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1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS TERVEZÉSI TERÜLETE 

ELŐZMÉNYEK 

Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervét a 249/2001. Kth. határozattal, Helyi Építési 

Szabályzatát (HÉSZ) a 8/2001.(III. 1.) Ktr. rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-

testülete. A hatálya lépést követően többször is történtek változások a dokumentumban. A 

legutolsó módosítás 2018 év folyamán folyt le egy napelempark létesítése kapcsán, az eljárást 

a 215/2018. Kth. számú határozat és a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet zárta le. 

Az önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu/) és a tervező cég web-oldalán 

(www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a településrendezési eszközök mindenkor hatályos 

tervlapjai és a HÉSZ.  

Folyamatban van Kiskunhalas új Településrendezési eszközeinek készítése, a tervanyag 

véleményezésre bocsátása kb. 2019. júliusra tehető.  

A most tárgyalandó módosításra soron kívül szükség van: a Halas-Bagger Kft. homokbánya-

művelési és a bányászathoz kapcsolódó hulladékkezelési, -lerakási tevékenységének tervezett 

átalakítása változtatásokat tesz szükségessé a Településszerkezeti tervben és a Helyi Építési 

Szabályzatban, melyekkel nem lehet bevárni az új terv elkészültét.   

Változással érintett telkek megjelenítése az állami nyilvántartási térképen: 

  

Folyamatban van a telekhatárok rendezése a tényleges használat és birtoklás lekövetésére. 

http://www.kiskunhalas.hu/
http://www.ujleptekbt.hu/
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Tervezett telekalakítás (a 0181/77 és 0181/78 helyrajzi számú telek létrejön) 

 

Eljárás típusa 

Kiskunhalas Képviselő-testülete a fejlesztés kapcsán változást igénylő területet az 54/2019. 

Kth. és az érintett helyrajzi számok felsorolását kiegészítő 104/2019. Kth. számú 

önkormányzati határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította (ld. 5-6. oldalon), ezért 

a módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos 

rendben kívánja lefolytatni az Önkormányzat:  

„32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, 

amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező 

építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett 

településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, 

közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 

területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.” 

A módosításba vont telkek helyrajzi számai az önkormányzati határozatok szerint a 

következők:  

0181/5; 0181/19 (telekalakítás után: 0181/78); 0181/56; 0181/64; 0181/65; 0181/66; 0181/68; 

0181/70; 0181/71; 0181/72; 0181/73 (telekalakítás után: 0181/78). 
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A módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül, 

az Elj. 45. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

A módosítás társadalmi egyeztetése Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 

feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) rendelete 

szerint történik.  

A Településrendezési eszközök folyamatban lévő teljes felülvizsgálatához a város 2019. 

bekérte a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek 

készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 

kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes 

szabályairól szóló 218/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti aktuális adatokat az 

adatszolgáltatásra kötelezett szervektől. Megállapítható, hogy a természetvédelemmel (KNPI 

részéről) és az örökségvédelemmel (BKMKH-KJH részéről) kapcsolatos adatok, valamint a 

vízminőség-védelmi terület adatai a jelenleg hatályos tervben lévőktől nem mutatnak eltérést. 

Frissített adatokat használtunk fel a rendszeresen belvízjárta terület esetén (Ativízig 

adatközlése), valamint az erdőtelepítésre javasolt terület vizsgálatánál (BFKH 

adatszolgáltatása).  A 9. fejezet bemutatja az adatok térképi kivonatait és beszámol a módosítás 

területrendezési tervekkel való megfeleltetéséről is.  

 

Tóth Péter 

önkormányzati főépítész 
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2. HATÁROZAT-TERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSHOZ   

 

Határozat-tervezet 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 

város 249/2001. Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 

 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

  Tóth Péter városi főépítész 

Határidő: hatályba lépéskor  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata …… számú határozatának melléklete: 

 

Településszerkezeti terv módosítás leírása 

Megjegyzés: a településszerkezeti tervi ábrán a rendeltetés változását jelző nyíl, lehatárolás és 

betűjel technikai jellegű jelölés az egységes szerkezetű tervlapon már nem fog szerepelni. 

T-1 Településszerkezeti terv módosított részlete (Kiskunhalas I.- homok bányatelek környéke))  

 

 Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 679970 / 118880 

A „Kiskunhalas I.- homok” védnevű homokbánya környezetében a következő változások 

történnek a szerkezeti tervben: 

1. 4,5 hektár (már rekultivált) homokbánya HK jelű hulladéklerakó és -kezelő területté 

válik (0181/65 hrsz-ú telken belül) 

2. 1,1 hektár gyep véghasználatú volt homokbánya M jelű mezőgazdasági területté válik 

(0181/68). 
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3. 0,4 hektár erdő véghasználatú volt homokbánya EG jelű gazdasági erdőterületté válik 

(0181/5 hrsz.). 

4. 0,7 hektár bezárt bányaterület (0181/65 hrsz. É-i nyúlványa) EV védőerdő területté 

válik. 

5. 0,2 hektár (0181/66 hrsz.-ú telek) MT mezőgazdasági terület EV védőerdő területté 

válik. 

6. 1,4 hektár mezőgazdasági területből HK jelű hulladéklerakó és -kezelő területté válik 

(0181/78 hrsz-ra kerülő, a tervezési terület Ny-i szélén lévő földrészlet – új beépítésre 

szánt terület). 

7. 0,4 hektár mezőgazdasági területből KB jelű homokbánya területté válik (0181/64 

hrsz.). 

Indoklás: A homokbánya területe 2017. szeptemberében lecsökkent, a rész bányabezárás 

következtében. Az 1-4. pontokban a korábbi engedélyek szerinti hulladékgazdálkodási 

tevékenységnek és a bezárt bányarészek engedélyezett véghasználatának megfelelő változások 

történnek. Az 5. pontban foglalt erdőterület a ténylegesen kialakult talajborítottság (fás 

növényzet) alapján kerül kijelölésre. A 6. pont szerinti új beépítésre szánt terület a városban 

keletkező zöldhulladék befogadását lehetővé teszi, és azért kerül beépítésre szánt kategóriába, 

mert a jelenleg hatályos tervben a HK jelű terület ekként szerepel. A 7. pont a működő 

homokbánya kismértékű bővítését, ezzel a bányahomok jövőbeni kitermelését és felhasználását 

teszi lehetővé.  
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3. HÉSZ-MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 

8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében 

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, valamint  

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály,  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály,  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár 

Vasúti Hatósági Főosztály Országos Vasúti Infrastruktúra Osztály, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár 

Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály Repülőtéri Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,  

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,  

Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Nyilvántartási Iroda, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály,  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,  

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint a Kiskunhalas Város igazgatási területével 

szomszédos települési önkormányzatok és a Kiskunhalas Város településfejlesztési, 

településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
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szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont 

Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete  

(továbbiakban: HÉSZ). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú  

mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 

 

2. § 

A HÉSZ 20. § (5) bekezdése új d) ponttal egészül ki: 

[Hulladékkezelő különleges területnek minősül az SZ-1 terven HK jellel ellátott] 

„0181 helyrajzi szám alátörésein nyilvántartott hulladékgyűjtó és -hasznosító telep, ahol 

hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően nem veszélyes hulladék gyűjtése és 

hasznosítása végezhető. Hulladéklerakás csak a „Kiskunhalas I.- homok” védnevű homokbánya 

bezárt részén, az előkezeléssel együtt legfeljebb összesen 1 évig megengedett a mindenkor 

érvényes hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt mennyiségben. A folytatott tevékenység 

csak a fejlettebb, kevesebb környezeti hatással járó kezelési technológia és kevésbé 

környezetterhelő hulladékkör céljára változtatható meg.” 

 

3. § 

A HÉSZ 28/A § (2) bekezdésében a „0181/57” szövegrész helyébe a „0181/65;66” szöveg 

lép. 

4. § 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit kell alkalmazni a 

hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára 

kedvezőbbek. 

 

Kiskunhalas, 2019.  

 

          Fülöp Róbert          Komlósné dr. Fekete Anikó 

                  polgármester                    jegyző 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2019. 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

 jegyző 
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1. melléklet a  …./2019. (….) önkormányzati rendelethez 

SZ-1 Szabályozási terv módosítása 

„Kiskunhalas I.- homok” védnevű bányatelek környéke KB, M, EG, EV jelű övezetbe és HK jelű 

különleges hulladékkezelő építési övezetbe kerül át. 
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4. MÓDOSÍTÁST ALÁTÁMASZTÓ LEÍRÁS 

 

Módosítás lényege 

„Kiskunhalas I.-homok” védnevű bányatelek területe 2017. őszén lecsökkent a részleges 

bányabezárás következtében.  

A bezárt bányarészt a rendezési tervben jelenleg érvényes KB homokbánya területfelhasználás 

helyett a bánya véghasználatának és a bányaműveléshez kapcsolódóan 2010-től engedélyezett 

hulladékhasznosítási tevékenységnek megfelelő rendeltetési kategóriákba célszerű átsorolni.  

Jellemzően HK jelű, a jelenlegi rendezési tervi kategória szerint beépítésre szánt jellegű, 

hulladékkezelő különleges terület lesz az új besorolás, e mellett erdőterület és mezőgazdasági 

terület is kijelölésre kerül.  

A bányát és a hulladékkezelő telephelyet működtető Halas-Bagger Kft. indítványa alapján a 

visszamaradt bányatelek kismértékben bővítésre kerülhet, a bezárt bányarészhez Ny-ról csatlakozó 

mezőgazdasági terület pedig HK jelű új beépítésre szánt különleges hulladékkezelő területbe 

kerülhet át.  

 

Topográfiai térkép 2008. 

 

 

  

MÓDOSÍTÁSI 
     TERÜLET 
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Előzmények, helyszín vizsgálata 

A 8,7 hektár nagyságú bányatelket 2000. évben állapította meg a Szolnoki 

Bányakapitányság. A jogosított a Halas-Bagger Bt. volt. 2001-től 2019-ig nyolc kitermelési 

műszaki üzemi terv alapján folyt a bányaművelés.  

A Korlátolt felelősségű társasággá (Kft.) alakult cég 2010-ben fúrásiszap és építési törmelék 

tárolására kapott engedélyt a bányatelek lefejtett részén. 

2017-ben a Kft. a bányatelek módosítására kért és kapott engedélyt. A JNSZMKH Hatósági 

Főosztály Bányászati Osztály 2017. szeptember 5-i határozata megállapítja, hogy a már 

lefejtett, fúrásiszap tárolására és építési törmelék feldolgozására használt 6,2 hektáron a 

bányavállalkozó „a bánya rész bányabezárását, tájrendezését elvégezte, a bányászati 

tevékenységet befejezte”, a „bányatelek tájrendezéssel érintett területén kívüli, 24.725 m2-es 

részén a bányászati tevékenységet tovább folytatja”. A tervidőszak 2023-ig tart. 

A bezárt bányarész Ny-i szélén, durván 1 hektáron, hulladékhasznosító telephelyet hozott 

létre a Kft. 2019-ben, előzetes vizsgálati dokumentáció alapján kiadott, nem veszélyes hulladék 

gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély szerint. A 2019. május 6-ai dátummal módosított 

engedély szerint (BK-05/KTF/01829-2/2019) a gyűjtésbe és szállításba vonható hulladékok 

megnevezését és mennyiségét, az alkalmazható technológiát a 7. fejezet kivonatolja. 

 

2018. évi ortofotó (állami adatszolgáltatás) a kialakult állapotról, a fényképfelvételek helyével 

(a címlapon nagyobb áttekintés látható)   
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A hulladékgyújtő és -hasznosító telephely feltárulása a bejárat irányából  

 

A bezárt bányarész látványa kelet felé tekintve: balról letermelt terület, jobbról eredeti terep 

húzódik. 

 

A bezárt és a működő bánya határán  
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Halas-Bagger Kft. tervei 

A cég továbbra is kettős területhasználatot szándékozik megvalósítani: a részleges 

bányabezárás után megmaradt 2,5 hektáros bányatelken és annak 0,4 hektáros bővítési területén 

(hrsz.: 0181/64) a homokkitermelést, a bezárt bányaterület 4,6 hektáros részén (hrsz.: 

0181/65,71,72) és annak 1,4 hektáros Ny-i irányú bővítési területén (hrsz.: 0181/78 

folyamatban, vázrajzot ld. 4. oldalon) hulladékhasznosítást és -szállítást végez majd. A 

hulladékkezelési tevékenység lényege az, hogy a már engedélyezett hasznosítási mód folyna a 

volt bányatelken, a bővítési területen pedig komposztálási technológia valósulna meg. 

Kiskunhalas jelenleg hatályos településrendezési eszközei mindkét tevékenységre vonatkozóan 

tartalmaz rendeltetési kategóriát: a KB jelű homokbánya terület beépítésre nem szánt, a HK 

jelű hulladékékkezelő, -lerakó terület pedig beépítésre szánt jellegű. A módosítás is ezeket a 

kategóriákat alkalmazza. 

A létrejövő „HK” különleges övezetben a HÉSZ 20. § ide vonatkozó (5) bekezdésének új d) 

pontja értelmében a hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően nem veszélyes hulladék 

gyűjtése és hasznosítása végezhető. Hulladéklerakás csak a „Kiskunhalas I.- homok” védnevű 

homokbánya bezárt részén, az előkezeléssel együtt legfeljebb összesen 1 évig lesz megengedve. 

A mennyiségi korlátot a mindenkor érvényes hulladékgazdálkodási engedélyhez köti a HÉSZ-

módosítás.  

A telepen a tevékenység csak úgy változhat meg, hogy fejlettebb, kevesebb környezeti hatással 

járó technológia legyen alkalmazva, és kevésbé környezetterhelő hulladékkör legyen bevonva 

a kezelésbe.  

 

Tervezés idején hatályos T-1 szerkezeti terv részlete a változó rendeltetésű terület 

határvonalának jelölésével (módosított szerkezeti terv a 2. fejezetben szerepel) 
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Tervezés idején hatályos SZ-1 szabályozási terv részlete a helyszín környezetében 

(módosított szabályozást ld. 3. fejezetben). 

 

 

Építési előírások módosításai a HÉSZ szövegkörnyezetében bemutatva 

 

Az alábbi magyarázat a HÉSZ-ben megváltozó előírásokat is tartalmazza, aláhúzással jelezve az 

új szövegrészeket és áthúzással a megszűnőket. 

Különleges terület (FÜ, GY, HŐ, HT, HK, KI, KS, KT, ME, SP, SZ, TE, VM, KM, KK) 

20. § 

…………………. 

(5) Hulladékkezelő különleges területnek minősül az SZ-1 terven HK jellel ellátott 

a) 0187/1, 2 helyrajzi számú telek (rekultivált települési hulladéklerakó), 

b) 0930 helyrajzi számú telek (szennyvíziszap-elhelyező telep), 

c) 0995/12, 0995/14 és 0995/15 helyrajzi számú telek (regionális hulladéklerakó központ) 

területe, ahol a rendeltetéshez szükséges építmények helyezhetők el, 

d) 0181 helyrajzi szám alátörésein nyilvántartott hulladékgyűjtő és -hasznosító telep, ahol 

hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően nem veszélyes hulladék gyűjtése és 

hasznosítása végezhető. Hulladéklerakás csak a „Kiskunhalas I.- homok” védnevű 

homokbánya bezárt részén, az előkezeléssel együtt legfeljebb összesen 1 évig 

megengedett a mindenkor érvényes hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt 

mennyiségben. A folytatott tevékenység csak fejlettebb, kevesebb környezeti hatással 

járó kezelési technológia és kevésbé környezetterhelő hulladékkör céljára változtatható 

meg. 

…………………. 

Indoklás: A létrejövő HK hulladékkezelő különleges terület szabályait az új rendelkezés a már 

kiadott engedélyekkel összhangban állapítja meg. A tevékenység változását csak a 

környezetterhelés csökkentése irányában engedi meg a HÉSZ. 
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Különleges beépítésre nem szánt terület (HO, KB, VR, Kh, En) 

28/A § 

…………………. 

(1) Különleges homokbánya-területnek minősül az SZ-1 terven KB jellel ellátott, 0181/57 

0181/65;66 helyrajzi számon nyilvántartott, „Kiskunhalas I” néven engedélyezett 

homokbánya telek területe, ahol a külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és 

kezelés végezhető és az ezekhez szükséges építmények helyezhetők el és a 0893/1 helyrajzi 

számon nyilvántartott „Kiskunhalas II.” néven engedélyezett homokbánya telek területe, 

ahol a külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és kezelés végezhető és az ezekhez 

szükséges építmények helyezhetők el. 

…………………. 

Indoklás: A tervlapokon a KB jelű beépítésre nem szánt különleges homokbánya-terület 

lehatárolása leköveti a „Kiskunhalas I. -homok” védnevű bányatelek tényleges határát, 

továbbá biztosítja a terület kismértékű bővítését a Halas-Bagger Kft. szándékainak 

megfelelően.. 
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5. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰELLÁTÁSI 

ALÁTÁMASZTÁS A MÓDOSÍTÁSHOZ 

 

Környezetalakítás 

A módosítás révén a bezárt homokbánya gyep- és erdő véghasználatú részei a kialakult 

állapotnak megfelelő rendeltetési besorolást nyernek, a továbbiakban építésjogi szempontból 

ekként használhatók majd. A jelenleg hatályos HÉSZ 28/A. § (2) bekezdés szerinti inert 

hulladékelhelyezés lehetősége megszűnik („külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és 

kezelés végezhető és az ezekhez szükséges építmények helyezhetők el”).  

A jogszerűen kialakult hulladékgyűjtő és -hasznosító telep a módosítás során szintén a 

tényleges felhasználásának megfelelő kategóriába kerül át. 

A környezetalakítás tekintetében az jelenti a változást, hogy a jelenlegi (a 2017. évi részleges 

bányabezárás során 2,5 hektárra zsugorodott) bányatelek kismértékben bővülni fog, továbbá 

komposztáló jön létre a tervezési terület Ny-i részén. Ezek a funkciók a területen és 

környezetében most is jellemzőek: a homokbányászat már 20 éve, a hulladékkezelés 10 éve 

zajlik itt (a bányabezárás után 2019. májusban külön engedélyt kapott ez a tevékenység), a 

tervezési terület nyugati határa pedig szomszédos a lezárt és rekultivált települési kommunális 

hulladéklerakó területtel. A lakott tanyák ezektől a funkcióktól elhúzódva találhatók. 

Kialakult funkciók a tervezési területen és környékén 

  

Környezetalakítás szempontjából tehát a változás előzményekkel alátámasztott, az eddigi 

folyamatokkal megegyező. 
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Közlekedés 

Jelen eljárás során az országos közúthálózatot nem érinti módosítás és a kiszolgáló utak sem 

változnak.  

A módosítás helyszíne a Keceli út közelében, attól légvonalban kb. 600 méterre található. A 

területet megközelítő útszakaszok homoktalajú földutak, helyenként kő, vagy téglazúzalékkal, 

minden időjárási körülmény mellett járhatók. A Halas-Bagger Kft. bányászati és 

hulladékgazdálkodási engedélyeiben rögzítve van a kötelezően használható teherútvonal. 

Fotó a bánya és hulladékbegyűjtő -hasznosító telep megközelítő útjáról (a terület balra húzódik) 

 

A terület bekerített. A hulladékbegyűjtő és -hasznosító telephelyhez portaépület és hídmérleg 

tartozik. 

Portaépület és hídmérleg a telephely bejáratánál 
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Közműellátás 

A módosítási ügy helyszíne homokbánya és hulladékkezelő telep, amelynek a közműellátásra 

csak korlátozott igénye jelentkezik. 

A létesítmény dolgozóinak ivóvízellátás palackozott ivóvízzel megoldott, a technológiai és 

tűzivíz – szükség szerint – sekélymélységű fúrt kútról biztosított.  

A keletkező kommunális szennyvíz (WC és kézmosó) zárt tartályba kerül, ahonnan az 

engedéllyel rendelkező vállalkozó szerződés keretében rendszeresen elszállítja a befogadó 

telephelyre.  

A funkció földgáz-ellátást nem igényel. Ipari villamosenergiával a telephelyet jelenleg egy 5 

éve kiépült 0,4 kV-os földkábelen és erőátviteli betápláló kábelen keresztül látja el a 

szolgáltató,  

A homokbányában csapadékvízelvezetésre nincs szükség. A hulladékkezelő telepen vízzáró 

(beton) burkolat csekély területhányadon (hozzávetőleg 0,3 hektáron), csak a komposztálási 

technológiához létesül, egyébként a homoktalajon elszikkad a lehulló csapadékvíz. 

 

6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

2017. júliusában az önkormányzat örökségvédelmi adatokat kapott az országos nyilvántartásról a 

Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási 

Osztályától. A térképi adatokat a jelenleg hatályos tervlapok az adatszolgáltatásnak megfelelően 

tartalmazzák. Az ez évben indított teljes felülvizsgálati eljáráshoz kért előzetes véleményezés és 

adatszolgáltatás kapcsán a BKMKH-KJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya levélben közölte, hogy „Kiskunhalas Városnak a legutóbb a 23/2018 (IX.28.) Önk. 

rendelettel módosított Helyi Építési szabályzata teljes körűen tartalmazott minden, jelenleg 

nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyet, illetve azok adatait. Hatóságom adatai szerint azóta 

nem került nyilvántartásba vételre újabb lelőhely”.  

A jelenleg érvényes adatszolgáltatás szerint a módosítási területen és 800 m-es körzetében nincs 

ismert régészeti lelőhely.  

Építészeti örökségvédelemmel a módosítási terület nem érintett. Egyetlen épület található a 

tervezési területen, amely a volt bányatelken lévő hulladékgazdálkodási telep könnyűszerkezetes 

portája.   

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A változások környezetvédelmi értékelése 

A településszerkezeti és szabályozási módosítás keretében, a tényleges területhasználatot 

lekövetve csökken a homokbányaterület, helyén HK jelű hulladékkezelő különleges terület 

keletkezik. A bezárt homokbánya gyep és erdő véghasználatú részei mezőgazdasági és 

erdőterületbe kerülnek. A megállapított bányatelekhez kismértékben bővítési területet is csatol 

a módosítás a Halas-Bagger Kft. jövőbeni terveinek megfelelően.  

Hulladékkezelési tevékenység bővítése 

A nem veszélyes hulladékok begyűjtése és -hasznosítása a kialakult telephelyen jelenleg is 

engedélyezett funkció. A BKMKH-KJH BK-05/KTF/01829-2/2019. számon meghozott 

határozata értelmében a következő tevékenység jogszerűen folytatható. 

A hulladékgazdálkodási engedélyezést megelőzően az elsőfokú környezetvédelmi hatóság 

lefolytatta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
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eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.  rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást mely a 

KTFO-58332-3-12/2018 számú határozattal zárult. A határozatban a Hatóság megállapította, 

hogy a tervezett tevékenység „… nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.”     

A telephely Ny-i bővítésében komposztálót szeretne létesíteni a cég. A megengedett építési 

tevékenység legfeljebb a terület 10 %-os beépítését eredményezheti, azonban ténylegesen 

egyelőre nem is terveznek épületet elhelyezni, hanem csak a rendeltetéshez (komposztálás) 
szükséges betonburkolatot hozzák létre.  

A tervezett módosítások elősegítik az EU által előírt hulladékgazdálkodási célok teljesülését. 

Homokbánya határának igazítása, bányatelek tervezett bővítése 

A „Kiskunhalas I. -homok” védnevű bányatelek területe a 2017. évi részleges bezárást követően 

jelenleg a 2,5 hektárt sem éri el. A bányászatra jogosult Halas-Bagger Kft. a jövőben a 

bányatelket a kelet felől szomszédos 0181/64 helyrajzi számú (legelő művelési ágú), 0,4 

hektáros földrészletre is szeretné kiterjeszteni. A bővítés mértéke nem jelentős. 

Változással érintett terület nagysága, változások iránya:  

11,2 hektár melyből a módosítás során 

2,5 hektár KB homokbánya marad (fenti térképen piros határvonallal jelölt terület) 

4,5 hektár (már rekultivált) homokbánya HK jelű hulladéklerakó és -kezelő területté válik 

1,4 hektár mezőgazdasági területből HK jelű hulladéklerakó és -kezelő területté válik (0181/78 

hrsz-ra kerülő földrészlet, új beépítésre szánt terület) 

1,1 hektár rekultivált homokbánya, amely MT jelű mezőgazdasági területté válik (0181/68) 

0,4 hektár bányaterület, amely EG jelű gazdasági erdőterületté válik (0181/5 hrsz.) 

0,7 hektár bányaterület (0181/65 hrsz. É-i nyúlványa), amely EV védőerdő területté válik 

0,2 hektár (0181/66 hrsz.) MT mezőgazdasági terület, amely EV védőerdő területté válik 

0,4 hektár mezőgazdasági területből KB jelű homokbánya területté válik (0181/64 hrsz.) 

Levegőtisztaság-védelem 

Kiskunhalason sem RIV sem pedig PHARE hálózati mérőállomás nem működik.  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet valamint a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján Kiskunhalas 

levegőminősége az alábbi táblázatban bemutatott légszennyezettséggel (10. zóna, az ország 

többi területe, kivéve a kijelölt a városokat) jellemezhető. 
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Levegőminőségi követelmények 

(4/2011. (I. 14.) VM rendeletet) 

 
 

Kiskunhalas levegője gyakorlatilag minden légszennyező anyagra nézve még terhelhető.  

A tervezett módosítások, figyelembe véve a módosítással érintett területek méreteit és a 

módosítások irányultságát, a környezeti levegő terheltségi szintjében még lokálisan sem 

várható jelentős változás. 

Az légszennyező anyagok kibocsátására (emisszió) és a levegőterheltségi szintre (immisszió) a 

mindenkor érvényes országos érvényű előírásokat kell irányadónak tekinteni.  

Felszín alatti víz és földtani közeg védelme 

Kiskunhalas területét a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet, figyelembe véve a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, az „érzékeny” 

területek közé sorolja. A szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet az irányadó.  

A felszín alatti vizek és a földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a 

tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel 

folytatható. 

Amennyiben a területen tervezett tevékenységek végzésekor betartják a vonatkozó hatályos 

jogszabályi, hatósági és műszaki előírásokat akkor a felszín alatti vizek és a földtani közeg 

állapotában számottevő változás nem várható. 

Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos a 2007. évi CXXIX törvény 48. § (1) bekezdés 

alapján. Ebben az esetben a művelési ágból az érintett területet ki kell vonatni. 
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Zaj- és rezgésvédelem 

Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerint 

 

 A B C 

1 zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) 

az LAM megítélési 

szintre (dB) 

nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) 

az LAM megítélési 

szintre (dB) 

éjjel 22–06 óra 

2 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

3 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a 

temetők, a zöldterület 

50 40 

4 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 
55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

A módosítással érintett területek jelenlegi zajvédelmi besorolása „Gazdasági terület”. 

A módosítások után a területek zajvédelmi besorolása nem fog változni továbbra is „Gazdasági 

terület” marad. A tervezett módosításoknak zajvédelmi akadálya nincs. 

Amennyiben zajvédelmi vizsgálat igazolja, hogy nem kell az illetékes környezetvédelmi 

hatóságtól zajvédelmi határértéket kérni akkor a mindenkor hatályos zajterhelési határértéket 

meghatározó jogszabályban előírt határértékeket kell alkalmazni. 

Összefoglaló értékelés 

A tervezett változtatások lokálisan az adott települési környezetben a megengedett mértékű, 

kockázatok nélküli környezetterhelésekkel valósíthatók meg és tarthatók fenn. 

A tervet érintő módosítások csak lokálisan kis területi egységeket érintenek.  Jellegüknél fogva 

nem változtatják meg a település tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét.  A módosítás 

összességében a biológia aktivitásérték növeléséről gondoskodik. Környezetvédelmi 

szempontból összességében a tervezett módosítások Kiskunhalas város egészére nézve 

számottevő változást nem eredményeznek.  

Amennyiben a módosítási területen tervezett létesítmény(ek) a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló rendelet (jelenleg: 314/2005. (XII. 

25.) Korm. r.) hatálya alá tartozik akkor az építés hatósági ill. egyéb hatósági eljárás csak a 

rendeletben előírt környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatása után indítható el. 

A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos jogszabályi 

előírásokat illetve a jelenleg hatályos Településrendezési eszközök előírásait kell alkalmazni.  

A tervezett módosításokhoz, figyelembe véve az érintett területek méretét és a változtatások 

irányultságát a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.   
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8. A TERVEZÉS VÁROSFEJLESZTÉSI HÁTTERE, A VÁLTOZÁSOK 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ 

ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA  

 

Kiskunhalas 2030-ig kitekintő Településfejlesztési Koncepcióját 2015. szeptemberben fogadta 

el a képviselő-testület a 208/2015. Kth. számú határozatával. A város honlapján olvasható a 

dokumentum.  

Az ökológiai fenntarthatóság erősítése, a klímaváltozásra való felkészülés átfogó célja 

keretében a T4 tematikus cél „Környezetvédelmi – vízgazdálkodási fejlesztések” 

megvalósítására fókuszál. A cél eléréséhez hozzájáruló feltételként rögzíti a dokumentum a 

következőket: „Környezetterhelő anyagok (pl. szennyvíziszap) hasznosítása”, „Kedvező 

szabályozási környezet a hulladékok hasznosítására”. A feltételek teljesítéséhez a folyamatban 

lévő módosítás is hozzájárul: a HK terület létrehozásával, a hulladékkezelés bővítésével 

jelentős mennyiségű városi hulladék kerülhet ki a hulladékkörből, csökkenhet a környezet 

terhelése. A zöldhulladék gyűjtése hiányt pótol a környezetgazdálkodási szolgáltatások terén. 

A képviselő-testület az 54/2019. Kth. és 104/2019. Kth. számú előzetes határozataival 

támogatta a módosítási ügyet, ezzel deklarálva, hogy annak céljai összhangban vannak a fent 

említett településpolitikai elhatározásokkal.  

 

9. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAINAK TÖRVÉNYI   

MEGFELELTETÉSE, BIA-ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

A területfelhasználási módosítások összesen 8,7 hektárt érintenek. A helyszín a beépített 

várostesttől távol, természetvédelemmel nem érintett tájrészen, részben degradált környezetben 

(volt települési hulladéklerakó mellett) található. A csekély területi kiterjedés és a kevéssé 

frekventált elhelyezkedés miatt a módostás nem változtatja meg a település tájszerkezetét, 

zöldfelületeinek rendszerét. A következő területhasználati változások történnek (a vastagított 

szöveggel jelzett változás új beépítésre szánt területet hoz létre): 

Helyszín         Terület (ha)           Jelenleg    Módosítva 

0181/65               4,5    KB   HK 

0181/78 (új telek)   1,4    MV   HK 

0181/68    1,1     KB   MT 

0181/5    0,4    KB   EG 

0181/65 É-i rész)   0,7     KB   EV 

0181/66    0,2    MT   EV 

0181/64    0,4    MT   KB 

Az Étv. 7. § (3) bek. e) pontja előírja: „c) a települések beépítésre szánt területe csak olyan 

területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül 

nincs megfelelő terület”.  Ennek teljesülését az alábbiakban vizsgáljuk.  

A HK jelű hulladékkezelő, -lerakó különleges terület 5,5 hektárral növekszik, azonban a 

településszerkezeti tervben kijelölt HK besorolású területegységek már használatban vannak, ezért a 

törvényi előírás teljesül. 
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Igazoláshoz tartozó ábrák Kiskunhalas már felhasznált HK jelű területeiről: 

Volt települési hulladéklerakó a módosítási helyszín (körülhatárolt területfolt) mellett: a telep 

lezárása és rekultivációja megtörtént, a terület teljes kármentesítődéséig HK rendeltetésben marad. 

 

Majsai úti sertéstelep trágyatároló, használatban van: 

 

Szegedi út mellett kialakított regionális hulladékkezelő telep, használatban van: 
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A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MTrT) is rendelkezik az új beépítésre szánt terület 

kijelölésének szabályairól: 

 
„8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell 

kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs 

a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy 

olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő 

terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 

a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 

igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 

zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 

beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 

zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre 

szánt területté. 

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

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre 

szánt területté.” 

 

A 12. § (1) bekezdésben foglalt szempontok mérlegelése: 

ad a) az új HK jelű hulladékkezelő, -lerakó terület nem csatlakozik közvetlenül a meglévő 

települési területhez, de a tevékenység helyhez kötötten, a korábbi homokbányában jött létre az 

erről szóló engedélyeknek megfelelően, ezért a helyszín megválasztása indokolt; 

ad b) az új HK terület nem okozza települések összenövését, mivel nem az igazgatási határon 

fekszik; 

ad c) ld. előző oldalon szereplő igazolást. 

A 13. § előírásai a módosítás során teljesülnek, a helyszín nem tartozik sem szőlő-, sem 

gyümölcs termőhelyi kataszterbe.  
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BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK TÁBLÁZATOS 
KIMUTATÁSA 

 
(Kerekítés két tizedes jegyig) 

1. Területhasználat Értékmutató Változás  

(ha) 

Változás 

(pontszám) 

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK    

3. Lakóterület    

4. Nagyvárosias lakóterület 0,6   

5. Kisvárosias lakóterület  1,2   

6. Kertvárosias lakóterület  3,0   

7. Falusias lakóterület  2,4   

8. Vegyes terület    

9. Településközpont vegyes terület 10% 

zöldfelülettel  

0,5   

10. Központi vegyes terület 0,5   

11. Gazdasági terület    

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület  0,4   

13. Ipari terület  0,4   

14. Üdülőterület    

15. Üdülőházas terület 2,7   

16. Hétvégi házas terület  3,0   

17. Különleges terület    

18. Nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű 

kereskedelmi célú területek 

1,5   

19. Vásárok, kiállítások és kongresszusok területei 1,5   

20. Oktatási központok területei 3,0   

21. Egészségügyi területek 3,0   

22. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 3,0   

23. A kutatás-fejlesztés, a megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló területek 

2,2   

24. Állat- és növénykertek területei 3,0   

25. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 

előfeldolgozás céljára szolgáló területek  

0,1   

26. Honvédelmi és katonai, valamint 

nemzetbiztonsági építmények területei 

1,5   

27. Hulladékkezelők, -lerakók területei HK 0,1 +5,9 +0,6 

28. Épületnek minősülő közlekedési építmények 

területei, ha azok nem a közlekedési területen 

belül kerülnek elhelyezésre  

0,5   

29. Temetők területei  3,0   

30. Mezőgazdasági üzemi terület  0,7   
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31. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület  1,5   

32. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

33. Közlekedési és közműterület    

34. Autópályák, autóutak, valamint főutak 0,5   

35. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, 

kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, 

valamint vasúti pályák (KÖu) 

0,6   

36. Zöldterület    

37. Zöldterület 3 ha felett 8,0   

38. Zöldterület 3 ha alatt 6,0   

39. Erdőterület    

40. Védelmi, gazdasági és oktatási-kutatási 

rendeltetésű erdőterületek EV, EG 

9,0 +1,3 +11,1 

41. Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű 

erdőterület 

8,0   

42. Mezőgazdasági terület    

43. Kertes mezőgazdasági terület 5,0   

44. Általános mezőgazdasági terület MT, MV 3,7 -0,9 -3,3 

45. Vízgazdálkodási terület 6,0   

46. Természetközeli terület    

47. Karsztbokorerdő 9,0   

48. Mocsár, nádas 8,0   

49. Sziklás terület 2,5   

50. Különleges beépítésre nem szánt terület 80% 

zöldfelülettel  

   

51. Egészségügyi területek  6,0   

52. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 6,0   

53. Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 

hasznosításának céljára szolgáló területek 

3,2   

54. Állat- és növénykertek területei 6,4   

55. Temetők területei 6,0   

56. Nyersanyaglelőhelyek KB 0,2 -6,3 -1,3 

57. Honvédelmi és katonai, valamint 

nemzetbiztonsági területek 

3,2   

58. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület   

 

3,2   

  Összesítés:            +7,1 

MEGFELEL 
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10. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban településfejlesztési rendelet) 3. melléklet 

1.2.2. pontja a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei között előírja a 

„területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép” és „leírás 

(számítás)” készítését. Jelen fejezet ennek az előírásnak tesz eleget.  

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MTrT) rendelkezik az ország területeinek használati 

módjáról és szabályairól. 

A megyei terv még nem e törvény alapján készült. Bács-Kiskun Megye Közgyűlése 2011. év 

novemberében fogadta el a megye területrendezési tervét (BKmTrT), amely a 2003. évi XXVI 

törvénnyel hatályosított, a 2008. évi L törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv 

alapján készült.  

Az MTrT átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az új szabályok alkalmazására:  

 

„62. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel összhangban nem álló megyei 

területrendezési terv esetén 

91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1-4/11. melléklet 

előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli 

rend figyelembevételével kell kijelölni, 

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon 

belül a 11. § előírásait kell alkalmazni, 

c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet1 nem állapít 

meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni, 

d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

miniszteri rendelet módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már 

e törvény és a miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni, 

e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban 

e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem 

kell alkalmazni, 

f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban 

a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, 

vagy megyei területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei 

                                                 
1 A 2019. évi 100. Magyar Közlönyben megjelent a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, amely ugyan jelen leírás készítésekor még nem 

lépett hatályba, de a véleményezés során már érvényes lesz, ezért előírásait érdemes figyelembe venni a tervezési 

szakaszban is. 
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területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra, a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a 22. § (2) bekezdésében és 24. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e törvény övezeti előírásait kell 

alkalmazni. 

(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket e 

törvény hatálybalépésétől számított 2 éven belül felülvizsgálni és szükség esetén módosítani 

kell.” 

Az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott előírás a következő: 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget 

lefedő erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 

szerint kell kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület 

vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 

területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 

kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 

erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá 

különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 

erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi 

igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának 

megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

MTrT törvénynek való megfeleltetés 

Az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatokat és egyedi építményeket a módosítás nem változtatja meg, ilyen elemek nem érintik 

a tervezési területet. A 400 kV-os villamosenergia-átviteli távvezeték nyomvonala a helyszíntől 

700 m-re húzódik. 

Kiskunhalas az Ország Szerkezeti Tervében (módosítási helyszín csillaggal jelölve): 

 



KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2019. 
 

 
   VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                   32 

Ország Szerkezeti Tervének nagyított részlete (módosítási helyszín csillaggal jelölve): 

 
 

A megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategória a 

módosítási területen az erdőgazdálkodás.  

Bács-Kiskun Megye szerkezeti terve (TeIR) részlet (módosítási helyszín csillaggal jelölve): 
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Az MTrT 11. § a) pont előírásainak teljesülését vizsgálva az alábbi ábra bemutatja, hogy a  

módosítási helyszínen az MTrT 3/3 mellékletében megállapított erdők övezete nincs fedésben 

a módosítási területtel és az MvM rendelet 2. melléklete szerinti erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete sem érinti: 

 

 Erdők övezete (MTrT 3/3 melléklet) 

 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (MvM rendelet) 

    Módosítási terület 

 Városias települési térség 

      Bezárt, rekultivált települési hulladéklerakó 

 

Megjegyzés: 

Az erdőtelepítésre javasolt terület országos övezetét a területrendezésért felelős miniszter 

rendelete, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) állapította meg, a 

kiterjedésére vonatkozó adatszolgáltatást Budapesti Főváros Kormányhivatala bocsátotta 

Kiskunhalas Város rendelkezésére.  
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Kiskunhalas igazgatási területén a BKMTrT területfelhasználási kategóriái az MTrT 11. § 

szerinti területi arányban biztosítva vannak a város jelenleg hatályos szerkezeti tervében: 

BKMTrT Területfelhasználási térségek kiterjedése Kiskunhalason 

Erdőgazdasági térség:   12413,0 ha 

Mezőgazdasági térség:     6084,0 ha 

Vegyes térség               1118,0 ha (mezőgazdasági területnek tekintjük) 

Vízgazdálkodási térség:        41,0 ha 

Területfelhasználási egységek összesített kiterjedése Kiskunhalas módosított 

szerkezeti tervében 

Erdőgazdasági terület:   10736,6 ha 

Mezőgazdasági térség:     8862,5 ha 

Vízgazdálkodási térség:        63,1 ha (+ csatornák) 

Megfeleltetés az BKMTrT térségeivel 

Erdőterület: 10736,6 ha > 0,75x12413,0= 9309,8 ha (86,5 %-ban biztosított) 

Mezőgazdasági terület: 8862,5 ha > 0,75x(6084,0+1118,0) = 5401,5 ha (123,1 %-ban 

biztosított) 

Vízgazdálkodási terület: A megye szerkezeti tervében ábrázolt csatornák és tavak a 

város szerkezeti tervében vízgazdálkodási területegységbe tartoznak.    

A megyei területrendezési terv alkalmazza az alábbiakban felsorolt országos övezeteket, 

azonban a rájuk vonatkozó előírásokat az MTrT módosította, ezért a településrendezési eszköz 

jelen módosításánál már a törvény övezeti előírásait kell alkalmazni: 

Ökológiai hálózat – a módosítási területet nem érinti a hálózat (a hálózat lehatárolását 

a KNPI 2019. februári adatszolgáltatása alapján közli az ábra) 
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    Ökológiai hálózat magterülete  

    Ökológiai hálózat ökológiai folyosója  

    Ökológiai hálózat pufferterülete  

     Módosítási terület 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete - Kiskunhalast nem érinti az övezet. 

Tájképvédelmi terület övezete – a KNPI adatszolgáltatása szerint a módosítási területet 

nem érinti az övezet. 

 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete – Kiskunhalast nem 

érinti az övezet, a város nem szerepel a Világörökségi Várományos Helyszínek 

Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendeletben. 

Nagyvízi meder övezete – Kiskunhalast nem érinti az övezet. 

A megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra  a 

következő új országos övezetek:  

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete – BFKH adatszolgáltatása szerint 

Kiskunhalast nem érinti az övezet. 

Erdők övezete – ld. 36. oldalon, a módosítási területet nem érinti. 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete – ld. 36. oldalon, a módosítási területet nem 

érinti. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete – az övezet kiterjedését az Ativízig 

adatszolgáltatása rögzítette. Az övezet kismértékben benyúlik a HK hulladékkezelő, - 

lerakó területbe. A vonatkozó szabály az MvM rendelet 5. §-ában: 

„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 

területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A 

kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 

Vízminőségvédelmi terület országos övezete és a módosítási terület viszonya 

 

Nagyított részlet:   

Kiskunhalas HÉSZ jelenleg is tartalmazza az övezet rajzi feltüntetését és szabályait. Az 

5. § (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a vízminőség-védelmi terület által által érintett 

földrészleteken „a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten 

bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre 
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tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális 

állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges 

tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe.”  

Az előírás a módosítási területen teljesül, mert a hulladékgazdálkodás során 

beépítésre nem kerül sor, az övezettel érintett telekrészen burkolat sem létesül: a jelenleg 

érvényes hulladékgazdálkodási engedély szerint a beérkező hulladékok (iszapok és 

zöldhulladék) keverését és időszakos deponálását végzik a bezárt homokbánya helyén 

létesült telephelyen, ahol a letermelést követően záró talajréteg maradt vissza. A 

keletkező kommunális szennyvíz zárt tartályba kerül, ahonnan rendszeresen elszállítja 

az engedéllyel rendelkező szolgáltató. 

VTT-tározók országos övezete – Kiskunhalast nem érinti az övezet.  

Honvédelmi és katonai célú terület övezete – a Honvédelmi Minisztérium 2019. évi 

adatszolgáltatása szerint nem érinti Kiskunhalast. 

A megyei területrendezési tervben még nem került alkalmazásra vagy megállapításra a 

következő új megyei övezet: 

Tanyás területek övezete – Kiskunhalas területe tanyás jellegű, az igazgatási terület 

túlnyomórészt érintettnek tekinthető az övezetben. A módosítási területen nem 

található tanya. 

A jelenleg érvényes megyei tervben megállapított megyei övezetek: 

Ásványi nyersanyag övezete – Kiskunhalas igazgatási területe érintett az övezetben. A 

módosítás rendezi a Kiskunhalas I. – homok bányatelek határát a friss 

bányahatósági határozatnak megfelelően. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete – lehatárolását az ATIVÍZIG 2019. évi 

adatszolgáltatása pontosította. A város jelenleg hatályos településrendezési eszközei 

tartalmazzák a lehatárolást. Kiskunhalas belvizeit a Dong- éri Főcsatorna és a Kőrös-éri 

Főcsatorna vezeti el, melyeket az ’50-es évek körül létesítettek. A módosítási területet 

nem érinti belvízveszély. 

Rendszeresen belvízjárta terület megyei övezete és a módosítási terület viszonya 

 

Földtani veszélyforrás területének övezete – Kiskunhalast nem érinti az övezet. 

 


