszatértek néhányan, de kevesen ahhoz, hogy meg
tudják művelni a birtokosok földjeit. Ezért a legnagyobb birtokosok – immár a Rádayak és a
Grasslakovichok – Észak – Magyarországról, főleg Nógrádból hoztak szlovák jobbágyokat.
1882-ben Maglód társadalmi és gazdasági élete teljesen új dimenzióba került a Budapest – Maglód
– Újszász – Szolnok vasútvonal megnyitása után. Bár a községet a „gründolási láz” elkerülte,
munkavállalói előtt új perspektívaként megnyílott a Budapestre ingázás lehetősége.
Az I. világháború alatt 100 maglódi halt hősi halált, míg az otthon maradottakon az akkor
gyógyíthatatlan spanyolnátha söpört végig. A népesség azonban csak átmenetileg csökkent, mert
a trianoni békediktátum következtében Magyarországra, Budapestre menekülő családok egy
része Maglódon talált új otthont.
A II. világháborút Maglód alaposan megsínylette, az 1944 végén ideérkező front hetekig
hullámzott a település területén. A szovjetek december 26-án nyomultak be a faluba, 29-én már
megalakult a községi Hetes Tanács, ami a kommunista hatalomátvételt vetítette előre. A
mezőgazdaságban az erőszakos téeszesítésnek a kivédhetetlen rohama 1960-ban indult. Az
egyéni parasztgazdaságokat ellehetetlenítették, az új termelőszövetkezetek hosszú ideig csak
veszteséget termeltek. Az iparban is nagyszabású fejlesztések történtek. 1950-ben államosították
Dóra Tivadar üzemét Gépipari Egyesülés V. számú telepe néven. 1952-ben önállóvá vált Maglódi
Gépgyár és Öntöde néven. Az 1960-as évektől a szolgáltató szektor is fejlődött.
A monori járásba tartozó Maglódon dinamikusan növekedett a lakosságszám, különösen 1970 és
1980 között. Ebben a dekádban ugyanis a még pozitív természetes szaporodás az egyre erősebbé
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váló szuburbanizációs folyamattal – a Budapestről való kiköltözéssel – interferált. 1990-ben a
lakónépesség száma 7868-ra nőtt, ami az 1949-es adathoz képest 62,5 %-os gyarapodást jelent.
A lakások mennyisége és minősége is javult, a mai lakásállomány kétharmada 1960 után épült.
A rendszerváltás után a gazdasági élet keretei, üzemméretei megváltoztak ugyan, de szerencsés
módon a helyi nyersanyagokhoz és felhalmozott humán tőkéhez idomulva alakulnak újjá a
vállalatok, és továbbra is a vas-és a textilipar a vezető ágazat.
A lakosságszám további növekedése, jó mobilitási lehetősége ennek megfelelő társadalmi hátteret
nyújt. A további fejlődés egyik záloga a Maglód északi csücskében található mintegy 80 hektár
kereskedelmi üzleti célú terület (Kopaszhegy), amelyet egy nagy áruházlánc vásárolt meg
beruházási céllal és már több nagyobb üzletközpont is megépült.
A településszerkezet és településhálózat kialakulásának első – országosan – jegyzett, rajzolt
forrásai, a katonai felmérések térképei.
Az első katonai felmérés 1782 – 1785 már
tartalmazza Maglód Ófalut. Az Ófalu egyutcás,
a Maglódi – patak partjának két oldalán
telepedett mintegy 150 házzal (a mai Aradi
utca (az Aradi utcával párhuzamos: Marx
Károly út és Sugár út) – Bacsó Béla út – Luther
temető
Márton utca – Guttenberg S. utak tengelye
mellett). A középkori településképet a
szalagtelkes
és
fésűs,
szabálytalan
telekstruktúra őrzi.
Wodiáner A XIX. században így írnak róla: „utszái a
kastély
sajátos fekvése miatt szabálytalanok”. A
térképen már látható a (mai) evangélikus
temető, illetve a Bacsó Béla út és Rózsa utca
kereszteződése mellett lévő Wodiáner kastély.
II. katonai felmérés /1819-1869/ kivonat
Maglód településképében a kertvárosias elem domináns a hagyományos falusias beépítés és az
egyre több helyen megjelenő kisvárosias formakincs mellett. A tagolt felszín és az egyes
történelmi korokban erősen eltérő intenzitású beköltözés miatt a településtest nem egységes,
hanem több eltérő korú részből áll. Az Ófalu a szalagtelkes formájával, fésűs kialakítású
utcaképével őrzi a középkori településképet. A településszerkezetről már a XIX. században is így
írtak: „Nem csak közlekedési, hanem településmorfológiai szempontból döntő hatással volt
Maglódra a vasútvonal kiépítése”.
A település növekedése ekkor döntően a vasútállomás felé irányult, és a Budapesten munkát
vállaló vidékiek olyan nagy számban költöztek Maglódra, hogy számukra parcellázták ki az akkor
Wodiáner-birtokhoz tartozó Óhegyi-dűlő egy részét házépítés céljára. Ezt a településrészt
Krisztina-telepnek nevezik, és derékszögű utcahálózatával utal tervezett mivoltára.
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A dinamikus népességnövekedés miatt 1910-ben még egy parcellát kellett kialakítani a Wodiánerbirtokból - közvetlenül a vasúti megálló mellett - és azt lakóépületek telepítésére hasznosítani,
mely a Maglódi nyaraló nevet kapta. Utcahálózata pókhálószerű: a vasútállomásról kiinduló út
(Kossuth utca), a belőle sugárirányban kiinduló utak, illetve az azokat összekötő körutak
együttese. Ennek a képzeletbeli körnek a középpontja a Martinovics tér. A két világháború között
létesítették a Maglód nyaralótól keletre fekvő, szintén tervezett Klenova-telepet.
1.8.2. Örökségvédelmi vizsgálat
1.8.2.1 Világörökségi és világörökségi várományos terület
Maglódon világörökségi és világörökségi várományos terület nem található.
1.8.2.2. Műemlék, műemlékegyüttes
A műemléki nyilvántartás szerint Maglód területén a következő épületek, építmények műemléki
védelem alatt állnak:
Nyilvántartott műemlékek:
Törzss.sz.
Azonosító:
szám:
1.
7097
7117
2.
7096
7118

Név:
Wodiáner-kastély
Evangelikus templom

Nyilvántartott műemléki környezetek:
Törzss.sz.
Azonosító:
szám:

1.

2.

7097

7096

Cím:

Hrsz.

Bacsó Béla u. 4.
Sugár út 66.

720
499/10

Név:

29236

Wodiáner-kastély ex-lege
műemléki környezete

29238

Evangelikus templom
ex-lege védett műemléki
környezete

Hrsz.
499/17, 499/16, 499/22,
499/23, 499/4, 499/5, 499/6,
499/7, 499/8, 499/9, 523, 522,
521, 520, 519, 518, 517, 516/12,
516/11, 516/8
719, 718, 717, 716, 060/2, 721,
263, 723/11, 723/4, 604, 676,
605/1, 606/2, 607/1, 609, 610,
613/1, 614, 617, 631, 630, 628/2,
628/3, 627, 626, 621, 618

A vizsgált területeket műemlék, vagy műemléki környezet nem érinti.
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1.8.2.3. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek:
Maglód közigazgatási területén 18 darab azonosított régészeti lelőhelyet tartanak nyilván a
Forster Központ közhiteles Örökségvédelmi Nyilvántartásában. Ezek mellett egy Ecser területén
nyilvántartott lelőhely (Nyi 30389) átlóg a település területére. A nyilvántartott lelőhelyek mellett
a szentendrei Ferenczy Múzeum Régészeti Adattárában szerepel még egy lelőhely, a Maglód –
Auchan. Az M0 autópálya és a 31-es főútvonal csomópontjától délkeletre a Páskomban végzett
próbafeltárások során 2006-ban elszórtan kb. 30 szarmata gödröt tártak fel. Az azóta beépített
területen található lelőhely egyelőre nem került nyilvántartásra.
A fejlesztési területeket nyilvántartott lelőhely nem érinti.
Nr.

Lelőhely neve

Azon. sz.

Korszak

Jelenség

1.

M0 1. lelőhely

30886

késő-rézkor,
badeni
kultúra
késő-bronzkor
vaskor, szkíta
vaskor, szkíta
késő-vaskor, kelta
római-kor, szarmata
népvándorlás-kor, hun
népvándorlás-kor, avar
Árpád-kor

település
sír
temető
település
sír
település

2.

3.

4.

5.

M0 2. lelőhely

Szilhát,
Wodiánertanya
Szilhát
K-i
része

Lapos

30891

bronzkor
római-kor, szarmata
Árpád-kor
késő-középkor

35638

bronzkor
római-kor, szarmata

35642

római-kor, szarmata
népvándorlás-kor, avar
Árpád-kor
újkor

39462

római-kor, szarmata
ismeretlen kor

település
temető
település
temető
település
település
település
település
település
település
település
település

Nyilvántartott
Hrsz.
04/67, 04/155, 02/33,
02/60, 03/1, 04/65,
02/16, 02/17, 02/19,
02/20, 02/21, 02/22,
02/23, 02/24, 02/25,
02/26, 02/28, 02/18,
02/27, 057/12, 057/11,
062/50, 059/2, 059/1,
057/20, 057/18, 057/17,
057/16, 057/15, 057/14,
057/13, 057/10, 057/9

062/62, 062/64, 062/68,
062/66, 062/71, 062/69,
062/65, 062/67, 062/70

089/10, 089/11, 089/85

089/28, 089/91

település
település
település
település
sír
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

Katona József
u. 55.
ÁRT
10.
lelőhely
ÁRT
9.
lelőhely

42573

népvándorlás-kor, avar

sír

1892, 1891, 1847

45782

Árpád-kor

0135

45784

római-kor, szarmata
népvándorlás-kor, avar

szórvány
lelet
település

ÁRT
lelőhely

45786

őskor
római-kor, szarmata
Árpád-kor
késő-középkor

7.

ÁRT
8.
lelőhely
Kovács-dűlő

45787
53343

Árpád-kor
késő-középkor
őskor
római-kor, szarmata
Árpád-kor

település
település
település
település
település
település
település
település
település

0135

017/8, 049

017/8
098/34, 0102

12.

Őrház-dűlő

71411

bronzkor

település
település

13.

Sáros-földek

71413

római-kor, szarmata

település

054/4, 054/6, 054/7,
054/8, 054/9, 054/10,
054/11, 054/24
053/8, 053/9, 053/10

14.

Széles-dűlő 1.

71417

római-kor, szarmata

település

09/6, 09/7, 09/8, 09/5

15.

Széles-dűlő 2.

71419

római-kor, szarmata

település

05, 09/4, 011/20, 011/21

16.

Ecseri-oldal

71423

római-kor, szarmata

település

728

17.

Gyömrőioldal
Túzberekpuszta

71425

római-kor, szarmata
Árpád-kor
római-kor, szarmata
Árpád-kor

település

0185/6

település

19.

Ecser E-7.

30389

római-kor, szarmata

település

20.

Auchan

nincs

római-kor, szarmata

település

0181/6,
0171/11,
0171/10,
0171/13,
0171/14,
0171/12,
067/6
053/18, 053/19, 053/20,
053/21
A lelőhely lehatárolása
nem véglegesített

18.

71855
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Fejlesztéssel érintett
területek

Az
örökségvédelmi
nyilvántartásban
és
múzeumi
adattárban
szereplő lelőhelyek
1.8.2.4.

Nemzeti

emlékhely
Maglód közigazgatási területén belül nem található nemzeti emlékhely.
1.8.2.5. Helyi védelem
Maglód értékvédelmi rendeletében rögzített védelemre javasolt épületeken túl a további helyi
védelemre javasolt épületek, építmények a következők:
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Név
Református templom
Katolikus templom
Lakóház
Lakóház
Szeberényi Lajos
helytörténeti gyűjtemény
Temető
Templom
és
lakóház
(evangélikus
parókia),
Luther-lépcső

Cím
Maglód, Liliom utca 6.
Maglód, Szent István tér 1.
Maglód, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
Maglód, Dózsa György utca

Hrsz.
2584
2515
931/1
122

Maglód, Petőfi tér 1.

597

Maglód, Sugár úti temető

720

Maglód, Sugár utca 79.

628/2

Maglód Város az építészeti örökség helyi védelméről szóló 9/2011.(IV.22.) Ök. rendelet 1. sz.
mellékletében szereplő értékvédelmi vizsgálat és helyi védelemre javasolt épületek kerültek
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rögzítésre, azonban a rendelet 2. sz. mellékletében jelenleg még nem történt védett érték
kijelölése.
A vizsgált területeken belül helyi védelemi rendelet hatálya alá tartozó vagy védelemre
javasolt épület, építmény nem található.
1.8.3. Táji értékvédelem

Értéktérkép
A Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – Bajcsi-Zsilinszky utca által
határolt 1. módosítással érintett terület helyi értékvédelemi terület határán belül
helyezkedik el.
A 2. és 3. módosítással érintett területek helyi értékvédelmi területtel illetve műemléki
környezettel nem érintettek.

1.9.

Közlekedési vizsgálat

1.9.1. Közúti kapcsolatok
Maglód város Pest megye területén, a fővárostól (0 kilométerkő) 26 km-re, Nagy Budapest
határától körülbelül 1,5 km-re délkeletre fekszik. Közigazgatásilag egy rövid szakaszon, (mintegy
fél km-es hosszon) a főváros és Maglód szomszédok.
A város a vecsési járás részeként Pest megye és egyúttal a Közép-magyarországi régió középső
részén helyezkedik el. Határa hat településsel (Ecser, Budapest XVII. ker. (Ny), Gyömrő, (K-DK),
Mende (K), Pécel (É), Üllő (D)) érintkezik, a járásszékhely, Vecsés mindössze 18 km-nyire
található.
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A település az országos közúthálózatban tartozó, közvetlen kapcsolatát a településen ÉNY-DK-i
irányban áthaladó 31 sz. országos másodrendű főút biztosítja. A 31. sz. főút - mint a nagykátai
kistérség egyik fő feltáró útja.
1.9.2. Főbb közlekedési csomópontok
Az 1. módosítással érintett területen belül jelentősebb szintbeli vagy különszintű csomópont,
lámpás kereszteződés nem található. A terület határát képező Wodiáner utca Maglód Fő utcájának
folytatásaként köti össze a települést Ecser területével. A 2. módosítással érintett terület
környezetében a Liszt Ferenc utca és a vasút vonala alkot fontosabb szintbeni kereszteződés
csomópontját.
A belterület északi részén lévő 3. módosítással érintett terület közelében keresztezi egymást a
31 sz. főút Maglód három utcájával, a Fő utcával, a Kossuth Lajos utcával és a Katona József utcával.
Az utak kereszteződésében 5 ágú nyújtott körforgalom került kialakításra.
1.9.3. Belső úthálózat, parkolás
Maglód szerkezetében meghatározásra kerültek nagyobb forgalmú, gyűjtő szerepkörű utcák, de
szabályozási szélességük nem tér el a lakóutcákétól. Az 1. módosítással érintett terület mentén
haladó utcák lakóutca szerepét látják el a Wodiáner utca kivételével. A területet délről határoló
Wodiáner utca a 3111 számú országos mellékút vonalának részét képezi. Maglód belterületének
déli részén lévő 2. módosítással érintett terület feltárása szintén lakóutcákkal történik.
Megközelítését a települési szintű gyűjtőútként jelölt Liszt Ferenc utca biztosítja.
A gazdasági fejlesztésre kijelölt 3. módosítással érintett terület nem rendelkezik belső
úthálózattal, a terület megközelítését a szegélyező utcák mellett a 31. számú főút biztosítja.
1.9.4. Jelenlegi közúti forgalom
Maglód meglévő úthálózatának mértékadó forgalmi adatait és kihasználtságát megvizsgálva az
alábbiak állapíthatók meg.
Az M0 autóút még rendelkezik tartalékokkal, hisz jelenleg a Maglódot érintő szakaszon 82%-os a
kihasználtsága, így az várhatóan a fejlesztési területek által generált többlet forgalmat képes
fogadni, ahogyan a 31. sz. főút is rendelkezik még tartalékokkal.
A fennmaradó országos mellékutak (3111, 31304, 31102) bőséges tartalékokkal rendelkeznek,
így azok bővítésével sem kell számolni a közeljövőben.
A Magyar Közút Zrt. - Az országos közutak 2014. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma c.
kiadvány alapján a vonatkozó számlálóállomások adatai a következőek:
M0 autóút

31 sz. főút
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31102 sz. Pécel bekötő út

1.9.5. Közösségi közlekedés
Mende közigazgatási területét mind kötöttpályás (vasút) mind közúti tömegközlekedési elemek
is érintik.
1.9.5.1. Közúti tömegközlekedés
A településen a helyi önkormányzat felügyelete alatt, három nyomvonalon működik a
tömegközlekedés. A 31. számú főúton Budapest és Mende irányába közlekednek távolsági
buszjáratok, míg a Katona József utcán Gyömrő területe közelíthető meg távolsági buszokkal. A Fő
utca –Wodiáner utca – Ecseri utca vonalán Ecser nagyközségen át haladó buszjáratok biztosítják
a főbárossal való összeköttetést. A vizsgált területek tömegközlekedési ellátottsága
megfelelő, mindhárom módosítással érintett terület érintett buszmegállóhellyel, ahol a
fővárosba tartó távolsági buszjáratok vonala halad.
Távolsági és helyközi buszjáratok

Helyi buszjárat
Maglód területén oktatási időszakban helyi iskolabusz járata közlekedik.
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1.9.5.2. Kötöttpályás tömegközlekedés
Maglód a Budapest-Szolnok vasútvonal mentén fekszik, a Budapest-Szolnok kétvágányos
vasútvonal megy át a településen, egy állomással, illetve egy megállóhellyel, az állomáson
iparvágány, valamint teher kirakodási lehetőség is biztosított. A pálya teljes felújítása, komplett
felépítménycseréje 2002. évben befejeződött. A vasútállomás Maglód centrumához közel esik, így
az ingázásban betöltött szerepe számottevő. A vonat járatok végállomásai Szolnok és Budapest. A
Budapesti végállomások a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar. A vonatok menetideje
Budapestre 30 perc körüli.
A 2. módosítással érintett terület a vasútvonal mentén található, közvetlenül a Maglódi nyaraló
vasúti megállóhely mellett, de a nyugati területektől a Maglód vasútállomás is gyalogos távolságra
van.
1.9.6. Kerékpáros és gyalogos közlekedés

Maglód város lakott belterületén nincs kiépített kerékpárút, önálló kerékpársáv. Ennek
ellenére a kerékpár közlekedés igen jelentős, ami a már kiépített járda és aszfaltozott
úthálózaton a közúti közlekedéssel együtt történik.
Az 1. módosítással érintett területet határoló Dózsa György utca és Bajcsi-Zsilinszky utca
egyoldali, míg a mellékútként jelölt Wodiáner utca kétoldali kiépített járdával rendelkezik. A 2.
módosítással érintett területen kiépített egyoldali járda az Erkel Ferenc utcán, a Liszt Ferenc
utcán és az Árpád vezér útján, kétoldali pedig a Kacsóh Pál utcán van. Az Árpád vezér útjából nyíló
Sorompó utcán kiépített járda sem található. A 31. számú főút mentén lévő 3. módosítással érintett
terület gyalogos megközelítésére a főút lakóterületi oldalán kiépített egyoldali járda vonala
szolgál.
1.9.7. Parkolás
A fejlesztéssel érintett területek esetén és környezetükben elsősorban közterületi utak szélén
vagy telken belül történik a személygépjárművek elhelyezése.

1.10. Közművesítettség vizsgálat
Maglód ma már a jól közművesített települések közé tartozik. Közműellátására a vízellátás, a
szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés
hálózati rendszere is kiépült. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés a legkevésbé
rendezett.
1.10.1. Viziközművek
1.10.1.1. Vízellátás
Maglód önálló vízellátása érdekében a területén saját vízbázist és önálló vízhálózatot létesített. A
vízműtelep a vasút vonala mentén helyezkedik el. Üzemeltetője 2011 óta a DPMV Zrt.-hez tartozó
Gyáli Üzemigazgatóság. Maglódon jelenleg 5 db mélyfúrású kút látja el az igényeket. A kutak
vízbázis védelmét hidrogeológiai védőidom szolgálja, mely az 1. és 2. módosítással érintett
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területet is érinti. A hidrogeológiai védőidomon belül az arra vonatkozó előírásokat figyelembe
kell venni.
A település központjában lévő 1. módosítással érintett terület ivóvíz ellátását NA 150
KMPVC hálózat biztosítja. A belterület határain lévő 2. és 3. módosítással érintett területek
NA 100 KMPVC vízhálózati elemhez csatlakoznak. Maglód belterülete, így a fejlesztési
területek tüzivíz ellátása is megfelelően kiépített, az ivővíz hálózatra csatlakozik.
1.10.1.2. Szennyvízelvezetés
A településen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, mely a szennyvizeket a
vasút és a Liszt Ferenc utca kereszteződésénél található szennyvíz végátemelő fogadja, ahonnan
nyomóvezetékkel szállítják tovább a szennyvizet a befogadó gyömrői regionális szerepet betöltő
szennyvíztisztító telepre. A szennyvízhálózat üzemeltetetője jelenleg a DPMV Zrt.-hez tartozó
Gyáli Üzemigazgatóság.
Az 1. módosítással érintett területet érintő Wodiáner utcán, Dózsa György utcán és BajcsiZsilinszky utcán ø20 KG-PVC elemekből megvalósított szennyvízcsatorna vezeték halad,
melyre az ingatlanok kapcsolódnak. A lehatárolt területen belül tervezett
szennyvízcsatorna vonala került jelölésre. A 2. módosítással érintett területet határoló
Liszt Ferenc utcán, az Árpád vezér útján és a Sorompó utca egy részén szintén ø20 KG-PVC
elemekből álló csatornahálózat biztosítja a szennyvíz elvezetését. A 3. módosítással
érintett terület és a környezetében lévő gazdasági területek szennyvízhálózatának
kiépítése tervezett.
1.10.1.3. Csapadékvíz-elvezetés
Maglód településre hulló csapadékvizeket a település területén keresztülhaladó két vízfolyás, a
Maglódi (17) csatorna és az Alsó Tápió, illetve annak mellékvizei szállítják el.
A fejlesztési területeken a felszíni vízelvezetés esetében a nyílt árkos rendszer a jellemző.
A nyílt árkok nagy része szikkasztó árokként üzemel. Az árkok karbantartása nem
rendszeres és nem általános. A területekről elvezetett víz a Maglódi (17) csatornába kerül.
1.10.2. Energiaellátás
1.10.2.1. Gázellátás
A település földgázellátásának szolgáltatója a Tigáz-DSO Kft. Gázellátásának bázisa a Gyömrőn
üzemelő gázátadó állomás, ahonnan induló nagyközép nyomású vezeték látja el Maglód és Mende
településeket. Maglódon a DN 160-as PE nagyközép-nyomású vezetékből középnyomású
elosztóhálózatot építettek ki.
Az 1. és 2. módosítással érintett területeken a földgázellátó hálózat kiépült. A gázellátást
NA 63 PE és NA 90 PE hálózati elemek biztosítják a lakóingatlanok számára. A 3.
módosítással érintett terület közvetlen gázellátást szolgáltató hálózati elemmel nem
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érintett, a (4262/9) hrsz-ú közterületi telek mentén haladó NA 90 PE hálózatra
csatlakozhat.
1.10.2.2. Villamos-energia ellátás
A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az ELMŰ-Hálózati Kft.
Az 1. és 3. módosítással érintett területeken az elektromos ellátás légvezetékes, 22 kV-os
villamosenergia
gerincelosztó
hálózatáról
üzemeltetett.
A
villamosenergia
transzformátorok közvetítésével biztosítja az ingatlanok kisfeszültségű ellátását. A 2.
módosítással érintett területet határoló Árpád vezér utcának egy szakaszán földkábeles
kialakítású 22 kV-os villamosenergia gerincelosztó hálózat került kiépítésre, mely a
30289/20 számú transzformátorállomáshoz kapcsolódik.
1.10.2.3. Hírközlés
Maglód belterületén belüli légvezetékes hír- és távközlési hálózat jellemzően külön oszlopokra
szerelten épült. Ezekben az utcákban az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok. A
légvezetékes megoldás mellett földkábeles és optikai kábeles kialakítás is megtalálható a
településen.
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg
területi korlátja nincs. Valamennyi vezeték nélküli táv- és műsorelosztó szolgáltató (T-Mobile,
Telenor, Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget biztosít kiépített adótornyának segítségével.

1.11. Környezetvédelem
1.11.1. Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek
A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 27/2004.
(XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében. Ez
alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny
területnek minősül.
A településen a talajvíz a terepviszonyokhoz igazodva többé-kevésbé a felszínt követi. A talajvíz a
település területének legnagyobb részén 4-8 méter között húzódik, a vízfolyások, patakok és tavak
közvetlen környezetében pedig a part felé haladva fokozatosan emelkedik. Áramlása É-D-i irányú.
Felszíni vizek tekintetében a település belterületén halad keresztül a Maglódi 17-es csatorna, mely
inkább tekinthető a csapadékvizek elvezetését szolgáló csatornának, mintsem élővízfolyásnak.
Állóvizek közül egy kisebb kb. 0,2 ha vízfelületű tó található a település nyugati részén, a vasúttól
északra, mely jelenleg horgász-tóként funkcionál.
A település központjában, a vasút közelében található Maglód egy fontos vízkivételi helye,
vízműkútja, melynek kb. 600 méteres környezetében található a közmű adatszolgáltatás alapján
ábrázolt hidrogeológiai külső „B” védőidom. Ez a védőidom a tervezés terület nagy részét érinti.
A kijelölt védőidomra vonatkozó előírásokat, korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
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valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII. 18.) korm.
rendelet tartalmazza.
Maglódon található egy talajvízszint figyelő kút az Országos Vízrajzi Törzshálózat része, mely a
Liszt Ferenc utca 6/b szám alatt a belterület: 823/2 hrsz-ú ingatlanon, a tervezési területtel
szemben helyezkedik el.
Az egyéb tevékenységből adódó talaj-, talajvíz szennyezések tekintetében az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatait vizsgálva az alábbi telephelyek esetében
történt eljárás lefolytatása, mellyel kapcsolatban Közép-Duna-völgyi KTF által kiadott hatósági
határozat született. Ezek a hatósági határozatok többnyire FAVI engedély éves jelentésére,
továbbá elmulasztás megállapítására és benyújtásra való kötelezésre vonatkoznak.
telephely
név

határozat

cím

AUCHAN Magyarország
Kft
SCH-ÓZON Kft.

2234 Maglód Eszterházy János u.
1
2234 Maglód Külterület 089/41.
hrsz.

EÉ éves jelentés (FAVI-ENG) benyújtására
kötelezés
(FAVI-ENG) benyújtására kötelezés

SERTÉS, ÉS
2134 Maglód Rudolf u. 17
SZARVASMARHA TELEP
ÁLLATTARTÓ TELEP

2234 Maglód Darwin K. u. 1/a

TRÁGYATÁROLÓ

2234 Maglód Liszt Ferenc u. 19

JUHTELEP
(ÁRUELŐÁLLÍTÓ)

2234 Maglód Hrsz.: 042/7.

EÉ éves jelentés (FAVI-ENG) benyújtására
kötelezés, elmulasztása, kötelezés
EÉ éves jelentés (FAVI-ENG) benyújtására
kötelezés
EÉ éves jelentés (FAVI-ENG) benyújtására
kötelezés
FAVI-ENG adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása, kötelezés

1.11.2. Levegőtisztaság és védelme
Levegőminőség-védelmi szempontból, a 4/2002. (X.7.) KvVm rendelet a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést az 1. kategóriába sorolja, mely Budapest és
környéke légszennyezettségi agglomerációját jelenti.
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
Nitrogé SzénTalajKénBenz
nmonoxi PM10
közeli
dioxid
ol
dioxid d
ózon

PM10
Arzén
(As)

PM10
PM10 PM10
Kadmiu
Nikkel Ólom
m
(Ni)
(Pb)
(Cd)

PM10
benz(a)pirén
(BaP)

F

F

B

Légszennyezettségi agglomeráció
1. Budapest és
E
körny.

B

D

B

E

O-I

F

F

A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt:
zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a
környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan
vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
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pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM
rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.
Ezek a következők:
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint.
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező
anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként
kitűzött koncentráció értéket.
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
szóló jogszabály szerint történik.

A fentiek szerint a Budapest és környéke területi zóna erősen szennyezett elsősorban NO2, PM10
tekintetében. A zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, ugyanis a zónán
belüli átlagot jeleníti meg.
Az agglomerációban a légszennyezés megállapítására a mérőhálózat hivatott, mely folyamatosan
végrehajtja a légszennyezettség méréssel történő ellenőrzését. Az országban és így az
agglomerációban is a levegőminőség mértékének, tér- és időbeli alakulásának megállapítása
telepített mérőhálózati keretek között történik.
Maglódon és környékén sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem történik. A
területhez legközelebb eső mérési pontok Százhalombattán, Budapesten, valamint Cegléden
találhatók.
Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer
(LAIR) adatbázisba önbevallás alapján bekerülő telephelyek közül a vizsgálati területen nem
található légszennyező pontforrás. Maglód területén két bevallott szennyezőanyag kibocsátó
telephely van. Az egyik a Beton Partner transzportbeton keverőtelepe a Wodiáner ipari parkban,
míg a másik a tervezési területhez jóval közelebb, a Luther Márton utca 46-48. szám alatti
galvanizáló ipari szövetkezet felületkezelő üzeme.
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Telephely

Telephely címe

Transzportbeton
keverőtelep
Galvanizáló
szövetkezet
felületkezelő üzeme

2234 Maglód, Wodiáner
ipari terület 089/21.

LAL kód
999
2

2234 Maglód, Luther
Márton utca 46-48.

16
42

Szennyezőanyag
Szén-dioxid
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór
vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCI-ként
Króm és vegyületei Cr-ként (kromátok is)

A közigazgatási területen található egyéb üzemi tevékenységet végző telephelyek kibocsájtása
ellenőrzött keretek között, kibocsájtási határértékek megállapítása alapján történik.
Maglód területén a levegőminőséget elsősorban a közúti forgalom határozza meg.
A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és
telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül a telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak
környezetében rakódnak le.
A településen áthaladó 31-es számú főút vonalas légszennyező forrásnak tekinthető, melynek
környezeti terhelése, levegőszennyezése forgalmából adódóan jelentős, így feltételezhetően a
megengedettnél magasabb a szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxid, valamint a szálló és
ülepedő por koncentrációja.
Hasonló a helyzet a 3111-es út esetében, mely bár kisebb forgalmat bonyolít, azonban átszeli a
település belterületét, ennek következtében az út menti lakóterületeken a közúti forgalom
számottevő légszennyezés-terhelést okoz.
Jelentős légszennyező forrás a felületi poremisszió, mely elsősorban a laza feltalajú
(finomhomokos) mezőgazdasági területekről (elsősorban Maglód erdőben szegényebb részein),
másodsorban a növényzettel nem fedett, nem portalanított felületekről (földutak, burkolatok, stb)
származik. A szántók nagyfokú porterhelése elsősorban a nagytáblás kialakításuknak köszönhető.
Az egybefüggő nagytáblás parcellák között nincsen tagolás, fizikai elválasztás, hiányoznak a
dűlőutak menti fásítások, cserjesávok, melyek csökkentenék a deflációt, porterhelést.
Valószínűsíthető, hogy térségi szinten a légszennyező komponensek közül nem a füstgázok és
egyéb légneműek mennyisége és minősége okoz problémát, hanem az iménti forrásokból
származó szálló por mennyiségének mérséklése elsődleges védelmi feladat, tekintettel az
imissziós felületek minőségére, az erdős – fás területek (~15%) arányaira.
1.11.3. Zaj- és rezgésterhelés
A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EÜM rendelet szabályozza. A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és
üzemi tevékenységből származó zaj mértéke jellemzi. Maglódon jelentős üzemi zajforrás nem
terheli a lakóterületeket. A terület általános zajterhelését a közúti zajterhelés határozza meg.
Közúti zajterhelés
A település általános zajterhelésének bemutatására a stratégiai zajtérkép alkalmas. A stratégiai
zajtérképeken a zajhelyzetet kétféle zajmutatóval ábrázolják. Az Lden egy olyan „átlagos” zajszint,
ami egy nap teljes 24 órájának jellemzésére szolgál. Az Léjjel az éjszakai időszak átlagos zajszintje.
Az alábbi zajterhelési térképek az egyes térképi pontokban észlelhető zaj mértékét ábrázolják. A
konfliktustérképek pedig mutatják, hogy a zajterhelés az egyes pontokban mennyivel magasabb,
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mint a stratégiai küszöbérték, mely alatt nem határértéket, csupán elérendő célértékeket kell
érteni. Ez utóbbi jól tükrözi a zaj szempontjából konfliktust okozó területeket, útszakaszokat. A
stratégiai küszöbértékek, a területi besorolástól függetlenül, közlekedési zajforrások esetén Lden=
63 dB, Léjjel = 55 dB.
31-es főút és 3111-es mellékút
A település két legforgalmasabb, így egyben számottevő zajterhelést okozó útjai a 31-es és 3111es utak, melyekre vonatkozó forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre, azonban feltételezhető az
út közvetlen közelében lévő zajtól védendő lakóterületek esetében határérték túllépés.
Vasúti zajterhelés
A 2. módosítással érintett terület a vasút mentén, a vasútállomás és a Maglódi nyaraló vasúti
megállóhely között helyezkedik el, így a vasúti zajterhelésnek közvetlen hatása van a területre. A
településen áthaladó vasútvonal zajterhelésére vonatkozóan azonban nem állnak rendelkezésre
adatok. A Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe viszont ugyanezen nyomvonal főváros
felé eső szakaszára kiterjed, mely esetben hasonló adottságú szakaszokat vizsgálva az alábbiak
feltételezhetőek Maglód vonatkozásában.
A vasútvonal azon szakaszain, melyek esetében a szomszédos területfelhasználások 2-es
zajvédelmi terület kategóriába tartoznak 5-10 dB körüli határérték túllépés feltételezhető. (Ezek
a területek a Maglódi vasútállomás, és a Maglód nyaralótelep vasútállomás között helyezkednek
el.)
A jelenleg hatályos TSZT kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolja a vasút
menti területsávokat. Ennek megfelelően szórványosan már megkezdődött a lakóterületi
beépítés.
Üzemi eredetű zajterhelés
Maglódon jelentős üzemi zajforrás jelenleg nem terheli a lakóterületeket.
1.11.4. Hulladékkezelés
A fejlesztési területeken a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott, azok elszállítását a
Maglódi Településfejlesztő és Fenntartó Kht (TEFÜ) végzi heti 1 alkalommal. A hulladékot a gyáli
A.S.A. hulladéklerakójába szállítják.
A településen 2012 évtől kezdve úgynevezett „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés lett
bevezetve az újrahasznosítható hulladék és a zöldhulladék begyűjtése céljából, mely a
kommunális hulladékbegyűjtés-szállítás kiegészítő és díjmentes szolgáltatása.
Az újrahasznosítható hulladék az egyes ingatlanoktól jelenleg havonta, a keletkező zöldhulladék
negyedévente kerül elszállításra.
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1.12. Fotódokumentáció
1. módosítással érintett terület
Wodiáner utca látképe

Fejlesztéssel érintett 199 hrsz-ú telek

2. módosítással érintett terület
Liszt Ferenc utca a vasútvonal felé

Liszt Ferenc utcáról a beépítetlen tömbbelső

Sorompó utcáról a beépítetlen területek

Sorompó utca és Erkel Ferenc utca látványa
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Sorompó utca az Árpád utca felé

3. módosítással érintett terület
31. számú főút a fejlesztési terület mentén

Sorompó utcai beépítés és a burkolatlan út

Fejlesztés terület látképe
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HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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A Megalapozó vizsgálat munkarész során részletesen vizsgált szempontokat összegezve az alábbi
megállapítások tehetők:

2.1

A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában

Az OTrT és a PMTrT vizsgálata szerint a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlanok városias térség
területfelhasználási kategóriába soroltak és nem érintettek korlátozási elemet, rendelkezést.

2.2

A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában

2.2.1.

A hatályos TSZT vonatkozásában

A hatályos Településszerkezeti Tervben a módosítással érintett területek mindegyike beépítésre
szánt terület területfelhasználási kategóriájában állnak. Az 1. módosítással érintett terület Lke
jelű kertvárosias lakóterületi besorolása, a 2. módosítással érintett terület Lke jelű kertvárosias
lakóterületi kategóriája és a 3. módosítással érintett terület K-T különleges temető terület
területfelhasználási kategóriája nem teszik lehetővé az érintett területen történő beruházásokat.
A tervezett fejlesztések megvalósításához a területek területfelhasználási kategóriáinak
módosítása szükséges.
2.2.2. A hatályos HÉSZ vonatkozásában
A hatályos HÉSZ szerint az 1. és 2. módosítással érintett területek Lke/2 kertvárosias lakóterület
építési övezetében kerültek jelölése, míg a 3. módosítással érintett terület K-T jelű különleges
beépítésre szánt temető építési övezetben áll. A tervezett fejlesztések érdekében a területek
építési övezeti besorolásának módosítása szükséges a TSZT változtatási irányával összhangban,
mivel a jelenlegi építési övezetek nem teszik lehetővé ezek megvalósulását.

2.3

A területhasználat, funkciók vonatkozásában

Az 1. módosítással érintett terület Maglód központjában helyezkedik el, melyből adódóan a
területet és környezetét vegyes funkciók jellemzik. A fejlesztéssel érintett 199 hrsz-ú telek
jelenleg üres, a telekre tervezett intézmény funkciójú létesítmény a környezetébe illeszkedik. A 2.
módosítással érintett terület jelenleg beépítetlen, lakóterületként funkcionál. közvetlen
szomszédságában intenzív kisvárosias beépítés található, melyhez igazodva az önkormányzat
telekosztással a kisvárosias lakóterület bővítését tervezi. A 3. módosítással érintett terület
önkormányzati tulajdonban lévő, beépítetlen tartalékterület, mely alkalmas a belterület északi
részén lévő gazdasági területek bővítésére és fejlesztésére.

2.4

Telekméret, beépítési paraméterek tekintetében

Az 1. és 2. módosítással érintett területek kialakult telekstruktúrával rendelkeznek. A tervezett
telekalakításoknak köszönhetően a telepítésre javasolt funkciók a település szövetébe
illeszkedően helyezhetők el. A 3. módosítással érintett terület jelenleg üres, a szomszédos
gazdasági területek telekstruktúrájához alkalmazkodva, a gazdasági területeknek megfelelő
beépítés hozható létre.
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2.5

A meglévő épületállománnyal kapcsolatban

A módosítással érintett területek környezete kialakult épületállománnyal rendelkezik. A
fejlesztési területek üresek, jelenleg egyik területen sem található beépítés. A tervezett beépítések
a környezetükben lévő épületállományhoz illeszkedve jöhetnek létre.

2.6

Természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálatokkal kapcsolatban

A módosítással érintett területeket nem érinti országos ökológiai hálózat magterületének övezete,
ökológiai folyosó övezete vagy puffer terület. Táji- természeti értékvédelemmel érintett terület a
vizsgált területek egyikén sem kerültek lehatárolásra.
A területek közterületi zöldfelületét jellemzően az utakat szegélyező zöldsávok adják, melyek
extenzíven gondozott gyepes felülettel, illetve fás-cserjés beültetéssel rendelkeznek. A jelenleg
beépítetlen telkeken belül lévő zöldfelületek rendezésre szorulnak. A tervezett beruházás mellett
több szintes, változatos növényállományú zöldfelületek alakulhatnak ki.

2.7

A közlekedéssel kapcsolatban

2.7.1. Külső közlekedési kapcsolatok
A vizsgált területek közúti és tömegközlekedési kapcsolatai összesességben megfelelőnek
mutatkoznak. A területek Maglód belterületén lévő fejlett úthálózatnak köszönhetően jól
megközelíthetőek.
2.7.2. Belső közlekedés - gépjármű- ill. gyalogos
Jelentős csomópont vagy lámpás kereszteződés nem található a fejlesztési területeken belül. .Az
érintett területek megközelítését biztosító aszfaltburkolatú úthálózatok megfelelő mértékben
képesek a gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolítani. A tervezett beruházások
megvalósulásával együtt a forgalom is növekedésnek indul, mellyel a későbbiekben számolni kell.
2.7.3. Parkolás
A vizsgált területek beépített részein a telken belüli személygépjármű tárolás minden esetben
megoldott. A területek funkciójából és terepadottságaiból adódóan a széles keresztmetszetű
utcákon is lehetséges az ideiglenes személygépjármű elhelyezése.

2.8

A közműellátottsággal kapcsolatban

A meglévő beépítéssel rendelkező területrészek közműellátottsága kiépült, a meglévő közmű
infrastruktúra teljes mértékben képes az igényeket kiszolgálni. Az üres területeken történő
fejlesztések következtében a meglévő hálózat bővítésének igénye léphet fel.

2.9

A környezetvédelemmel kapcsolatban

A település, így a vizsgált terület is, kedvező helyzetben van zaj- és levegőtisztaság védelmi
szempontból. Kistérségi szinten elmondható, hogy jelentős légszennyező és üzemi zajforrás nem
található. A beépített részeken történő hulladékgyűjtés és elszállítás megoldott.
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A számottevő zaj- és levegőterhelés legfőbb forrása a vizsgált területeken a közlekedésből
származhat. Az 1. módosítással érintett terület határát képező Wodiáner utca a 3111 számú
országos mellékút vonalának részét képezi, míg potenciális szennyező forrásként a 3.
módosítással érintett terület mentén húzódik a település közigazgatási területén áthaladó 31.
számú főút.
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT MUNKARÉSZ
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3.1.

A tervezett beépítés bemutatása és a módosítás célja

Az érintett területeken önkormányzati elképzelés szerint Maglód kialakult beépítéssel rendelkező
területeihez kapcsolódóan új funkció, illetve meglévő funkciók bővítése tervezett.
A fejlesztések célja Maglód kialakult településszövetének fejlesztése, gazdagítása a helyi lakosság
igényeinek kielégítésével.
A tervezett beépítésekhez a korábbi szabályozás módosítása olyan mértékben szükséges, hogy a
területeken lévő területfelhasználási kategóriák és építési övezetek paraméterei biztosítsák a
beruházások megvalósulását. A módosítással érintett területeken az alábbiak tervezettek
önkormányzati szándék alapján:
1. módosítással érintett területen:
 önkormányzat elképzelései szerint egészségház létesítése tervezett a 199 hrsz-ú telken,
 az érintett telek és környezetének területfelhasználási kategóriájának és építési
övezetének módosítása az új beépítéshez illeszkedve Vt- jelű településközponti vegyes
területi kategóriában a tervezett oldalhatáros beépítési módhoz igazítottan.
2. módosítással érintett területen:
 kialakult állapot szerinti lakásszámhoz történő igazítás okán a kisvárosias lakóterület
kismértékű kiterjesztése tervezett,
 a hatályos településrendezési eszközökben az érintetett területre jelölt Lke jelű
kertvárosias lakóterület Lk jelű kisvárosias lakóterület kategóriájába kerül átsorolásra.
3. módosítással érintett területen:
 önkormányzati tulajdonú területeken gazdasági területek bővítése tervezett,
 az érintett terület Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató terület kategóriájába történő
átsorolására kerül sor.

3.2.

A területrendezési tervekkel való összhang igazolása

A módosítással érintett területek a 2011-ben módosított Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 2. mellékletét képező Szerkezeti Terv
szerint városias települési térség térségi területfelhasználási kategóriájában jelöli.
A tervezett módosításokat követően a fejlesztési területek térségi területfelhasználási kategóriája
nem változik.

3.3.

A Településszerkezeti Terv módosításának koncepciója

Maglód hatályos 23/2016.(III.2.) sz. Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének
módosítása szükséges a fejlesztéssel érintett területekre vonatkozóan.
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1. módosítással érintett területre vonatkozóan
(Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – Bajcsi-Zsilinszky utca által határolt
terület)
Az érintett terület a hatályos Településszerkezeti Terven Vt jelű településközponti vegyes terület
és Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriájában jelölt.
A terület központi elhelyezkedése és tervezett vegyes funkciója indokolja a Vt- jelű
teleplésközponti vegyes területfelhasználási kategóriába történő átsorolást. A javasolt
módosítás során az alábbiak szerint alakul az érintett terület területfelhasználása.
Hrsz.
193, 194/1,
194/2, 195,
196, 197, 198,
199
192, 200,
201/1, 201/2,
202, 203, 204,
205, 206,
207/1, 207/2,
208

Hatályos TSZT
szerinti területfelhasználás

Terület
(ha)

Tervezett TSZT
szerinti területfelhasználás

Területfelhasználás
változás

Vt

0,58

Vt

Vt

Lke

1,04

Vt

Lke ⇨Vt

TSZT-M1
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2. módosítással érintett területre vonatkozóan
(Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – vasút által határolt terület)
Az érintett területre vonatkozóan a hatályos Településszerkezeti Tervet a 23/2017.(III.16.) Kt.
határozat módosította. A jelen módosítás az Árpád vezér út – Erkel Ferenc utca – vasút vonala és
Sorompó utca által határolt lakóterületet érinti.
A meglévő kisvárosias lakóterület bővítésével a Sorompó utca keleti oldalán húzódó, a hatályos
TSZT-n Lke jelű kertvárosias lakóterület kategóriájában jelölt telkek a javaslat szerint Lk jelú
kisvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriájába kerülnek átsorolásra.
Hrsz.

Hatályos TSZT
szerinti területfelhasználás

Terület
(ha)

Tervezett TSZT
szerinti területfelhasználás

Területfelhasználás
változás

3369/2, /3,
/4, /5, /6, /7,
/8, /9,
3371/5, /6,
3373

Lke

1,05

Lk

Lke ⇨Lk

TSZT-M2

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu
www.kasib.hu

2358 – Maglód Város

69

Részterületeire vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása

3. módosítással érintett területre vonatkozóan
(Mende út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út által határolt terület)
A fejlesztésre kijelölt terület az önkormányzat tulajdonában áll. A terület környezetében
gazdasági területek húzódnak, melyek bővítéseként önkormányzati szándék szerint további
kereskedelmi szolgáltató funkció létesítésére szolgáló területek kerülnek kijelölésre.
Az érintett terület a hatályos Településszerkezeti Terven K-T jelű különleges beépítésre szánt
terület területfelhasználási kategóriájában jelölt. A tervezett fejlesztések megvalósulása céljából
a lehatárolt terület Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kategóriájába
javasolt sorolni.

Hrsz.
(088/2),
4262/2
4262/10 és új
telkek
4262/3, /4,
/5, /6, /7

Hatályos TSZT
szerinti területfelhasználás

Terület
(ha)

Tervezett TSZT
szerinti területfelhasználás

Területfelhasználás
változás

K-T

3,36

K-T

K-T

K-T

1,08

Gksz

K-T ⇨Gksz

Gksz

2,43

Gksz

Gksz

TSZT-M3
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3.4.

A HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításának koncepciója

Maglód hatályos 4/2016. (III.3.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítása szükséges a fejlesztéssel érintett területekre vonatkozóan.
1. módosítással érintett területre vonatkozóan
(Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – Bajcsi-Zsilinszky utca által határolt
terület)
Jelen módosítás során a vizsgált terület, illetve ezzel együtt a két építési övezetbe tartozó (Vt/5 és
Lke/2) 199 hrsz-ú telek teljes kiterjedésében Vt/5 jelű településközponti vegyes építési
övezetbe kerül.
A vegyes építési övezet a módosítással érintett területen magasabb beépítettségi százalékot
biztost, a korábbi 30% helyett 60%-ot, illetve az elhelyezhető épület magasságának megengedett
legnagyobb mértékét 5,5 méterről 7,5 m-re emeli. A telkeken belül létesítendő zöldfelület mértéke
a beruházás szempontjából is kedvezőbbé válik az építési övezet átsorolásával. A korábban
megjelölt 50% helyett a Vt/5 jelű építési övezet mindössze 10%-ot ír elő.
A Vt/5 jelű településközponti vegyes terület építési övezetének paraméterei közül az építési
övezetben kialakítható beépítési mód oldalhatárosra történő módosítása javasolt a
tervezett egészségház telepítésével összhangban.
Az építési övezet paramétereit a javasolt módosítással az alábbi táblázat foglalja össze:
a
1

2

Építési övezet
jele

8

Vt/5

b
c
A kialakítható telek

d

legkisebb
területe

kialakítható
legkisebb
telekszélessége/
mélysége

a beépítési
mód

900

-

O

e

f
Az építési övezetben
az épületa beépítettség
magasság
megengedett
megengedett
legnagyobb
(legkisebb)
mértéke
legnagyobb
mértéke

60

(-) - 7,5

SZT-M1
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h

a zöldfelület
legkisebb
mértéke

a
szintterületi
mutató
maximuma

10

-
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2. módosítással érintett területre vonatkozóan
(Liszt Ferenc utca – Árpád vezér útja – vasút által határolt terület)
A tervezett módosítás a területen lévő meglévő beépítések és beépítési intenzitáshoz történő
igazítást szolgálja a kisvárosias lakóterületi építési övezet kiterjesztésével. lakóterületek
bővítését szolgálja. A módosítással érintett részterület a hatályos Szabályozási tervlapon Lke/2
kertvárosias lakóterület építési övezetében jelölt, melyet a szomszédos kisvárosias lakóterületek
építési övezetével azonos -Lk/1 jelű- besorolásba kívánja sorolni.
A javasolt módosítással a részterület beépítettségi paraméteri a kialakult állapothoz igazodik,
ezzel együtt 30%-ról 40%-ra emelkedik, emellett a kialakítható zöldfelület legkisebb mértéke
telken belül a hatályos HÉSZ-ben megengedett 50%-ról 20%-ra csökken. Az építési övezetben
kialakítható fő rendeltetésű lakóépületek száma az 550 m2-t meghaladó telkek esetében kettőre
emelkedik, telkenként két főrendeltetés elhelyezhetőségének lehetőségével.
SZT-M2

3. módosítással érintett területre vonatkozóan
(Mende út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út által határolt terület)
A Mendei út mentén húzódó önkormányzati tulajdonban lévő módosítással érintett részterület a
hatályos Szabályozási terven K-T jelű beépítésre szánt különleges temető terület építési
övezetében került jelölésre a temető tartalék területeként. A módosítás az önkormányzat
szándékai szerint új gazdasági fejlesztési területeket biztosítana, mely az érintett részterület
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építési övezetének átsorolásával valósítható meg. Az érintett területek a fentiek ismeretében
Gksz/1 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetébe javasolt áthelyezni.
A javasolt módosítással a területen elhelyezhető funkciók mellett a beépítettségre és kialakítható
telekre vonatkozó paraméterek is kedvezőbbé válnak. Az érintett területen tervezett
telekstruktúra megvalósításához a Gksz/1 jelű építési övezetben kialakítható telek legkisebb
területének csökkentése javasolt az előírt 3000 m2-ről 1500 m2-re.
Az építési övezet paramétereit a javasolt módosítással az alábbi táblázat tartalmazza:
a
1

2

Építési övezet
jele

3
4

Gksz/1

b
c
A kialakítható telek
kialakítható
legkisebb
legkisebb
telekterülete
szélessége/
mélysége
(m2)
(m)

1500

-

d

e

f
Az építési övezetben

g

h

a beépítési
mód

a beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

az épület-magasság
megengedett
(legkisebb)legnagyobb mértéke

a zöldfelület
legkisebb
mértéke

a szintterületi
mutató
maximuma

rövidítés

(%)

(m)

(%)

(m2/m2)

SZ

35

(-) - 10,5

20

-

SZT-M3

3.5.

Településrendezési Terveknek való megfeleltetés

A jelen tervdokumentációba foglalt fejlesztési területekre vonatkozó módosítás a hatályos
magasabb rendű terveknek a későbbiekben is megfelel. A módosításokat követően a területek
térségi területfelhasználási kategóriája nem változik.
A terület a PMTrT szerint jelölt városias települési térség területfelhasználási kategóriájában
marad, változtatásra nem kerül.
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3.6.

Telepítési javaslat

1. módosítással érintett terület
Az önkormányzat által tervezett beruházás Maglód város belterületének központi részén lévő,
jelenleg üresen álló 199 hrsz-ú telket veszi célba. A tervezett szolgáltató létesítmény a Wodiáner
utca felől kerül megközelítésre.
Egészségház tervezett helyszínrajza

A létesítmény oldalhatáron álló beépítési móddal jön létre, L alakú formája a telek alakjához
igazodik. Az utcaképbe való illeszkedését segíti elő az épület jellemzően földszintes kialakítása,
nyeregtetős tetőformája és egyszerű homlokzati megjelenése.
A tervezett Egészségház épülete földszintes, részben emeleti kialakítással valósul meg. Az épület
több egységből áll, melyek különböző egészségügyi ellátásokat biztosítanak. Többek között
háziorvosi és fogorvosi szakrendelések lebonyolítására adnak helyet.
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Egészségház tervezett madártávlati képe

A tervezett beruházás során az érintett 199 hrsz-ú telken kerülnek kialakításra a létesítmény
személygépjármű elhelyezési igényeit biztosító parkolók, melyek a telek belső úthálózatán
érhetőek el.
Egészségház tervezett homlokzata a Wodiáner utca felől

Az épített és burkolt elemek mellett a telken több szintes növényállománnyal kialakított
gondozott zöldfelület létesítése tervezett. Az intenzív fenntartást igénylő zöldfelület esztétikai
szempontok mellett biztosítja a parkolók árnyékolását és ökológiai szerepet tölt be.
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2. módosítással érintett terület
A Kacsóh Pongrác utca mentén létrejövő új kisvárosias lakóterületen a szomszédos meglévő
kisvárosias jellegű családi házas beépítés megvalósítása tervezett. A telkeken több lakóépület
elhelyezése megengedett, melyek számára telken belül kerül biztosításra az előírásoknak
megfelelő mértékű zöldfelület és személygépjármű elhelyezésére szolgáló férőhely kialakítása.
A lakóépületek földszintes kialakítással kerülnek elhelyezésre egymás mellett, tetőformájuk a
környezetükben lévő beépítéshez alkalmazkodva nyereg illetve kontyolt nyeregtetővel
valósulnak meg.
3. módosítással érintett terület
A város belterületének északi részén haladó Mendei út mentén lévő fejlesztési területen az
önkormányzat szándékai szerint a meglévő gazdasági területek bővítéseként kerülnek kijelölésre
új gazdasági területek. Az érintett területre tervezett telekstruktúra a Mendei útról ágazó belső
úttal válik megközelíthetővé. A területen a kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeknek
megfelelő funkciójú és kialakítású létesítmények kerülnek elhelyezésre.
Gazdasági fejlesztési terület tervezett telekstruktúrája
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3.7.

Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok

3.7.1. Táj- és természetvédelem
A jelen tervezések során nem javasolt olyan változtatási szándék, mely jelentős hatást gyakorolna
a tervezési területek tájképi megjelenésére. A fejlesztési területeken nem található országosan
védett természeti terület, országosan vagy helyileg védett érték és az ökológiai hálózat területeit
sem érinti. Az 1. és 2. módosítással érintett területek egyedül az országos vízminőség védelmi
terület övezetébe esnek bele, mely Maglód közigazgatási területének nagy részére kiterjed.

3.7.2. Biológiai aktivitásérték változása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott biológiai aktivitás értékét a területek biológiai aktivitási értékének számításáról
szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint kell számítani. Az Étv. 8.§ (2) b) bekezdésében
megfogalmazott előírások szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a
település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás
értékéhez képest nem csökkenhet.” A tervezett változások azonban nem eredményeznek új
beépítésre szánt terület kijelölését, így a biológiai érték számítása nem szükséges.

3.7.3. Zöldfelületi javaslatok
Telken belüli zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
A tervezési területeken a zöldfelületi lefedettség mennyiségi követelményei változnak a
javaslatok során. A telken belül kialakítható zöldfelület mértékét a módosítás során javasolt
előírásoknak megfelelően kell kialakítani.
A telkeken a vizsgált területeken belül kialakult beépítéssel rendelkező részeihez hasonlóan
változatos fajokban gazdag, értékes növényállománnyal javasolt kialakítani. A telkek elő-, oldal-,
és hátsókertjeinek növénnyel való borítása nem csak esztétikai szempontból fontos, látványa
mellett kedvező klimatikus hatás érhető el a lakók részére. A lakóépületeken telepítendő
lakásonként egy felszíni parkolóhely kerül kialakításra, valamint a tervezett egészségház és
gazdasági létesítmények az OTÉK által előírt férőhelyek elhelyezését biztosítják telken belül,
melyeknek árnyékolását fásítással javasolt megoldani.
Közterületi zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
A meglévő beépítéssel rendelkező lakóterület gondozott zöldfelületekkel kerültek kialakításra,
melyek a széles keresztmetszetű utcák két oldalán húzódnak. Az utcákban változatos többszintes
növényállomány található a vizsgált terület beépített részén, mely példaként szolgál a beépítéssel
még nem rendelkező fejlesztési területeken tervezett közterület hálózat esetében.
Az egységes utcaképek létesítéséhez fasorok és cserjesávok telepítése javasolt. A helytől, valamint
a közművek elhelyezésétől függően egyoldali vagy kétoldali fasor telepítését kell megvalósítani. A
telepítés során figyelemmel kell lenni a meglévő és kialakuló közművekre, légvezetékekre is,
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érdemes alacsony gömb alakú lombkoronát nevelő fajokat alkalmazni. Törekedni kell a
homogenitásra, többször iskolázott sorfák alkalmazandók, a fák tőtávolságát a fajtól függően kell
meghatározni. A fajok megválasztásánál fontos szempont, hogy extenzíven fenntartható, az
élőhelyi adottságoknak megfelelő környezettűrő növények kerüljenek telepítésre. A fasorok
esetében a pótlást azonos fajú, fajtájú egyedekkel lehet elvégezni. A növénytelepítést az esztétikai
szempontok mellett a környezetminőség javítása is indokolja. Az igényes zöldfelületek kialakítása,
az utak menti területek rendezése a környezetre nézve jelentős mértékű pozitív hatást
eredményez.

3.8.

Közművesítési javaslatok

Maglód ma már a jól közművesített települések közé tartozik. Közműellátására a vízellátás, a
szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés
hálózati rendszere is kiépült. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés a legkevésbé
rendezett.
A közművek kiépítésénél fontos szempont, hogy a befogadó- illetve ellátó hálózat a területhez
kapcsolódóan kiépült, így a tervezett módosítások során kialakuló központi vegyes, lakó illetve
gazdasági területek megvalósulása során felülvizsgálni kell a meglévő hálózat
befogadóképességét, szükség esetén háttérfejlesztésekkel ellátni azt.
3.8.1. Vizi közmű fejlesztési javaslat
3.8.1.1. Ivóvíz ellátási javaslat
Maglód önálló vízellátását a területén létesített saját vízbázist és önálló vízhálózat képes ellátni. A
kutak vízbázis védelmét hidrogeológiai védőidom szolgálja, mely az 1. és 2. módosítással érintett
területet is érinti. A hidrogeológiai védőidomon belül az arra vonatkozó előírásokat figyelembe
kell venni.
A település központjában tervezett Egészségház ivóvíz ellátását a területen kiépült NA 150
KMPVC hálózat tudja biztosítani. A belterület határain lévő 2. és 3. módosítással érintett területek
NA 100 KMPVC vízhálózati elemhez csatlakoznak, mely a tervezett lakó és gazdasági funkciójú
beruházások ivóvízellátását képesek ellátni.
Maglód belterülete, így a fejlesztési területek tüzivíz ellátása is megfelelően kiépített, mely az
ivővíz hálózatra csatlakozik.
3.8.1.2. Szennyvízelvezetési javaslat
A településen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek végső
befogadója a gyömrői regionális szennyvíztisztító telep. A tervezési területek
szennyvízelvezetését szolgáló hálózat részben kiépült.
Az 1. módosítással érintett területet érintő Wodiáner utcán, Dózsa György utcán és BajcsiZsilinszky utcán ø20 KG-PVC elemekből megvalósított szennyvízcsatorna vezeték halad, melyre
az ingatlanok kapcsolódnak. A lehatárolt területen belül tervezett szennyvízcsatorna vonala
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került jelölésre, mely az érintett terület szennyvízelvezetésének biztosítására épül ki. A 2.
módosítással érintett területet határoló Liszt Ferenc utcán, az Árpád vezér útján és a Sorompó
utca egy részén szintén ø20 KG-PVC elemekből álló csatornahálózat biztosítja a szennyvíz
elvezetését, így a tervezett lakó funkciójú telepítését is. A 3. módosítással érintett terület és a
környezetében lévő gazdasági területek szennyvízhálózatának kiépítése tervezett.
3.8.1.3. Csapadékvíz elvezetési javaslat
A fejlesztési területeken a felszíni vízelvezetés esetében a nyílt árkos rendszer a jellemző. A nyílt
árkok nagy része szikkasztó árokként üzemel. Az árkok karbantartása nem rendszeres és nem
általános. A területekről elvezetett víz a Maglódi (17) csatornába kerül.

3.8.2. Energia közművek fejlesztési javaslata
3.8.2.1. Elektromos ellátási javaslat
Az 1. és 3. módosítással érintett területeken az elektromos ellátás légvezetékes, 22 kV-os
villamosenergia gerincelosztó hálózatáról üzemeltetett. A tervezett beruházások a meglévő
villamosenergia hálózatra csatlakozva részesülnek elektromos ellátásban. A 2. módosítással
érintett területet határoló Árpád vezér utcának egy szakaszán földkábeles kialakítású 22 kV-os
villamosenergia gerincelosztó hálózat került kiépítésre, mely a meglévő kisvárosias lakóterület
elektromos ellátását biztosítja. A kiépült hálózatra javasolt a tervezett lakó funkciójú telepítés
csatlakozása.
A tér- és közvilágításra is energiatakarékos lámpatestek segítségével a közlekedésbiztonság
szolgálatán túl olyan világítási rendszer kiépítése szükséges, amely reklámhordozó,
figyelemfelkeltő funkciót is betölt, de sem a közlekedési területre, sem a tervezési területeken
kívüli területekre bántó, vakító fényhatást nem okoz.
3.8.2.2. Gázellátási javaslat
Maglódon DN 160-as PE nagyközép-nyomású vezetékből középnyomású elosztóhálózat került
kiépítésre, mely biztosítja a település beépített területeinek gázellátását.
A vizsgált területek közül az 1. és 2. módosítással érintett területeken a földgázellátó hálózat
kiépült, melyre a tervezett beruházás során kialakuló létesítmények kapcsolódhatnak. A
gázellátást NA 63 PE és NA 90 PE hálózati elemek biztosítják az ingatlanok számára. A 3.
módosítással érintett terület közvetlen gázellátást szolgáltató hálózati elemmel nem érintett, a
(4262/9) hrsz-ú közterületi telek mentén haladó NA 90 PE hálózatra csatlakozhat.
3.8.3. Hírközlési javaslat
Maglód belterületén belüli légvezetékes hír- és távközlési hálózat jellemzően külön oszlopokra
szerelten épült. Ezekben az utcákban az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok. A
légvezetékes megoldás mellett földkábeles és optikai kábeles kialakítás is megtalálható a
településen. A vezeték nélküli távközlési szolgáltatók az érintett területeken kedvező
lefedettséggel biztosítani tudják a szolgáltatást. A vezeték nélküli szolgáltatást biztosító
bázislétesítmény a tervezési területeken belül nem üzemel.
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3.9.

Környezetvédelem

3.9.1. Levegő-tisztaság védelem
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a légszennyezettségi
határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell
alkalmazni.
A területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető,
üzemeltethető, amelynek légszennyezőanyag-kibocsátása a mindenkor hatályos jogszabályokban
előírt határértéket nem lépi túl. Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezést okoz.
Az építési tevékenység légköri terhelését egyrészt a gépjárművek, munkagépek kipufogógáz
kibocsátása okozza. Az egyes munkafolyamatok és a gépjárművek mozgása pedig
porkibocsátással jár, amely elsősorban a száraz hónapokban jelentkezik. Az építőanyagok,
berendezések, konténerek, munkaerő szállítását is gépjárművekkel oldják meg. Ezek az emissziók
szintén a levegőkörnyezet terhelését okozzák. Összességében az építési tevékenység
levegőkörnyezet terhelése kismértékű.
A tervezett beruházások a területek megközelítést biztosító útvonalakon nem generálnak jelentős
többletforgalmat, így számottevő légszennyezést nem okoznak. Emellett a telepítésre javasolt új
funkciók sem érzékenyek a meglévő közlekedésből származó levegőterhelésre.
A kedvezőbb levegőminőség eléréséhez javasolt a zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek
megőrzésével és fejlesztésével, többszintű út menti növénysávok kialakításával, a terület
kondicionáló hatása és mikroklímatikus viszonyai tovább javíthatók. Levegőtisztaság-védelmi
szempontból a fasorok mellett a cserjéknek is kiemelkedő környezetvédelmi jelentősége van a
közlekedésből származó, légszennyezés káros hatásainak csökkentésében.
3.9.2. Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme
A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani. A talaj- és talajvizek
állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. A
technológiai eredetű szennyvíz tisztítását a vonatkozó rendeletek szerint a telephelyeken belül
kell megoldani. Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a
befogadóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell. Semmilyen tevékenység nem
folytatható a területen, amely a víz és a talaj határérték feletti károsodását okozhatja. A
telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a
vonatkozó, mindenkor hatályos, jelenleg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell
betartani.
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3.9.3. Zaj- és rezgésterhelés
Meglévő rezgés- és zajszennyezést okozó objektum a módosítással érintett terület környezetében
nem helyezkedik el. A tervezés során nem kerül kialakításra, olyan létesítmény, mely jelentős zajés rezgésterhelést eredményez.
Közlekedésből származó zaj
Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak
esetén új védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének
határértékeit kell figyelembe venni.
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A területeken a forgalom kismértékű növekedése kelthet közlekedésből származó zajt. Az 1. és 2.
módosítással érintett területek környezete jellemzően lakó funkciót lát el, mely nem kelt
számottevő káros zajkibocsátást. A 3. módosítással érintett terület a Mendei út mentén húzódik,
mely a 31. számú főút részét képezi. A főút jelenleg is számottevő forgalmat lát el, mely hatással
van környezetére. A tervezett gazdasági fejlesztés várható forgalmának zajkeltő hatása elenyésző
a főúton haladó forgalom mértékéhez képest.
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj
A tervezési területeken belül, illetve azok környezetében, jelentős üzemi jellegű zajterheléssel
nem kell számolni.
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj
A területen az építkezések okozta időszakos zajterheléssel is számolni kell. Erre vonatkozóan a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
szóló együttes rendelet 2. melléklete az alábbi határértékeket határozza meg:

3.9.4. Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a
hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.
A településen a keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és elszállításáról a
településen működő szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is
gondoskodni.
A várható építkezések során keletkező építési törmelékek kezelése külön figyelmet érdemel. A
szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő anyagok
felhasználásával történhetnek.
2017. november hó
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