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BEVEZETÉS 

Bodony Község Önkormányzata a 65/2005.(X.27.) számú önk-i határozattal jóváhagyott a 
településszerkezeti terv, és a VÁTI által készített Bodony Község Önkormányza 10/2012 (VIII.2.) 
számú rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezi a 045-tel 
kezdődő hrsz-ú területekre vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) 
bekezdés alapján. 

Tulajdonosi kezdeményezésre a területen olyan hagyományos tájgadálkodás biztosítása a cél, ami a 
hagyományos tanyákhoz, kisebb majorokhoz hasonlóan növénytermesztésre és állattenyésztésre is 
alkalmas építési feltételeket biztosíthat, miközben a településen és Magyarországon honos állatfajok 
tenyésztése és bemutatása, a hagyományos biogazdálkodással történő növénytermesztés és oktatás 
folyhat a mezőgazdasági területen.  

Bodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a zükséges szakmai dokumentumok benyújtásával az egyeztető eljárás lefolytatását a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § biztosított lehetőséggel élve és megbízta a Berek Tájépítész 
Iroda Kft-t. készítse el Bodony Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának, 
Szabályozási tervének módosítását.  

A tárgyi terület egyeztetése a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben rögzített eljárásrend szerint, de a 
45.§ (2) bekezdését figyelembe véve a „hatályos” TSZT és HÉSZ módosításaként lefolytatható, és az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerinti tartalmú dokumentációként készíthető. 

Bodony Önkormányzata a település egészére 2012. augusztusában hagyta jóvá a településrendezési 
eszközök közül a helyi építési szabályzatot. 

 65/2005.(X.27.) számú önk-i határozattal jóváhagyott a településszerkezeti terv,  

 Bodony Község Önkormányza 10/2012 (VIII.2.) számú rendeletével került jóváhagyásra a 
település Helyi építési szabályzata 

A jóváhagyott településszerkezeti tervhez, valamint a Község Önkormányzatának 10/2012 (VIII.2.) 
számú  rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzat és mellékletét képező Szabályozási tervhez 
részletesen kidolgozott megalapozó vizsgálatok és javaslatok készültek. Elkészült a Környezeti 
vizsgálat a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján.  

A Korm. rendelet 2. számú melléklet szempontjait figyelembe véve, jelen módosítási szándék a 
hatások és a hatásterület jellemzői alapján nem okoznak újabb negatív változást a hatályos tervben 
feltártakhoz képest, ezért a hatályos tervhez készült környezeti  vizsgálatban szereplő elemzéseken 
túl egy új környezeti vizsgálati dokumentáció a rendezési terv vonatkozásában nem tud új 
eredményeket felmutatni.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.), valamint az örökségvédelmi 
hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján az örökségvédelmi 
hatástanulmányt a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében kell elkészíteni. A Kötv. 66. § alapján a (1)-(2) bekezdése alapján nem kell 
örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, amennyiben a készült, és az tíz évnél nem régebbi, 
illetve, ha a véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés 
alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Mivel elkészült az örökségvédelmi 
hatástanulmány a 2012-ben jóváhagyott településrendezési eszközökhöz, ezért a Kötv. szerint nincs 
szükség új hatástanulmány elkészítésére. 

Jelen tervdokumentáció a településfejlesztés és településrendezés varható hatásait ismerteti az 
egyes szakági fejezetekben részben a korábban elkészült megalapozó vizsgálatok felhasználásával, 
frissítésével. 
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A jelenlegi Településrendezési tervek módosítása nem jelenti a korábbi Településrendezési terv teljes 
felülvizsgálatát, ezért az alátámasztó munkarészek csak a módosítás tárgyában szereplő területekre 
vonatkozó, a módosítások által szükségessé vált kiegészítéseket tartalmazzák. Az alátámasztó 
munkarész azonban az előzőhöz képest jóval több információt tartalmaz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően. A jóváhagyandó munkarész azonban a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet adta lehetőségeket kihasználva az OTÉK 2012. augusztus 6-ai állapotának 
megfelelően készül. 

1. JELEN MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

Bodony Község 045-tel kezdődő hrsz-ú területekre vonatkozóan olyan hagyományos tájgadálkodás 
biztosítása a cél, ami a hagyományos tanyákhoz, kisebb majorokhoz hasonlóan növénytermesztésre 
és állattenyésztésre is alkalmas építési feltételeket biztosíthat, miközben a településen és 
Magyarországon honos állatfajok tenyésztése és bemutatása, a hagyományos biogazdálkodással 
történő növénytermesztés és oktatás folyhat a mezőgazdasági területen.  Szándék a településen élő 
gyermekek, a Waldorf óvodások és iskolások, valamint a környéken tanuló gyermekek és családjaik 
ismereteit bővítése a személyes megtapasztalás által. A tulajdonos célja összhangban van a település 
céljaival, ami részben a szűkebb térségben segítené újra elterjeszteni a hagyományos gazdálkodás 
módszereit és bemutatni annak szépségeit, és előnyeit. 

Részlet a Falusi Waldorf óvoda, Iskola és Nevelési Központ kezdeményezés programjából. 

A Falusi Waldorf Óvoda, Iskola és Nevelési Központ Kezdeményezés a szellemi alapokra épülő, a helyi 
társadalmi és természeti környezethez szervesen kapcsolódó, a gyermekek egyéni fejlődésének 
megfelelő elméleti, művészeti és gyakorlati területekre kiterjedt tantervvel, kisebb létszámú 
osztályokkal működő Falusi Waldorf iskola alapításához kapcsolódik, amely nyitott befogadni a 
tanulási nehézségekkel küzdő, érzékszervi, érzelmi és szociális érzékenységű gyermekeket is. 

Akarati nevelést szeretnének megvalósítani természetközeli módon, közös tevékenységek útján, az 
életkornak megfelelő tantervi ritmusban, közösségi formában. A kezdeményezéshez kapcsolódó 
egyének és közösségek olyan új együttműködési, tanulásifejlődési formáit keresik, melyben az iskola 
szellemi kutatóműhelyekből, pedagógiai, kulturális, szociális és gazdasági tevékenységeket folytató 
egységekből felépülő hálózat tagjaként működik, és a kor pedagógiai, szociális, gazdasági és egyéb 
kihívásaira felelni képes. 

A farm alapú nevelés „Részt veszek benne, tehát vagyok!” Jövőbe mutató módon közelítik meg azokat 
a tényeket, amelyek ma a földet és az emberi életet fenyegetik. Korunk gyermekeinek szüksége van a 
földdel, a természeti világgal való mélyebb kapcsolatra, nagyobb figyelemre, több gyakorlati tanulásra 
és céltudatos munkára a természetben, gazdaságban, otthon. 

 A farm alapú tanítás sokféle területet átfogó, tevékenységközpontú, tapasztalati alapokon 
működő nevelés, a leghatékonyabb és legígéretesebb környezeti nevelési forma.  

 A farmon történő tapasztalati, gyakorlati tanulás önbizalomra, öntudatosságra, egyéni és 
kollektív felelősségvállalásra nevel, amely a fenntartható társadalmi fejlődés irányába vezet.  

 A farmon zajló praktikus tanítási órák erősítik az iskolában történő elméleti tanulást. A 
gyermek nyitottá válik a természetre, annak ritmusára, megragadhatja és tapasztalhatja az 
élőt, az életösszefüggéseket, valós élményeket szerez valódi minőségekről, mindez pedig a 
világ mélyebb megértéséhez vezet. 

 A gazdaságban végzett munka segíti a földről való gyógyító gondolatok kialakítását, a 
természet és az emberi munka, az egyén és a közösség tiszteletének kialakulását; a 
kapcsolódást a környezeti elemekhez és a mindennapi táplálékhoz. 

 A biodinamikus farmon, gazdaságban végzett munka lehetőséget ad az érzékelések 
megtapasztalására, érzékek fejlesztésére, ápolására, hangsúlyt kap az érző-akarat fejlesztése, 
a kétkezi munka, a kísérletezés élménye, felfedezés öröme: A kéz ügyesedik, az elme 
fényesedik, a lélek gazdagodik. 

FarmIskola: „Szükségletből életszerűen”: Speciális helyi tanterv alapján, melyben kiemelt hangsúlyt 
szánnak az élet- és élményszerűségnek az évkörhöz igazodó tevékenységekkel, kétkezi munkával, a 
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napiheti ritmusokkal, a föld-állat kapcsolattal, művészeti-kézműves tevékenységekkel, egyéni 
kíséréssel. Életszerűen, a gyerekekből, a családokból és a közösségből kiindulva szeretnének dolgozni, 
hogy a Természet – Élet – Művészet – Ember teljességének megtapasztalásából nőjenek fel a 
gyermekek. Olyan új tanulási-fejlődési utat kínálnak, amely új pedagógiai tapasztalatokat nyújt, új 
társadalmi kihívásokra igyekszik felelni, és egy új szociális kultúra alapjait teremti meg.  

FarmIskola Szakmai Műhely: A farm alapú tanítás-nevelés összetett, sokféle területhez kapcsolódik, 
ezért szükségesnek tartják, hogy az érintett szakterületek képviselői megismerjék egymást, elinduljon 
egy közös gondolkodás, együttműködés, amely lehetőséget ad a tapasztalatcserére, ötletek, megoldási 
módok közvetítésére, hospitálásra, kapcsolatépítésre, hálózat kialakítására. Szeretnék tovább erősíteni 
és bővíteni a nemzetközi kapcsolataikat is hasonló szellemiségű iskolákkal, pedagógusokkal és 
szervezetekkel. Tervezik olyan gazdasági jellegű tevékenységek, szolgáltatások beindítását, melyek az 
iskola szellemiségével és a fenntartható életmóddal összhangban vannak, valamint anyagi bázist is 
jelenthetnek a közösség számára. Ennek érdekében erősítik meglévő kapcsolataikat a hasonló 
szellemiségű kezdeményezésekkel, közösségekkel, vállalkozásokkal és szeretnének minél inkább az 
önfenntartáshoz közelíteni. 

A fejlesztési céloknak megfelelően olyan olyan beépítésre nem szánt különleges területhasználat és 
övezet létrehozása a cél, ami a fenti célok elérése mellett biztosítja a tájkép védelmét, a 
hagyományos mezőgazdálkodási táj fennmaradását. 

Hatályos TSZT- általános mezőgazdásági terület Hatályos SZT- általános mezőgazdásági terület övezete 

  

A megfogalmazott célok összhangban vannak a település koncepciójában és a TSZT-ben rögzített 
önkormányzati településfejlesztési döntésekkel.  

A tervezett módosítások nagyságrendje és tartalma nem indokolja a Településfejlesztési koncepció 
módosítását, jelen településrendezési eljárásban arra nem kerül sor. 

1. Bodonyban a 045-tel kezdődő hrsz-ú területek esetében szükséges lehet a TSZT módosítása, de 
koncepcionális, településszerkezetet meghatározó tartalmi elemeket nem érint. Továbbra is 
beépítésre nem szánt terület marad a módosítással érintett terület.  
 
Továbbra is egyfajta mezőgazdasági területhasználat segítése a cél sajátos, különleges 
beépítésre nem szánt területhasználattal „mezőgazdasági jellegű” övezet létrehozásával. 
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2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP  

A rendezési tervmódosítás alaptérképe Bodony Önkormányzata által korábban megvásárolt 
földhivatali nyilvántartás alapján készült.  Folyamatban van a módosítással érintett területre 
vonatkozóan a szabályozási terv alapján egy telekalakítási kérelem. A papír alapon frissen kikért 
földhivatali alaptérképen nincs ellentmondás a 2012-es állapothoz képest, ezért a korábban 
felhasznált digitális alaptérkép kerül felhasználásra. 

Hatályos SZT Földhivatali alaptérképek 

 

 
Jelen egyeztetési anyag csak a tartalmilag változással érintett településszerkezeti és Szabályozási terv 
tervlapjainak kivonatát tartalmazza. 
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3. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉS AZ EGYEZTETÉSRŐL 

Bodony Önkormányzata a tervezési feladat vonatkozásában azzal összhangban a településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítási eljárásának megindítását önkormányzati 
döntéssel támasztották alá.  
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

2008-2010 folyamán a hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv alátámasztásaként a Bodony teljes 
területére készült komplex vizsgálatok aktualizálása megtörtént, ezek felhasználásával és szükség szerinti 
kiegészítésével készült jelen megalapozó vizsgálat. 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Fejlesztési- és 
Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

Az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatának mellékleteként elfogadta az Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). 

„a Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi 
dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 
tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja, 
valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, 
illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Programhoz vállalásaihoz illeszkedve hosszú 
távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.”  

„a Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, 
környezeti és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a 
programtervezés és a megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg a 
fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a 
kedvezményezett térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban” 

Az OFTK előzményeit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) és az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005-ben fogadták el. Az azóta eltelt időszak alapján 
megállapítást nyert, hogy a területfejlesztési politika céljai nem kellően érvényesültek és 
időarányosan sem teljesültek. Az OFTK megfogalmazza Magyarország helyét a világban, Európában, 
Közép-Európában, a Kárpát-medencében. Megállapítja az ország gazdasági jellemzőit, társadalmi 
erőforrásait, a környezeti hatásokat, a térszerkezeti folyamatokat (utóbbi vonatkozásában különös 
tekintettel Budapest és a vidéki országrész kapcsolatára, a roma népesség területi szegregálódásához 
vezető sorsára, valamint a határ menti térségek jellemzőire). 

Az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzései között meghatározza a nemzeti jövőképet, 
a hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzéseket, a középtávú (2014-2020) fejlesztési 
prioritásokat, a horizontális szempontokat és alapelveket, a fejlesztéspolitikától elvárható 
eredményeket. Területpolitikai irányok és teendők c. fejezetében tér ki a térszerkezeti jövőképre, a 
hosszú és középtávú fejlesztési célkitűzésekre, horizontális szempontokra és alapelvekre, a 
fejlesztéspolitikától elvárható eredményekre.  

A tervezési feladat Bodony közigazgatási területének egy részét érinti, így jelen esetben a 
településhálózati összefüggések nem relevánsak. A feladat lokalitása nem teszi szükségessé a 
területfejlesztési dokumentumokkal való összevetést sem. Ugyanakkor annyit érdemes megjegyezni, 
hogy mind az OFTK, mind a jóváhagyott Heves megyei Területfejlesztési Koncepció megerősíti azt, 
hogy Magyarországnak egyik lehetséges, részben új kitörési pontja lehet a gazdasági fellendülés 
megvalósítása során az öko- és egészségturizmus, amelynek kiváló adottságai találhatók Bodonyban, 
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és amelyek fejlesztését Bodony már a településfejlesztési koncepciójában is megfogalmazott. 

Ezért részletesebb elemzés nélkül is elmondható, hogy az önkormányzat célkitűzéseit erősítő javítási 
szándék közvetlenül illeszkednek az OFTK és a Heves megyei Területfejlesztési Koncepció 
célkitűzéseihez. 

Bodony esetében a településnek a védett természeti-táji környezetbe való harmonikus 
beágyazottsága miatt, a szomszédos településekkel való összenövés, illetve a területi szétterülés 
veszélye nem fenyeget, a község alvó-település jellege miatt az élhetőséget és a természeti 
adottságokat, talajpusztulást, talajvízszint-csökkenést eredményező ipari, vagy barnamezős területek 
nem veszélyeztetik, vagy veszélyeztetetségük megszüntetése folyamatban van. 

Bodonyt lényegében elkerülték az elmúlt évtizedekre jellemző mértéktelen, túlburjánzó fejlesztések, 
a jelentkező fejlesztési igények ez ideig kiegyensúlyozott területhasználattal, az épített és környezeti 
értékek megóvásával összhangban valósultak meg. 

1.2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.2.1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

A különböző térségi között vannak törvényi szintre emelt területrendezési tervek, különböző 
igazgatási és regionális szervezetek által elfogadott stratégiai tervek és programok. Mindezen 
dokumentumok közül a településrendezésre legmeghatározóbb az Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) illetve a Heves Megyei Területrendezési Terv, melyek a településrendezési tervezés 
lehetőségeit behatároló területrendezési tervekké váltak. Az elmúlt két évben a településrendezést 
befolyásoló jogszabályok mindegyike változott, többször is. Az OTrT módosítása 2014. január 
elsejétől hatályos. 

Az OTrT különböző mellékletei meghatározzák a térségen belül is a szerkezeti terv elemeit, valamint 
további térségi övezeteket, melyekre vonatkozóan külön előírásokat foganatosít. Ezek a 
lehatárolások tovább pontosodtak a Heves Megyei Területrendezési tervben. A OTrT módosításával 
azonban megszűntek eddigi országos és térségi övezetek, és létrejöttek újak, melyek vizsgálatát az 
OTrT 31/B. § rendelkezései határozzák meg.  

Az Ország új Szerkezeti Terve a tervezési területet  vegyes térségként határozza meg. 

   Szerkezeti 
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OTrT 31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 

hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket 
kell alkalmazni: 

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §-a előírásainak 

alkalmazásával kell kijelölni, - nem érinti országos műszaki infrastruktúra a tervezési területet. 
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e 

törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, - a HmTrT térségi 
kategóriának megfelelően kell alkalmazni az OTrT előírásait, ahol mezőgazdasági térségben 
található, aminek teljes mértékben megfelel a mezőgazdasági területfelhasználás, és övezet. 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

 
http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ 
  

Erdősült terület található a tervezési terület déli-délnyugati részén, de nem érinti az erdő 
adatállományban szereplő erdőket, ezért a hatályos településrendezési eszközök továbbra is 
megfelelnek az OTrT előírásának.  

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok 
erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus 

http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/
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hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló 
építmények helyezhetők el. 

8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.  

 (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető. - nem 
érintett a módosítandó terület sem az (1) sem a (2) bekezdés területeivel, mert Bodony 
területei nem tartoznak a kataszterek egyikébe sem.  

9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 

meghatározni, – az HmTrT figyelembe vételével készült a terv 

b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási 
területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek 
szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés 

indokolt. – nem érinti országos műszaki infrastruktúra a módosítással érintett területeket, a 

hatályos tervekben feltüntetett műszaki infrastruktúra-hálózatok megfelelnek az előírásoknak 
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának 

meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás 

lehetőségét. - országos és térségi nem érinti a módosítással érintett területet, a kapcsolódás 
biztosított a hatályos tervekben 

9/A. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák 
közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben 

beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. – nem érintett a 
település. 

10. § (1) Az 1/5-1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 
területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő 
ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

 (2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi 
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 
területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét - 
érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(3) Az 1/8-10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 
területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - 
érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt települések közigazgatási területét - térség esetén a 
megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti 
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények 

miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. – nem érintett a módosítandó területek az (1)-(4) 
bekezdés hálózati elemeivel 

11. § A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei területrendezési 

tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel.– bányatelek megállapítás még a 2012 
jóváhagyásokat megelőzően megtörtént, a módosítást nem érinti. 

Az OTrT országos övezeteket is meghatároz.  
OTrT 31/B. §  
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell 
alkalmazni, 



BODONY BODONY – 045-TEL KEZDŐDŐ HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓAN  

TSZT, HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015  ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
                 

  

15 

 

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak 
figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni. 

 

OTrT - ökológiai hálózat övezete 
nem érinti a módosítással 
érintett területet. 

OTrT - kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezete 
nem érinti a módosítással 
érintett területeket 

OTrT - országos 
vízminőségvédelmi terület 
övezete nem érinti a 
módosítással érintett területet 
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OTrT - kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezete 
nem érinti a települést és a 
módosítással érintett területeket 

OTrT - jó termőhelyi adottságú 
szántóterület nem érinti a 
települést és a módosítással 
érintett területeket 

OTrT - tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete a teljes 
közigazgatási területet érinti  

 

  

 

 

OTrT - világörökségi és 
világörökség várományos terület 
övezete nem érinti a 
közigazgatási területet  

OTrT - nagyvízi meder terület 
övezete és a Vásásrhelyi terv 
nem érinti a települést 

OTrT - kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete nem 
érinti a települést sem 

 

 

 

 

 
 
12.§ (7) ... A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezetek előírásait is 

alkalmazni kell. (Lásd a következő fejezet) 
(8) Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell 

alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal 
együtt kell alkalmazni. 
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12/A. § (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. 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki. – Nem érintett a módosítandó terület. Nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése.  
 (2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. Nincs folyamatban bányatelek 
kialakítás. 

14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. – Nem érintett a település. 

1.2.2. A Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló rendelet  

Az OTrT-ben rögzített szerkezeti elemeket és a térségi övezeteket a Heves Megye Területrendezési 
Tervéről szóló Heves Megye Közgyűlése 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelete pontosítja a megye 
területén, mely módosításra került a 10/2010. (V.07.) HMÖ rendelettel. 

A módosítással érintett terület a mezőgazdasági térségben található, ahol az OTrT 6. § (2) szerint: A 
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül „legalább 85%-ban mezőgazdasági 
terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni” a 
település területét, „a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási 
egység nem jelölhető ki;” 
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Bodony térségei a http://gis.teir.hu/rendezes_heves_trt alapján 

Bodony közigazgatási területe 2 897,000 ha 

Települési térség 237,554 ha 

Mezőgazdasági térség 1223,789 ha 

Erdőtérség 1270,991 ha 

Vegyes térség 164,666 ha 

A tervezési terület a TSZT-en és a SZT-en is beépítésre nem szánt különleges területként kerül 
meghatározásra, ami megfelel az előírásoknak. 

A településrendezési eszközök 2010 – a HmTrTmódosítást követően – után történt módosítása a 
térségi előírásoknak megfelelő területhasználatot jelölt meg, ezért azoktól eltérés számolására nem 
volt szükség. 

A település közigazgatási területén a mezőgazdasági térség nagysága: 1 223,789 ha, míg a tervezési 
terület nagysága 14,309 ha, ami a mezőgazdasági térsének  1,147 %-a, ezért a mezőgazdasági 
területhasználattól eltérő, beépítésre nem szánt különleges területhasználat is megfelel az 
előírásoknak. 

Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 

HmTrT 5. § 

(2) A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a 
következő szabályokat kell alkalmazni: 
.... 

 a megyei tervben jelölt mezőgazdasági térséget a településrendezési tervben legalább 85%-ban 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 

lakóterület és különleges területfelhasználási egység nem jelölhető ki. – Nem kerül kijelölésre a 
módosítással érintett területen beépítésre szánt különleges, vagy nagyvárosias lakóterület. A 
hatályos településrendezési eszköz is és a tervezett is megfelel az előírásnak. 

Az OTrT és az HmTrT térségi övezeteket is meghatároz.  
OTrT 31/B. §  
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell 
alkalmazni, 

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban 
foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az 
MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gis.teir.hu/rendezes_heves_trt


BODONY BODONY – 045-TEL KEZDŐDŐ HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓAN  

TSZT, HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015  ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
                 

  

19 

 

HmTrT térségi övezetek 

HmTrT - Magterület övezete, ökológiai folyosó 
övezete, puffer terület övezete nem érinti 
módosítással érintett területet 

HmTrT országos komples tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete nem érinti módosítással érintett területet. 

 

  

 

 

HmTrT - ásványi nyersanyaggazdálkodási terület 
övezete nem érinti a települést  

HmTrT - földtani veszélyforrás területének övezete a 
teljes közigazgatási területet érinti 

 

 

 
 

HmTrT - Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem 
érinti a települést 

HmTrT - kiemelt fontosságúhonvédelmi terület övezete 
nem érinti a települést 

 
 

HmTrT - Nagyvízi meder terület övezete nem érinti a 
települést 
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HmTrT   

7. §  (3) A megyei övezeti szabályok általános és övezeti előírásai az OTrT szerinti szabályozás előírásaival, a 
kiemelt térség szabályozási előírásaival, és a térségi szabályozás övezeti tervlapjával együtt alkalmazandó. 

(4) Adott térségi övezetben a megyei övezeti szabályok a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaival 
együtt alkalmazandók. Ahol a megyei szabályok nem tartalmaznak külön előírást, ott az ágazati előírásokat 
kell figyelembe venni.  

OTrT 
30. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a 

település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény 

alapján jelölhető ki. – a településen a hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák a 
földtani veszélyforrások lehatárolását, amihez a HÉSZ előírásokat is megfogalmaz. Geológiai 
szakvélemény kérhető az építési engedéyhez. 

 
A fenti igazolásokat követően kijelenthető, hogy a hatályos valamint a javítást követő 

településrendezési eszközök is megfelelnek az OTrT és a HmTrT előírásainak. 

1.3. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 
fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

A tervezési terület Bodony közigazgatási területének egy részét érinti, közvetlenül nem határos 
szomszédos településsel, településhatárokon átnyúló tervezett infrastruktúra elemek nem érintettek. 
Így a szomszéd települések szerkezeti terveinek vizsgálatára nem kell, hogy sor kerüljön jelen 
tervezési feladatban. 

1.4. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása. A településfejlesztés és -
rendezés kapcsolata 

1.4.1. A település jövőképe 

Bodony legfőbb értéke a természeti adottsága, természetközeli állapota. Fontos, hogy a település a 
jelenlegi értékeinek megőrzése mellett a mai igényeket is kielégítő turisztikai célponttá, Parádsasvár 
és Parádfürdő mellett részévé váljon a két település turisztikai vonzerejének, illetve, hogy azokat 
kiegészítse. Ehhez jól illeszkedik a tervezési feladat céljául megfogalmazott hagyományos 
tájgazdálkodást folytató terület, amely a későbbiekben akár turisztikai célponttá fejlődhet a tervezett 
tevékenységek megvalósulásával.   

1.4.2. Településfejlesztési alapcélok 

A koncepció megfogalmazta Bodony jövőképét, mely tartalmazza a természeti értékek fenntartását, 
a tájharmónikus településközpont és a megfelelő infrastruktúra kialakítását, a sokszínű közösségi élet 
fejlesztését, a helyben-foglalkoztatás növelését, a családi vendéglátás segítségével a nyári 
nagyrendezvények megteremtését és a patriotizmus növelését. 

A község társadalmi rétegzettségének feloldását c élzó teendők között szerepel a megfelelő méretű 
óvoda létrehozása, a nemzetiségek egymáshoz közelítése, hagyományőrzés fejlesztése, közösségi ház 
bővítése. Ennek érdekében fokozni kell az intézmények közötti kommunikációt. 

A gazdasági fejlődés érdekében megfogalmazott feladatok a vállalkozás-támogatási politika 
kidolgozása, vállalkozási terület kijelölése, távmunka elterjesztése, szolgáltatások fejlesztése mellett a 
lakosság vendéglátási-gyermeküdültetési hajlandóságát is tartalmazzák. 

A térszerkezet és az infrastruktúra fejlesztése elsősorban a község központjának kiterjesztését és 
alközpontok létrehozását, valamint az úthálózattal kapcsolatos korszerűsítéseket célozza. Emellett 
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turisztikai célú fejlesztést, a közlekedési kapcsolatok javítását, a közlekedés-biztonság növelését, 
útépítések során bérelhető kábelcsatornák kialakítását irányozza elő.  

A fenntartható fejlődés alapja a fenti célok rövid, közép és hosszú távú terveinek kidolgozása.  

1.4.3. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A tervezési területre, illetve a fejlesztési szándékok megvalósítására ez idáig nem született 
településrendezési szerződés. 

1.5. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

A belterület fejlesztésének célja az idegenforgalom növelése munkahelyek teremtésével. A 
fejlesztendő területek kapcsolódnak a természeti adottságok kihasználásához. Az elhatározásokhoz 
szükséges idegenforgalmi célú területek fejlesztése is. 
 

Hatályos TSZT – általános mezőgazdasági   területfelhasználású a tervezési terület 

 
 

Hatályos külterületi SZT – általános mezőgazdasági övezetben található a tervezési terület 
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Az önkormányzat eldöntötte, hogy a ma hatályos településrendezési eszközök fő keretein belül kell 
módosítani a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet úgy, hogy továbbra is biztosított 
maradjon a terület fejlesztési lehetőségeinek illesztése Bodony településfejlesztési koncepciójához 
igazodóan. 

A megyei területrendezési terv tartalmazza azt a célt, hogy a zsáktelepülés összeköttetése kiépüljön észak felé, de a 
tervezett út nyomvonala nem érinti a módosítással érintett településrészt. 

A település fő szerkezeti elemei nem változnak, sem a módosítással érintett területen belül sem 
azon kívül. A főközlekedési utak nyomvonala nem változik meg.  

A településszerkezeti tervben a terület-felhasználási egységekre meghatározásra került a 
megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség, ami nem kerül növelésre a tervben.  

1.5.1. A hatályos HÉSZ megállapításai 

A lentebb beidézett HÉSZ övezetei, illetve előírásai nem biztopsítják a módosítással érintett területre 
vonatkozó fejlesztési célokat, ezért szükséges új területfelhasználást és új övezetet meghatározni a 
területre vonatkozóan. 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

Általános előírások 

27. § 

(1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel 

közvetlenül kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, 

ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is 

figyelembe kell venni. 
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(2) Mezőgazdasági területen csak tájbaillő, a helyi építési hagyományoknak megfelelő jellegű, 12 mes 

épületszélességig magastetős (dominánsan nyeregtetős), minimum 30°, maximum 45° tetőhajlásszögű épület 

létesíthető. Épületcsoportnál azonos dőlésszögű, héjalású tetőkialakítástkell alkalmazni. 

(3) A mezőgazdasági terület övezeteiben a terv jóváhagyása előtt már meglévő lakó és gazdasági épületek a 

kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben egyéb hatósági előírásoknak 

megfelelnek). 

(5) A mezőgazdasági területek a tájjelleg, tájhasználat, tájképi és környezetvédelmi érzékenység, valamint a 

beépítettség intenzitása, és építési lehetőségek szerint a következő mezőgazdasági övezetekbe tartoznak: 

a) általános mezőgazdasági terület övezete (Má), 

b) korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület övezetei (Mko), 

c) kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk). 

 

Részletes előírások 

Má Általános mezőgazdasági terület 

28. § 

(1) Az általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel közvetlenül 

kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, továbbá lakóépület helyezhető el. 

(2) Általános mezőgazdasági területen a kialakítható telek területe 5000 m2-nél kisebb nem lehet. 

(3) Az övezetben (jelenleg jellemzően szántó művelési ágú területek) az építmények elhelyezésének és 

kialakításának feltételei a következők: 

a) Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén: lakó-, és gazdasági épülettel: min. 10 ha (100 

000 m2) gazdasági épülettel: min. 5 ha (50 000 m2) 

b) Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén: 

ba) Lakó-, és gazdasági épülettel: min. 6 ha (60 000 m2) 

bb) gazdasági épülettel: min. 2 ha (20 000 m2) 

c) Beépítettség: max. 3%, de gazdasági épület(ek) össz-alapterülete telkenként max. 800 m2, a 

lakóépület alapterülete max. 200 m2 lehet. 

d) Építménymagasság: lakóépületnél max. 4,5 m, gazdasági épültnél max. 5,5 m (ha a gazdasági 

épület sajátos funkciója miatt – pl. technológiai torony a műszaki szükségességnek 

megfelelően – ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési 

engedélykérelmet kell benyújtani). 

e) Beépítési mód: szabadonálló 

ea) előkert: min. 10 m. 

eb) oldalkert: min. 10 m. 

(4) Az övezetben nagy létszámú állattartó telep csak az országos előírások szerint létesíthető. Hígtrágyás 

rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyüjtő 

létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és zavaró bűzhatással. 

 

 

Mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakításának előírásai 

31. § 

(1) Bodony község közigazgatási területén mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítható. 

(2) A birtoktest minimális területi kiterjedése 20ha. 

(3) Az országos előírások szerinti kiegészítő központból birtoktestenként 1 db létesíthető. 

(4) A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető, de annak alapterülete max. 300 m², építménymagasága 

max. 4,5 m lehet. 

(5) A birtokközpont telke legalább 1 ha (10000 m2) legyen, beépítettsége max. 30 % lehet és a telek min. 45 %-át 

zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani. 

(6) A birtokközpont telkén az elhelyezhető épületek kialakítására vonatkozó szabályok megegyeznek az általános 

mezőgazdasági területen elhelyezhető épületek kialakításának feltételeivel. 

(7) Birtokközpont, kiegészítő központ korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület övezetében nem alakítható ki. 

(8) Kiegészítő központ kialakítására is a fenti előírások vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy kiegészítő központ 

már legalább 3000 m2 kiterjedésű telken is létesíthető, de kiegészítő központ területén lakóépület nem építhető. 

(9) Birtokközpont, illetve kiegészítő központ kialakítás céljára a gazdasági rendeltetésű erdőövezetbe sorolt 

területen meglévő tanyák, tanyaudvarok, mezőgazdasági művelésű ágú telkek is felhasználhatók, ha 

területnagyságuk megfelelő méretű. 

(10) A birtokközpont, kiegészítő központ telkén nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető. Hígtrágyás 

rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyüjtő 
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létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és a fentebb jelzett 

területfelhasználású területeken zavaró bűzhatással. 
…. 

 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Kkke különleges kertészet övezete 

33. § 

(1) Az övezetben kertészeti tevékenységhez kapcsolódó és a kereskedelem célját szolgáló 

létesítmények helyezhetők el. 

(2) A különleges kertészeti célú (Kkke) övezet részletes előírásait az 1. melléklet (9) táblázata 

tartalmazza. 

…. 

1. sz. melléklet 

… 

(9) különleges beépítésre nem szánt kertészeti övezet (Kkke) 

 
 

1.6. A település társadalma. A település humán infrastruktúrája 

1.6.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

A község területe a Pétervásárai Járás részeként 29 km2. A település lélekszáma a 213-ban 770 fő 
volt. A lakosság nemek szerinti megoszlása szerint a településen a férfiak száma 356 fő, míg a nők 414 
fős létszámmal voltak jelen a településen a vizsgált évben. Ez egyben azt is jelenti, hogy a férfiak 
aránya a településen 46,23%, míg a nők a lakosság 53,77%-át reprezentálják (KSH T-STAR  adatok). 

Bodony község demográfiai folyamataira az erős és tartós népességcsökkenés a jellemző. A település 
lakó- és állandó népessége 2007 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy az 
utóbbi években az élveszületések számát folyamatosan meghaladta halálozások száma, így a 
természetes fogyás növekszik.  

Lakónépesség száma Lakások száma 

  
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Bodony 

Az elmúlt években annak ellenére csökkent a lakosságszám az évtized elejéhez, hogy a térség két 
gazdasági erőterének számító Gyöngyös és Eger környezetében a szuburbanizációs folyamatok 
érvényesülnek. Bodonyban a bevándórlók száma meghaladta az elvándórlók számát az elmúlt 
években, de összességében az arány csökken az elvándorlások javára. Az elvándorlás oka a térség  
társadalmi  gazdasági elmaradottsága. A községben a munkanélküliség a jelentős probléma, de 

http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
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Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település *105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet] alapján, illetve tartozik a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 
*105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet+ közé.A település munkaerő lekötő képessége szűkös. A korábban 
állandó foglalkoztatást nyújtó mező és erdőgazdaság is csökkentette a munkaerő-felvevő képességét. 
A település foglalkoztatása Egerben. Gyöngyösön, Recsken történik elsősorban. Helyben kevés 
munkahelyet ad a helyi szolgáltatási szektor, a közalkalmazotti státuszok mellett. A lakosság nagy 
része kénytelen az ingázást választani. 

Korcsoportok szerint a lakosság létszámának alakulása nemenként 

 Nők száma (fő) Férfiak száma (fő) Nemek összesen (fő) 

0-14 évesek száma 56 49 105 

15-18 évesek száma 13 12 25 

19-29 évesek száma 34 55 89 

30-39 évesek száma 56 57 113 

40-49 évesek száma 42 50 92 

50-59 évesek száma 51 48 99 

60-64 évesek száma 30 23 53 

65-X évesek száma 132 62 194 

Összesen 414  356  770  

Forrás: KSH T-STAR 2013. 

1.6.1.1. Életminőség 

A Gyöngyöstől északkeleti irányban 20 km-re, a Parád-Recski medencében található. A község 
zsáktelepülés, kizárólag Parádról, a 24. számú főútról kiágazó bekötőúton érhető el. Az említett 
bekötőúton kívül más országos közúttal nem rendelkezik. 

A társadalmi-jövedelmi viszonyokat vizsgálva, markáns fejlődési/fejlettségi zónák rajzolódnak ki a 
megyében.  A Bodonyi jövedelmi viszonyok markánsan eltérnek a Gyöngyös és Eger térségében 
található kistérségekéhez képest.  

2013-tól közös önkormányzati hivatal működik Parád községgel. 

Közműellátását tekintve minden közmű megépült.  A központi belterületen van vezetékes ivóvíz, 
szennyvízcsatorna, villamos energia, vezetékes gáz és távközlési szolgáltatás.  

A településen megtalálható háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat.  

A szociális ellátást a pétervásárai „ARANYKAPU” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ végzi, mely a 
Pétervásárai Kistérségi Többcélú  Társulása fenntartásában működik. Ennek keretében a településen 
gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtó szolgálat és támogató szolgálat 
működik. 
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1.7. Települési identitást erősítő tényezők (Történeti és kulturális adottságok, 
társadalmi élet, szokások, hagyományok) 

A település a magyarországi palócközösség egyik központjához tartozó település.  Erre alapozva a 
település rendszeres programokkal és kulturális eseményekkel próbálja a régió településeivel is 
folyamatosan tartani a kapcsolatot.  

1.8. A település humán infrastruktúrája. Humán közszolgáltatások 

A lakosság jelentős része számos (köz)szolgáltatást a településen kívül, elsősorban Parádon, a 
Egerben, Gyöngyösön és a járásszékhelyen, Pétervásáron vesz igénybe, ez mind az egyéni, mind a 
közösségi közlekedési forgalmat növeli. 

1.8.1. Szociális szolgáltatások 

A település szociális ellátásait vizsgálva megállapítható, hogy azok száma, a férőhelyek száma 
valamint az ellátottak száma az elmúlt években nem változott jelentősen.   

A településen megtalálható háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat.  

A szociális ellátást a pétervásárai „ARANYKAPU” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ végzi, mely a 
Pétervásárai Kistérségi Többcélú  Társulása fenntartásában működik. Ennek keretében a településen 
gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtó szolgálat és támogató szolgálat 
működik. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő)  (www.teir.hu) 

 

 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Az esélyegyenlőség alapját a Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) XV. cikkének 
(2) bekezdése adja, mely szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény XV. cikkének (4) bekezdése alapján Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

Az Esélytv. 63. § (4) bekezdése értelmében: az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési 
szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet 
elfogadni. Az Esélytv. 63/A. § (1) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat, valamint a többcélú 
kistérségi társulás – a külön jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével – öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.  Bodony Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-ban 
lett elfogadva. 
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1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre. Önkormányzat gazdálkodása, a 
településfejlesztés eszköz intézményrendszere 

A gazdasági világválságig szaporodó vállalkozások az erősödő vállalkozási kedvet bizonyították, 
azonban azóta csak a környék adottságaihoz rugalmasabban alkalmazkodó, változatosabb 
megélhetési formákat megtaláló kis- és középvállalkozások maradtak életképesek. 

Jelentős gazdasági kapcsolat köti össze a községet Gyöngyössel, Egerrel és Recskkel. Ez elsősorban a 
munkahely kínálattal, értékesítési és vásárlási lehetőségekkel függ össze. Bodony lakosságának 
mintegy 70 %-a a környező településeken dolgozik. Ezt az arányt növeli a városokból kiköltöző és ott 
munkahellyel rendelkező munkaképes lakosság is. A két nagyváros egyben kedvező kereskedelmi 
adottságokat is kínál a környékbeli vállalkozók számára. 

A közigazgatásilag Heves megyéhez tartozó település polgárai számos hivatalt Parádon, Gyöngyösön, 
Recsken, Pétervásáron, és a megyeszékhelyen Egerben találnak meg. 

A települési önkormányzat a saját maga által rögzített településfejlesztési céljainak megvalósítása 
irányába mozdul el jelen szabályozási terv módosításával is. Egyes fejlesztési területek aktiválásával 
az önkormányzati intézményrendszer kiszélesítése számára is helyet tud biztosítani, a területek 
feltárását adó közlekedési infrastruktúra elemek létrehozásával egyben fel is értékeli azokat. 

2013-ban az álláskeresők körében a férfiak száma 26 fő volt, míg a nők körében 19 fő álláskereső volt 
az adott évben. Ha az álláskeresés hosszát nézzük, akkor az 45 főből 25 fő 180 napon túli álláskereső, 
ez az összes álláskereső körében éppen 55,56%-os arányt jelent. Az egy éven túli álláskeresők száma 
16 fő, ami az álláskeresők 35,56%-a. Az álláskeresők korábbi foglalkozásuk szerint 39 fő fizikai munkát 
végzett (86,67%), míg 6 fő (13,33%) szellemi munkát. Az 45 fő álláskereső 8,89%-a (4 fő) pályakezdő 
volt. Iskolai végzettségük szerint 2 fő nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel, 19 főnek 
általános iskolai végzettsége volt, 9 fő szakmunkás, 1 fő szakiskolát végzett, 13 fő érettségizett, míg 1 
fő főiskolát és 0 fő egyetemet végzett.  

Regisztrált munkanélküliek száma (fő)  (www.teir.hu) 
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Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában (népszámlálás 2001) (%) (www.teir.hu) 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül (népszámlálás 2001) (%) (www.teir.hu) 

  
 

Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db) 
 (www.teir.hu) 

Mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya (az 
összes működő vállalkozás százalékában)  

(www.teir.hu) 

  

 
Ipar-, építőiparban működő vállalkozások aránya (az 

összes működő vállalkozás százalékában) 
 (www.teir.hu) 

Szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az 
összes működő vállalkozás százalékában) 

 (www.teir.hu) 
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Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db) 
 (www.teir.hu) 

Működő vállalkozások száma a feldolgozóipar 
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági ág) (db) 

 (www.teir.hu) 

  

 
Szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az 

összes működő vállalkozás százalékában) 
 (www.teir.hu) 

Működő vállalkozások száma a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban (db) 

 (www.teir.hu) 

 
 

 
Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) (db) 

 (www.teir.hu) 
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Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (kereskedelemi és magánszállásadás) (db) 
 (www.teir.hu) 

 
 

 
Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 

 (www.teir.hu) 

 

 
 
 

Iparűzési adó (1000 Ft) 
(www.teir.hu) 

 

 

1.9.2. Ingatlanpiaci viszonyok  

Lakóingatlanok esetén Bodony (Heves megye) és vidékén a legolcsóbb négyzetméterár 55 ezer Ft, a 
legdrágább négyzetméterár 74 ezer Ft. A legolcsóbb ingatlant 5,0 millió forintért, míg a legdrágábbat 
12,5 millió forintért hirdetik. Átlagosan 85 négyzetméteres ingatlanok vannak Bodonyban. Az átlagos 
négyzetméterár 64,65 ezer forint. A területen megközelítőleg 7,8 millió forintba kerül egy ingatlan. 
Négyzetméterárak alakulása 

http://www.teir.hu/
http://www.teir.hu/
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Fej%C3%A9r_megye
http://www.ingatlannet.hu/kereses/lista.html?telepules=Kisapostag&orderby=ar&ordering=ASC&ing_tipus_kod=
http://www.ingatlannet.hu/kereses/lista.html?telepules=Kisapostag&orderby=ar&ordering=DESC&ing_tipus_kod=
http://www.ingatlannet.hu/kereses/lista.html?telepules=Kisapostag&orderby=ar&ordering=DESC&ing_tipus_kod=
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
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http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Bodony 

1.10. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.10.1.  Természeti adottságok 

FÖLDRAJZI HELYZET, DOMBORZAT 

A tervezési terület Bodony külterületének nyugati-délnyugati-i részén helyezkedik el. A település 
Észak-Magyarországon, Heves megye észak-nyugati határán terül el a Bodony–Recski-medence kistáj 
részeként. A gerincek csapásiránya többnyire nyugat-kelet irányú. A 160 és 362 m közötti tszf-i 
medencedombság a pannonban és pleiszticénban kiemelkedett Mátra és attól északra, 
mozaikszerűen elhelyezkedő hegyroncsok között terülnek el. Szintén kelet-nyugat irányú a 
módosítással érintett terület dombjának vonulata is, mely összeköti a Bodonyi- és a Recski-
kismedencét. 

Magyarország domborzati viszonyai  
(www.teir.hu) 

Magyarország kistájai 
 (www.teir.hu) 

  

Szűkebb környezetében a tervezési terület két kisebb vízfolyás között található. A Papp-berki-patak a 
területtől északra, míg az Áldozó-patak délre gyűjti össze a lehulló csapadékot és juttatja tovább a 
Tarnába.  

ÉGHAJLATI ADOTTSÁGOK 

A vidék éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, az évi napfénytartam 1850-1900 óra, 
amiből a nyári napfényes órák száma 750, a télieké 200 óra körül van. Az évi középhőmérséklet 8,3-
8,5 ºC. Az abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 31,0-32,0 ºC, illetve –17 ºC. Az 

http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Par�d
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SZT javításával érintett terület – a közeli erdők miatt – még a déli kitettség ellenére is kellemes hűvös 
nyáron is. 

Az évi csapadékösszeg sokévi átlaga 650-750 mm, amiből a vegetációs időszakban 390-430 mm 
hullik. A hótakarós napok száma átlagosan 50, az átlagos maximális hóvastagság 25 cm körül alakul. 
Leggyakoribb az észak-nyugati és délkeleti szél, aminek átlagos sebessége 2 m/s körüli. Az ariditási 
index 0,91-1,08.    

VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK 

A település közigazgatási területe a Parádi-Tarna vízgyűjtő rendszerébe tartozik. a Parádi-Tarna 
árterülete 4 km2, amiből 0,2 km2 belterület, 1,3 km2 szántó, 2,5 km2 rét és legelő. A hegység 
vulkanikus eredetű kiemelt tömb, a lehulló csapadék jó része a felszínen fut le a peremeken. A 
vulkanitok mállásából agyagos talaj képződik, ez is gátolja a leszivárgást. A vulkáni felépítés 
rétegvulkáni eredetű, váltakozva jelennek meg a puhább kőzetek, főleg tufa, ártufa, és a tömörebb 
vulkáni kőzetek, pl. andezitek. Ennek megfelelően számos területen a talajvíz hasadékvíz formájában 
sok helyütt kialakulhat néhol szulfát-gazdagforrásvíz formájában bukkanva a felszínre. A talajvíz 
regionális áramlása igen lassú, a helyi kőzetfelépítés és morfológiai alakíthat ki kisebb áramlási 
rendszereket. A vulkáni testek töredezett zónáiból forrás alig fakad. 

A patakok rendkívül szeszélyes vízjárásúak, a legkisebb és legnagyobb vízhozamok közötti különbség 
több ezerszeres lehet. A tervezési alegységben 31 db víztározó épült és üzemel. A Mátrai Regionális 
Vízellátó Rendszer két alaplétesítménye (vízbázisa) a Köszörű-völgyi és a Csórréti víztározó is. A 
tározók zömét a ’60-as évek közepén építették öntözővíz biztosítás céljára. A tározók zöme 
dombvidéki, völgyzárógátas jellegű. Síkvidéki hossztöltése, tápcsatornás jellegű. 

A település közműves vízellátása megoldott, csatornahálózatának kiépítettsége 90 %-os. 

GEOLÓGIAI ÉS TALAJTANI ADOTTSÁGOK 

A kistáj kőzettani vázát szubvulkáni kőzettelérek és a Recsk-Bodony közt a felszínen is található 
felsőeocén andezit és dácit (dácittufa) képviselik. Az andezittel fedett felszínek élénk morfológiájukat 
a posztvulkáni kovásodásnak köszönhetik. 

Többnyire agyagos erdőtalajok alakultak ki. Az altalaj vörös agyag, az ún. nyirok. Ez a talaj rossz 
termőképességű, erózióra hajlamos. Az anyakőzet valamikor mindenhol az erdős vegetáció befolyása 
alatt talajosodott. Az erdőjelleget az erdők kiirtása után megindult erőteljes lepusztulás és 
mezőgazdasági művelés módosította. Ahol a hullóporos takarón kialakult erdők csak kis mértékben 
pusztultak le, agyagbemosódásos erdőtalajokat találunk. Feltalajuk világos barna 2,0-2,5 % humuszt 
tartalmazó vályog. A kilúgozódás mértéke változó, az erdők alatt lényegesen nagyobb, mint  a 
művelés alatt álló területen. A tervezési területen is az erózió és a növényzet hatására 
visszameszeződés játszódik le. A művelés hatására természetesen a felhalmozódási szint és a feltalaj 
(kilúgozódási szint) agyagtartalmának eredeti 2:1 aránya erősen módosult, és a kiegyenlítődés felé 
halad.  

A tömött, még lazítatlan felhalmozódási szint a vízáteresztést erősen hátráltatja. E talajtípusnak az 
eredeti kilúgozási szintje igen gyorsan az erózió martalékává válik. Az alatta lévő szinteknek azonban 
az erózióval szembeni ellenállása igen nagy.  A tervezési terület déli szélein kisebb foltokban meszes, 
lazább talajokon, a füves-bokros nyíltabb erdővegetáció hatására sötétvöröses színű humusz-
karbonátos talajok alakultak ki. Vízgazdálkodásuk igen jó, humusztartalmuk eléri a 3 %-ot.  

Általában a völgyek hordalékai, a hordalék minősége és a talajviszonyok függvényeként, igen tarka 
képet mutatnak. Az oldalvölgyek betorkollásában rendszerint sok homokos hordalék rakódott le, 
amelyen a humuszos homok, a csernozjom jellegűhomok és a kovárványos barna erdőtalaj típusba 
sorolható talajok is megtalálhatók.  
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Jelentős felszínmozgásos területek találhatók a településen. A tervezés és a kivitelezés során is 
figyelemmel kell lenni a veszélyre, különösen fontos a vízelvezetés átgondolt megtervezése. Az Észak-
magyarországi-középhegység kőolaj- és földgázlelőhelyei közül közvetlen és közvetett kőolaj 
indikációkat, kőolajnyomokat és szivárgásokat találtak, amelyek nyomán a bükkszéki kőolajfeltárás 
megindult 1936–1937 telén. Részint oligocén, részint alsó riolittufa és slír, szubvulkáni andezit 
feltárásaiban észlelték az ásványt. 

Működő- és felhagyott bányák – a tervezési terület közelében nem található 

  

TERMÉSZETES NÖVÉNYTAKARÓ 

A közigazgatási terület 
növényföldrajzi 

térbeosztása szerint 
Pannoniai 

flóratartományon 
(Pannonicum) belül az 

Északi-középhegység 
flóravidékéhez 

(Matricum), azon belül 
az Agriense flórajárásba 
tartozik. Az 
alacsonyabban fekvő 
területek - mint a 
tervezési terület - a 
természetes potenciális 
erdőtársulásai a cseres 
tölgyesek (Quercetum 
petraeaei-Cerris), az 
északias kitettségű 
lejtőkön pedig a 
gyertyános kocsánytalan 
tölgyesek (Querceto 

petraeae-Carpinetum).  Az erdőgazdálkodási területeken zömmel középkorú keménylombos erdők 
növekednek. Ez jellemző a módosítandó területek környezetére is. 

ÁLLATVILÁG 

A beépített területek közelségének ellenére a tervezési területek gazdag állatvilággal rendelkeznek, 
ami természetesen a védett területekhez képest fajszegényebb. A magasabb rendű állatok közül 
elsősorban a zavarást tűrő és az ember közelségéhez szokott madarak, emlősök találhatók a 
területen. 

Magyarország földrajzi tájai (www.teir.hu) 
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1.10.1. Tájhasználat, tájszerkezet. Védett, védendő táji-, természeti értékek, vagy 
védelemre tervezett terület, érték, emlék, egyedi tájérték 

A módosítással érintett terület jelenlegi használata igazodik a természeti adottságokhoz és település 
igényeihez. A tervezési terület valamennyi telke szántó művelési ágban található. 

 

 

 

A módosítással érintett területeken belül európai (Natura 2000), országos, vagy helyi jelentőségű 
védett terület, emlék nincsen.  

Természetvédelem  

 
http://geo.kvvm.hu/ti
r/viewer.htm 

 

Egyedi tájértékek a módosítással érintett területek közelében találhatók, amelyek felújítandók, 
megőrzendők, bemutatásra javasoltak, környezetük rendezendő.  (A TÉKA 



BODONY BODONY – 045-TEL KEZDŐDŐ HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓAN  

TSZT, HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015  ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
                 

  

35 

 

(http://tajertektar.hu/hu/kereso ) a módosítással érintett területeken sem jelölt egyedi tájértéket. A 
helyszíni bejárás sem tárt fel új, védelemre érdemes értéket.) A közelben 4 db tájérték található. A 
község határában található a legjelentősebb mátrai fás legelő, a 108 hektáros Lágyasi-legelő, ahol 
számos védett növény él (réti kardvirág, fekete kökörcsin). 

Egyedi tájértékek a módosítással érintett területek közelében (http://tajertektar.hu/hu/kereso) 

 
Lovász kút, a területtől 

legészakabbra fekvő 
gémeskút.  

Teren kút nevű forrás a 
szintén északi irányban a 

tervezési területtől 

Délre a területtől szintén 
egy kút található. 

A belterület szélén, a 
kivezető út mellett egy 

feszület található. 

Egyedi tájértékként javasolt védeni az Áldozó-patak menti völgyet, valamint a közelben haladó fasorral 
szegélyezett, faluból kivezető utat. Ez egyike sem érinti a tervezési területet. 

1.10.2. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Tájképi szempontból legértékesebb elemek a módosítással érintett terület mellett található erdők, 
legelők, tisztások.  Az erdők nem elsősorban a faállomány fafaj összetétele, hanem méretük, koruk és 
látványuk nagyszerűsége képezi a fő értéket. Ez az erdősültségnek nagy szerepe van Bodony 
idegenforgalmi megítélésében is, ezért a környezeti elemek védelmének biztosítása mellett esztétikai 
értéke is kimagasló. A további beépítések megvalósításakor ezt szem előtt kell tartani. 

 
http://gyongyos.hu/paloc/bodony/ 

http://tajertektar.hu/hu/kereso
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ti_kardvir%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_k%C3%B6k%C3%B6rcsin
http://tajertektar.hu/hu/kereso
http://gyongyos.hu/paloc/bodony/
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1.10.3. Zöldfelületi rendszer vizsgálata. A zöldfelületi rendszer konfliktusai 

A zöldfelületi rendszer elemei az OTÉK besorolása szerint a következő területfelhasználási 
egységekhez tatoznak: zöldterület, erdőterület, különleges terület, közlekedési terület, egyéb terület. 
A módosítással érintett területek kapcsolódása a patakok menti erdőterületekkel és a korlátozott 
mezőgazdasági területekkel, gyepekkel, legelőkkel szegélyezett területekkel kapcsolódik az időszakos 
növényborítású mezőgazdasági terület a zöldfelületi rendszerhez. 

A településszerkezeti tervben a területre kijelölt zöldfelületi rendszer megfelelően tervezett, logikus 
és illeszkedik, mind az igényekhez, mind a lehetőségekhez. A módosítások nem vonatkoznak az 
övezetek zöldfelületi előírásaira, ezért a fejlesztések a korábban támogatásra került zöldfelületi 
aránnyal valósulhatnak meg a beépítésre szánt területeken belül.  

1.11. Az épített környezet vizsgálata 

A módosítással érintett terület a település, vagy a szomszédos település történetileg kialakult 
helyszínei közelében található, de jelenleg nem beépített. 

1.11.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.11.1.1. A tervezési terület szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 

A településszerkezet fejlődéséből levezethető térszerkezeti fejlődési pályának megfelelően kerültek 
kijelölésre az újonnan beépítésre szánt területek a hatályos TSZT-ben. A terv a természeti- kulturális 
gazdasági adottságok alapján egymástól markánsan eltérő szerkezeti településrészeket és ennek 
megfelelően eltérő turisztikai  és lakó funkciókat kínáló területeket határozott meg. 

A módosítandó általános mezőgazdasági terület feltárása a Bodonyból nyugati irányban kivezető 
útról lehetséges részben erdei, részben aszfaltozott úton. 

A területet erdősávok, erdők és korlátozott mezőgazdasági területek határolják, ahol jelenleg is 
gazdálkodás folyik. 

A település fő szerkezeti elemei nem változnak, sem a módosítással érintett területen 
környezetében sem azon kívül. A fő szerkezeti utak nyomvonala sem változik meg.  

1.11.1.2. Alulhasznosított barnamezős területek 

Sem a módosítással érintett területen, sem a településen nincsenek alulhasznosított barnamezős 
területek. 

1.11.1.3. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

Nincsen a módosítással érintett területen belül konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) 
terület. 

1.11.2. A telekstruktúra vizsgálata 

Bodony telekszerkezetét – történeti kialakulása során – a környezet morfológiája, majd a fontosabb 
közlekedési útvonalak, vízfolyások határozzák meg. Ezek mentén alakultak ki a legrégebbi 
településrészek úgy, hogy az útra közel merőlegesen felfűződtek a szalagtelkek. A karakteresen utcás 
jellegű település legrégebbi részein- kisebb területre korlátozódott- halmazos tömbök őrzik a 
történeti kialakulás kezdeteit.  

A módosítandó terület telkei, külterületen találhatók is a megközelítő útra felfűzve, párhuzamosan 
helyezkednek el. 
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1.11.3. Tulajdonjogi vizsgálat 

A tervezési telekei magánterületek, a megközelítő út pedig önkormányzati tudlajdonban van. 

1.11.4. A környezet geodéziai felmérése 

A teljes közigazgatási területre vonatkozóan tartalmazza a magassági szintvonalakat a Szabályozási 
terv is. A módosítással érintett terület csaknem ík, enyhén lejt dél-keleti irányban. 

1.11.5. Az építmények vizsgálata 

Nem releváns, épületek nincsenek a területen. A tervezett épületek vonatkozásában a HÉSZ 
tartalmaz előírásokat a tájbaillesztésre vonatkozóan is. 

1.11.6. Az épített környezet értékei 

1.11.6.1. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti 
jellemzők, szempontok 

A tervezési területen és annak közelében nincsenek védett, illetve védelemre javasolt értékek. Az 
egyedi tájértékek közül egy feszület, ami védelmet érdemel a belterület szélén. 

1.11.6.2. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A község nem része az OTrT Világörökség-várományos terület övezetének. 

1.11.6.3. Műemlék, műemlékegyüttes. Műemléki terület: történeti táj, műemléki 
jelentőségű terület, műemléki környezet 

A módosítandó területen és közelében műemlék nem található.  

A tervezési területen műemléki terület, történeti táj, műemléki környezet nem található. A TSZT és az 
SZT tartalmazza a javasolt műemléki jelentőségű terület határát. Utóbbi érinti a Kst terület és övezet 
nyugati részét.  

1.11.6.4. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 

Nem találhatóak a módosítással érintett területen. 

1.11.6.5. Nemzeti emlékhely. Helyi védelem 

Nemzeti emlékhely és helyi védelem alatt álló építmény nem található a tervezési területen. 

1.11.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Jelenleg nincsenek a tervezési területeken belül konfliktusok. A tervezett fejlesztésnél azonban 
műszaki szempontból minden leendő épület elhelyezésénél korlátot jelenthetnek a közmű vezetékek,  
védőövezeteik és az egyéb védőövezetek.  

A települése jellemző csúszásveszély a tervezési területen belül nem okozhat problémát, de a földtani 
és atlajadottságok miatt az építmények alapozása és a terület vízelvezetése tekintetében 
körültekintő tervezést, kivitelezést és fenntartást igényel.  



BODONY BODONY – 045-TEL KEZDŐDŐ HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓAN  

TSZT, HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015  ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
                 

  

38 

 

1.12. Közlekedés  

1.12.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.12.2. Közösségi közlekedés 

A település közösségi közlekedését az AGRIA Volán helyközi autóbusz járatai biztosítják. 

1.12.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A település területét az országos kerékpárút törzshálózat nem érinti. Szintén nem érinti a települést a 
Heves megyei településrendezési tervben szereplő kerékpárút hálózat nyomvonala sem. A 
kerékpáros forgalom nem jelentős. Önálló kerékpárutat a hatályos településrendezési eszközök sem 
jelölnek ki. Bodony területén kevés az önálló gyalogút. A járdák nincsenek mindenhol kiépítve. Ennek 
ellenére a gyalogos közlekedés biztonságosnak mondható. 

1.12.4. Parkolás 

A településen a közintézményeknél és a nagy forgalmú idegenforgalmi, egészségügyi 
létesítményeknél a parkolók biztosítva vannak. A lakóházaknál a gépjárművek parkolása telken belül 
mindenhol megoldott, megoldható.  

1.13. Közművesítés 

A közművizsgálatok a területet érintő korábbi területrendezési tervek szakági munkarészeinek a 
felhasználásával készült. A meglévő feltáró út szabályozási szélességén belül, az út 
keresztszelvényében a teljes közműellátás biztosításához a szükséges közművezetékek: vízvezeték, 
földgázvezeték, villamosenergia ellátás és a távközlés kábele elhelyezhető, és az útburkolással 
kialakítható a felszíni vízelvezetés is. 

1.13.1. Víziközművek 

1.13.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

A termelt víz minősége jó. A községi hálózat minden utcában kiépült. A hatályos tervekben 
meghatározott fejlesztési igényekre vonatkozóan számolva lettek a várható fejlesztések vízigényei, 
amelyeket a Vízmű szolgáltatni tud. A fejlesztések igényei fokozatosan a vízjogi engedélyezési eljárás 
keretében egyeztethetők. Az üzemelő rendszer a feladatát el tudja látni, de a teljes közigazgatási 
területre vonatkozó fejlesztésekhez vízbázis, tárolókapacitás és hálózatbővítés szükséges.  

A módosítással érintett területeken nincs üzemelő vízvezeték, ezért a terület ellátása a Bodonyi, 
hálózat felől biztosítható új vezetékek kiépítésével, vagy új kút létesítésével. A fejlesztések teljes 
megvalósulása után többlet vízfogyasztást mind alapbázis, mind pedig hálózati szempontból a Vízmű 
szolgáltatni tudja.  

1.13.1.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település közüzemű csatornahálózattal rendelkezik. Üzemeltető szerint a szennyvíz fogadása a 
meglévő hálózatról biztosított. A hálózat gravitációs rendszerű, rajta a szükséges helyeken átemelők 
és a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek üzemelnek, amelyek felülvizsgálatára szükség van. 

A tervezési területen belül a tervezett fejlesztések egyedi megoldást kívánnak a fejlesztés 
függvényében. A hálózatra való csatlakozás is biztosítható annak kiépítésével.  
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1.13.2. Energia 

1.13.2.1. Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátása ellátása a Recsk 35/20 kV-os alállomásból táplált 20 kV-os 
légvezetéken történik. A 20 kV-os vezetékek állaga jónak ítélhető. Erről sugaras leágazásokkal 
történik a 20/0,4 kV-os oszloptranszformátor állomások középfeszültségű táplálása. 

A villamosenergia szükséglet növekedése, illetve új területek ellátásának módja az adott területek 
teljesítmény igényeinek ismeretében külön egyeztetést igényel a szolgáltatóval akár vezetékes, akár 
egyedi megoldással valósul meg. 

A várható villamosenergia növekményt a meglevő hálózatról a szolgáltató ki fogja tudni elégíteni. A 
szolgáltatási rendelet értelmében a szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásában 
rendezi, s az új igénylővel szolgáltatási megállapodást köt, amelyben a szolgáltatás műszaki-gazdasági 
feltételeit rögzíti. 

1.13.2.2. Földgázellátás 

A közigazgatási egységen belüli két településrész középnyomású földgázellátása közös 
nyomásszabályozó állomásról történik. A hálózat általában sugaras rendszerű. A körgyűrű zárási 
pontjainál kiszakaszolási céllal elzárók kerültek beépítésre. A beépített utcák szinte teljes mértékben 
ellátottak földgázzal.  

A vezetékek műszaki állapota jó. A meglévő vezetékek mérete a jelenlegi gázfogyasztók kiszolgálására 
megfelelő, a meglévő földgázellátó hálózat a rácsatlakozó lakossági fogyasztókat ki tudja szolgálni. 
Nagyfogyasztók belépése vagy jelentős idegenforgalmi fejlesztés esetén a rendszer kapacitás 
növelésének lehetőségét egyeztetni kell a szolgáltatóval. 

1.13.2.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

A település természeti adottságai csak korlátozottan adnak lehetőséget az ismert megújuló 
energiahordozók használatára. A kedvező fekvésű napos területeken 2000 körüli napsütéses órányi 
napenergiát lehet hasznosítani. Az aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a 
továbbtervezés során. Az aktív napenergia hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése 
szükséges. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem 
szabad arculatrontóvá válni. 

A napenergia használata időjárás-függő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő ellátást nem 
helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkenti. 

Meg kell említeni a megújuló energiahordozók között a hőszivattyú alkalmazásával a levegő, vagy a 
föld energiájának a hasznosítási lehetőségét is. Ez is egyedi berendezés, az egyes telkeken belül 
jelenthet kedvező megoldást. Ezek alkalmazási igényéről a továbbtervezés során lehet dönteni. 

1.13.3. Elektronikus hírközlés  

Elektronikus hírközlés vonatkozásában is hasonló az eljárás, mint ahogy az villamosenergia ellátásra is 
vonatkozik, hogy a szükséges hálózatfejlesztést az igénybe vett szolgáltató saját beruházásban oldja 
meg, az igénylővel szerződést köt, s szolgáltatást annak megfelelően vállalja. 

1.14. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

A közvetlen és közvetett hatások által érintett területek környezeti elemenként, illetve környezeti 
hatótényezőnként vizsgálva. 
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A tervezett fejlesztés minden környezeti elemet és rendszert érint valamilyen módon, hatásai 
összetettek. A vizsgált területek jelenlegi állapotát környezeti elemenként és veszélyeztető 
tényezőnként mutatja be a fejezet.  Az állapotleírás nem törekszik minden terület minden környezeti 
eleme és rendszere állapotának regisztrálására, csak az adott területeken ténylegesen érintetteket 
veszi tekintetbe.  

1.14.1. Talaj 

A talaj állapotát veszélyeztető tényezők sok esetben megegyeznek a felszín alatti vizek minőségét 
veszélyeztető tényezőkkel, ami a következő fejezetben tárgyalt "Felszíni és a felszín alatti vizek" 
szennyeződésével jutnak és maradnak a talajban.  

A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek és a föld védelme érdekében. A föld 
védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, 
ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj 
termőképességének, víz- és levegőháztartásának védelmét is. 

Ebben a fejezetben elsősorban azok a talajminőséget veszélyeztető elemek lettek megvizsgálva, 
amelyek a víz minőségének veszélyeztetésénél nem vizsgálandók. Amely mindkét elem minőségét 
veszélyezteti, az a "Felszíni és a felszín alatti vizek" fejezetben lett megvizsgálva. 

A csúszásveszélyes területek azokat a területeket foglalja magába, amelyek geológiai, morfológiai 
adottságaik és az emberi tevékenységek hatására földtani szempontból bizonytalan állapotúak, vagy 
a beavatkozások hatására mozgásba jöhetnek. Bodony domborzati és talajadottságai következtében 
jelentős területek tartoznak a víz és szél talajromboló hatása alá, amely eredményeként az eróziónak, 
deflációnak és csúszásveszélynek is fokozottan kitett nagy területek találhatók.  

A módosítással érintett terület a kevésbé veszélyeztetett területek közé tartozik a dombháti, enyhe 
lejtésű területnek közsönhetően. 

Fokozott figyelmet kell biztosítani azonban a vízelvezetésre és a termőtalaj növényborítottságának 
biztosítására az erózió megakadályozása érdekében is mind az építési tervek készítésekor, mind a 
kivitelezés során, mind a gazdálkodás során. A tervezési zterület szélein lévő meredekebb területek 
lévő beépítésekor geológiai és talajmechanikai vizsgálatokat követően javasolt statikai számításokkal 
alátámasztani az élet és vagyon biztonságának megőrzését. Javasolt a vizsgálatok és számítások 
véleményezésébe, így az építési engedély eljárásába bevonni az illetékes geológiai szolgálat 
szakembereit. 

A humusz védelme érdekében épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a 
beruházónak a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról 
gondoskodnia kell. A termőföldet a lehetséges mértékig a zöldfelületek kialakításánál helyben 
javasolt felhasználni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhelyezni csak a 
talajvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet. 

Földtani közegek vonatkozásában a tervezett változás különböző fázisainak (építés, üzemelés, 
felhagyás) közvetlen hatásai által érintett területe az alapozási szintig terjed, horizontálisan 
megegyezik a kialakítandó telek, telekrészek területével. A területhasználat tervezett módosulása és 
a fejlesztése talaj- és a felszíni- és felszín alatti vizek tekintetében nem tekinthető a talaj és a vizek 
állapotát veszélyeztető tényezőnek, hiszen pont a biogazdálkodás bemutatása a cél.  

1.14.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (III.17.) Korm. rendelet és a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM 
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rendelet szerint Bodony közigazgatási területe a szennyeződésekre „érzékeny terület” besorolású. A 
település nem fekszik nitrát-érzékeny területen. 

A talajvíz vonatkozásában a közvetlen hatást elsősorban a felszíni beszivárgási, párolgási és 
utánpótlódási viszonyok megváltozása okozhatja. A talajvíz minőségi változása a talaj közvetítésével 
(közvetett hatás) történhet, amely az építés és üzemelés során az alkalmazott megelőző intézkedések 
következtében kis valószínűséggel következhet be. Ez azonban nem áll fenn, mert továbbra is 
mezőgazdasági termesztés és gazdálkodás várható. A hagyományos gazdálkodásnak köszönhetően 
kedvező hatású lesz a talaj vízháztartásában bekövetkező változás. 

Potenciális szennyező forrás a módosítás következményeként az állattartásból eredhet, azonban 
annak engedélyezése során előírt követelmények betartásával a szennyezés elkerülhető, és nem áll 
elő a tervezett területhasználatban.  

A szennyvízkezelés engedélyezett egyedi módon, vagy a csatornahálózat kiépítésével, és arra való 
csatlakozással szintén nem okozhat szennyezést a területen, és leszivárogva a talajba máshol sem.  

A tervezési területeket nem érintik a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 
védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások. 

1.14.3. Levegőtisztaság és védelme 

A település kiváló levegőminőségi paraméterekkel jellemezhető. Egyedüli szennyező forrásként a 
közúti közlekedés és a fűtési eredetű károsanyag kibocsátás említhető. A forgalmi eredetű por és 
károsanyag terhelés a főút mellett és a szűk utcákban jellemző, de nem jelentős mértékű és a 
tervezési területtől távol esik.  

A változás következtében a tervezési területet megközelítő út forgalma várhatóan növekedni fog, de 
jelentős, mérhető változásokat a levegőterhelésben nem okoz majd. 

Az elmúlt években a földgáz használata dinamikusan terjed (háztartásoknál 65 % feletti), ami sokkal 
kedvezőbb égéstermék terhelést eredményez. A vegyes tüzekésre való visszatérés a konverziós 
időszakokban a település sűrtűbben lakott részein okozhat átmeneti többletterhelést, ami a tervezési 
terület vonatkozásában nem jelentkezik. A tervezett fejlesztés a kedvező környezeti adottságoknak 
és a lakott területek kellő távolságának köszönhetően nem okoz terhelést a falu számára. 

A településen nem működik számottevő emissziót okozó pontforrás, nagyobb felületű diffúz forrással 
(bányaterület stb.) sem kell számolni. A Mátrai Erőmű kibocsátása és külszíni fejtései nem 
befolyásolja a település levegőegészségügyi állapotát. A környező hegyvidék klímája és növényzete 
képes kompenzálni a terhelő hatásokat. 

Bűzforrás nem található a módosítással érintett terület közelében. A tervezett állattartás sem lesz 
olyan mértékű, ami a település számára zavaró hatású lehetne. Az uralkodó széliránynak és a 
makroklímának köszönhetően az esetleges kellemetlen hatás is gyorsan hígul a patakvölgyekben 
érkező friss levegőnek, és a platón lévő erősebb légmozgásnak köszönhetően. 

A 4/2002-es - a légszennyezettségi zónák kijelöléséről szóló - KvVM rendelet szerint a tervezési 
terület az 10. zónába (az ország többi területe) tartozik.    A településen eredő közlekedési 
forgalmából adódik környezetterhelés, mely azonban – az út forgalmát tekintve – az egyes 
programfüggő lökésszerű terhelésektől eltekintve – nem meghatározó, és nem haladja meg az előírt 
határértékeket. 

A kedvező levegőállapot megtartása érdekében a területeken csak olyan technológia alkalmazható a 
fűtésre, hűtésre, energiaellátásra, mely a környezetet az elérhető technológiákat tekintve a legkisebb 
mértékben terheli.  
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Az előírt határértéket túllépő berendezések nem telepíthetők még akkor sem, ha nincs más olyan 
létesítmény a környéken, amelyet az zavarna. 

A fejlesztésekkel együtt várhatóan megszűnnek a rendezetlen, parlagon maradt területek, ahol 
megjelenhetnek, elszaporodhatnak az allergén gyomnövények, amelyek az arra hajlamosaknál 
allergiás panaszokat okozhatnak. Azonban ez nem jellemző a településen, mind az Önkormányzat, 
mind a magántulajdonosok hangsúlyt fektetnek területeik gondozására. 

1.14.4. Zaj- és rezgésterhelés 

Általában elmondható, hogy a környezeti zaj nem az elsődleges környezetvédelmi probléma a 
településen. A tervezési területen a zajforrások közül a vonalas zajforrás – a közúti közlekedés – sem 
okoz problémát. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület és közvetett 
hatásterület nem választható szét. Azon területek tekinthetők hatásterületnek, ahol a zaj keletkezik, 
és zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete mellékleteiben szereplő 
határértékeknek: 

 új tervezésű, vagy  

 megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülniük. Ezek a határértékek 
nincsenek veszélyben a tervezett területhasználatváltozás miatt. 

A közlekedéstől származó zajterhelési határértékeket a következő táblázat mutatja.  
A KÖZLEKEDÉSTŐL SZÁRMAZÓ ZAJ TERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEI ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLETEKE 

     Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) 

Sor-  
szám 

Zajtól védendő terület 
 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó zajra 

önkormányzat tulajdonában 
lévő gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 
illetve a nem nyilvános fel- és 
leszállóhelyektől** származó 

zajra 

utaktól és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában lévő 
belterületi gyorsforgalmi utaktól, 
belterületi elsőrendű főutaktól és 

belterületi másodrendű főutaktól, az 
autóbusz-pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel 
és leszállóhelytől*** származó zajra 

     nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges 

területek közül az 
egészségügyi területek 

50 40 55 45 60 50 

2. 

 Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az 
oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a 

zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Megjegyzés: 
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. 
számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros 
repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb, 
légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek 
közlekednek. 

1.14.5. Élővilág 

Negatív hatásként jelennek meg a fejlesztések kivitelezése és üzemelése során keletkező 
zajterhelések, valamint az állatvilág számára eddig beépítetlen területeken való 
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mozgáskorlátozpttság. A tervezett hagyományos gazdálkodásnak köszönhetően a zavarás 
minimálisnak tekinthető. 

A település környezetvédelme, és élővilág védelme szempontjából is fontos a meglévő  zöldfelületek 
minél nagyobb felületen való megtartása, illetve intenzív fenntartással való fejlesztése.  

1.14.6. Sugárzás elleni védelem 

Bárhol élünk, bárhova utazunk, mindig ér minket több-kevesebb ionizáló sugárzás. Ezek a sugárzások 
részben természetes, részben pedig mesterséges eredetűek. A tervezési területen a  természetes 
sugárterhelésen kívül (kozmikus térből, földkéregből eredő sugárzások) egy átlagos közepes város 
általános sugárterhelésén kívül (szénerőmű, háztartási széntüzelés, olaj, tőzeg, földgáz használata, 
orvosi alkalmazások, ipari alkalmazások: mérések, szintjelzés, nedvességtartalom vizsgálat..), oktatás, 
képcsöves tv, monitor használata, mobil telefon használata, átjátszóállomások...) említésre érdemes 
terhelés nem ismert a településen. A tervezett fejlesztéssel nem várható új hatás.  

1.14.7. Hulladékkezelés 

A módosítással érintett területen, illetve annak közelében elhagyott hulladékkal, illegális 
hulladéklerakással a terület bejárása, helyszínelése során nem találkoztak tervezők. Olyan 
talajszennyezés, melynek következtében az építkezés során, a kitermelés után a talaj hulladéknak 
minősülne, illetve a talaj cseréjére lenne szükség, a területeken nem található.  

A várható tevékenységek során kommunális, és veszélyes hulladék is keletkezik. A kommunális 
hulladék gyűjtése erre kijelölt konténerekben történhet, amit az önkormányzat által kijelölt 
szolgáltató szállít el a lakossági hulladékhoz hasonlóan. Az egyéb zöld hulladékok komposztálással 
hasznosíthatók, az esetlegesen veszélyes hulladékok keletkezésekor hatályos jogszabályok előírásait 
kell követni a megsemmisítéskor, akkor nem okozhat környezeti konfliktust. 

A hulladékkezelés a farm fejlődésével egyedi hulladékgazdálkodási terv alapján valósulhat meg, 
jellemzően a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításával, melynek keretében a zöld, papír, az 
üveg, a műanyag és veszélyes hulladékok elkülönítve kerülnek gyűjtésre.  

1.14.8. Vizuális környezetterhelés 

A helyszínelés nem tárt fel vizuális környezetterhelést a módosítással érintett területeken belül és 
környezetében sem, a tervezett funkció sem okozhat vizuális környezetszennyezést az építési és 
környezeti előírások betartása mellett. 

1.14.9. Árvízvédelem. Vízrajzi veszélyeztetettség. Fennálló környezetvédelmi 
konfliktusok, problémák 

A módosítással érintett terület nem érintett árvízvédelemmel. A vizsgálatok, és a helyszínelés nem 
tárt fel környezeti konfliktust, problémát. 

1.15. Katasztrófavédelem - területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők 

1.15.1. Építésföldtani korlátok 

Bodony nagy része különböző mértékben csúszásveszélyes terület. A jelenleg beépített belterület egy 
része is. A települést ellehetetleníteni nem lehet, ezért a megfelelő megelőző intézkedésekről az 
építési engedélyezési tervekben kell gondoskodni. (Lásd még a korábbi 1.13.1.2 Szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés című fejezetet is.) 
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1.15.2. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei. Ásványi nyersanyag 
lelőhely 

A módosítással érintett területeken pince, barlang nem ismert, bányászati telekkel nem érintett.  

1.15.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke 
körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az 

utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják.  

Magyarország szeizmikus zónatérképe *8+. Földrengések 
következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási 

valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás 
g (gravitációs gyorsulás) egységben 

  
(http://www.foldrenges.hu) 

Utoljára Bodonyban 2014. június 03-án volt földrengés. Az érzékeny szeizmográf hálózat ebben a 
hónapban 65 szeizmikus eseményt regisztrált Magyarországon és közvetlen környezetében, melyek 
magnitúdója a -0.3 ≤ ML ≤ 3.2 tartományba esett. A bodonyban mért 1,4 ML volt.  
(http://www.georisk.hu/Tajekoztato/FT_2014-06.pdf) 

1.15.4. Egyéb 

1.15.4.1. Közművek védőterületei 

A térségi és a települési jelentőségű közművezetékek feltüntetésre kerültek a településrendezési 
eszközökben a védőtávolságukkal együtt (elektromos- és gázvezeték). A meglévő vezetékek 
védőtávolságát az ágazati szabályozásnak megfelelően kell biztosítani a szolgáltatók és üzemeltetők 
tájékoztatása alapján. 

1.15.4.2. Épített értékekből eredő korlátozás 

Épített környezet- és kulturális örökségvédelmi övezetek 

Az épített környezeti értékek védelmének célja a nagyobb egységekben jelentkező értékek 
megóvása. A karakterisztikusan elkülönülő értéket képviselő egységek, eltérő kezelést igényelnek, de 
ilyen nem található a tervezési területen, vagy annak közelében. A HÉSZ részben tartalmaz 
előírásokat a település és a táj értékvédelmére a teljes közigazgatási területre készült alátámasztó 
munkarészek és örökslégvédelmi hatástanulmány alapján:  

 az épített és a természeti környezet viszonyának meghatározására,  

 az egyes szakági javaslatok – környezetvédelem, természetvédelem, közlekedés, 
közműellátás – előírásainak alkalmazására vonatkozó követelményekre;  

 település építészeti sajátosságainak megőrzésére;  

A tervezett szabályozás célja is a település és a táj harmonikus egységének megtartása, a 
hagyományos települési karakter, az egyedi értékek védelme, a sajátosságok értékmegőrző 
fejlesztése. 

 

http://www.foldrenges.hu/
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Régészeti területek 

A védett, valamint az ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek kezelését a 2001. évi LXIV. törvény 
a kulturális örökség védelméről határozza meg, amely törvény kimondja, hogy a kulturális örökség 
védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket – így különösen a terület- és 
településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel 
kapcsolatos beruházások tervezését – e védelemmel összhangban kell elvégezni. A régészeti 
lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A törvény fontos eleme, hogy 
előírja, a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. 

A településrendezési eszközökben ábrázolt módon találhatóak régészeti érdekeltségű területek, 
amelyeket azonban nem érintenek a módosítási szándékok. 

Művi értékvédelemre vonatkozóan a jelenlegi módosítási feladat keretében a HÉSZ módosításokat 
nem igényel. 

1.16. Települési klíma 

A klímaváltozás alapvető tüneteinek – az évi átlaghőmérséklet növekedésének és a 
csapadékmennyiség időbeni és térbeni módosulásainak – következményei felerősödve és 
koncentrálódva jelentkeznek a városokban. Bodony a Mátra erdőinek ölelésében védettséget élvez, 
bár az erdőket a szélsőséges hőmérsékletű időszakok közül – különösen – a nyári hőhullámok hossza 
és intenzitása viseli meg, miközben a fagyos napok száma csökkent.  A csapadék éves eloszlása, télen 
az egész térségben nő, míg nyáron mindenhol csökken a lehulló csapadék mennyisége. Az aszályos 
napok száma Közép‐Európában a XX. század végére jellemző 20‐25 napról 30‐35‐re emelkedik a XXI. 
század végére. 

Az erdő közelségének köszönhetően a közegészségügyi akadályok csak kisebb mértékben 
jelentkeznek a településen, különösen a tervezési területen, mint a nagy és középvárosokban. A 
térség településein a legnagyobb problémát várhatóan ezért nem a nyári hőhullámok időtartamának 
és intenzitásának növekedése fogja okozni.  

A tervezési területn nagyobb gond lesz várhatóan az erősen csapadékos időszakok hosszának és az 
ezek alatt lehulló csapadék mennyiségének növekedése, valamint a téli csapadék halmazállapotának 
hóról esőre váltásának következtében a hirtelen lezúduló magas vízmennyiség. Ez elsősorban a 
vízerózió formájában, és a csapadékkal járó erős légmozgás következtében bekövetkező szélerózió, 
és egyébb romboló hatások formájában.  A vízmegtartásra és vízelvezetés egyensúlyára ezért 
okozott figyelmet kell fordítani a gazdálkodás során.  
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1.  Településrendezési javaslatok 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

Hatályos TSZT részlet Javasolt TSZT módosítás 

  

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek. Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználás módja Változás mértéke (Ha) 

Má csökken 14,309 

Kb-fo kialakul 14,309 

Más területfelhasználás mértéke nem változik. 

1.1.1.2. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

Nem változnak a szerkezeti fontosságú nyomvonalak. A településen más szerkezeti elemek sem 
változnak. A HmTrT-ben szereplő, Bodony zsáktelepülési jellegét segítő térségi szintű szerkezeti út a 
tervezési területtől távol halad, annak tervezett nyomvonalát nem érinti, nem korlátozza a 
teületfelhasználás váltása.  

A katonai térképek megtekintésével is slátszik, hogy évszázadok óta hasonló szerkezeti elemek 
találhatók a településen, amelyeket a morfológiai adottságok determinálnak. A völgyek és 
patakmedrek, gerincek, valamint a völgyek és platók meghatározták az utak vonalvezetését, a falu 
kialakulását és a gazdálkodás területeit. 

Látszik, hogy a tervezési területen a múlt század elejéig nem foly mezőgazdasági művelés, addig 
erdők borították a dombhátat. 
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I. katonai felmérés – 1763-1787 (http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=15&lat=47.941&lon=19.99541&ll=firstsurvey) 

 
II. katonai felmérés – 1806-1869(http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=15&lat=47.94304&lon=19.99708&ll=secondsurvey) 

 
III. katonai felmérés – 1869-1887 (http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=15&lat=47.94304&lon=19.99708&ll=hkf_25e) 

 

http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=15&lat=47.941&lon=19.99541&ll=firstsurvey
http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=15&lat=47.94304&lon=19.99708&ll=secondsurvey
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1.1.1.3. TSZT javasolt módosítása  

TSZT leírásra vonatkozó kiegészítési javaslat 
1. A TSZT leírása kigészül az Kb-of területfelhasználásra vonatkozó bemutatássa a különleges, 

beépítésre nem szánt területekre vonatkozó fejezetben. 

Kb-of  – különleges oktatási-farm terület: A helyi sajátosságot hordozó, tájértékeket és biodinamikus tájgazdálkodást 
bemutató, rekreációs és oktatási funkciót is megengedő farm területe, ahol a hagyományos növénytermesztés, 
állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás, valamint ezek bemutatása, oktatása történik a tájkép 
védelmének biztosításával. 

A sajátos, tájértékeket és tájgazdálkodást bemutató különleges beépítésre nem szánt oktatási-farm terülen a 
gazdálkodást, az oktatást, bemutatást szolgáló épületek, valamint a gazdálkodó és a személyzet számára szolgáló lakás, és 
irodaépületek, szállás és vendéglátást biztosító épületek helyezhetők el. 

1.1.2. Szabályozásból eredő változások  

1.1.2.1. SZT javasolt módosítása  

Má övezet Kb-of (beépítésre nem szánt különleges oktatási-farm) övezetté alakul a fekete 
szaggatott vonallal jelölt tervezési területen belül 
Hatályos SZT részlet Javasolt SZT módosítás 

  

A helyi sajátosságot hordozó, különleges beépítésre nem szánt farm-oktatási területnek megmarad a 
mezőgazdasági területhasználata, de új övezet kerül kialakításra a tájértékeket és tájgazdálkodást 
bemutató terület kialakítására alkalmas mezőgazdasági Kb-of övezetként. A 2012. augusztus 6-ai 
OTÉK a beépítésre nem szánt területeken a beépíthető épületek által elfoglalt területet szabályozza 
maximálisan 2 %-ban a telek mértékéig.  

E helyett az OTÉK alóli felmentés kérelmével 5 %-os beépítési lehetőség biztosítandó. A hatályos 
OTÉK-ban a beépítésre szánt terület maximális beépítési lehetősége 5 %.  

Az övezet a vendéglátás, szálláshely funkció elhelyezését is megengedi a gyermekek több napos 
tartózkodása, „táborozási” lehetősége érdekében. 

A tervezési területet feltáró 3 m-es út szélességét azonban javasolt 12 m szabályozási szélességűre 
növelni a várható gyalogos forgalom növekedésére, és a közlekedésbiztonságra tekintettel. (A 
tervezett SZT tartalmazza az út szélesítését a 045 kezdetű hrsz-ú területek irányában.)  

1.1.2.2. HÉSZ módosítási javaslatok  

1. A HÉSZ kiegészül az Kb-of övezetre vonatkzó előírásokat tartalmazó 34/A §-al: 

Kb-of  – különleges oktatási-farm övezet 
34/A §. 

(1) A helyi sajátosságot hordozó, tájértékeket és tájgazdálkodást bemutató, rekreációs és oktatási funkciót is 
megengedő farm területeihez a növénytermesztés, az állattenyésztés – a helyi állattartási rendelet szerint –, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, az oktatást, bemutatást szolgáló épületek   
helyezhetők el.  

(2) Az különleges farm-oktatási célú (Kb-of) övezet részletes előírásait az 1. melléklet (11) táblázata tartalmazza 
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(3) Az övezetben  
a) Az (1) bekezdésben felsoroltakon túl elhelyezhetők még a tulajdonos, a gazdálkodó és a személyzet számára 

szolgáló lakások, igazgatási és egyéb irodaépületek, szállás és vendéglátást biztosító épületek is.  
b) Terepszint alatti építmények az övezetben elhelyezhetők, legfeljebb a beépítettség 30 %-ig.  
c) 1000 m

2
-t meghaladó épület csak tagoltan helyezhető el. 

d) Egy telken újonnan csak egy tanyaudvar alakítható ki, amelynek területe (lakóépület, gazdasági építmények és a 
hozzátartozó udvar által elfoglalt terület) sem lehet nagyobb, mint 3000 m

2
.  

e) Amennyiben a földrészleten kizárólag gazdasági épület (egy vagy több) kerül elhelyezésre, az maximum 150 m
2
-es 

lakórészt is magában foglalhat. 
f) Az egyes kialakítandó telephely(ek) belső elrendezését, konkrét beépítését minden egyes esetben a pontos 

funkció ismeretében, az adott telekre készítendő építési engedélyezési tervben kell meghatározni, a meglévő 
beépítés és burkolt felület feltüntetésével, a jelen rendelet és a szabályozási terv által szabott keretek között.  

g) A tájképvédelmi szempontból kilátásvédelemmel korlátozott területen épület elhelyezni nem lehet. Építmények 
közül csak karám, kerítés, szénatároló, esőbeálló és kilátó helyezhető el. 

h) A tervezett épületeket a Tarna-menti építészeti hagyományokhoz igazodva kell kialakítani.  
i) Az övezeten belül kötelezően kialakítandó zöldfelület kialakítására az alábbiak vonatkoznak: 

a) a zöldfelületet telkenként csak a maximális beépítés mértéke és a szükséges mértékű parkoló csökkentheti, 
b) az övezetben az egyes művelési ágak határán (fasor és cserjesáv) létesítendő, 
c) az övezetet feltáró út melletti telekhatár mellett két fasor telepítendő a szabályozási tervlap szerint. 

2. A HÉSZ 1. sz. melléklete kiegészül az Kb-of övezetre vonatkzó előírásokat tartalmazó (11)-es 
táblázattal. 

(11) különleges oktatási-farm övezet (Kb-of) 
Az 

övezet 
jele 

A telek Az épület 

beépítésének 
módja 

legnagyobb 
megengedett 

beépítés mértéke 
(%) 

legkisebb megengedett legkisebb-
legnagyobb 
építmény- 
magassága 

(m) 

területe szélessége 
(m) 

mélysége 
(irányadó) 

(m) 

zöldfelületi 
borítottsága 

(%) 

Kb-of SZ 5* 6 000 30 – 70 3,0-6,0 

* de maximum 3000 m
2 

3. A HÉSZ részét képező szabályozási tervlapok közül a külterületi szabályozási terv K3 szelvénye a 
tervezési területre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul. 

 

K3 külterületi szabályozási terv szelvényének változása 
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4. A HÉSZ részét képező szabályozási tervlapok jelmagyarázata kiegészül a tervezési területre 
vonatkozó övezeti jellel. 

 

 

 

   Különleges beépítésre nem szánt oktatási- 
                             farm  terüle 

 

 

1.1.2.3. Védelmi és korlátozó elemek 

Az infrastrukturális és környezetvédelmi védőtávolságok, korlátozó elemek a hatályos terveken is 
feltüntetésre kerültek. Ezekben változás nem történik. Védendő táj- és természetvédelmi elemeket, 
területeket nem érint a tervmódosítás, az erre vonatkozó határok a friss adatok alapján módosításra 
kerülnek a településrendezési eszközökön.  

A csúszásveszély  aterületi adottságból adódó korlátozást jelenthetne, de a terület dombháti, „sík” 
jellegéből adódóan ez csak kis mértékű.  A terület fejlesztésekor, beépítésekor a funkciók 
elhelyezésekor, a vízelvezetés megtervezésékor azonban javasolt figyelmet fordítani a meglévő 
építmények, valamint a létesítendő építmények, funkciók védelmére is. 

Ez a felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában, illetve a meglévő és tervezett 
vagyon védelme érdekében is fontos korlátozás. 

1.2. Beépítési javaslat 

Beépítési javaslat még nem készült el a tervezési területre vonatkozóan, azonban Magyarországon is 
már több biodinamikus farm létezik. Egyikükről (Balatonhenye) néhány fotón bemutatva 
elképzelhető a tervezett területhasználat. Természetesen nem hasonlít egyik farm a másikra: a 
különböző természeti adottságok és a gazda, a gazdálkodó csoport jellege együttesen valóban 
gazdasági egyéniségeket alkot, de a gazdaságok teljes „organizmusok”: erdő, rét, szántóföld, 
kertészet és állattartás mindenütt jelen van, mintegy zárt kört alkot. 
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http://fenntart6o.blog.hu/ű 

2. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

2.1. Tájrendezési javaslatok 

2.1.1. Táj- és természetvédelemi javaslat 

A tájvédelem része többek között a beépített területek által okozott károsítások kivédése, a meglévő 
esztétikai értékű táj- és településkép alkotó elemek megőrzése is. 

A terület hagyományos művelésének, a biodinamikus gazdálkodásnak köszönhetően megmarad a 
terület jellege. A hasonló farmgazdaságok ismeretében, a Bodonyban tervezett sem jelent jelentős 
változást a tájban. Bár településrendezési eszközök tekintetében kedvezőbb a beépítésre nem szánt 
különleges terület kijelölése, továbbra is mezőgazdasági művelés alatt áll majd a terület. 

Javasolt azonban majd a mezsgyék hangsúlyozása, azaz a művelési ágak váltásának szélén fasor, 
vagy/és cserjesáv telepítése, ahogy a farmhoz vezető út mellett is javasolt a hagyományokhoz híven 
kétoldali fasor telepítése. 

A tervezési terület északi oldalán lévő telekhatár mentén szintén fasor, kettős fasor telepítése 
javasolt a vízháztartás javítása, a szél- és vízerózió hatásának csökkentése érdekében, és a gazdaság 
tájban betöltött szerepének hangsúlyozása érdekében. 

Az épületek és mindenféle építmény tervezésénél, és megvalósításánál hangsúlyt kell fektetni az 
esztétikai értékekre is, a Tarna menti építészeti stílusok megjelenítésével, a falu arculatának 
hangsúlyosabbá tételével. 

A meglévő és megtartott területi fejlesztési/rendezési javaslatok a település optimális 
területhasználat megteremtését célozzák, törekedve a település működtetésének, fejlesztési 
igényeinek, a jó életminőséget biztosító környezet megteremtésének, valamint lehetőség szerint a 
természeti és a környezeti értékek hosszú távú megóvásának igényeit is.  

A zöldfelület megőrzésére és a zöldfelületi elemek fejlesztésre vonatkozó javaslatok ennek a célnak 
az eléréséért fogalmazódtak meg. A módosítási szándék ezért jelentős változást nem okoz a területre 
és környezetére vonatkozóan.  

2.1.2. A biológiai aktivitásérték számítása 

Az ÉTv. és a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint a biológiai aktivitásérték számítását új beépítésre 
szánt terület kijelölése esetén kell elvégezni, és az módosítás követően a település egészére nem 
romolhat a biológiaiaktivitás érték. 

http://fenntart6o.blog.hu/�
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A hatályos területhasználat beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági terület, a tervezett szintén 
beépítésre nem szánt terület, egyéb, helyi sajátosságot hordozó különleges terület. 

Nincs szükség a biológiai aktivitás számítására. 

Ugyanakkor a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklet, 1. sz. táblázat alapján:  

 Általános mezőgazdasági terület szorzója: 3,0 

 Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65% zöldfelülettel (ez biztosított a HÉSZ 
előírásban): 3,2 

Ezért a módosítási javaslat számítás esetén is javítaná a terület biológiai aktivitásértékét. 

2.1.3. Zöldfelületfejlesztési javaslat 

A tájvédelmi javaslatok tartalmazzák a zöldfelületre vonatkozó javaslatokat is, amelyek egy része 
beépült a HÉSZ előírásaiba is. 

2.2. Közlekedési javaslatok 

A közvetlen főúthálózati kapcsolatok nem változnak. A tervezett fejlesztés megközelítését továbbra is 
24. sz. út biztosítja Parádig, Bodonyból pedig az Árpád út külterületi folytatása biztosítja, Új 
nyomvonal építése nem javasolt. Közlekedésbiztonsági okokból javasolt az út szabályozási 
szélességének növelése 12 m-re a meglévő út déli oldalának bővítésével, hogy a gyalogos közlekedés 
is biztosítható legyen.  

2.2.1. Parkolás 

A tervezett fejlesztések esetén a gépjárművek parkolása telken belül felszínen és akár felszín alatt is 
megoldható a hatályos jogszabályok szerint. 

2.2.2. Kerékpárutak 

Önálló kerékpárutat a hatályos tervek nem jelölnek ki, de a település más részeivel és a Mátra 
feltárására a meglévő utak szabályozási szélességén belül javasolható annak kialakítása.  

2.2.3. Önálló gyalogutak, járdák 

A módosítandó terület feltárása biztosított. A külterületi forgalom olyan minimális, hogy a farm 
fejlődésével sincs szükség a közúti és gyalogos forgalom szétválasztására. Az út szabályozási 
szélességének növelése nem indokolt.  

2.3. Közművesítési javaslatok  

A közműfejlesztési feladatok között szerepel a területfejlesztés során a terület közműellátásának a 
biztosítása, mely a fő és gyűjtőutak felől megoldható. 

A közműfejlesztési feladatok között kell említeni az esztétikai igények kielégítési szükségességét is, 
amely a település vonzó képességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási 
igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé.  

2.3.1. Viziközművek  

A hálózatot a megfelelő tüzivízellátás biztosíthatósága érdekében NÁ 100-as mérettel javasolt 
megépíteni, a vezetékekre az ágazati szabvány szerint megadott helyekre föld feletti tűzcsap 
felszerelése szükséges. A tervezett fejlesztés azonban egyedi igények biztosítását igényli mind 
ellátásban, mind védelemben, ezért az igények elbírálását követeően a szolgáltató és engedélyező 
hatóság dönti majd el víznyerési lehetőség bitosításának módját. 
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2.3.2. Szenny- és csapadékvízelvezetés 

A területen – amennyiben vezetékes szennyvízelvezetés fejlesztésével történik a szennyvízelvezetés, 
– a  hálózatot úgy szükséges kialakítani, hogy a szennyvíz nyomóvezetékig gravitációs csatornával 
lehessen a szennyvizeket elvezetni.  

A tervezési területhez vezető út fejlesztése estén, a tervezett útburkolatokról lefolyó csapadékvizek 
elvezetésére nyílt árkos vagy zárt csapadékcsatornás csapadékvíz-elvezető rendszert kell kialakítani, 
aminek a befogadója az Áldozó-patak lehet.  

A művelés miatt a területre hulló csapadék mennyisége csaknem teljes mértékben hasznosul. A 
szikkasztás nem javasolt, de a klímaváltozás miatt javasolt a csapadékvíz tárolása, és öntözővízként 
való, vagy egyéb háztartási hasznosítása. (Amennyiben a telkekről a teljes vízmennyiséget a 
közterületi vízelvezető rendszerbe kivezetik, akkor azokat ki kell építeni, de a befogadóikat arra kell 
méretezni, illetve a faluban lévő befogadókat szükség esetén fel kell felbővíteni. 

2.3.3. Energiaellátás 

2.3.3.1. Villamosenergiaellátás 

A területeken várható, prognosztizált (a megengedett beépítés teljes megvalósulása, annak 
intenzívebb hasznosítása esetén, a fogyasztói transzformátor kapcsokra vetítve az igény felfutása 
növekedni fog. A villamosenergia igény kielégítése a meglevő jelenlegi hálózati rendszeréről csak 
háttérfejlesztéssel biztosítható a tervezési területen – teljes fejlesztési megvalósulás esetén. Egyedi 
megoldás (pl.: megújuló energia hasznosítása) villamosenergiaellátás esetén is megoldható. Az 
elsőnek jelentkező – építkezéshez szükséges – igények még biztosíthatóak. 

Amennyiben az ellátás hálózatról történik a területen, úgy a jelenlegi táppontnak tekinthető 
alállomáson a megfelelő kapacitás-bővítést meg kell valósítani és az alállomástól a tervezés távlatáig 
várható igények kielégítéséhez egy új kábelkör kiépítése szükséges. Ez, a tápponttól indítandó új 
kábelkör fűzi majd fel a kialakításra kerülő telkeken belül elhelyezendő transzformátorokat. A 
transzformátor állomáshelyeket úgy kell kiválasztani, hogy azok lehetőleg közvetlen a telek határra 
kerüljenek, a szolgáltató azokat a közterület felől tudja karbantartani és a kisfeszültségű 
elosztóhálózatról a szomszédos fogyasztók is kiszolgálhatók legyenek. 

2.3.3.2. Földgázellátás 

A termikus célú energiaellátásának beruházási és üzemeltetési szempontból is optimális 
energiahordozó a földgáz, de automatikus üzemvitelű, jól szabályozható, egyedi hőtermelő 
berendezésekkel önálló, független hőellátási mód is kialakítható. 

A Bodonyban üzemelő középnyomású elosztóhálózatról kell a terület ellátását kiépíteni az Árpád út  
felől a szomszédos területek egyidejű gázellátási igényének is a figyelembe vételével.  

A földgázellátás tervezésénél is meg kell jegyezni, hogy a termikus célú energiaigények kielégítésére 
egyéb energiaforrások (pl. napenergia) is figyelembe vehetők. Ezek azonban nem az egyszeri 
beruházást, csak az éves energiafelhasználást csökkenthetik. 

2.3.3.3. Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 

A kedvező fekvésű napos területeken 2000 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet hasznosítani. 
Az aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés során. Az aktív 
napenergia hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése szükséges. Ezek gondos 
elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá 
válnia. 
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Meg kell említeni a megújuló energiahordozók között a hőszivattyú alkalmazásával a levegő, vagy a 
föld energiájának a hasznosítási lehetőségét is. Ez is egyedi berendezés, az egyes telkeken, illetve az 
egyes gazdálkodási módokon belül jelenthet kedvező megoldást. Alkalmazásuk igényéről a 
továbbtervezés során lehet dönteni. 

2.3.3.4. Hulladékenergia hasznosítása 

A tervezett fejlesztési területen a feldolgozás során megtermelt technológiai energia is 
újrahasznosítható. A felesleges gáz fűtésre, illetve áramtermelőként újrahasznosulhat.  

2.3.4. Hírközlés 

Az elektronikus hírközlés alanyi jogú, személyhez, vállalkozáshoz kötött szolgáltatás, így teljesen 
egyéni megállapodás alapján történik. 

2.4. Környezeti hatások és feltételek 

2.4.1. A talaj-, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenysége, védelme szükségessé teszi, hogy 
a Településszerkezeti terv elhatározásaival összhangban az újonnan beépítésre kerülő területek, 
továbbá mindennemű tevékenység folytatása csak a talaj és a felszíni vizek szennyezését kizáró 
módon történhet. A talajszennyeződések megakadályozása érdekében tartalmaz előírásokat a HÉSZ. 
Az egyes tevékenységek folytatása, létesítmények, építmények elhelyezése esetén szükséges 
megfelelő műszaki védelem – a talajszennyezés típusától függően víz, vagy szénhidrogén-záró aljzat – 
megvalósítása. 

Fejlesztési szándékok megvalósításának feltétele a szennyvízkezelés megnyugtató megoldása lehet.  
A terület fejlesztésekor minden esetben egyedi mérlegelés eredményeként kaphat(nak) engedélyt a 
környezetvédelmi hatóságoktól a beruházó(k). 

2.4.2. A termőföld védelme 

A termőföld védelme tekintetében a HÉSZ a vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs szükség. Az 
erózió elleni védelem és az épületek, építmények környezetbe illeszkedő elhelyezése érdekében a 
rézsűk legnagyobb meredeksége nem lehet nagyobb 25 foknál, az egy tagban kialakítható rézsűk 
legnagyobb magassága 1,5 m. Ha 1,5 m-nél nagyobb szintkülönbséget kívánnak rézsűvel áthidalni, a 
tereprendezés során a terepet tagolni kell, a rézsűt több tagban kell kialakítani, az egyes rézsűk 
között legalább 1,0 m széles növényekkel beültetett sáv kialakítása javasolt.  A rézsű felületének 
legalább fele talajtakaró vagy cserjékkel való beültetési kötelezettsége erózió védelmi érdekből is 
szükséges. A környezetbe illeszkedő támfalak kialakítása érdekében a támfalak megengedett 
legnagyobb magassága 3 m lehet, és növényzettel való takarásuk szintén fontos. 

2.4.3. Hulladékkezelés 

Hulladékkezelés tekintetében a HÉSZ vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs szükség. Itt is 
elmondható, hogy fejlesztésekor minden esetben egyedi mérlegelés eredményeként kaphat 
engedélyt a környezetvédelmi hatóságoktól a beruházó. 

2.4.4. A levegő minőségének védelme 

A levegő minőségének védelme érdekében a HÉSZ vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs 
szükség. A környezetvédelmi hatósági engedélyekben szennyezőforrásokra megfogalmazott 
határértékek és technológiai előírások és az ellenőrzések biztosítják a levegőminőségének védelmét. 
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A hatályos tervek és a módosítási javaslatok is olyan zöldfelületkialakítási előírásokat fogalmaznak 
meg, melyek elősegítik a levegőminőség védelmét is. 

2.4.5. Környezeti zaj elleni védelem 

A tervezési terület fejlesztésével a zajhatások minimálisan fokozódni fognak. Zajvédelmi szempontból 
azonban intézkedés, beavatkozás nem szükséges, a HÉSZ vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs 
szükség. 

2.4.6. Művi értékvédelem 

A jelenlegi módosítás nem sérti a művi értékvédelem érdekeit. A HÉSZ idevonatkozó módosításaira 
nincs szükség. 

2.4.7. Élővilág 

A tervmódosítás nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek az élővilág szempontjából többletterhelést 
eredményeznének. A hatályos tervekben lévő adottságok sem változnak. Az élővilág védelmét 
biztosító HÉSZ előírások kiegészítésére jelenleg nincs szükség. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

1. HATÁROZATTERVEZET A VÉLEMÉNYEZÉS ELŐTT 

Bodony Község Önkormányzatának …./2015. sz. határozata 

Bodony Településszerkezeti Tervének módosításáról 

(1) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 2012. 
augusztus 6-án hatályos OTÉK előírásai alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a.) pontja 
és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. §. (1) 
bekezdésében és 6/A §-ban foglalt feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglaltak figyelembevételével, azok rendelkezéseivel összhangban határoz Bodony 
Településszerkezeti Tervének (továbbiakban: TSZT) módosításáról.  

(2) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 65/2005.(X.27.) számú 
képviselő-testületi határozattal jóhágyott Településszerkezeti terv leírását hatályon kívül helyezi 
és módosítja azt a jelen határozat alapján. 

Ezzel egyidőben a 65/2005.(X.27.) számú képviselő-testületi határozattal jóhágyott, a jelen 
határozatban szereplő, módosítást egységes szerkezetbe foglaló településszerkezeterv leírása 
lép. 

(3) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 65/2005.(X.27.) számú 
képviselő-testületi határozattal jóhágyott Településszerkezeti tervlapot a 045-tel kezdődő hrsz-ú 
telkekre, a jelen határozatban szereplő tervezési területre vonatkozóan hatályon kívül helyezi és 
módosítja azt a jelen határozat 1. sz. melléklete alapján. 

Ezzel egyidőben a 65/2005.(X.27.) számú képviselő-testületi határozattal jóhágyott 
településszerkezeti tervlap, a 045-tel kezdődő hrsz-ú telkekre, a jelen határozatban szereplő 
tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv helyébe a jelen határozat 1. sz. 
mellékletben szereplő módosított településszerkezeti tervlap lép. 

(4) A Településszerkezeti terv leírása kigészül az Kb-of területfelhasználásra vonatkozó bemutatással 
a különleges, beépítésre nem szánt területekre vonatkozó fejezetben a következő módon. 

Kb-of – különleges oktatási-farm terület 

A helyi sajátosságot hordozó, tájértékeket és tájgazdálkodást bemutató, rekreációs és oktatási 
funkciót is megengedő farm területe, ahol a hagyományos növénytermesztés, állattenyésztés 
és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás, valamint ezek bemutatása, oktatása 
történik a tájkép védelmének biztosításával. 

A sajátos, tájértékeket és tájgazdálkodást bemutató különleges beépítésre nem szánt 
oktatási-farm terülen a gazdálkodást, az oktatást, bemutatást szolgáló épületek, valamint a 
gazdálkodó és a személyzet számára szolgáló lakás, és irodaépületek, szállás és vendéglátást 
biztosító épületek helyezhetők el. 

(5) Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított 
Településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatát és a Módosított 
Szabályozási tervet terjessze a Képviselő-testület elé. 

(6)  Jelen határozat az elfogadásától számított 15. napon lép hatályba 
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Felelős: a határozat végrehajtásáért: A polgármester 

Határidő: a végrehajtás folyamatos, a felülvizsgálat testületi előterjesztésére: 

2015. …… 
Bodony, 2015. .......................  ....... 
 
             Kovács István              Dér Tamás 
                           Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: a végrehajtás folyamatos, a felülvizsgálat testületi előterjesztésére: 

2015. …… 
Bodony, 2015. .......................  ....... 
 
             Kovács István               Dér Tamás 
                           Polgármester      Jegyző 

 

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő testületének…/2015. (….) önkormányzati határozat 1. sz. 
melléklete 
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2. RENDELETTERVEZET A VÉLEMÉNYEZÉS ELŐTT 

Bodony Községi Önkormányzat  

Képviselő testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

10/2012 (VIII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK előírásai alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) a.) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. §. (1) bekezdésében és 6/A §-ban foglalt feladatkörében eljárva, a 9/B. 

§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével, azok rendelkezéseivel összhangban  

1. a területrendezés, a településfejlesztés és -rendezés feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész,  

2. a környezetvédelem, vízvédelem, természetés tájvédelem feladatkörében eljáró  Heves Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, 

3. a vízgazdálkodás és a vízvédelem feladatkörében eljáró Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

4. a természet- és tájvédelem feladatkörében eljáró, valamint a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület 
érintettsége miatt a BükkiNemzeti Park Igazgatóság,  

5. az országos vízminőség-védelmi terület és a rendszeresen belvízjárta terület, valamint a nagyvízi meder 
érintettsége miatt az Országos Vízügyi Főigazgatóság,  

6. a vízgazdálkodás és a vízvédelem feladatkörében eljáró, valamint a nagyvízi meder, a mértékadó árvízszint, a 
rendszeresen belvízjárta terület, a felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület és a vízgyűjtőgazdálkodási 
terület feladatkörében eljáró Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,  

7. a tűzvédelem és a polgári védelem feladatkörében eljáró Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

8. a közegészségügy feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,  

9. a közlekedés feladatkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, és a Heves 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Útügyi Osztály 

10. a légi közlekedés feladatkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapesti Igazgatóság,  

11. az örökségvédelem feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,  

12. a földvédelem feladatkörében eljáró  Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály,  

13. az erdőrendezés, erdővédelem feladatkörében eljáró, valamint a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
érintettsége miatt a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,  

14. a talajvédelem feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

15. a honvédelmi terület érintettsége miatt a honvédelem feladatkörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője,  

16. a határrendészet feladatkörében eljáró Heves Megyei Rendőr-főkapitányság,  

17. a bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély feladatkörében eljáró, valamint az ásványi nyersanyag-vagyon 
terület és a földtani veszélyforrás terület érintettsége miatt a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi  Főosztály, Bányászati Osztály,  
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18. a hírközlés feladatkörében eljáró Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

19.  a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület és az erdőtelepítésre javasolt terület érintettsége miatt a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet, 

20.  az örökségvédelem feladatkörében eljáró, valamint a világörökségi és világörökség várományos területek 
érintettsége miatt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,  

21. a településrendezési tervek és a területrendezési tervek összhangjának előmozdítása feladatkörében eljáró 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal főépítésze,  

22. valamint a szomszédos települések önkormányzatai véleményének kikérésével  

az építési helyi rendjének biztosítása érdekében Bodony Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
módosított, egysége szerkezetbe foglalt 10/2012 (VIII.2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: HÉSZ) módosítja az 
alábbiak szerint. 

1. § 

(1) A HÉSZ kiegészül az Kb-of övezetre vonatkzó előírásokat tartalmazó 34/A §-al: 

Kb-of  – különleges oktatási-farm övezet 
34/A §. 

(1) A helyi sajátosságot hordozó, tájértékeket és tájgazdálkodást bemutató, rekreációs és oktatási funkciót is 
megengedő farm területeihez  a növénytermesztés, az állattenyésztés – a helyi állattartási rendelet szerint –, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, az oktatást, bemutatást szolgáló 
épületek   helyezhetők el.  

(2) Az különleges farm-oktatási célú (Kb-of) övezet részletes előírásait az 1. melléklet (11) táblázata tartalmazza 

(3) Az övezetben  
a) Az (1) bekezdésben felsoroltakon túl elhelyezhetők még a tulajdonos, a fenntartó és a személyzet számára 

szolgáló lakások, igazgatási és egyéb irodaépületek, szállás és vendéglátást biztosító épületek is.  

b) Terepszint alatti építmények az övezetben elhelyezhetők, legfeljebb a beépítettség 30 %-ig.  

c) 1000 m2-t meghaladó épület csak tagoltan helyezhető el. 

d) Egy telken újonnan csak egy tanyaudvar alakítható ki, amelynek területe (lakóépület, gazdasági építmények 
és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület) sem lehet nagyobb, mint 3000 m2.  

e) Amennyiben a földrészleten kizárólag gazdasági épület (egy vagy több) kerül elhelyezésre, az maximum 150 
m2-es lakórészt is magában foglalhat. 

f) Az egyes kialakítandó telephely(ek) belső elrendezését, konkrét beépítését minden egyes esetben a pontos 
funkció ismeretében, az adott telekre készítendő építési engedélyezési tervben kell meghatározni, a meglévő 
beépítés és burkolt felület feltüntetésével, a jelen rendelet és a szabályozási terv által szabott keretek között.  

g) A tájképvédelmi szempontból kilátásvédelemmel korlátozott területen épület elhelyezni nem lehet. 
Építmények közül csak karám, kerítés, szénatároló, esőbeálló és kilátó helyezhető el. 

h) A tervezett épületeket a Tarna-menti építészeti hagyományokhoz igazodva kell kialakítani.  

i) Az övezeten belül kötelezően kialakítandó zöldfelület kialakítására az alábbiak vonatkoznak: 

ia) a zöldfelületet telkenként csak a maximális beépítés mértéke és a szükséges mértékű parkoló 
csökkentheti, 
ib) az övezetben az egyes művelési ágak határán (fasor és cserjesáv) létesítendő, 
ic) az övezetet feltáró út melletti telekhatár mellett két fasor telepítendő a szabályozási tervlap szerint. 

(2) A HÉSZ 1. sz. melléklete kiegészül az Kb-of övezetre vonatkzó előírásokat tartalmazó (11)-es táblázattal. 
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(11) különleges oktatási-farm övezet (Kb-of) 
Az 

övezet 
jele 

A telek Az épület 

beépítésének 
módja 

legnagyobb 
megengedett 

beépítés 
mértéke** 

(%) 

legkisebb megengedett legkisebb-
legnagyobb 
építmény- 
magassága 

(m) 

területe szélessége 
(m) 

mélysége 
(irányadó) 

(m) 

zöldfelületi 
borítottsága 

(%) 

Kb-of SZ 5* 6 000 30 – 70 3,0-6,0 

   * de maximum 3000 m2 
** Épületek elhelyezésére vonatkozóan is. OTÉK előírás alóli felmentési kérelem jóváhagyásával (Heves megyei Kormányhivatal, 
Építésügyi és Örökségvédelmi hivatal, Állami Főépítészi Iroda ………..ügyiratszámú záró szakmai véleménye)

 

 

(3) A HÉSZ részét képező szabályozási tervlapok közül a külterületi szabályozási terv K3 szelvénye a tervezési területre 
vonatkozóan e rendelet 1. sz. melléklete alapján módosul. 

 

(4) A HÉSZ részét képező szabályozási tervlapok jelmagyarázata kiegészül a tervezési területre vonatkozó, beépítésre 
nem szánt különleges oktatási-farm övezet (Kb-of) övezeti jelével. 

    Különleges beépítésre nem szánt oktatási-farm  terület 
 

(5) A HÉSZ részét képező szabályozási tervlapok jelmagyarázata helyébe az egységes szerkezetbe foglalt, Kb-of övezeti 
jelet tartalmazó jelmagyarázat lép. 

 

 

 

   Különleges beépítésre nem szánt oktatási- 
                             farm  terüle 
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(1) A Bodony HÉSZ-ról szóló 10/2012 (VIII.2.) önkormányzati rendelet részét képező szabályozási tervlapok közül a 
külterületi szabályozási terv K3 szelvényét a tervezési területre vonatkozóan hatályon kívül helyezi, és jóváhagyja e 
rendelet 1. sz. mellékletében szereplő szabályozási terv módosítását a 045 hrsz-mal kezdődő telkekre, a jelen 
rendeletben szereplő lehatárolású részterületre vonatkozóan.  

(2) Az elfogadott módosítással egyidőben e  rendelet 1. sz. mellékletét képező tervlap Bodony HÉSZ-ról szóló 10/2012 
(VIII.2.) önkormányzati rendelet részét képező szabályozási tervlapok közül a külterületi szabályozási terv K3 
szelvényén a tervezési területre vonatkozóan e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő szabályozási terv lép. 

 
2. §  

(1) Jelen rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet a hatályát követő napon hatályát veszti. 

   .............................................................    .......................................................... 
               Kovács István                        Dér Tamás 

  Polgármester                 Jegyző 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2015 -én kihirdetésre került. 

                 Dér Tamás 
                    jegyző 

A rendelet 2015 -én kihirdetésre került. 

              Dér Tamás 
                    jegyző 
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Bodony Községi Önkormányzat Képviselő testületének…/2015. (….) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete  
K3 külterületi szabályozási terv szelvényének módosított szabályozása 

 
Készült az állami adatok felhasználásával 

 

 

   Különleges beépítésre nem szánt oktatási- 
                             farm  terüle 
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OTÉK ALÓLI FELMENTÉS KÉRELEM 

BODONY KÖZSÉG  – 045-TEL KEZDŐDŐ HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓAN  OTÉK ALÓLI FELMENTÉS 
KÉRELME 

1. ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  

1.1. Bevezetés  

Bodony Község Önkormányzata a 65/2005.(X.27.) számú önk-i határozattal jóváhagyott a 
településszerkezeti terv, és a VÁTI által készített, Bodony Község Önkormányza 10/2012 (VIII.2.) 
számú rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte a 045-tel 
kezdődő hrsz-ú területekre vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) 
bekezdés alapján. 

A tárgyi terület egyeztetése a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben rögzített eljárásrend szerint, de a 
45.§ (2) bekezdését figyelembe véve a „hatályos” TSZT és HÉSZ módosításaként lefolytatható, és az 

OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerinti tartalmú dokumentációként készült el a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet adta lehetőség szerint. 

Az elemzés megalapozása által kijelölt bodonyi részterület – a 045 hrsz-mal kezdődő telkek 
vonatkozásában  – beépíthetősége az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: az OTÉK) előírásainál megengedőbb értékűvé 
válhat.  

A vizsgálat tematikája a szakmai elvárásokat, valamint a jogszabályi követelményeket egyaránt 
tükrözi. A község hatályos Helyi Építési Szabályzata HÉSZ nem tartalmazza a terület vonatkozásában 
szükséges, helyi sajátosságot hordozó, beépítésre nem szánt területhasználatot és övezetet. A 
módosítás céljaként meghatározott építési övezetre vonatkozóan az OTÉK 2012. éi augusztus 6-ai 
állapot szerinti: 

„6. § (1) A városok és községek (a továbbiakban együtt: település) igazgatási területét építési 
szempontból… 
b) beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 5 % kell sorolni.” 

„30/B. § (3) A különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2 %-os 
beépítettséggel helyezhetők el.” 

A hatályos OTÉK előírásaiban továbbra is 5 %-os beépítettséget biztosít a beépítésre nem szánt 
területek vonatkozásában, de az épületek elhelyezését nem korlátozza 2 %-ban. 

„6. § (1) A városok és községek (a továbbiakban együtt: település) igazgatási területét építési 
szempontból ….. 

b) beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 5% kell sorolni.” 

1.2. Hatályos településrendezési eszközök  

1.2.1. Településszerkezeti Terv 

A tervezési terület általános mezőgazdasági terület 
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1.2.2. Helyi Építési Szabályzat  

A tervezési terület a településszerkezeti tervnek megfelelően általános mezőgazdasági övezet, ahol a 
HÉSZ 28. § (3) bekezdése szerint a szántó művelési ágban beépíthető telek területe minimum 10 ha, 
ha lakó-, és gazdasági épületeket szeretne elhelyzni rajta, de ha csak gazdasági épületeket szeretne, 
akkor minimum 5 ha telek elegendő. A (3) bekezdés C9 pontja pedig az OTÉK előírásaihoz igazodva, 
de atól szigorúbban határozza me a beépítettséget, mert gazdasági épület(ek) esetében lehet 
maximum 3%, de azok össz-alapterülete telkenként nem haladhatja meg 800 m2-t, a lakóépület 
alapterülete max. 200 m2 lehet. 

A birtoktokközpont kialakításához minimum 20 ha birtoktesttel kell rendelkezni. A birtokközpont 
telkének legalább 1 ha-nak kell lennie, beépítettsége max. 30 % lehet és a telek min. 45 %-át 
zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani. 

A településrendezési eszközökben szereplő beépítésre nem szánt területek közül a Kkke különleges 
kertészet övezete áll a legközelebb a módosítási igényekhez, de az övezetben kertészeti 
tevékenységhez kapcsolódó és a kereskedelem célját szolgáló létesítmények helyezhetők el 1 %-os 
beépítési lehetőséggel, amely paraméterek nem elegendőek a biodinamikus oktatási farm 
kialakításához. Az építési övezet célja eltér a 045-tel kezdődő hrsz-ú területek fejlesztési céljától. 

1.3. Korlátozások 

Településrendezési eszközben jelölt korlátozó tényező nem érinti a vizsgált, módosítással érintett 
területet. A település adottságait tekintve a nagyobb kitettségű lejtők csúszásveszélyesek, de a 
vizsgált terület erre vonatkozóan kevésbé érzékeny. 

1.4. Telekállapotok, méret, megközelíthetőség, tulajdonviszony, művelési ágak 

A tervezési terület valamennyi telke szántó művelési ágban található. (Sz5, Sz6). 

Többnyire a 049 hrsz-ú útra merőleges kialakításúak, változó szélességűek, valamennyi 
magántulajdonban található. 
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A 049 hrsz-ú út a faluközpontba vezető Árpád út folytatása, ami Parád felől a 24. sz. főközlekedési 
útról érhető el. 

1.5. A terület fejlesztési céljai 

Bodony Község 045-tel kezdődő hrsz-ú területekre vonatkozóan olyan hagyományos tájgadálkodás 
biztosítása a cél, ami a hagyományos tanyákhoz, kisebb majorokhoz hasonlóan növénytermesztésre 
és állattenyésztésre is alkalmas építési feltételeket biztosíthat, miközben a településen és 
Magyarországon honos állatfajok tenyésztése és bemutatása, a hagyományos biogazdálkodással 
történő növénytermesztés és oktatás folyhat a mezőgazdasági területen.  Szándék a településen élő 
gyermekek, a Waldorf óvodások és iskolások, valamint a környéken tanuló gyermekek és családjaik 
ismereteit bővítése a személyes megtapasztalás által. A tulajdonos célja összhangban van a település 
céljaival, ami részben a szűkebb térségben segítené újra elterjeszteni a hagyományos gazdálkodás 
módszereit és bemutatni annak szépségeit, és előnyeit. 

Részlet a Falusi Waldorf óvoda, Iskola és Nevelési Központ kezdeményezés programjából. 

A Falusi Waldorf Óvoda, Iskola és Nevelési Központ Kezdeményezés a szellemi alapokra épülő, a helyi 
társadalmi és természeti környezethez szervesen kapcsolódó, a gyermekek egyéni fejlődésének 
megfelelő elméleti, művészeti és gyakorlati területekre kiterjedt tantervvel, kisebb létszámú 
osztályokkal működő Falusi Waldorf iskola alapításához kapcsolódik, amely nyitott befogadni a 
tanulási nehézségekkel küzdő, érzékszervi, érzelmi és szociális érzékenységű gyermekeket is. 

Akarati nevelést szeretnének megvalósítani természetközeli módon, közös tevékenységek útján, az 
életkornak megfelelő tantervi ritmusban, közösségi formában. A kezdeményezéshez kapcsolódó 
egyének és közösségek olyan új együttműködési, tanulásifejlődési formáit keresik, melyben az iskola 
szellemi kutatóműhelyekből, pedagógiai, kulturális, szociális és gazdasági tevékenységeket folytató 
egységekből felépülő hálózat tagjaként működik, és a kor pedagógiai, szociális, gazdasági és egyéb 
kihívásaira felelni képes. 

A farm alapú nevelés „Részt veszek benne, tehát vagyok!” Jövőbe mutató módon közelítik meg azokat 
a tényeket, amelyek ma a földet és az emberi életet fenyegetik. Korunk gyermekeinek szüksége van a 
földdel, a természeti világgal való mélyebb kapcsolatra, nagyobb figyelemre, több gyakorlati tanulásra 
és céltudatos munkára a természetben, gazdaságban, otthon. 

 A farm alapú tanítás sokféle területet átfogó, tevékenységközpontú, tapasztalati alapokon 
működő nevelés, a leghatékonyabb és legígéretesebb környezeti nevelési forma.  

 A farmon történő tapasztalati, gyakorlati tanulás önbizalomra, öntudatosságra, egyéni és 
kollektív felelősségvállalásra nevel, amely a fenntartható társadalmi fejlődés irányába vezet.  

 A farmon zajló praktikus tanítási órák erősítik az iskolában történő elméleti tanulást. A 
gyermek nyitottá válik a természetre, annak ritmusára, megragadhatja és tapasztalhatja az 
élőt, az életösszefüggéseket, valós élményeket szerez valódi minőségekről, mindez pedig a 
világ mélyebb megértéséhez vezet. 

 A gazdaságban végzett munka segíti a földről való gyógyító gondolatok kialakítását, a 
természet és az emberi munka, az egyén és a közösség tiszteletének kialakulását; a 
kapcsolódást a környezeti elemekhez és a mindennapi táplálékhoz. 

 A biodinamikus farmon, gazdaságban végzett munka lehetőséget ad az érzékelések 
megtapasztalására, érzékek fejlesztésére, ápolására, hangsúlyt kap az érző-akarat fejlesztése, 
a kétkezi munka, a kísérletezés élménye, felfedezés öröme: A kéz ügyesedik, az elme 
fényesedik, a lélek gazdagodik. 

FarmIskola: „Szükségletből életszerűen”: Speciális helyi tanterv alapján, melyben kiemelt hangsúlyt 
szánnak az élet- és élményszerűségnek az évkörhöz igazodó tevékenységekkel, kétkezi munkával, a 
napiheti ritmusokkal, a föld-állat kapcsolattal, művészeti-kézműves tevékenységekkel, egyéni 
kíséréssel. Életszerűen, a gyerekekből, a családokból és a közösségből kiindulva szeretnének dolgozni, 
hogy a Természet – Élet – Művészet – Ember teljességének megtapasztalásából nőjenek fel a 
gyermekek. Olyan új tanulási-fejlődési utat kínálnak, amely új pedagógiai tapasztalatokat nyújt, új 
társadalmi kihívásokra igyekszik felelni, és egy új szociális kultúra alapjait teremti meg.  
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FarmIskola Szakmai Műhely: A farm alapú tanítás-nevelés összetett, sokféle területhez kapcsolódik, 
ezért szükségesnek tartják, hogy az érintett szakterületek képviselői megismerjék egymást, elinduljon 
egy közös gondolkodás, együttműködés, amely lehetőséget ad a tapasztalatcserére, ötletek, megoldási 
módok közvetítésére, hospitálásra, kapcsolatépítésre, hálózat kialakítására. Szeretnék tovább erősíteni 
és bővíteni a nemzetközi kapcsolataikat is hasonló szellemiségű iskolákkal, pedagógusokkal és 
szervezetekkel. Tervezik olyan gazdasági jellegű tevékenységek, szolgáltatások beindítását, melyek az 
iskola szellemiségével és a fenntartható életmóddal összhangban vannak, valamint anyagi bázist is 
jelenthetnek a közösség számára. Ennek érdekében erősítik meglévő kapcsolataikat a hasonló 
szellemiségű kezdeményezésekkel, közösségekkel, vállalkozásokkal és szeretnének minél inkább az 
önfenntartáshoz közelíteni. 

A fejlesztési céloknak megfelelően olyan beépítésre nem szánt különleges területhasználat és övezet 
létrehozása a cél, ami a fenti célok elérése mellett biztosítja a tájkép védelmét, a hagyományos 
mezőgazdálkodási táj fennmaradását. 

1.6. Helyzetértékelés  

Az egyszerűsített eljárásban véleményezendő dokumentáció alátámasztó munkarésze, és a felmentés 
kérelem eddigi részei, azaz a terület vizsgálata egyértelműen bebizonyította, hogy a területen a 
hatályos településrendezési eszközök szerinti rendeltetésüknek megfelelnek, de a fejlesztési célok 
elérése a meglévő HÉSZ övezeti rendszerébe nem illeszthető A meglévő övezetek építési paraméterei 
nem tudják biztosítani a fejlesztési célok elérését.  

A talajok termőképessége tovább javítható a biodinamikus gazdálkodással. Környezeti károsítás nem 
várható a ahtályos jogszabályok betartása mellett. 

Az egészségügyi, tűz-, köz-, és más biztonsági, valamint akadálymentességi követelményeknek a 
vizsgált területek megfelelnek. A lakóterületektől távolabb helyezkedik el a tervezési terület. 
Infrastrukturális ellátottsága a területnek még nem megoldott.  

A víz-, a gáz- és az energiaellátás valamint a szennyvíz infrastruktúra hálózat is fejlesztésre szorul, 
vagy egyedi megoldást kíván. 

A terület könnyen jól elérhető közúton, a falu belerületi határáig burkolt úton, majd külterületi 
földúton személygépjárművel is. 

2. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS  

2.1. Módosítási igények bemutatása  

2.1.1. Beépítési paraméterekkel szembeni igény  

Az adottságok vizsgálatakor az Egyeztetési anyag 1.2. fejezetben bemutatásra kerültek a hatályos 
HÉSZ szerinti előírások, melyek az érintett általános mezőgazdasági övezetre, és a tervezett 
övezethez legközelebb álló beépítésre nem szánt különleges kertészeti  területekre vonatkoznak.  

Jelen, 2012. augisuztus 6-ai állapotú OTÉK előírásai alóli felmentés iránti kérelem tárgya az 5%-os 
beépíthetőség mellett az épületek elhelyezhetőségére vonatkozó 2 %-os korlát 5%-ra való növelése, 
amit már a hatáylos OTÉK biztosít.  

2.1.2. Teljesítés lehetőségei  

A jelenleg folyamatban lévő, Bodony területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása 
biztosít lehetőséget a kérelemben foglaltak teljesítésére.  
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2.1.3. Felmentés iránti kérelem indokai  

A település a 2012. augisuztus 6-ai, vagy azt megelőző állapotú OTÉK előírásai szerint készült 
településrendezési eszközöket 2018. december 31-ég használhatja. Mivel a település anyagi helyzete 
nem biztosítja a településrendezési eszközök felülvizsgálatának költségeit, a módosítás az egyetlen 
lehetőség. A hatályos OTÉK-ban való építési lehetőség elérése érdekében pedig szükséges a 2012. 
auguztus 6-ai állapotú OTÉK alóli felmentés. 

A farm kialakításakor még nem, de a későbbiekben annak fejlődésével szükséges lesz a gazdálkodó 
lakóépületén kívül állattartó épületek, mezőgazdasági művelést, fenntartást, gazdálkodást biztosító 
eszközök elhelyezésére alkalmas épület, iroda, oktatást biztosító épület, kiszolgáló épület, a 
gyermekek táboroztatása esetén esetlegesen szálláshelyet biztosító épület elhelyezésére.  

2.1.4. Szabályozási javaslat  

A helyi sajátosságot hordozó, beépítésre nem szánt területek  farm-oktatási terület övezet tegye 
lehetővé a telkek 5%-os beépíthetőségét az épületekre vonatkozó 2 %-os korlát nélkül.   

Beépítésre nem szánt különleges oktatási-farm övezet (Kb-of) 
Az 

övezet 
jele 

A telek Az épület 

beépítésének 
módja 

legnagyobb 
megengedett 

beépítés 
mértéke** 

(%) 

legkisebb megengedett legkisebb-
legnagyobb 
építmény- 
magassága 

(m) 

területe szélessége 
(m) 

mélysége 
(irányadó) 

(m) 

zöldfelületi 
borítottsága 

(%) 

Kb-of SZ 5* 6 000 30 – 70 3,0-6,0 

 * de maximum 3000 m2 
** Épületek elhelyezésére vonatkozóan is. OTÉK előírás alóli felmentési kérelem jóváhagyásával (Heves megyei 
Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi hivatal, Állami Főépítészi Iroda ………..ügyiratszámú záró szakmai 
véleménye)

 

2.1.5. Az OTÉK 111. § (2) bekezdés szerinti követelmények teljesülésének 
számbavétele  

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 111. § 
(2) A II–III. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a 
településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha  
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá  
b) közérdeket nem sért, valamint  
c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. 

2.1.6. Különleges településrendezési okok, vagy kialakult helyzet szerinti 
indokoltság  

Előző fejezetkben részletesen bemutatásra került a kialakult állapotnak a jelenlegi területhasználatra, 
illetve beépítettségre kiterjedő vizsgálata, valamint a fejlesztési szándékok biztosításának, 
megvalósulásának nehézségei a 2012. augusztus 6-ai  OTÉK alkalmazásával való módosítás esetén. 
Közép és hosszú távon a farm gazdálkodásának ellehetlenítését okozhatja a 2 %-os épületállomány 
elhelyezésre vonatkozó korlátozás.  

A felmentési kérelmet a különleges településrendezési okok kialakulása, azaz a hatályos és 
alkalmazandó jogszabályok közti különbség indokolja. 

2.1.7. Közérdek szerinti indokoltság  

A közérdek fogalmát jogszabály nem definiálja. Az Európai Bírósági gyakorlatban az a meghatározó, 
hogy olyan célról legyen szó, amelyet az állam vagy a területi önkormányzat közérdekhez kapcsolódó 
indokokból általánosságban maga kíván biztosítani, illetve amelynek a tekintetében meghatározó 
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befolyás gyakorlásának a fenntartására törekszik. /Forrás: Dr. Hubai Ágnes: Közérthető közbeszerzés/ 
Jelen felmentés esetén az Önkormányzat – figyelembe véve a a területfejlesztési cél közösségre 
gyakorolt hatását  – a megfogalmazott beépítettség-növelést támogatja, összhangban a 
településfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott szándékokkal. A közérdek szerinti 
indokoltság megvalósul. 

A kérelem alá vont terület elkülönült területi egységet alkot a falu szerkezetében, külterület 
fekvéssel. Nem mutatkozik konfliktushelyzet a belterületi területhasználatok és a tervezett farm 
rendeltetésű terület között. Közérdek sérelmét nem lehet megállapítani a beépítettség (épületek 
elhelyezhetőségére vonatkozóan) 5%-ra emelésével összefüggésben. Közérdeket nem sért, mert 
magántulajdonon történik a beépítettség növelése. 

2.1.8. Oték 31. § (1) bekezdés teljesülése  

31. § (1) Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a 
településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj- és természet- és a 
műemlékvédelemi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az 
akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a 
talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan. 

Településrendezési követelmények 

 Az épületek elhelyzhetőségének 3%-al történő növelése a további településrendezési előírások 
betartása mellett megfelel a településrendezési követelményeknek, emellett a szomszédos 
területhasználatokra sem gyakorol zavaró hatást.  

A HÉSZ rendelkezései között a módosítást kizáró előírás nem található.  

Településképi követelmények  

A módosítás a településképi adottságokat a 2012. augusztus 6-ai állapotú OTÉK előírásaihoz képest 
csak igen kis mértékben befolyásolja a beépítés mértékének növelése által, mivel a területek 
jellemző településképi karakterét nem változtatja meg. 

Illeszkedési követelmények  

A területeken az épületek jelenleg illeszkedést mutatnak szintszám és tömeg tekintetében is. A 
beépíthetőség mértékének kismértékű növelése esetén az illeszkedés továbbra is fennáll.  

Környezetvédelmi követelmények  

A beépítési százalék növelése az 1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános 
szabályairól – előírásainak betartása mellett a területfoglaláson kívül nem eredményez káros hatást 
a környezeti elemek számára.  

Táj-, természet-, műemlékvédelmi követelmények  

A vizsgált területek táj-, természet-, illetve műemlékvédelmi területet nem érintenek. A természeti 
adottságokat a beépítési százalék kis mértékű növekedése nem befolyásolja károsan. 

Rendeltetési követelmények  

Az épületek elhelyezhetőségének 3%-al történő emelése alapvetően a mezőgazdasági farm 
rendeltetés szerinti követelményekhez alkalmazkodó érték. Ennek megadása tehát nem tekinthető 
a rendeltetés megváltoztatásának irányába tett lépésnek a 2012. augusztus 6-ai állapotú OTÉK és a 
hatályos OTÉK vonatkozásában. A tervezési terület hatályos telepüésrendezési besorolása, valamint a 
tervezett területhasználat ugyanúgy mezőgazdasági területhasználatot határoz meg csak más 
területfelhasználási besorolás alapján. A terület rendeltetése továbbra is mezőgazdasági hasznosítás 
lesz. 
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Egészség-, tűz-, köz- és más biztonsági követelmények  

Az építésekre vonatkozó egészség-, tűz-, köz- és más biztonsági követelmények betartása mellett a 
módosítás a személy- és vagyonbiztonság tekintetében nem jár kockázat-növekedéssel. 

Akadálymentességi követelmények 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről – előírásainak 
figyelembe vétele mellett a módosítás az akadálymentességi szempontoknak megfelel.  

Geológiai, éghajlati, terepfelszíni jellemzők  

A terület geológiai, éghajlati és domborzati adottságaira nézve a módosítás – léptékénél fogva – 
nincs hatással.  

Talaj, talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai jellemzői  

A területen lévő talajadottság továbbra is lehetővé teszi a mezőgazdasági hasznosítást. A 
területfelhasználás és beépítés módosítása során is megmarad a mezőgazdasági a mezőgazdasági 
művelés. A terület felszín alatti vizek tekintetében szennyezésekkel szemben érzékeny területen 
fekszik. A környezetvédelmi törvény, az OTrT, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet - a 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről – 
vonatkozó előírásainak betartása mellett a beépíthetőség növelése nem veszélyezteti a felszín alatti 
vízbázisok állapotát. 

2.2. Átsorolás következménye / hatása  

2.2.1. Belső hatások  

Az 5%-os beépíthetőség teljes kihasználtsága esetén a 2%-os épületelhelyezéshez képest több mint 
duplájára nőne. Ugynakkor a teljes tervezési terület, azaz a kijelölt övezet vonatkozásában a 2 %-os 
beépítés nem éri el a 3000 m2-t, ami korlátozó tényezőként szerepel a beépítésre vonatkozóan a 
javasolt szabályozásban, míg a minimális telek esetén az 5 %-os beépítés is csak 300 m2., ami egy 
önállóan gazdálkodó kis tanya kialakítására  alkalmas lehet. 
Tervezési terület vonatkozásában  - 14,309 ha 

 2 %-os épületelhelyezés 5 %-os épületelhelyezés 

Növekedés mérete  0,28618 ha 0,71545 ha 

Legkisebb telek vonatkozásában – 6000 m
2 

– 0,6 ha 

 2 %-os épületelhelyezés 5 %-os épületelhelyezés 

Növekedés mérete  0,012 ha 0,03 ha 

2.2.1. Külső hatások  

Az érintett farm-oktatási beépítésre nem szánt különleges mezőgazdasági területen a beépíthetőség 
az épületek elhelyezhetőségének mértékének növelése  

 segítheti a terület termőképességének növelést 

 segítheti a közösség és az identitás erősödését 

 erősíti az önellátásból élő emberek tudatoságát 

 a területen jelenleg is meglévő mezőgazdasági termelés feltételeinek, technikai hátterének 
javítása hozzájárul az ökológiai gazdálkodás terjedéséhez 

 fejleszti az oktatásban résztvevők és az idelátogatók tudását 

 közvetett módon pozitív hatást gyakorol  
o az egészségmegőrzésre,  
o a környezettudatos gazdálkodási módok népszerűsítésére  
o az élet, élővilág, táj, természet és építmények értékének tudatos megőrzéséhez. 

 Összegzés: Az épületek elhelyezhetőségére vonatkozó emelés lehetővé tétele jelentős pozitív 
hatásokat generálna a területen. Megvalósulása ezért támogatható. 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÓDEX 41. § (3) SZERINT BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 

A településfejlesztési és a településrendezési eszköz egyeztetési eljárásában résztvevő 
államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete alapján meg lettek írásban 
megkeresve. 

1. BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOKKAL  

Vélemények Válaszok 

  

  

  

  

2. BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK MÁSOLATA  

…. 
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ZÁRÓVÉLEMÉNY 
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JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ 

1. HATÁROZAT 
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               Kovács István              Dér Tamás 

Polgármester      Jegyző
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2. RENDELET 
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           Kovács István            Dér Tamás 

Polgármester      Jegyző



 

 

     
 


