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TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
 

A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó területrendezési terveknek, jelen 

esetben az Országos Területrendezési Tervnek (OTrT), illetve annak módosításának (továbbiakban: 

Mtv.), valamint Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervének (BKMTrT). 

 

TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEVETÉS 
 
A településrendezési terv készítése illetve módosítása során a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosított 2003. 
évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Bács-Kiskun Megye 
Területrendezési Terve érvényesülését biztosítani kell. 
Az OTrT kivonata: 2014. jan. 1-től hatályos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Az igazgatási területre vetített mérethelyes területszámítás, és eredménye: 
Igazgatási terület: 3448,4922 ha 
Erdőgazdálkodási térség: 3183,7612 ha 
Vegyes terület-felhasználású térség: 88,1784 ha 
Mezőgazdasági térség: 0 ha 
Települési térség: 83,8008 ha 
Vízgazdálkodási térség: 92,7518 ha  

 
Az OTrT 6. § rendelkezik a térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokról.  
„6. §11 (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 

kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes 
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni; 

d) a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható. 

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

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 
kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 

(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye 
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülniük.” 

 
Az övezetekre vonatkozó szabályok: 
-Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, 
illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
-Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
- A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

- Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben  

A település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi 
építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a 
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba 
illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények 
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

 (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74475.254080#foot11
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tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a 
felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

- A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

- Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és 
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 

 

A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem 
szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 
Pirtó község településrendezési tervének 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosított OTRT-vel való 

összhangjának tételes vizsgálata 
 

Készült a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. tv. 23/A § (2) előírásai, 
illetve az Országos Területrendezési Tervről szóló többször módosított 2003. évi XXVI. tv. 6.§ (2) alapján. 

Hatályos településszerkezeti terv (TSZT) szerint: Hatályos OTrT alapján: 
 

OTrT-ben szereplő 
terület (ha) 

TRT-re vetíthető 
követelmény (ha) 

TRT-ben szereplő terület 
és övezet megnevezés 

Teljesülés a megyei 
szerkezeti terv %-ában 

Terület felhasználási kategória: Erdőgazdálkodási térség 

Erdőgazdálkodási térség: 
3183,7612 ha 

0,75*3183,7612 
=3417,795 ha 

erdő összesen: 1540,2334 
ha 

48,38 %, nem felel meg 

Terület felhasználási kategória: Mezőgazdasági térség 

0    

Terület felhasználási kategória: Vegyes területfelhasználású térség 

88,1784 ha 0,75*88,1784 =66,1338 ha Mg. terület: 1636,1751 ha 1855,5% megfelel 

Terület felhasználási kategória: Vízgazdálkodási térség 

Vízgazdálkodási térség: 
92,7518 ha  

0,9*92,7518 =83,4766 ha 46 ha 49,59 % nem felel meg 

Terület felhasználási kategória: Települési térség 

83,8008 ha  5458,4136 ha megfelel 

Az országos területrendezési terv 85 %-os normatív értékeinek a megyei területrendezési tervre kell ugyan 
teljesülnie, de jól látszik, hogy a TRT teljes körű felülvizsgálata során jelentős erdőterületek kijelölése szükséges. 
Vízgazdálkodás térség esetén a jelenleg nádas művelési ágú területeket a teljes körű felülvizsgálat során 
természetközeli területbe kell átsorolni. 
 
A tervmódosítás- mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre- a területi követelményeknek való 
megfelelést nem befolyásolja. 
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Pirtó módosított OTrT övezetek általi érintettsége: 
OTrT 3/1. számú melléklet részlete    OTrT 3/4. számú melléklet részlete 
az országos ökológiai hálózat övezete    kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

A község az országos ökológiai hálózat övezete által érintett, a hálózati elemeket a TRT tartalmazza. 
A módosítás nem érinti 
A település a 3/4. számú melléklet szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete által érintett, az 
érintett területek a TRT-ben erdőövezetbe soroltak, a tervezett módosítás nem érinti.  
 

OTrT 3/5. számú melléklet részlete    OTrT 3/7. számú melléklet részlete  
„tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő „országos vízminőség védelmi terület”övezete 
terület” övezete       

 
 
a tájképvédelmet a HÉSZ biztosítja  a vízminőség-védelmi területeket a HÉSZ kijelöli és 

szabályokat állapít meg. 
A tervezett módosítás nem érinti ezeket az övezeteket. 
A település az OTRT szerkezeti terve szerint új országos műszaki infrastruktúra hálózat által nem érintett. 

A meglévő országos jelentőségű gázvezetékek és elektromos vezetékek a földhivatal ingatlan-nyilvántartási 
térképén szereplő teljes nyomvonal hosszakkal lettek a terven feltüntetve. 

A meglévő országos közutak az állami közútkezelő műszaki nyilvántartása alapján kerültek a terven feltüntetésre, 
tervezett országos közutat (elkerülő utat) az OTrT Pirtó igazgatási területén nem tartalmaz. A település az 
országos kerékpárút-hálózat elemeivel nem érintett 

A hatályos településszerkezeti terv a területi mutatók kivételével megfelel az országos szerkezeti tervben 
foglaltaknak, a tervezett módosítás nem befolyásolja az OTrT-nek való megfelelést. 
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Bács-Kiskun Megye Szerkezeti Terve (jóváhagyott)  

 

 
 
A hatályos országos és megyei területrendezési terv jelentősen eltér egymástól, az összhangot a megyei 
területrendezési terv módosításával kell megteremteni. Az OTrT legújabb módosítása értelmében a 
magasabb szintű területi terveknek egyszerre kell készülniük és módosulniuk. 



6 
 

Pirtó településrendezési tervének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011.(XI.29.) 
számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott „Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terv „-ével való 
összhangjának tételes vizsgálata: 
 
Hatályos településrendezési terv szerint: 

MTrT-ben szereplő terület 
(ha) 

TRT-re vetíthető 
követelmény (ha) 

TRT-ben szereplő terület 
és övezet megnevezés 

Teljesülés a megyei 
szerkezeti terv %-ában 

Terület felhasználási kategória: Erdőgazdálkodási térség 

2164 ha 0,85*2164=1839,4 ha erdő összesen: 1540,2334 
ha 

71,75%, nem felel meg 

Terület felhasználási kategória: Mezőgazdasági térség 

283 ha 0,85*283= 240,55 ha Mg. terület: 1636,1751 ha 
ebből figyelembe véve: 
283 ha 
 

100 % megfelel 

Terület felhasználási kategória: Vegyes területfelhasználású térség 

731 ha 0,85*731=621,35 ha Mg terület: 1636,1751-
283= 1353,1751 ha 

185,1128 % megfelel 

Terület felhasználási kategória: Vízgazdálkodási térség 

46 ha 0,85*46=39,1 ha Vízgazd. ter.: 46 ha 100 % megfelel 

Terület felhasználási kategória: Hagyományosan vidéki települési térség 

221 ha  221 ha  

Az erdőterületek vonatkozásában a hatályos TRT nem felel meg a megyei területrendezési terv előírásainak.  
 
A földhivatal művelési ág szerinti, a Takarnet-en szereplő legfrissebb nyilvános adatai alapján Pirtón az összes 
erdő művelési ágban nyilvántartott terület 1693,4182 ha. A megyei területrendezési terv értelmében 1839,4-
1540,2334= 299,166 ha, az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján az erdő művelési ágú összes terület 
átsorolásán felül 1839,4-1693,4182 = 145,9818 ha mezőgazdasági területet kellene erdő övezetbe átsorolni, ami 
olyan nagy mértékű érdeksérelemmel járna, hogy ez csak egy teljes körű felülvizsgálat keretében hajtható végre. 
Egyébként megjegyezzük, hogy méltánytalan egy alföldi település ilyen mértékű erdőgazdálkodási térségbe 
sorolása, tekintettel arra, hogy a lakosság jelentős része a mezőgazdaságból él. A megyei területrendezési terv 
szerint is a település igazgatási területének (1839,4/3448,4922) 53,34 %-a kötelezően erdő övezetbe sorolandó, 
a maradék terület pedig beépítésre szánt, vízgazdálkodási és egyéb, nem mezőgazdasági terület. 
 
A hatályos TRT ugyan csak részben felel meg a megyei területrendezési tervnek, de a tervezett módosítás nem 
befolyásolja a megyei területrendezési tervnek való területi megfelelést. 
 
Pirtó megyei térségi övezetek általi érintettsége: 
A község a 3/2. számú melléklet szerinti kiváló  A község a 3/3. sz. melléklet szerinti  
termőhelyi adottságú erdőterület övezete által   „országos jelentőségű tájképvédelmi terület  
érintett, a tervezett módosítás nem érinti   övezete” által érintett 
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Pirtó a 3/4. számú melléklet szerinti kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete által 
nem érintett, azzal nem határos. 
A település a 3/5. számú melléklet szerinti felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe által nem érintett, 
azzal nem határos. 
 
A település a 3/9. számú melléklet szerinti   Pirtó a 3/10. számú melléklet szerinti 
„Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezetei  „erdőtelepítésre alkalmas terület övezete” által  
által érintett, a terv ezeket természeti területként jelöli érintett, a terv jelen módosítással nem jelöl ki új 

erdő területeket  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pirtó a 3/14. számú melléklet szerinti   Pirtó a 3/18. számú melléklet szerinti 
„rendszeresen belvízjárta terület övezete” által érintett,  „Széleróziónak kitett terület övezete” által 
az ebből következő szabályokat a HÉSZ tartalmazza  érintett, a terv ilyen területen erdő övezetet 

tartalmaz  
 

 
Pirtó a 3/15. számú melléklet szerinti „nagyvízi meder övezete” által nem érintett, azzal nem határos. 
A település a 3/16. számú melléklet szerinti „földtani veszélyforrás övezete” által nem érintett, azzal nem határos. 
A település a megyei szerkezeti tervben szereplő műszaki infrastruktúra hálózat elemeit tartalmazza.  

 
 
Kecskemét, 2016. június hónap     Borbély Lajos sk. 
               tervező 


