
5.melléklet a 109/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozathoz 

 

IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
1. számú melléklet 

 

Alattyán község elhelyezkedése Jász – Nagykun - Szolnok Megyében 
 

 
 

 

I.1. Alattyán község tervezéssel érintett területei 
 

Alattyán község Településrendezési tervének készítése során új területfelhasználás 

változással járó tervezési területek az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 

A fejlesztési területek bemutatása a Térségi tervlapokon a táblázatban jelölt sorszámozással 

megegyezően történt. (Lásd mellékelt térképi munkarészt.)   

 
 

A fejlesztéssel érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, 

szabadidős terület 

 

 4 805 m2 

(0,48 ha) 

 

2. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

5 615 m2  

(0,56 ha) 

 

3. 

 
Zöldterület 

 
Különleges, beépítésre nem szánt, megújuló 

energiahasznosítású terület 

 8 874 m2  
(0,88 ha) 

 

 

4. 

 
Általános mezőgazdasági terület  

 
Különleges, beépítésre nem szánt, szabadtéri 

kondipark terület 

 7 680 m2  
(0,77 ha) 

 

    6 685 m2 

Alattyán 



5. Kertes mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, ökopark 

terület 

(0,67 ha) 

 

6. 

 
Kertes mezőgazdasági terület  

 

 
Vízgazdálkodási terület, csapadékvíz tározó 

 11 993 m2 
(1,20 ha) 

 

 

 

 
 

Fejlesztési területek bemutatása Alattyán belterületén 

 

 

Alattyán község közigazgatási területén a jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak 

megfelelő területfelhasználásba sorolás miatti változó területhasználatot az alábbiakban 

mutatjuk be: 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

    15 238 m2  



4. Általános mezőgazdasági terület  Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

 
 

 

A külterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, mely 

egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő besorolásából, 

valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

  21 513 m2 

(2,15 ha) 



Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 

 

 

 



 
 

 

A belterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, mely 

egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő besorolásából, 

valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

 

A magasabb rendű tervekhez való igazodás munkarésze Alattyán Község jelenleg 

hatályos és új településszerkezeti terv területfelhasználásainak összehasonlításán 

alapszik. 

 

 

 

II. Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás 

 

• Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 2013. évi módosítása alapján az 

Ország Szerkezeti terve a település igazgatási területét: 

 

- 100 – 500 ha közötti települési térség 

- mezőgazdasági térség 

- vízgazdálkodási térség 

 

kategóriákba sorolja. (2. számú melléklet alapján) 

 

 

Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (OTrT 2013. évi módosítása) 

 
2. számú melléklet 



 

 
 

 

A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 

- 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. 

- A vízgazdálkodási térséget legalább 85 % -ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

- Települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

 

Alattyán közigazgatási területén mezőgazdasági hasznosítású terület az OTrT alapján összesen 

3154,33 ha, melyből a településszerkezeti tervben kijelölésre került összesen: 2943,36 ha. 

 

Mezőgazdasági térség Alattyán községre eső területe 3154,33 ha, melynek 85 %-át (2681,18 

ha) mezőgazdasági területnek kell kijelölni a település szerkezeti tervében. A szerkezeti 

tervben kijelölt 2943,36 ha  > 2681,18 ha vagyis megfelel az OTrT előírásának.  

 

Alattyán község közigazgatási területén vízgazdálkodási terület az OTrT alapján 11,53 ha, 

ezzel ellentétben a településszerkezeti terv kijelöl 28,58,ha nagyságnyi területet. 

A 128,58 ha > 9,800 ha (az OTrT által jelölt vízgazdálkodási térség 85 % -a), vagyis megfelel 

az OTrT előírásának. 

 

Alattyán település közigazgatási területéből 263,84 ha-t települési térség kategóriába sorolja 

az OTrT, mely bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható, így megfelel az 

OTrT előírásának. 



  

Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategóriák rendelkeznek, így a tervkészítés során a település 

közigazgatási területét érintő megyei területfelhasználási kategóriára vonatkozó 

szabályokat kell betartani. (Lásd alább!) 

 

Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe: 

 

- országos ökológiai hálózat övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 

- nagyvízi meder övezetébe 

 

sorolt. (3.- 7. számú mellékletek alapján) 

 

- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

- világörökség- és világörökség várományos terület övezet 

- országos vízminőségvédelmi terület övezetébe 

- vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló  

  vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetébe 

- kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe 

 

nem sorolt. 

 

Országos Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 

  

Alattyán község közigazgatási területét az alábbi Országos Övezetek érintik, melyekre 

vonatkozóan az alábbi szabályokat az OTrT –ben megfogalmazottakkal összhangban kell 

betartani. 

 

A 3. számú melléklet bemutatja az országos ökológiai hálózat övezetének területi 

elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 

 

OTrT 13. § szerinti követelmény 

 

(1) Az országos ökológiai hálózat övezetében 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. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 

tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

  
 

követelmény teljesítése: 

A hatályos településszerkezeti terv az ökológiai hálózat övezetébe főként gyep-, erdő- 

valamint vízfelületeket – sorol, ezt a szerkezeti terv tartalmazza, bányászati tevékenység 

a település közigazgatási területének ezen részein nem folyik, így a terv megfelel az OTrT 

ezen övezetére vonatkozó előírásának. 

 



3. számú melléklet 

 

 
 

 

A 4. számú melléklet bemutatja a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének 

területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 

 
 

4. számú melléklet 

 

 
 

 

OTrT 13/A. § szerinti követelmény 

 

(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 

kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni 

a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 



 

követelmény teljesítése: 

A hatályos településszerkezeti terv a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezetében új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, bányászati tevékenység a település 

közigazgatási területének ezen részein nem folyik, így a terv megfelel az OTrT ezen 

övezetére vonatkozó előírásának. 

 

Az 5. számú melléklet bemutatja a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetének területi 

elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 

 
 

5. számú melléklet 

 

 
 

 

OTrT 13/B. § szerinti követelmény 

 

A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 

követelmény teljesítése: 

 

A településrendezési tervben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe eső 

területek mezőgazdasági területként kerültek kijelölésre.  

 

 

A 6. számú melléklet bemutatja a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének 

területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 

 

OTrT 14. § szerinti követelmény 

 

(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki. 

(2)  Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 



engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

követelmény teljesítése: 

 

A településrendezési tervben az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került 

kijelölésre, külszíni bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint történik. 

 
6. számú melléklet 

 

 
 

 

A 7. számú melléklet bemutatja a nagyvízi meder terület övezetének elhelyezkedését a 

település közigazgatási területén. 

 

OTrT 16 §. szerinti követelmény 

 

A nagyvízi meder és a Vásárhelyi - terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár - 

elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki. 

 

követelmény teljesítése: 

A településrendezési tervben az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került 

kijelölésre. 

 
7. számú melléklet 

 



 
 

 

 

Országos műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 

 

A település közigazgatási területét az Országos infrastruktúra hálózatból meglévő 32. számú 

főútvonal és ennek tervezett települési belterületet elkerülő szakasza, tervezett országos 

kerékpárút-törzshálózat eleme (Zagyva – mente kerékpárút), tervezett Jászsági főcsatorna 

Zagyvai- ága és meglévő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal érinti. 

 

Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat a településszerkezeti terv nem 

változtatja meg. 

 

 

Nyilatkozat az Országos Területrendezési Tervnek való megfelelésről 

 

Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Alattyán község 

településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam 

készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a 

magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában 

magasabbrendű tervet, így Alattyán község esetében az Országos Területrendezési Tervet. 

 

Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Alattyán község 

településszerkezeti terve megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó Országos 

Területrendezési Tervi előírásoknak. 

 

Szolnok, 2019. Augusztus hó 

          ……………………………. 

        Kiszelovics Ildikó 

               vezető településtervező 

           TT-1-16-0238 

 

 



III. A Megyei Területrendezési Tervhez való Igazodás 
 

III.1. Megyei Szerkezeti Tervhez való igazodás 
 

 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 

   
• Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 

közigazgatási területét, a tervezéssel érintett területeit: 

 

- Mezőgazdasági térség 

- Vízgazdálkodási térség 

- Hagyományosan vidéki települési térség 

 

kategóriákba sorolja. (8. számú melléklet alapján) 
8. számú melléklet 

 

Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Alattyán községre vonatkozóan 

 

 
 

 

A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Alattyán közigazgatási területe mezőgazdasági-, 

vízgazdálkodási- és hagyományosan vidéki települési térségbe lett besorolva az alábbi 

arányban: 

 

 

- mezőgazdasági térség:       91,97 % (3154,33 ha nagyságban) 



- vízgazdálkodási térség:          0,33 % (11,53 ha nagyságban) 
- hagyományosan vidéki települési térség:       7,70 % (263,84 ha nagyságban) 

 

A területkimutatás a VÁTI - TEIR, GIS térinformatikai alkalmazások alapján 

(arcgis.vati.hu/...) készült. 

 

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség 

 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 

belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 

kell alkalmazni: 

b) pont: 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; 

 

a követelmény teljesítése:    (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

 

A település közigazgatási területén         

 - az MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A):  3154,33 ha, 

 - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület:     2918,18 ha, 

 - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület  

    csökkenése/növekedése: +25,18 ha, 

 -  a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B):  2943,36 ha. 

 

 (A) x 0.85 ≤ (B), tehát a követelmény teljesül, a térségben nagyvárosias 

lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre. 

 

2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség 
 

követelmény:  

 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 

belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 

kell alkalmazni: 

e) pont: a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 

természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
 

 

a követelmény teljesítése:   (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

 

A település közigazgatási területén         

 -  az MTrT vízgazdálkodási térségének a területe összesen (A):  11,53 ha, 

 -  a hatályos településszerkezeti tervben a vízgazdálkodási terület: 142,55 ha, 

 -  a tervezett módosítással a vízgazdálkodási terület  

    csökkenése/növekedése:  -13,97 ha, 

 -  a tervezett módosítás után a vízgazdálkodási terület (B):  128,58ha. 

  

(A) x 0,90 ≤ (B), tehát a követelmény teljesül. 

 



3. Hagyományosan vidéki települési térség 
 

követelmény:  

 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 

belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 

kell alkalmazni: 

d) pont: a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható 

 

a követelmény teljesítése:    (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

 

A hagyományosan vidékies települési térségben nem került sor nagyvárosias 

lakóterület kijelölésére, az alábbi területfelhasználási egységekbe került besorolásra: 

 

településközpont-vegyes terület, falusias-, kertvárosias, kisvárosias lakóterületek, 

különleges területek, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági- és ipari gazdasági területek. 

 

 
9. számú melléklet 

 

Településszerkezeti terv kivonata Alattyán községre vonatkozóan 

 

 
 

 

 

 

 

Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 



 

Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi 

építmények helye az MTrT -ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került 

feltüntetésre. 

 

Vonalas infrastruktúra vonatkozásában meglévő országos főút-, tervezett elkerülő szakasza, 

tervezett országos kerékpárút nyomvonalát ábrázolja az MTrT. 

 

A településen meglévő térségi szénhidrogén szállítóvezeték, tervezett Jászsági főcsatorna 

nyomvonala, valamint elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik. 

 

A meglévő és tervezett országos közutat a településszerkezeti terv az MTrT –vel megegyező 

hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja az alábbiak szerint: 

 

32. számú főút (Szolnok-Hatvan) települési nyomvonala:    6,35 km 

32. számú főút települési belterületet elkerülő szakasza:   3,37 km 

 

A tervezett országos kerékpárút-hálózatot a településszerkezeti terv az MTrT –vel megegyező 

hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja a Zagyva-folyó töltésén: 

 

31. számú Zagyvamenti kerékpárút nyomvonala:     6,63 km. 

 

A tervezett Jászsági főcsatorna nyomvonalát a településszerkezeti terv az MTrT –vel 

megegyező hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja: 

 

Tervezett Jászsági főcsatorna nyomvonala:     5,017 km 

 

A tervezett elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal nyomvonalát a településszerkezeti terv az 

MTrT –vel megegyező hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja a Zagyva folyó töltésével 

megegyező hosszban: 

 

Tervezett elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal nyomvonala:  6,63 km. 

  

 

A térségi jelentőségű, meglévő energiahálózatokat a Településszerkezeti terv fix nyomvonalon 

és hosszon ábrázolja az MTrT – vel megegyezően, eltérés nélkül. 

 

A tervezett műszaki infrastruktúra elemeket az MTrT-vel összhangban, annak megfelelő 

lehatárolással és funkcióval jelöli a településszerkezeti terv. 

 

Erdőterület kijelölése 

 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint Alattyán község közigazgatási területén 73,89  

hektár (A) nyilvántartott erdőterület található.  

A településszerkezeti terv Alattyán közigazgatási területén 88,06 hektár (B)erdőterületet jelöl 

ki. 

 

 

 

 

Követelmény: 



OTrT 7§ (1) bekezdése szerint: Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 

minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

Követelmény teljesítése: 

 

(A) x 0,95 ≤ (B), tehát a követelmény teljesül 

 

 

III.2. Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 

 
Alattyán község közigazgatási területe a térségi övezetek közül: 

 

- országos ökológiai hálózat magterület övezetébe 

- országos ökológiai hálózat pufferterület övezetébe 

- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó térségi övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 

- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe (Mtv. megszüntette) 

- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe (Mtv. megszüntette) 

- nagyvízi meder övezetébe 

 

 sorolt. 

 

továbbá: 

 

- erdő telepítésére alkalmas terület övezetébe 

- földtani veszélyforrás területének övezetébe 

- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe 

- történeti települési terület övezetébe 

- világörökség-várományos terület övezetébe 

- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetébe 

- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezetébe 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe 

- együtt tervezhető térségek övezetébe 

- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetébe 

- honvédelmi terület övezetébe 

- rendszeresen belvízjárta terület övezetébe 

- széleróziónak kitett terület övezetébe 

 

nem sorolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A magterület övezet  (MTrT 3.1. sz. mell.) 

 

követelmény: 

 

Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során   

c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 

oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése:  (lásd 10. sz. rajzi melléklet - zöld színnel) 

 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt magterület övezet  

      -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  193,42 ha, 

 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 193,42 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  193,42 ha. 

 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

  

követelmény: 

 

OTrT 17. § (1) bekezdés: Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:            

a) pont: a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 

és                     

b) pont: a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 

OTrT 17. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a 

beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során 

vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó 

természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 

zavartalan működése. 

 

a követelmény teljesítése:     

 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény teljesül.  

 

követelmény: 

 

OTrT 17. § (3) bekezdés: Az OTrT 2013. évi módosítása törölte ezt az előírást. 

 

követelmény: 

 

OTrT 17. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

 

a követelmény teljesítése:    



 

Az övezetben közlekedési infrastruktúra-hálózat nem került kijelölésre. Az energetikai 

infrastruktúra hálózatok elemeinek elhelyezésére vonatkozóan a helyi építési szabályzat 

(H.É.SZ.) korlátozó szabályokat hoz. 

 
10. számú melléklet 

 

 
 

 

követelmény: 

 

OTrT 17. § (5) bekezdés: Az OTrT 2013. évi módosítása törölte ezt az előírást. 

 

követelmény: 

 

OTrT 17. § (6) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 

a követelmény teljesítése:     

 

Az övezet területén bányatelek nem került kijelölésre, bányászattal érintett terület nem 

található. 

 

2. Az ökológiai folyosó övezet  (MTrT 3.1. sz. mell.) 

 

követelmény: 

 

Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  

  c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 



oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése: (lásd 10. sz. rajzi melléklet - narancssárga színnel) 

 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt ökológiai folyosó övezet  

      -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  141,64 ha, 

 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 141,64 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  141,64 ha. 

 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

  

 követelmény: 

 

 OTrT 18. § (1) bekezdés: Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 

  ha 

 a) pont: a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 

 b) pont: a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 OTrT 18. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása 

esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az 

eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése. 

 

a követelmény teljesítése:      

 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény 

teljesül. 

 

 követelmény: 

 

 OTrT 18. § (3) bekezdés: Az OTrT 2013. évi módosítása törölte ezt az előírást. 

 

 követelmény: 

 

 OTrT 18. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az 

érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával helyezhetők el. 

 

 a követelmény teljesítése:  

  

 Az övezetben közlekedési infratruktúra-hálózat nem került kijelölésre. 

 Az energetikai infrastuktúra hálózatok elemeinek elhelyezésére vonatkozóan a helyi 

 építési szabályzat (H.É.SZ.) korlátozó szabályokat hoz. 

 

követelmény: 

 



OTrT 18. § (5) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 

 a követelmény teljesítése:     

 

 Az övezet területén bányatelek nem került kijelölésre, bányászattal érintett terület 

nem található. 

 

3. A pufferterület övezet  (MTrT 3.1. sz. mell.) 

 

követelmény: 

 Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  

  c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 

oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése: (lásd 10. sz. rajzi melléklet - citromsárga színnel)  

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt  puffer terület övezet  

      -  területe a MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  1439,69 ha, 

 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 1439,69 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  1439,69 ha. 

 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 

követelmény: 

 

OTrT 19.§:  Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban 

az esetben jelölhet ki, ha terület a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 

értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:    

 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 

4. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete (MTrT 3.2. sz. mell.) 

 

követelmény: 

 Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  

  c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 

oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése:   (lásd 11. sz. rajzi melléklet) 

 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt  kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületek övezet  

      -  területe a MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  37,50 ha, 



 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 37,50 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  37,50 ha. 

 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 
11. számú melléklet 

 

 
 

követelmény: 

OTrT 13/A.§:  Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt 

terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 

alapján jelölhető ki. 

  

 a követelmény teljesítése:     

 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 

5.  A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.) 

 

Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása országos övezetként alkalmazza. 

 

követelmény: 

 Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  

 c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 

oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése: (lásd 12. sz. rajzi melléklet – sötétzöld színnel) 

 



A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületek övezet  

      -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  51,59 ha, 

 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 51,59 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  00,0 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  51,59 ha. 

 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 
12. számú melléklet 

 

 

követelmény: 

 

OTrT 14.§. (1) bekezdés: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

  

 a követelmény teljesítése:     

 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 

követelmény: 

 

OTrT 14.§. (2) bekezdés: Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet. 

  

 a követelmény teljesítése:  

Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, bányatelek nem került 

megállapításra. 

 

 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint Alattyán község közigazgatási területén 73,89  

hektár (A) nyilvántartott erdőterület található.  



A településszerkezeti terv Alattyán közigazgatási területén 88,06 hektár (B)erdőterületet jelöl 

ki. 

 

Követelmény: 

OTrT 7§ (1) bekezdése szerint: Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 

minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

Követelmény teljesítése: 

 

(B) x 0,95 ≤ (B), tehát a követelmény teljesül 

 

 

6.  Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.) 

 

Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette. 

Nem szükséges vizsgálat 

 

 

7.  Térségi jelentőségű tájképvédelmi  terület övezete (MTrT 3.5. sz. mell.) 

 

Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette. 

Nem szükséges vizsgálat. 

 

 

8. Nagyvízi meder terület övezete  (MTrT 3.12. sz. mell.) 

 

követelmény: 

  

Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  

 c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 

oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése:  (lásd 12. sz. rajzi melléklet – sötétkék színnel) 

 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt terület övezet  

      -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  92,34 ha, 

 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 92,34 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  92,34 ha. 

  

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 

 

követelmény: 

 



OTrT 14.§. (1) bekezdés: A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt 

terület nem jelölhető ki. 

 

a követelmény teljesítése:     

 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 

 

Nyilatkozat a Megyei Övezetekhez való megfelelésről 

 

Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Alattyán község 

településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam 

készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a 

magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában 

magasabbrendű tervet, így Alattyán esetében a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei 

Területrendezési Tervet. 

 

Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Alattyán község 

településszerkezeti terve megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó Megyei 

Övezeti tervi előírásoknak. 

 

Szolnok, 2019. Június hó 

 

 

          ……………………………. 

        Kiszelovics Ildikó 

               vezető településtervező 

           TT-1-16-0238 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


