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1. ELŐZMÉNYEK 
 

 
Hőgyészre 1963-ban egyszerűsített, 1974-ben összevont rendezési terv készült. 
  
A nagyközség komplett területrendezési terve 2000-ben készült (tervező: a Hübner Tervező 
Kft. jogelődje, az AEDIS Építészeti Stúdió Kft.), a településszerkezeti terv a képviselő-testület 
2/2003.(I.30.) számú határozatával, a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) a 
1/2003.(I.31.) önkormányzati rendelettel került megállapításra. A tervi munkarészek készítését 
a településfejlesztési koncepció kialakítása és elfogadása előzte meg (4/2002.(I.23.) számú 
határozat). 
 
A településfejlesztési koncepció településszerkezetet fejlesztő javaslatai: 

− területfelhasználás vonatkozásában lakóterületek fejlesztése javasolt elsősorban a 
Rákóczi utca, Rózsavölgyi utca térségében, ipari területek fejlesztése a volt Hőgyészi 
ÁG területén, illetve a Malom közelében 

− közlekedési szerkezet vonatkozásában a 65-ös számú út elkerülő szakaszának 
megvalósítása jelenthetne minőségi változást a település életében, azonban e 
fejlesztés nem szerepel az ágazat programjában 

− a települési értékek, településkép és morfológia vonatkozásában a községközpont 
térszakaszának, utcáinak az értékekhez méltó fejlesztése 

− a volt Apponyi kastély térségének továbbfejlesztése, rekreációs központ kialakítása – 
fürdőváros alapjainak megteremtése 

− Hőgyész létének, fejlődésének egyik legmeghatározóbb ágazata várhatóan az üdülési, 
idegenforgalmi ágazat lesz, ennek érdekében: 

• fontos szempont a park-város jelleg megőrzése 

• új üdülőlétesítmények, szállásférőhelyek létesítése 

• termálvíz kapacitás kihasználása – Apponyi kastély 

• az egyedi wellness turizmus megteremtése 

• különféle méretű és igényű szálláshelyek kialakítása (szállodák a kastélyszálló 
környékén, társa- és intézményi üdülők a Csókadomb mögött, panziók és családi 
nyaralók létesítése, falusi turizmus megteremtése, oktatás 

• az idegenforgalom számára fontos szempont az idegenforgalmi attrakciók, 
lehetőségek kiaknázása. 

 
A koncepció készítésének időszaka egybeesett az Apponyi kastély négycsillagos 
kastélyszállóvá való kialakítása (1999-2001), mely alapja lehetett volna a nagyközség üdülési-
idegenforgalmi szerepköre fejlődésének. A kastélyszálló 2010-ben bezárt, az épület 
településfejlesztésre gyakorolt hatása ma bizonytalan.  
 
A településrendezési terv 2010-ben kis mértékben módosult, a HÉSZ pontosításra került 
(26/2010.(III.31.) számú határozat, 2/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet). Mindkét 
dokumentum mellékletben sorolta fel a nagyközség műemléki védelem alatt álló épületeit, 
helyi védelemre javasolt 37 db épületet, ill. épületrészt (önálló rendelet nem készült), felsorolta 
a „Különleges Természetmegőrzési Terület”-nek jelölt ingatlanokat. 
 



2015-ben örökségvédelmi hatástanulmány készült a hatályban lévő településrendezési 
eszközök figyelembevételével, azokra alapozva. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány a fejlesztési célok és területek ismeretében tárja fel az 
örökségvédelem témakörében szükséges tennivalókat, az örökségvédelem természeti, táji, 
régészeti és épített környezeti értékeinek védelmét szolgáló feladatokat. 

 
2017-ben készült el Hőgyész Településképi Arculati Kézikönyve és a Településkép védelméről 
szóló 11/2017.(XII.31.) számú önkormányzati rendelete. 
 
2022-ben a Magyar Közút Nonprofit Zrt a HÉSZ felülvizsgálata ügyében kereste meg a 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő Tamási-Hőgyész-6535. j. út 
csatlakozása (65. sz. főút) közötti kerékpárút létesítése kapcsán. A felülvizsgálat 
egyszerűsített eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet értelmében, mivel a tervezett kerékpárút-beruházás a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik. 
 
A HÉSZ felülvizsgálata ügyében kereste meg az Önkormányzatot Kőszegi László is. Kérelme 
arra vonatkozott, hogy az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetekben az országos 
szabályoknál szigorúbb helyi előírások kerüljenek törlésre a helyi rendeletben: a 3%-os 
beépítési lehetőség feletti 60 m2-es alapterületre vonatkozó korlát kerüljön törlésre, és a 4 
méteres építménymagasság módosuljon egy átlagos családiház méretű épület 
megépíthetőségét lehetővé tevő méretre.  
 
Fölker Tibor és Stein Krisztián is a HÉSZ felülvizsgálata ügyében kereste meg 
Önkormányzatot. Fölker úr a 055/5. hrsz. alatti telekre, míg Stein úr a 2/3-as területre 
vonatkozó HÉSZ előírásokat szeretné felülvizsgáltatni, mind a ketten helyi gazdaságfejlesztési 
szempontból tartják a HÉSZ felülvizsgálatát indokoltnak. 
 
Az Önkormányzat a kérelmek alapján Hőgyész Nagyközség Önkormányzat közigazgatási 
területén lévő alábbi övezeteket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította: 
 

- a nagyközség közigazgatási területén lévő Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetek; 

- a Donát-patak, a Hőgyészi-horgásztavak, a 65. számú főút és a jelenlegi beépítésre 
szánt területek által határolt terület; 

- a Hőgyész 2/3.hrsz. alatti telek területe. 

 
A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő felülvizsgálatát az 
Önkormányzat a 17/2022. (IV.21.) és a 29/2022. (VI.22.) Kt. határozatokkal indította el. 



 



 



 
 
 



 
2.  MÓDOSÍTÁSI TÉTELEK  
 
2.1. NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSNAK 

MINŐSÜLŐ „TAMÁSI-HŐGYÉSZ-6535. J. ÚT CSATLAKOZÁSA (65. SZ. FŐÚT) 
KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT” LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A HATÁLYOS HÉSZ 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 
A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 
1. pontja értelmében a Kormány felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a 
miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak a térségi jelentőségű kerékpárutak 
előkészítéséről. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Kedvezményezett) a térségi jelentőségű 
kerékpárutak tervezését (engedélyes terv, kiviteli terv), az elkészült tervek hatósági 
egyeztetését és jogerős építési engedély beszerzését valósítja meg. A tervezési feladatok 
elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából a „A 2020-2024 évekhez 
kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési 
feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben”– „Tervezési KM 2020-
2024. Nyugat-Magyarország régió 18. versenyújranyitás, 12. rész: Tamási-Hőgyész-6535. j. 
út csatlakozás (65. sz) között kerékpárút tervezése 20,90 km hosszban lefolytatott 
közbeszerzési eljárás (EKR azonosító: EKR000286972020) során a TURA-Terv Mérnökiroda 
Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30) és Via-Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
(1111 Budapest, Zenta u. 1.) tervezők lettek a nyertes ajánlattevők. 
A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügynek minősül. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 32. 
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos egyeztetési és elfogadási eljárást kell lefolytani. 
A tárgyalásos eljárás jogalapja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja, 
miszerint a Beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik. 
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA: 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján tárgyi kerékpárút teljes 
nyomvonalát a rendezési terv nem tartalmazza, ezért annak módosítása szükséges. 
 
 
TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA:  
 
A kerékpározható közút neve: Tamási-Hőgyész-6535. j. út csatlakozása (65. sz. főút) közötti 
kerékpárút. 
 
A tervezett kerékpárút Hőgyész községet érintő szakasza három fő részre osztható. Meglévő 
helyi közutak felhasználásával, forgalom technikai jelzések használatával, valamint kétirányú 
kerékpárút építésével, mely 2,55 m széles burkolattal és 0,50-0,50 méter széles földpadkával 
kerül kialakításra. 
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény Tamási környéki kerékpáros hálózattal köti össze 
Hőgyész települést.  
 
Az érintett országos közutak forgalma, valamint a szerkezeti és domborzati adottságok miatt 
a kerékpáros hálózatot Hőgyész község területén meglévő helyi közutak felhasználásával és 
kettő új közutaktól elválasztott, önálló kerékpárút építésével kerül kialakításra. 
 



A TERVEZETT NYOMVONAL TÁBLÁZATOS ÖSSZEFOGLALÓJA:  
 

Típus Elhelyezkedés Hossz 
(m) 

Közig. 
terület 

önálló kerékpárút 

65. sz. főúttal párhuzamosan, 
annak jobb oldalán. 

az alábbi ingatlanokat érintve:  
Hőgyész: 2621, 2620, 

2619, 2618, 2617, 2616, 
2615, 2614, 2613, 2612, 
2611, 2609, 2608, 2607, 
2606, 2605, 2604, 2602, 
2601, 0161/3, 0161/6, 

0160/1, 0161/7, 02, 
1094/1, 1093/6, 1093/5, 
1093/8, 1093/7, 1085, 
1086, 1/1, 1/2, 1/3, 2/4, 
2/3, 3/1, 6/3, 6/5, 982 

hrsz., 

2322 Hőgyész 

vegyes forgalmú közút 

meglévő közúthálózaton, 
annak felújításával. 

Rendezési terv változtatást 
nem igényel. 

- Hőgyész 

önálló kerékpárút 

65 sz. főúttal párhuzamosan, 
annak bal oldalán. 

az alábbi ingatlanokat érintve:  
Hőgyész: 530/1, 530/2, 
504, 505, 506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 518, 519, 520, 
521, 522, 523, 524, 526, 

527, 528, 529, 052/2, 
038/25, 055/5, 055/6, 053, 
054/4, 051/6, 051/7, 051/8, 

051/2, 051/9, 051/10, 
051/5, 050/1, 045/2, 049/2, 
049/1, 048/2, 048/3, 047, 

046/2 hrsz., 

3904 Hőgyész 

 

 
 



2.1.1 A KERÉKPÁRÚT NYOMVONALA A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKÖN: 
 

A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven (1. szelvény) 

 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven (1. szelvény) 

 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven (2. szelvény) 

 
 
 



 
A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven (2. szelvény) 

 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven (3. szelvény) 

 
 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven (3. szelvény) 

 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven (4. szelvény) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven (4. szelvény) 

 
 
 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven (5. szelvény) 

 



 
 

A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven (5. szelvény) 

 



A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven (6. szelvény) 

 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven (6. szelvény) 

 
 
 
 
 
 
 



2.1.2 A KERÉKPÁRÚT NYOMVONALA A MÓDOSÍTÁSSAL TERVEZETT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKÖN: 
 
 

A módosítással érintett terület a módosított településszerkezeti terven  
(1. szelvény) 

 



 
 
 

A módosítással érintett terület a módosított szabályozási terven (1. szelvény) 

 
 



A módosítással érintett terület a módosított településszerkezeti terven  
(2. szelvény) 

 
 
 



 
A módosítással érintett terület a módosított szabályozási terven (2. szelvény) 

 
 



 
A módosítással érintett terület a módosított településszerkezeti terven (3. 

szelvény) 

 
 
 
 
 
 



 
A módosítással érintett terület a módosított szabályozási terven (3. szelvény) 

 
 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a módosított településszerkezeti terven  
(4. szelvény) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

A módosítással érintett terület a módosított szabályozási terven (4. szelvény) 

 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a módosított településszerkezeti terven  
(5. szelvény) 

 



 
 

A módosítással érintett terület a módosított szabályozási terven (5. szelvény) 

 



A módosítással érintett terület a módosított településszerkezeti terven  
(6. szelvény) 

 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a módosított szabályozási terven (6. szelvény) 

 
 
 
 
 
 



 
2.1.2 A HÉSZ TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA A KERÉKPÁRÚT VONATKOZÁSÁBAN: 

 
 

A HÉSZ mellékletét képező V-4 és V-1 jelű (kül-, és belterületi) szabályozási tervlapok 
módosítással érintett területeinek normatartalma a módosító rendelet mellékletének 
normatartalma szerint módosul. 
 
A telekalakítási szabályok pontosítása érdekében a HÉSZ 4.§ kiegészül az alábbi 
bekezdéssel:  
(6) Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a 
szabályozási terven jelölt tervezett utak megépítéséhez szükséges területtel csökkenthető. Az 
előkertre vonatkozó előírásokat meglévő épületek esetében nem kell alkalmazni akkor, ha a 
szabályozási vonal az előírtnál kisebb előkertet jelöl. 
 

 
2.2. HŐGYÉSZ 2/3 HELYRAJZI SZÁMÚ TELKE, AZ EGYKORI MAGTÁR TERÜLETÉRE 

VONATKOZÓ HÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 
 

Hőgyész 2/3 helyrajzi számú telkén, egykor a Hőgyészi Állami Gazdaság ingatlanán a 
hatályos településrendezési eszközökön szereplő területfelhasználás és építési övezet: 
különleges strand terület (K-st). E településfejlesztési szándékot a 4/2002.(I.23.) számú 
önkormányzati határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció fogalmazta meg. 
(Lásd: 1. BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK fejezetet.) 
 
Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő információk: 

• 2/3 helyrajzi szám – kivett, üzemi terület –60.646 m2.  
• az ingatlanra 1993.05.05. keltezéssel 12 db ingatlanrészre földhasználati jog került 

bejegyzésre. 
 

 
A 2/3 hrsz. alatti telek madártávlatból 



Műemléki védettséget élvez az egykori magtár épület, amely a telek déli részén húzódik 
(bejegyző határozat: 1437/1960.12.30.) 
 
Az ingatlan tulajdonosai a jelenlegi használati mód megtartását (szolgáltatási funkciók) a 
több, mint 6 ha-os, műemléki besorolású ingatlan megosztásának lehetőségét kérik. Ez 
tenné lehetővé a tulajdonosokként fejlesztési szándék megvalósulását. 
 

 
 
 
2.2.1 A 2/3 HRSZ. ALATTI TELEK A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKÖN: 
 

A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven - MAGTÁR 

 

 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven - MAGTÁR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2 A 2/3 HRSZ. ALATTI TELEK A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKÖN: 
 
 

A módosítással érintett terület a tervezett településszerkezeti terven - MAGTÁR 

 
 
 
 
 
 



A módosítással érintett terület a tervezett szabályozási terven - MAGTÁR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 A HÉSZ TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA A 2/3 HRSZ. ALATTI TELEK 
VONATKOZÁSÁBAN: 
 
A HÉSZ jelenleg a Különleges strand terület – „K-st” övezetbe sorolja a területet, amelyre az 
alábbi szabályok vonatkoznak: 
 
24/B. § (1) A K-st jelű különleges terület a település strandolási célú területe. 
(2) A terület-felhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási 
terven feltüntetett – előírások: 
 a) A telkek kialakult területe tovább nem csökkenthető, 
 b) A kialakult telkek szélessége tovább nem csökkenthető, 
 c) A beépítési mód szabadonálló, 
 d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m, 
 e) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%, 
 f) A zöldfelület legkisebb mértéke 50%. 
 
Tekintettel arra, hogy sem az Önkormányzat, sem a telek tulajdonosai nem terveznek a 2/3. 
hrsz. alatti telken – amely az egyetlen K-st övezetbe sorolt terület jelenleg – strandot létesíteni, 
ezért a tulajdonosi szándékoknak megfelelően módosul a HÉSZ is. Az ingatlanon kialakult 
terület- és épülethasználatok figyelembevételével javasolt terület-felhasználás és építési 
övezet: különleges magtár terület (K-mt). 
 
A HÉSZ 24/B. § helyébe a következő rendelkezés lép a jelen módosítási javaslat szerint: 
 
24/B. § (1) A K-mt jelű különleges területbe tartoznak az egykori magtár környezetének vegyes 
használatú, üzemi jellegű területei, melyeken a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem 
gyakorló gazdasági tevékenységi célú- és raktár létesítmények helyezhetők el. 
(2) A terület-felhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó előírások: 

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret 3000 m2, 
b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 20 m, 
c) A beépítési mód: Kialakult vagy szabadonálló, 
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, 
e) A beépítettség legnagyobb mértéke 40%,  
g) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%. 
 

A HÉSZ 14. § (3) ec) pontja helyébe az alábbi alpont kerül: 
ec) K-mt jelű különleges magtár terület 

 
A HÉSZ mellékletét képező V-4 és V-1 jelű (kül-, és belterületi) szabályozási tervlapok 
módosítással érintett területeinek normatartalma a módosító rendelet mellékletének 
normatartalma szerint módosul. 
 
2.3. HŐGYÉSZ 055/5 HELYRAJZI SZÁMÚ TELEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ HÉSZ 

FELÜLVIZSGÁLAT 
 

Hőgyész 055/5 helyrajzi számú telek Fölker Tibor tulajdonában van. A telken áll egy réginek 
tűnő épület, amely nincs a térképen feltüntetve.  
 
A telek határos a jelenlegi belterülettel, de a jelenlegi, viszonylag szigorú beépítésre szánt 
területbe vonásra vonatkozó szabályok miatt nem tervezett a belterületbe vonása.  
 
A telek tulajdonosa mezőgazdasági műveléshez kapcsolódóan használt gépeit és 
szerszámait kívánja a telken tárolni, amihez a különleges beépítésre nem szánt övezetekre 
előírható 10%-os beépítés is elégséges lehet. 
 



 
A 055/5 hrsz. alatti telek a 65. sz. főút és a Hőgyészi-tó felé vezető út elágazásából 

 

 
A 055/5 hrsz. alatti telek a 65. sz. főút felől 

 
Sajnos a jelenleg hatályos HÉSZ alaprendeletének elfogadásakor hatályos OTÉK beépítésre 
nem szánt különleges területek esetében mindössze 2% beépíthetőséget engedélyezett, 
viszont a hatályos OTÉK ugyanezen területek esetében jóval megengedőbb, hiszen 10% a 
maximális beépíthetőség mértéke. 
 
A Hőgyész 055/5. hrsz alatti területen tervezett különleges beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági üzem megvalósíthatóságához sajnos a 2%-os beépítési lehetőség nem 
elégséges. A tervezett övezet illeszkedik a vele közvetlenül szomszédos beépítésre szánt, 
falusias lakóterület övezethez.  
 
Az OTÉK előírásától való eltérést különleges településrendezési ok indokolja, hiszen kiemelt 
önkormányzati fejlesztési területté minősítette a Képviselő-testület, továbbá közérdeket nem 
sért, valamint az OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények is teljesülnek. 



 
2.3.1 A 055/5. HRSZ. ALATTI TELEK A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKÖN: 
 

A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven - KK-mü 

 
 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven - KK-mü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 A 055/5. HRSZ. ALATTI TELEK A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKÖN: 
 
 

A módosítással érintett terület a tervezett településszerkezeti terven – Kk-mü 

 
 
 



 
 
 

A módosítással érintett terület a tervezett szabályozási terven – Kk-mü 

 
 
 



2.3.3 A HÉSZ TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA A 055/5. HRSZ. ALATTI TELEK 
VONATKOZÁSÁBAN: 
 
A HÉSZ kiegészül a következő 30/B. § rendelkezéssel a jelen módosítási javaslat szerint: 
 
30/B. § Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület – „Kk-mü” 
(1) Kk-mü jelű övezetben elsősorban mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló, 
tároló épületek, és raktár létesítmények helyezhetők el. 
(2) A terület-felhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – 
szabályozási terven feltüntetett – előírások: 

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret 1000 m2, 
b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 20 m, 
c) A beépítési mód: szabadonálló, 
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m, 
e) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%, 
g) A zöldfelület legkisebb mértéke 60%. 

 
A HÉSZ 14. § (4) f) pontja kiegészül az alábbi alponttal: 
fc) Kk-mü - Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület 
 
 
2.4 A HÉSZ TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA A KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (MK) 

SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓAN 
 
A Kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezet jelenleg az OTÉK előírásaitól jelentősen 
szigorúbban szabályozza az építési lehetőségeket, amelyen az Önkormányzat módosítani 
kíván, és az OTÉK által adott lehetőségeknél nem kíván nagyobb mértékben szabályozni. 
 
A hatályos HÉSZ alapján jelenleg Kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezetre az alábbi 
szabályok vonatkoznak: 
 
29/B.  § (1) A kertes mezőgazdasági terület a szabályozási terven Mk jellel megjelölt 
mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt te-rületeken kívül 
nem növelhető. Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű kertterületek tartoznak. A 
területen az OTÉK 29.§ (3) (4) pontja szerint építmény elhelyezhető. 
(2) Az övezetre vonatkozó előírások: 
a) A beépítési mód szabadonálló. 
b) A kialakítható minimális telekméret 720 m2. 
c) A kialakítható minimális telekszélesség 15 m. 
d) A beépíthetőség 3%, de maximum 60 m2. 
e) A minimális zöldfelület 90%. 
f) A maximális építménymagasság 4,0 m. 
(3) Az övezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető. 
(4) Pince, kerítés, támfal: 
a) Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli 
oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett 
terepszint alatt kell lennie. 
b) Az övezet területén a kerítés anyaga fa, vagy drótfonat lehet, élősövény létesíthető. 
 
A HÉSZ 29/B. § helyébe a következő rendelkezés lép a jelen módosítási javaslat szerint: 
 
(1) A kertes mezőgazdasági terület a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezőgazdasági 
rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. 
Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű kertterületek tartoznak. A területen az OTÉK 
29.§ (3) (4) pontja szerint építmény elhelyezhető. 



(2) Az övezetre vonatkozó előírások: 
a) A beépítési mód szabadonálló. 
b) A kialakítható minimális telekméret 720 m2. 
c) A kialakítható minimális telekszélesség 15 m. 
d) A beépíthetőség 3%. 
e) A minimális zöldfelület 80%. 
f) A maximális építménymagasság 5,0 m. 
(3) Az övezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető. 
(4) Amennyiben az adott telek megközelíthetősége magánútról közvetlenül biztosított, akkor a 
magánút felől nem szükséges előkertet biztosítani. 
 
 
3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 
3.1 Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő, Tamási-
Hőgyész-6535. j. út csatlakozása (65. sz. főút) közötti kerékpárút létesítése projekt 
beruházása során Tamási és Hőgyész települések kerékpáros összeköttetését tervezik 
kialakítani. A tervezett nyomvonal Regöly, Szakály, Hőgyész és Tevel települések kül- és 
belterületeit érinti és több szakaszból áll.  
 
A Hőgyészt érintő szakaszok az alábbiak: 
 
Szakály III. szakasz (Mártírok útja – Szakály/Hőgyész településhatár) 
Szakály III. szakasz eleje a 65. sz. másodrendű főút jobb oldalán (a főút szelvényezése 
ellentétes a kerékpárút irányával) halad a Mártírok útjától indulva. A szakaszon többféle 
keresztmetszet kerül kialakításra. A 0+000 – 0+140 között a kis rendelkezésre álló helyből 
fakadóan elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, utána önálló kerékpárút készül. Ez alól 
kivétel az 1237 és 1312 hrsz-ú földutak közötti szakasz, ahol vegyes használatú út épül. 
Magassági vonalvezetése követi a főút burkolatmagasságát és a szakaszra jellemző meredek 
vonalvezetés miatt itt korlátozottan van lehetőség a főút bevágásos szakaszain a terep hossz-
szelvény követésére. 
 
Hőgyész I. szakasz (Szakály/Hőgyész településhatár – Széchenyi István u.) 
A szakasz eleje Szakály III. végétől indul. A szakaszon önálló kerékpárút épül, mely a 65. sz. 
másodrendű főút jobb oldalán (a főút szelvényezése ellentétes a kerékpárút irányával), 
Hőgyész település külterületi szakaszán indul, majd átmegy a belterületi szakaszba. A 
belterületi részen éri el a kastélyparkot, ahol elválva a főúttól a Széchenyi István utcáig halad 
tovább a sportpálya és kastélypark területén lévő árok mellett. 
A 65. sz. főút 28+388 km szelvényében a jobb oldalán csatlakozik a 6315 j. országos közút, 
ezt a kerékpárút a csatlakozásban keresztezi. Egyéb külterületi útcsatlakozás nincs, de a 
belterületen önkormányzati utak és kapubehajtók találhatók, amelyeket a tervezett kerékpárút 
keresztez. A kerékpárút a 65. sz. főút irányába esik, így az országos közút és a kerékpárút 
csapadékvíz elvezetése közös árkon keresztül történik. A kastélypark területén a meglévő árok 
irányába esik, itt a vízelvezetése a meglévő árokba történik. 
 
Hőgyész II. szakasz (Széchenyi István u. – Arany János u. – Fő u. (65. sz. főút)) 
A szakasz eleje Hőgyész I. szakasz végénél kezdődik. A nyomvonalon burkolatmegerősítés 
kerül betervezésre az út meglévő szélességében. A kerékpáros forgalom a meglévő 
kisforgalmú közúton vegyes forgalomban használja a meglévő burkolatot, mely végig 
belterületen halad a Széchenyi István utcán a Kolozsvári utcáig, valamint a Klimes utcától a 
65. sz. főúttal való csatlakozásig. A Kolozsvári utca és a Klimes utca között a burkolat állapota 
megfelelő, burkolatmegerősítés nem szükséges. 
Hőgyész III. szakasz (Fő u. (65. sz. főút) – Hőgyész/Tevel településhatár) 



A szakasz Hőgyész II. szakasz végétől indul a 65. sz. főúttal párhuzamosan, a szelvényezése 
szerinti jobb oldalán haladva (a főút szelvényezése ellentétes a kerékpárút irányával), majd a 
belterület és a külterület határán a 65. sz. főútra településkapu beépítésével, sávelhúzással 
középsziget kerül, melyen átvezetik a kerékpárutat a 65. sz. főút bal oldalára, majd ezen az 
oldalon maradva éri el a szakasz végét. A szakaszon végig önálló kerékpárút létesül, szükség 
esetén vegyes használatú szakaszok kialakításával, biztosítva minden ingatlan 
megközelíthetőségét. Tengelye ~9,00 m távolságra helyezkedik el az út meglévő burkolatától. 
Magassági vonalvezetése minden esetben eléri a 65. sz. főútét. A földmunka mennyiségének 
csökkentése érdekében a bevágásos szakaszokon a hossz-szelvény a terepet követi. 
A területmegközelítő földutak csatlakozásaiban sárrázó szakaszok épülnek. A Donát-patak 
keresztezésében híd műtárgy létesül. A kerékpárút a 65. sz. főút irányába esik, így az 
országos közút és a kerékpárút csapadékvíz elvezetése közös árkon keresztül történik. 
 
Tevel szakasz (Hőgyész/Tevel településhatár – 6535 j. mellékút) 
A szakasz Hőgyész III. végével kezdődik, a 65. sz. főúttal párhuzamosan, a szelvényezése 
szerinti bal oldalon haladva (a főút szelvényezése ellentétes a kerékpárút irányával). A 
szakaszon végig önálló kerékpárút  létesül,  szükség  esetén  vegyes  használatú  szakaszok 
kialakításával, biztosítva minden ingatlan megközelíthetőségét. Tengelye ~9,00 m távolságra 
helyezkedik el az út meglévő burkolatától. A szakasz végig külterületen halad, magassági 
vonalvezetése minden esetben eléri a 65. sz. főútét. A földmunka mennyiségének 
csökkentése érdekében a bevágásos szakaszokon a hossz-szelvény a terepet követi. A 
kerékpárút a 65. sz. főút irányába esik, így az országos közút és a kerékpárút csapadékvíz 
elvezetése közös árkon keresztül történik. 
A területmegközelítő földutak csatlakozásaiban sárrázó szakaszok épülnek. A 65. sz. úttal 
párhuzamosan vezetett földút és kerékpárút közé fasor települ, mely elválasztja őket 
egymástól. A kerékpárút a 6535 j. összekötő út burkolatához csatlakozva ér véget. 
 
A tervezett munkák során az új kerékpárút szakaszok megépítése okoz élőhely veszteséget. 
Az építéssel érintett szakaszok a tervek szerint sokféle, változatos élőhelyek között vannak 
vezetve, jelentős mértékben már létező közutak nyomvonalát vagy azok mezsgyéjét 
használja. 
 
A létesítés során az új területhasználat által, élőhelyvesztés által leginkább érintett területek a 
helyi védettséget élvező „Hőgyészi kastélypark” és az ökológiai hálózat elemei, hiszen a 
tervezett nyomvonal országosan védett, ex lege védett, illetve Natura 2000 besorolású 
élőhelyeket közvetlenül nem érint. Magterület besorolású élőhelyeken (erdőkben) halad a 
tervezett nyomvonal a 22,5 – 24,5 km szelvények között, ahol jelentős mennyiségben 
szükséges fák kivágása a nyomvonal kialakításához. Ökológiai folyosó besorolású 
élőhelyeken halad a tervezett nyomvonal a 24,5 – 24,7 km szelvények között, illetve Szakály 
külterületén a Kossuth utca végétől a regölyi közútig, a Pankai-ér mentén és azon átvezető 
hídhely esetében. 
 
 
3.2 Közműfejlesztési javaslat 
 
A módosítási tételek közül egyedül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásnak minősülő, Tamási-Hőgyész-6535. j. út csatlakozása (65. sz. főút) közötti 
kerékpárút létesítése projekt beruházásra szükséges kitérni, mivel a többi témában nincs olyan 
jellegű módosítás, ami a közműfejlesztési igényeket érintené. 
 
A kerékpárutas beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltások többlet kisajátítással járnak a 
felszín alatti vizek tekintetében, azonban közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. Távvezeték 
esetén az oszlopok alapozása módosíthatja talajvíztükör térbeli helyzetét, viszont az oszlopok 
pontszerűnek tekinthetők és az általuk kifejtett hatás minimális. A beruházás következtében 
felmerülő közműkiváltások meghatározott ideig tartó tevékenységek, melyeknek hatásai a 



munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület 
úthálózatán és a környező településeken jelentkezhetnek. Légvezeték és gázvezeték 
kiváltásával (építés) kapcsolatos tevékenységek vízhasználatot nem igényelnek. A lefektetett 
gázvezetéket nyomáspróbának kell alávetni az üzembe helyezést megelőzően, amihez a vizet 
a vezetékes ivóvízhálózatról vagy a tűzivízhálózatról kell venni. A nyomáspróba után a 
közcsatornára kell engedni az elhasznált vizet. A használt víz a kibocsátása előtt tisztításra 
kell, hogy kerüljön. Az így leengedett víz minőségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) 
Korm. rendelet előírásainak. 
 
3.3 Természetvédelem 
 
A módosítási tételek közül egyedül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásnak minősülő, Tamási-Hőgyész-6535. j. út csatlakozása (65. sz. főút) közötti 
kerékpárút létesítése projekt beruházásra szükséges kitérni, mivel a többi témában nincs olyan 
jellegű módosítás, ami a természetvédelmi kérdéseket érdemben érintené. 
 
Hídhely kialakítása során az imént említett, időszakos vízfolyásnak tekinthető Pankai-ér 
mellett a 24+531 km szelvényben a Donát-patak keresztezésénél, illetve a helyi védettséget 
élvező hőgyészi (vagy más néven Apponyi-) kastélypark területén levő vízfolyás fölött 
kialakítani tervezett hidak érintenek élővizeket. Ezeken a helyszíneken a hidak kialakítása – 
az élővizekben bizonyítottan előforduló és szaporodó - kétéltűek (békák) és hüllők (mocsári 
teknős) védelme érdekében úgy kell megvalósuljon, hogy a jelenlegi mederszelvények ne 
változzanak. Jelentős mederváltoztatás esetén a védett kétéltű és hüllőfajok szaporodó- és 
táplálkozóhelye olyan mértékben átalakulhat (pl. feltöltődés, mocsarasodás által), hogy az már 
alkalmatlan lenne ezen állatfajok számára. 
 
Az építéssel érintett szakaszokon várható az élővilágvédelmi hatások érvényesülése. Ennek 
nagy részén az építési munkálatok a már jelenleg is rendszeresen használt földutakon, 
közutakon és ezek közvetlen környezetében fognak lebonyolódni. Mivel az utakon járó 
gépjárművek eleve egyfajta zavarási szintet képviseltek eddig is, így az érintett védett fajok 
szempontjából csupán kis mértékben jelenti annak érdemi szintemelkedését. A telelő, 
táplálkozó fajok jelenléte csökkenhet átmenetileg a munkaterületek közvetlen környezetében. 
 
Minden építéskor számolni kell az eredeti növény- és talajtakaró roncsolásával, amely teret 
engedhet a tájidegen agresszív fajok új helyeken történő megjelenésének, illetve 
terjedésének. A szabad talajfelszínekre visszatelepülő növényfajok közül az invázív fajok 
megtelepedésének valószínűsége nagy, az özönnövényekkel terhelt környezetben pedig 
domináns fajjá válhat a friss felületeken. Ez jelentős veszélyforrást jelent a még természetes 
vagy természetszerű állapotban lévő, közeli vegetációs foltok számára. A vizsgált területek 
jelentős része jelenleg is fertőzött idegenhonos fajok (pl. aranyvessző, zöld juhar) által. 
 
Az építés során a szállítás és építés okozta megnövekedett nehézgépjármű forgalommal kell 
számolni, ami ideiglenesen a környezeti elemek többletterhelését okozhatja (levegő-
szennyezés, többlet zajkibocsátás stb.). Ezek ideiglenesen az élővilágra is hatnak, így 
számolni kell az építés ideje alatt azzal, hogy a területről egyes érzékenyebb fajok 
elvándorolnak, illetve viselkedésük megváltozik. A kivitelezési időszakban a fokozott emberi 
jelenlét, munkagépek által okozott zaj- és porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes 
emlősök) megtelepedését időszakosan gátolja, élettevékenységüket zavarja. Ez a fokozott 
zavarás az üzemeltetési időszakban azonban jelentősen csökken, vagy akár meg is szűnhet. 
 
A tervezett munkálatok kedvezőtlen hatásai fentieken túl: 
A Regöly I. szakasz esetében az ökológiai hálózat magterület besorolású élőhelyein levő 
erdőtagokban történő nyomvonalvezetés által kiváltott élőhelyveszteség. Előrelátó tervezéssel 
a fakivágások minimalizálásával, a közúthoz minél közelebb történő nyomvonal-vezetéssel ez 



a hatás csökkenthető. Néhány idős tölgy és nyáregyed található a 22,5 – 24,5 km szelvények 
között, többségében fiatal állományokban halad a tervezett nyomvonal. 
A munkálatokkal járó enyhe zavarás (pl. zaj- és porterhelés). Ez a zavarás azért minősül 
enyhének, mert többségében a már jelenleg is rendszeresen használt földutak, közutak 
környezetében fognak a munkák lebonyolódni. Mivel az utakon járó gépjárművek eleve 
egyfajta zavarási szintet képviselnek, az érintett védett fajok szempontjából nem jelenti annak 
érdemi szintemelkedését. 
 
A harmadik hatás a munkálatokhoz kötődő haváriaesetek, melyek során feltételesen 
szennyező anyagok kerülhetnek a talajba, vízfolyásokba. Ez kiküszöbölhető előrelátó 
munkavégzéssel. 
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a szaporodási időszakban (védett fajok 
megóvása – pl. földön fészkelő madarak, kétéltűek, hüllők – érdekében!) a 
földmunkavégzéssel járó építési munkálatok kerülendőek, javasolt kivitelezési időszak ezen 
kívüli (lásd javaslatok fejezetben). 
Az építkezés során fokozottan védett vagy kiemelt jelentőségű taxonok jelenlegi ismereteink 
alapján nem szenvednek károsodást, a javasolt időpontban megvalósított munkák esetében 
az élővilágra kifejtett hatás minimális. 
 
3.4 Régészet 
 
A régészeti kérdések kapcsán a módosítási tételek közül egyedül a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő, Tamási-Hőgyész-6535. j. út 
csatlakozása (65. sz. főút) közötti kerékpárút létesítése projekt beruházásra szükséges kitérni, 
mivel a többi témában nincs olyan jellegű módosítás, ami a régészeti kérdéseket érdemben 
érintené. 
A nyomvonalszakasz régészeti terepbejárására 2022. április 5-én került sor. A nyomvonal 
bizonyos szakaszain a fedettség (pl. sűrű vetés, település, erdő) miatt nem lehetett a felszíni 
vizsgálatokat elvégezni. A nyomvonal további szakaszain a felszíni vizsgálatokat korlátozott 
körülmények (sarjadó vetés, poros, boronált felszín) mellett tudta a régészeti felmérést jegyző 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének szakértői elvégezni. 
A terepbejárás során eddig ismeretlen régészeti lelőhelyeket (Hőgyész – Halastótól keletre) 
azonosítottak. A Hőgyész – Halastótól keletre lelőhelyen nagy mennyiségű késő 
bronzkori/kora vaskori, avar kori és Árpád-kori leletanyagot gyűjtöttek a régészek. 
 
A földmunkák által érintett régészeti lelőhelyek: 
 

Lelőhely 
neve: 

Nyilvántartási 
száma: 

Jellege: Kora: Földmunkával 
érintett 

  
 
Hőgyész – 
Halastótól 
keletre 

 
 
Új lelőhely 

 
 
telepnyom (felszíni) 

neolit, 
késő bronzkor/kora 
vaskor, 
római kor, avar kor, 
Árpád-kor 

 
 
Nem ismert 
m2 

 



 
 

 



 
 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés ae) pontjának figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt 
módszere: régészetimegfigyelés, mivel a műszaki leírás és tervdokumentáció alapján 
megállapítható, hogy a beruházás műszakijellege miatt a régészeti feladatellátás más módon 
nem végezhető el. 
A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) 
bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal), 
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület 
kialakítására. A megfelelő régészeti tükörfelület kialakításának érdekében kézi 
földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 7. § 31. pont). 
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül 
elő, a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell 
(Korm. R. 35. § (1) bekezdés). 
A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 
lelőhely vagy lelet akivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem 
tárható fel, a régészeti megfigyelést végzőintézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A 
hatóság a szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül 
dönt. 
A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 
földmunkái régészetimegfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási 
módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) 
bekezdés). 
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely, 
jelenség kerül elő, a fentebb leírtaknak megfelelően kell eljárni, a Kötv. 23/E. (7) bekezdés, a 
Korm. R. 35. § (1) bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § előírásai szerint. 
A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti 
megfigyelés során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást 
végző intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző 
feltárás esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlékelkerüléséről vagy 
helyszíni megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a 



hatóság húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a 
hatóság határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki 
tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie azemlék megőrzésére. Ebben az 
esetben a feltárást végző intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezésétkövető 
tizenöt napon belül a régészeti emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az 
adatszolgáltatás részeként rajzidokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a 
helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendőrégészeti emlékeket. 
 
 
4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖSSZHANG VIZSGÁLATA 

 
Tolna Megye Önkormányzata Közgyűlése a 8/20020. (X. 29.) rendeletével elfogadta Tolna 
Megye új Területrendezési Tervét. (TMTrT). Az új rendelet alapján a tárgyi módosításhoz 
kapcsolódóan aktualizálásra kerültek a területrendezési tervi övezetek a településszerkezeti- 
és a szabályozási tervlapokon. 
A Hőgyész nagyközség közigazgatási területét érintő övezetek az alábbi ábrán láthatók: 
 

 



A településszerkezeti tervet érintő módosítások és a TMTrT szerkezeti terve közötti összhang 
bemutatása (a módosítással érintett területek kék színnel ábrázolva): 
 

  
 

 
Az 1. számú módosítás (kerékpárút) alapvetően az Országos Területrendezési Terv- 
és a TMTrT szerkezeti tervlapján meghatározott „országos kerékpárútvonal” 
nyomvonalának megfelelően halad. Kismértékű eltérés a belterületi egyik rész-
szakaszán történik a részletes útügyi tervekben kidolgozott nyomvonalnak 
megfelelően (közlekedésbiztonsági szakági szempontok figyelembe vételével). Az 



MATrT 17. § (1) bekezdése alapján „a 4/5. és 4/7-4/9. 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, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a 
településrendezési terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő 
ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 
megvalósítani”. 
A tárgyi módosítás az MATrT 14-18. §-ában rögzített előírásoknak megfelel. 
 
A 2. sz módosítás (Magtár) a térségi 
szerkezeti terv szerint települési térségben 
helyezkedik el. 
Az MATrT 11. § d) pontja alapján „– a 
kiemelt térségi, illetve megyei 
területfelhasználási kategóriák területén 
belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során – „a települési 
térség területén bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhet”  
A módosítás az MATrT 11. § d) pontjában 
foglaltaknak megfelel. 
 
A 3. sz. módosítás (055/5 hrsz-ú ingatlan) 
a térségi szerkezeti terv szerint 
mezőgazdasági térségben helyezkedik el. 
Az MATrT 11. § b) pontja alapján  „a 
mezőgazdasági térség területének 
legalább 75%-át a mezőgazdasági terület 
övezetébe kell sorolni, a fennmaradó 
részen nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület építési övezet nem jelölhető ki.” 
A TMTrT szerkezeti terve Hőgyész 
nagyközség közigazgatási területén 
1386,5 ha nagyságrendben jelöl ki 
mezőgazdasági térséget. 
A TMTrT-ben lehatárolt mezőgazdasági 
térség és a hatályos településszerkezeti 
terv összefüggését az alábbi ábra 
szemlélteti. A hatályos településszerkezeti 
terv több, mint 95%-ban mezőgazdasági 
területfelhasználási kategóriába sorolja a 
megyei területrendezési terv szerinti 
mezőgazdasági térség területeit. 
A 3. sz. módosítás keretében 1524 m2 
nagyságú területet kerül különleges beépítésre nem szánt terület kategóriába, amely 
a mezőgazdasági térség kb. 0,01%-át teszi ki. 
A módosítás az MATrT 11. § b) pontjában foglaltaknak megfelel. 

  

A TMTrT szerinti mezőgazdasági térség és a 
hatályos településszerkezeti terv összefüggése 



A településszerkezeti tervet érintő módosítási helyszínek és a megyei 
területrendezési tervben lehatárolt térségi övezetek összefüggéseit az alábbi ábra 
mutatja be: 

 
 
Az 1. sz. módosítás (kerékpárút) kismértékben érinti a Rendszeresen belvízjárta 
területek-, az Erdők, az Ökológiai hálózat ökológiai folyosója- és az Erdőtelepítésre 
javasolt területek övezetét.  
A módosításhoz kapcsolódóan Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készült, melyben 
a természet- és környezetvédelmi szempontból szükséges intézkedések részletesen 
kidolgozásra kerültek. 
 
A 2. sz. módosítási indítvány (Magtár) területét térségi övezet nem érinti. 
 
A 3. sz. módosítás területét az Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete érinti. A módosítás keretében új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik; a módosítási szándék az MATrT 26. §-ában foglaltakkal nem ellentétes. 
 
A tárgyi módosítási eljárás nem fogalmaz meg olyan szándékot mely az MATrT 26. 
§-ában, 29 – 30/A §-aiban, továbbá a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. 
§-ában, 5. §-ában 4. §-ában és 9. §-ában, továbbá a TMTrT-ben megfogalmazott 
előírásokkal ellentétes lenne – azokkal összhangban van. 
 



JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 
 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2022. (……) számú határozata 
 

A HÉSZ 2020. évi módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti 
terv jóváhagyásáról szóló 20/2010. (III. 31.) számú határozat módosításáról 

 

1.) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott  
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 2020. évi helyi építési szabályzattal  
összhangban az előterjesztéshez csatolt rajzi és leírás munkarészek 
megalapozásával a határozat mellékletében ábrázoltak szerint módosítja a  
20/2010. (III. 31.) számú határozattal megállapított településszerkezeti tervet. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen határozat 1.) 
pontja szerint módosított tervnek gondoskodjon a nyilvánosságáról, valamint a 
Korm. rendelet 43. §-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet, és az arra 
beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése indokolását az azok 
véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat 
céljából az Állami Főépítésznek, majd ezt követően az Önkormányzati Tervtárnak. 

 
 

Határidő: 2022. … 
Felelős: Máté Szabolcs, polgármester 
 

  



6. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
TERVEZETE 
 
 
 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (…...) önkormányzati rendelete 

 
 

Hőgyész Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 62. § (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami Főépítésze, valamint Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a településfejlesztéssel, település-rendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. 
(IV. 30.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-ában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró szervezetek és személyek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Hőgyész Nagyközség 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) módosul. 
 

1. § 
 
Jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási tervlapok módosítással érintett 
területeinek normatartalma szerint módosulnak az Ör. 1. mellékletét képező V-4 és V-
1 jelű (kül-, és belterületi) szabályozási tervlapok. 
 

2. § 
 
Az Ör. 4.§-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:  
 
„(6) Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a 
szabályozási terven jelölt tervezett utak megépítéséhez szükséges területtel 
csökkenthető. Az előkertre vonatkozó előírásokat meglévő épületek esetében nem kell 
alkalmazni akkor, ha a szabályozási vonal az előírtnál kisebb előkertet jelöl.” 

 
3. § 

 
Az Ör.14. § (3) ec) pontja helyébe az alábbi alpont kerül: 
 



„ec) K-mt jelű különleges magtár terület” 
 

4. § 
 
Az Ör.14. § (4) f) pontja kiegészül az alábbi alponttal: 
 
„fc) Kk-mü - Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület” 

 
 

5. § 
 

 
Az Ör. 24/B. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„24/B. § (1) A K-mt jelű különleges területbe tartoznak az egykori magtár 
környezetének vegyes használatú, üzemi jellegű területei, melyeken a környezetre 
jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú- és raktár 
létesítmények helyezhetők el. 
(2) A terület-felhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó előírások: 
a) A kialakítható legkisebb telekterület méret 3000 m2, 
b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 20 m, 
c) A beépítési mód: Kialakult vagy szabadonálló, 
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, 
e) A beépítettség legnagyobb mértéke 40%,  
g) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.” 

 
 

6. § 
 

 
Az Ör. 29/B. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„29/B. § (1) A kertes mezőgazdasági terület a szabályozási terven Mk jellel megjelölt 
mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt 
területeken kívül nem növelhető. Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű 
kertterületek tartoznak. A területen az OTÉK 29.§ (3) (4) pontja szerint építmény 
elhelyezhető. 
(2) Az övezetre vonatkozó előírások: 
a) A beépítési mód szabadonálló. 
b) A kialakítható minimális telekméret 720 m2. 
c) A kialakítható minimális telekszélesség 15 m. 
d) A beépíthetőség 3%. 
e) A minimális zöldfelület 80%. 
f) A maximális építménymagasság 5,0 m. 
(3) Az övezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető. 
(4) Amennyiben az adott telek megközelíthetősége magánútról közvetlenül biztosított, 
akkor a magánút felől nem szükséges előkertet biztosítani.” 

 
7. § 

 



Az Ör. kiegészül a következő 30/B. § rendelkezéssel: 
 
„30/B. § Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület – „Kk-mü” 
(1) Kk-mü jelű övezetben elsősorban mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
kiszolgáló, tároló épületek, és raktár létesítmények helyezhetők el. 
(2) A terület-felhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – 
szabályozási terven feltüntetett – előírások: 
a) A kialakítható legkisebb telekterület méret 1000 m2, 
b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 20 m, 
c) A beépítési mód: szabadonálló, 
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m, 
e) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%, 
g) A zöldfelület legkisebb mértéke 60%.” 

 
 

8. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 
napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Máté Szabolcs Tokainé dr. Mézes Mária
 polgármester jegyző 
  
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. .... napján kihirdetésre 
került. 
 
 
Hőgyész, 2022. … 
   
   
 Tokainé dr. Mézes Mária 
 jegyző 


