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Előzmények 
 
Jogharmonizáció és több, kisebb részterületre vonatkozó változtatási szándék miatt vált szükségessé Törökbálint 
Város településrendezési eszközeinek módosítása Törökbálint Város Képviselő-testülete 12/2020 (I.22) ÖK 
határozatában döntött a településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatának és módosításának 
elindításáról. 
 
Törökbálint Város Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§-a szerint teljes 
eljárásban folytatja le. 
 

24. A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának 
szabályai 
32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak szerint 
lehet: 

a) teljes, 
b) egyszerűsített, 
c) tárgyalásos vagy 
d) állami főépítészi 

eljárás. 
 
(2) Az eljárás típusának meghatározása e rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a 
településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az eljárás 
típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez a kérdés 
eldöntésének érdekében az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál, amely az egyeztetés alapján javaslatot tesz az eljárás típusára. 
 
(3) Településrendezési eszköz készítése és módosítása során – a (4)–(6a) bekezdésben 
meghatározott esetek kivételével – teljes eljárást kell lefolytatni. 
… 
(7) Az önkormányzat bármely koncepció, stratégia és településrendezési eszköz készítése során 
alkalmazhatja a teljes eljárást, valamint indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz 
kezdeményezésével. 

 
A településrendezési eszközök módosítása jelen módosítás során teljes eljárásban folyik, mert  

• a településszerkezeti terv felülvizsgálata történik egyúttal és összhangjának megteremtése a felsőbb 
szintű tervekkel,  

• több területet érint változtatási szándék a beépítésre szánt és nem szánt területek besorolásában, 
amelynek során vízgazdálkodási terület és erdőterület felülvizsgálata történik. 
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Tervezett módosítások rövid leírása  
Településszerkezeti tervet érintő módosítások 

1. Felsőbb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése - 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és 

egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve és Törökbálint TRE – TSZT és HÉSZ - megfeleltetése 

 
2018. december 12-én az Országgyűlés elfogadta a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban: törvény), amely három területrendezési törvény 
(országos, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció) helyett egy tervtörvényben rögzíti az ország és 
a két kiemelt térség területrendezési szabályait. 
A törvény új fogalmakat, új területfelhasználási egységeket vezetett be, és új szabályokat írt elő új lakóterületek 
kijelölése esetében. A településszerkezeti tervek módosításakor azokat összhangba kell hozni az új tervekkel.  

2. Erdőterületek kijelölése 

A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) törökbálinti területek erdősítésére vonatkozó szándéka – 0242/2, 0250/3, 
0265/3, 0268/2, 0270 hrsz-ú ingatlanokon 
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A 0245/11 hrsz-ú ingatlan földhivatali rendezése – erdővé minősítés – megtörténte és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
vagyonkezelésébe kerülése után aktuálissá vált a terület övezeti átminősítése. 

 

3. A 0267/9 és 0267/32 hrsz-ú területek Ev erdő övezeti besorolásból - a valós használatnak megfelelő -  

Má-f mezőgazdasági övezetbe történő átminősítése lakossági kérelemre 
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4. 8018 hrsz. övezeti besorolás felülvizsgálata (lakossági kérelemre 

A József-hegyen található telken évekkel ezelőtt megkezdett – akkoriban építési engedéllyel rendelkező – 
építkezés folytathatósága érdekében, a területen az Ev övezet kiterjedésének felülvizsgálata. 

 

5. Felsővár utca végén a belterületi határ és a Ev jelű véderdő övezeti határának korrekciója 

A 0207/13 hrsz.-ú ingatlan telekhatárának és a Felsővár utca 72 számú ingatlan előtt elhelyezkedő Felsővár utca 
folytatásaként leburkolt 0207/40 hrsz.-ú ingatlan, leburkolt részének határában javasolt jelölni a belterületi 
határt. A véderdő kiterjedését az ökológiai hálózathoz kell igazítani.  
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6. Országos védelem alatt álló Tétényi-fennsík területén jelölt Ev övezet megszüntetése és Tk jelű 

természetközeli területbe való átsorolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal történt megegyezés 

alapján 

 

7. A budaörsi szennyvíztisztító megszűnésével szükségessé váló, Budaörs-Törökbálint tulajdonában álló 

terület (091/23 hrsz.) övezeti besorolásának módosítása 

Budaörsi Szennyvíztisztító telep a budaörsi szennyvizek Cepeli Szennyvíztisztítóba történő vezetés okán 
felszámolható. A 091/23 hrsz.-ú ingatlan, kizárólag közműtelephely és a hírközlési rendeltetés elhelyezésére 
szolgáló ipari gazdasági övezeti besorolását - a szennyvíztelep megszűntével -a szomszédos területekhez hasonló 
kereskedelmi gazdasági övezetté tervezzük átminősíteni. 
A 2019. évi TSZT módosítás során a korábbi testületi döntésnek megfelelően a 091/17 TSZT-ben jelölt részének 
és 091/6 hrsz-ú területek kereskedelmi szolgáltató területté történő átminősítésének vizsgálata megtörtént, 
azonban településrendezési szerződés hiányában elmaradt. Jelen módosítás során a teljes terület vizsgálata 
történik meg. 

 
TSZT részlete 
A terület lehatárolása kiterjed a 091/17 hrsz-ú telek területének – TSZT-ben Gksz- egy részére és a szomszédos 
091/10 hrsz-ú budaörsi tulajdonú mezőgazdasági területre is. A vízgazdálkodási övezet kiterjedését a területen 
található szennyezett szennyvíziszap depóniákkal hosszútávú hatásai miatt célszerű felülvizsgálni, annak 
megállapításai alapján törölni a szennyvíztisztító telkéről és a 091/10 hrsz-ú telekről  
A szennyvíztisztító területén gépjármű tanpálya és vizsgapálya rendeltetés elhelyezése vizsgálandó kérdés. 



Törökbálint TRE módosítás teljes eljárásban 2020 Előzetes tájékoztatás, adatkérés 

6 

 
SZT részlete 

8. Érdi út és Felsővölgyi út csatlakozásába tervezett körforgalom helyigényének jelölése a szabályozási 

tervben övezeti határ korrekciójával (Érd MJV Önkormányzat) 

A tervezett körforgalom – amely kiemelt útépítési beruházás keretében kerül megvalósításra - Törökbálint 
külterületén a 0224/25, 0240/14, 4268/12 és 4269 hrsz-ú telkeket érinti.  

 
„Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával” című, 
VEKOP-5,3.3-17-2017-001 1. azonosító számú kiemelt útépítési beruházás lebonyolítója a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt-vel közösen felállított konzorcium keretében Érd MJV. 
A projekt megvalósítási helyszínei — többek között a Törökbálint település külterületén fekvő 0224/25 és 
0240/14 hrsz-ú magántulajdonú termőföldek kisebb részei. Az ingatlanrészek művelési ágból kivonását a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 2020. januárban kelt Határozataiban engedélyezte. Érd MJV a 
támogatott pályázatban vállalta, hogy a kivitelezési munkák megkezdéséig a hivatkozott ingatlanrészek 
tulajdonjogát megszerzi. 
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9. A Felsővölgyi út 4268/3 hrsz-ú Má-f övezetű ingatlan Lke-10 övezeti átsorolásának vizsgálata (lakossági 

kérelem) 

A telek jelenleg Má-f jelű farmgazdasági általános mezőgazdasági övezetbe sorolt, a szomszédos területek 
övezeti besorolásával azonos Lke-10 jelű lakóövezeti besorolásának vizsgálata történik a módosítás során, 
feltárva a lehetőségeket és korlátozásokat. 

 

10. Ráczug hrsz. 0287 hrsz-re (Hunnia Records & Film Production Kft.) vonatkozó Má-f jelű farmgazdasági 

általános mezőgazdasági övezeti besorolás felülvizsgálata az épületben évtizedek óta működő 

hangstúdió rendeltetés elismerésével 
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Helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet érintő módosítások 

11. A Malom-dűlő terület Má-k jelű beépítést nem megengedő - övezeti besorolás felülvizsgálata lakossági 

kérelemre 

A kialakult állapotot és a terület adottságait figyelembe vevő övezeti átminősítés lehetőségének vizsgálata (pl. 
valamilyen beépítést megengedő kertes mezőgazdasági övezet). A terület beépítésre nem szánt terület marad 
– közigazgatási határtól való távolsága és közlekedési hálózatok védőtávolságai miatt. 

  

12. A Méhecske utca menti Má-k jelű beépítést nem megengedő - övezeti besorolás felülvizsgálata lakossági 

kérelemre 

A kialakult állapotot és a terület adottságait figyelembe vevő övezeti átminősítés lehetőségének vizsgálata a 
kérelemmel érintett 075/29-33, /40, /42 hrsz-ú telkekre és a 075/28 hrsz-ú telekre – és ezzel összefüggésben 
vételi szándékkal érintett telkekre. 
A tömb teljes területének vizsgálatára sor kerül, amely beépítésre nem szánt terület marad – közigazgatási 
határtól való távolsága és közlekedési hálózatok védőtávolságai miatt-, és ahol a jelenleg beépítést nem 
megengedő mezőgazdasági övezet helyett előreláthatólag legfeljebb 3 % legnagyobb beépítettséget megengedő 
mezőgazdasági övezet kerül szabályozásra. 
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13. KSr-1 jelű övezet -volt Flóra kemping- felülvizsgálata  

Az ingatlan tulajdonosok kérelme a Ksr-1 jelű különleges sport-rekreáció övezetben a hatályos beépítési 
paraméterek módosítási lehetőségeinek vizsgálatára vagy lakóövezeti átsorolásra vonatkozik. 

 

14. Mosolyvilág Bölcsőde státuszának rendezése a szabályozás felülvizsgálatával 

A rendeltetés elismeréseként a bölcsőde (hrsz 5489) közvetlen környezetének Vi jelű intézményi övezetbe 
történő átsorolása és korrekciója. 
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15. Városháza környezetére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata (közösségi tervezés eredményének 

figyelembevételével 

A Kálvária-dombhoz kapcsolódó zöldterület (közpark és fásított parkoló) környezetében a Vt-1 jelű 
településközpont vegyes övezet felülvizsgálata. 
Az érintett terület a 486, 487, 499/4, 496-498, 493-495, 501-507, 491/4,6, 492/2 hrsz-ú telkek területe, a 
melyek a közparkkal és a kiszabályozott átkötő úttal határosak. 

 

16. Dózsa György utca és Józsefhegyi utca közötti gyalogos kapcsolat létesítésének vizsgálata 

Az iskola környezetében a gyalogosforgalom biztosítása érdekében új lehetőségek feltárása. 
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17. A KPp-1 jelű övezet teljes felülvizsgálata  

A 2423/14/A hrsz-ú présház által elfoglalt területre vonatkozóan a KPp-1 övezeti kijelölés korrigálása (lakossági 
kérelem), valamint ezzel összefüggésben az övezet teljes felülvizsgálata 

 

18. 2413/15 hrsz-ú Jázmin út rövidítése 

A Hegyalja utcából leágazó tervezett 2423/15 hrsz.-ú (Jázmin utca) út tervezése során történt lakossági 
egyeztetések nyomán a tervezett út nyomvonala lerövidül.  
A Jázmin utca jelenleg is zsákutcaként jelölt az SZT-n, a rövidített szakasz végén a gépjárművek megfordulását 
biztosítani kell. 
Az szabályozott út lerövidítésének vonzata, hogy az innen meg nem közelíthető telkek megközelítését a Diósdi 
útról leágazó útról kell megoldani, amely érinti a KPp-1 övezet telkeinek besorolását is, azok egy részének 
átsorolását közlekedési területbe. 
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19. Széchenyi térre vonatkozó Lk-1 jelű szabályozás felülvizsgálata (lakossági kérelem)  

A telek megoszthatóságának biztosítása érdekében, cél önálló ingatlannal - helyrajzi számmal - rendelkező 
épülettömbök kialakíthatósága. 

 

20. 9039 hrsz-ú telek övezeti besorolásának felülvizsgálata (lakossági kérelem) 

A Honvéd utcával közvetlenül határos különleges beépítésre szánt bánya övezetbe sorolt ingatlanok övezeti 
besorolásának felülvizsgálata, amelyek közúti kapcsolattal rendelkeznek a Honvéd utca felől. A településkép, az 
utcakép szempontjából kedvezőbb lenne, amennyiben mindkét oldal beépített lenne. 
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21. Lke-12 jelű lakóövezet egyes előírásainak módosítása a 4603 és 4600 hrsz-ú telkek területére 

vonatkozóan lakossági kérelemre 

Az ingatlanok gazdaságos működtetése érdekében jelenlegi legkisebb telekméret 5000 m2-ről 2000 m2-re 
csökkentésének vizsgálata a hátsó kert méretének csökkentésével egyidejűleg. 

 

22. Annahegyen található üdülő építési övezetre vonatkozóan a lakó rendeltetés megengedhetőségének 

vizsgálata (lakossági kérelem) 

Törökbálint hatályos előírásai nem teszik lehetővé lakó rendeltetése elhelyezését üdülő övezetekben, így a 
CSOK kedvezmények igénybevételét sem. 
Lakossági kérésre vizsgálat készül, hogy megengedhető-e a lakó rendeltetés elhelyezése a területen figyelembe 
véve a lehetőségeket és korlátozásokat. Vizsgálni szükséges, hogy milyen rövid és hosszútávú következményei 
várhatóak a rendeltetés engedélyezésének. 
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23. Annahegyi-pihenő melletti területére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata (tulajdonosi kérelem) 

A fejlesztés ütemezhetőségének érdekében a KÖm-1 úthálózat vonalvezetésének felülvizsgálata. 
Az Annahegyi pihenő melletti területre 2010-ben készült szabályozási terv, amely annak megvalósítását 2 
ütemre bontotta. Az eltelt időszakban a területen érdemi előrelépés nem történt. Tulajdonosok kérelme a 
9017, 9046, 9048 és 0193/26; 9018, 9047, 9049 és 0193/27 hrsz-ú telkekre vonatkozik, ahol a jelenlegi KÖm-1 
út áthelyezését és zsákutcaként történő megvalósítását kérik.  

 

24. Annahegyen, az Üh-l övezetben a szabályozási terv szerinti szaggatott előkerti vonal felülvizsgálata (pld: 

Levendula utca)  
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25. Üdülőövezetek szintterületi mutatójára vonatkozó előírás pontosítása 

A legnagyobb szintterületi mutató pontosítása az OTÉK előírásainak figyelembevételével, egyes előírásaitól való 
eltérés vizsgálatával 
 

  Övezet Legnagyobb szintterületi mutató  
(épület m2 / telek m2) 

125.§ (1) Üh-1 jelű hétvégi házas üdülő építési övezet 0,2 

126.§ (1) Üh-2 jelű hétvégi házas üdülő építési övezet 0,2 

127.§ (1) Üh-3 jelű hétvégi házas üdülő építési övezet 0,2 

128.§ (1) Üh-4 jelű hétvégi házas üdülő építési övezet 0,2 

26. A Zengő és Somlyói út sarkán található 7725/3 hrsz. -t érintő szabályozási vonal felülvizsgálata (lakossági 

kérelem) 

Az ingatlant érintő szabályozási vonal törlésének vizsgálata. 

 

27. A Törökbálinti-tó környezetére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata a tó kerítéssel történő lezárásának 

megakadályozása céljából. 
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28. Kerékpárutak nyomvonalának korrekciója 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére készülő Budapest – Balaton kerékpáros útvonal 
törökbálinti szakasza a Hosszúréti-patak mellett a belterületén - Fűzfa utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Raktárvárosi út, 
Régivasútsor utca nyomvonalon halad. A végleges tervek szerint a kerékpáros nyomvonal korrekciója 
szükséges. 

 

29. A Budapest-Balaton és a Biatorbágy-Tópark kerékpárút csatlakozás kialakíthatósága érdekében az 

0292/44 hrsz-ú ingatlan nyomvonallal érintett területrészén az Ev jelű védelmi erdő övezet 

kiterjedésének felülvizsgálata  

Biatorbágy Tópark térségében a tervezett kerékpár út engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek. A kerékpárút 
csatlakozás kialakíthatósága érdekében szükséges az 0292/44 hrsz-ú ingatlan nyomvonallal érintett területrészén 
az Ev jelű védelmi erdő övezet kiterjedésének felülvizsgálata, mert az övezetben csak erdőgazdálkodási 
tevékenységhez kapcsolódó, így különösen az erdő védelmét, valamint az erdei haszonvételek gyakorlását, az 
erdő rendeltetését szolgáló műtárgyak helyezhetők el, a kerékpárút műtárgyai nem. 
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30. Törökbálint külterület 06/108 hrsz-ú ingatlan besorolásának felülvizsgálata  

Az ingatlant érinti a Gksz-2 övezeti besorolású bevásárló-központ megközelítését szolgáló kerékpárút, aminek 
létesítéséhez a tulajdonosok elviekben hozzájárulnak, a későbbiekben meghatározott feltételekkel. 
Az érintett ingatlan egy részén a tulajdonosok kereskedelmi tevékenységet – gépjármű kereskedelem és 
bérbeadás- kívánnak folytatni. A telek 1,17 Ha-os területéből mintegy 4000 m2 telek területre vonatkozik az 
átsorolási kérelem.  

 

31. A 046 hrsz-ú telken jelenlegi közúti kapcsolat kiszabályozása 

A telek alrészletét képező „kivett saját használatú” jelenleg Ev véderdő övezetbe sorolt, közút rendeltetésű, 
ezen keresztül közelíthető meg Malomdűlő. 
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32. 7867/2 hrsz-ú telken kiszabályozott közúti kapcsolat felülvizsgálata (lakossági kérelem) 

A 7867 hrsz-ú telken kiszabályozott út szabályozási szélességének felülvizsgálata szükséges, mivel az út 
folytatásában lévő 0152/2 hrsz-ú földút mentén jelölt szabályozás 2019. évi módosítás során törlésre került. A 
telkek közúti megközelítésének megtartását és a földúttal való kapcsolatot, valamint az országos védelem alatt 
álló Tétényi-fennsík megközelíthetőségét továbbra is biztosítani kell. 

 

33. Közforgalom számára megnyitott magánutak felülvizsgálata, és indokolt esetben közúttá minősítése 

Törökbálint területén több területen – Tópark, Nemzetközi Üzleti Park, Vállalkozói terület, volt Laktanya, 
Iparterület (volt Mechanikai Művek), Napliget stb. – közforgalom számára megnyitott magánutak kerültek 
kijelölésre. Ezek felülvizsgálata szükségessé vált. 
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34. Egyedi szennyvíztisztító alkalmazására vonatkozó előírások felülvizsgálata 

Lakossági kérelem az üdülőövezetek vonatkozásában érkezett az előírt közművesítettséggel kapcsolatban. A 
kérelem lényege, hogy nehézkes lakossági összefogással létesülő szennyvízvezeték megvalósítása, ezért kérik, 
hogy helyette legyen lehetőség egyedi szennyvíztisztító létesítésére.  
A kérés több problémakör vizsgálatát igényli - tisztított szennyvíz területről való elvezetése, elvezetésének 
módja, a többlet terhelés kezelése, szükséges késleltetés megoldási lehetősége, valamint az esetleges földtani 
korlátozásokkal érintett karsztos területeken a megvalósíthatóság. Továbbá vizsgálni kell a távlati hatások 
között, hogy várható-e az egyedi berendezések elterjedése, illetve a későbbiekben ennek milyen hatása lesz a 
közműhálózat fejlesztésére. 

11. §  
(2) Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztároló vagy 
egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető. 
21.§ 
(6) Beépítésre nem szánt területen egyedi szennyvíztisztító berendezés az egyéb feltételek 
fennállása esetén is a legalább 5.000 m2 telekterületet elérő nagyságú ingatlanon létesíthető. 

 

35. A HÉSZ használata során felmerült kisebb pontosítások, szükséges korrekciók átvezetése. 
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A tervezett módosítások készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok 
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. melléklete alapján 
 

1. Adatbázis Réteg Attribútum Formátum 

2. 
Állami ingatlan-
nyilvántartási 
térképi adatbázis 

Földrészlet 

településazonosító, fekvés, helyrajzi szám 
(hrsz.), 
közterület/nem közterület, 
szektoradat, 
tulajdonos típusa 
(állami/önkormányzati/magán), 
művelés alól kivett terület esetén 
megnevezés, utcanév 

DAT vagy SHP 
shape, poligon 

3. 
Állami ingatlan-
nyilvántartási 
térképi adatbázis 

Művelési ág 
településazonosító, helyrajzi szám (hrsz.), 
művelési ág, minőségi osztály, AK érték 

DAT vagy SHP 
shape, poligon 

4. 
Állami ingatlan-
nyilvántartási 
térképi adatbázis 

Épület 
településazonosító, helyrajzi szám (hrsz.), 
rendeltetés, tulajdonos típusa 
(állami/önkormányzati/magán), házszám 

DAT vagy SHP 
shape, poligon 

5. 

Az ország 1:10 000 
méretarányú 
digitális 
szintvonalrajza 

Szintvonalak tengerszint feletti magasság SHP shape, vonal 

6. 
Digitális 
domborzatmodell 

Digitális 
domborzatmodell 

tengerszint feletti magasság geotiff 

7. Ortofotó     
RGB sávkiosztású 
geotiff 

8. 
Mezőgazdasági 
Parcella Azonosító 
Rendszer (MePAR) 

Felszínborítás 

összevont MePAR kategóriák: 
a) szántó, 
b) gyep, 
c) állandó kultúra (ültetvények), 
d) természetes növényzettel borított 
terület, természetes, illetve 
természetközeli élőhelyek, 
e) infrastruktúra, épített környezet, 
mesterséges felszín, 
f) nyílt vízfelület, 
g) energiaültetvény, 
h) elsősorban nem mezőgazdasági 
hasznosítású, kistáblás területek, 
amelyen belül jellemzően nincs 2500 m2-t 
elérő nagyságú mezőgazdasági parcella 

SHP shape, 
poligon 

9. MePAR 
HMKÁ védett 
tájelemek 

a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett 
tájelemek, 
b) pontszerű HMKÁ védett tájelemek 

SHP shape 

 
 


