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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírottak Ferik Tünde, vezető településrendező tervező, Bérczi Szabolcs okl. településmérnök, 
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök kijelentjük, hogy Martonvásár településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXXVII. törvényt, az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló a 
többször módosított 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK)1, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
kormányrendelet, és ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat 
megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos szabványokat (ágazati és szakmai) betartottuk, 
azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 

 

 

Budapest, 2014. május 

 

 

 

Ferik Tünde Bérczi Szabolcs  

Vezető településtervező okl. településmérnök 

TT/1É 13-1259 okl. környezetgazdálkodási agrármérnök 

 

 

 

                                                 

 
1 az OTÉK 2013. január 1-én hatályos előírásainak megfelelően 
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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Martonvásár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város településrendezési tervének 
készítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési munka 2013. augusztusában 
kezdődött.  

Martonvásár hatályos településrendezési terve 2004-ben került jóváhagyásra, melyet 2010 és 2012 
között többször módosítottak. Martonvásár Város Önkormányzata 2012-ben készítette el a Dreher 
Jenő Városfejlesztési Programot, a településfejlesztési koncepciót. Jelen településrendezési terv 
készítés feladata:  

- a megváltozott települési igények alapján a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszközök készítése, a hatályos településrendezési eszközök felül-
vizsgálata; 

- az elkészült és jóváhagyott településfejlesztési koncepció elhatározásainak a tervbe való 
beillesztése; 

- az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat kidolgozása; 

- a településrendezési eszközök és a magasabb szintű tervek összhangjának biztosítása. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT  

A helyzetelemzés munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött 
adatok értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, gazdasági, 
demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési karakter 
alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. 
A vizsgálat a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező munkarész, azonban a további tervfázisok 
elkészítéséhez nélkülözhetetlen. 

A jóváhagyott településfejlesztési koncepció alapján készül a településszerkezeti terv, majd a 
helyi építési szabályzat.  

A Településszerkezeti terv - mely szöveges és rajzi munkarészekből áll, s a Helyi építési szabályzat 
alapjául szolgál – meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési 
irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez 
szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását 
és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi 
település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása 
vagy legalább szinten tartása mellett. 

A Helyi Építési Szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett 
eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos 
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. 

A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat készítés során figyelembe kell venni a 
jelenleg hatályos településrendezési eszközöket, mint szerzett jogokat. 

Jelen tervkészítés során a településszerkezeti tervet előzetesen véleményezte az önkormányzat a 
helyi építési szabályzat elkészítését megelőzően, államigazgatási egyeztetésre azonban csak a helyi 
építési szabályzattal együtt kerül megküldésre. 

A településszerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek 
készülnek. A településrendezési eszközöket jóváhagyni csak az államigazgatási egyeztetési eljárás 
befejeztével lehet. 

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök felülvizsgálatának államigazgatási 
véleményezési eljárásra előkészített anyaga, melyet az önkormányzat képviselő-testülete 
előzetesen véleményezett. 
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HATÁROZATTERVEZET 
 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014.(…) számú határozata 

a Településszerkezeti Terv megállapításáról 

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján Martonvásár 
Város Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv  

a) 1. melléklete a településszerkezeti terv szöveges leírását, 
b) 2. melléklete az M=1:8000 méretarányú településszerkezeti tervet 

tartalmazza. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról a 
lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítésznek és az 
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 

3. Jelen határozattal egyidejűleg Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
170/2004. (IX.13.) számú határozattal jóváhagyott, illetve 10/2010. (II.2.) számú határozattal 
módosított településszerkezeti terve hatályát veszti. 

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2014.  
A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor polgármester 
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1. melléklet a .../2014. (...) Kt. sz. határozathoz 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS 
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I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A településszerkezeti terven az Étv.-nek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módja, 
továbbá a vonalas szerkezeti elemek kerültek ábrázolásra. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak 
nem kaptak önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága az út 
területénél megszakad. 

A terület mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az eltérő területfelhasználási egységek 
találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) 
annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszűntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem kötelező. 

 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET 
A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- M7 – Budapest- Letenye - autópálya; 
- 7. sz. – Budapest – Székesfehérvár – Letenye elsőrendű főút; 
- 6204 j. – Ercsi – Martonvásár összekötő út; 
- 81108 j. - Gyúró bekötő út; 
- MÁV 30a kétvágányú - Budapest- Székesfehérvár - vasúti fővonal; 
- 7. sz főút melletti kerékpárút; 
- Szent László-patak; 
- települést átszelő csatornák; 
- 400, 220, 132 kV-os villamosenergia légvezeték; 
- külterületet felszabdaló földutak, fasorok. 

Szerkezeti jelentőségű területfelhasználások: 

- a település lakóterületi túlsúlya; 
- intézményterületek központi elhelyezkedése; 
- településközpontban elhelyezkedő kastályterület; 
- településtől északra, az Orbán-hegyen található zártkertek; 
- település belterületén, illetve azzal határosan található – környezetre jelentős hatást nem 

gyakorló - gazdasági területek; 
- a Szent László pataktól nyugatra található erdőterületek; 
- vízgazdálkodási terület a Szent László-patak felső szakaszán; 
- külterület szántóföldi túlsúlya; 
- a település keleti részén található beépített területek – gazdasági, és ahhoz kapcsolódó 

lakóterületek Kismartonban és Erdőháton; 
- külterületen mozaikosan megjelenő iparterületek és majorok. 

Új vonalas szerkezeti elemek: 

- 7. sz. főút települést délről elkerülő szakasza; 
- a település keleti határában futó M11 út; 
- tervezett kerékpárút Tordas és Ercsi irányába; 
- fasorok. 

Új szerkezeti jelentőségű területfelhasználások: 

- településközpont területek kijelölése az intenzívebb beépítésű, heterogén funkciókkal bíró 
városközponti területeken; 

- a település nyugati és keleti részén kertvárosias lakóterületek kijelölése; 
- kereskedelmi, szolgáltató területek kijelölése a vasút, valamint a 6204 j. út mellett; 
- beépítésre szánt területek visszasorolása: nagy szántóterületek kijelölése a településtől 

délre, az M7 autópály csomópontjának két oldalán, illetve a település nyugati és keleti 
határában; 
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- új rekreációs területek a Szent László-patak mentén (a vasúttól északra, a horgásztavak 
mellett, illetve a település déli határában). 

A településrendezési eszközök célja, hogy az egyes tájhasználati formák, településrészek, közlekedési és 
egyéb infrastruktúra elemek egymással összhangban fejlődjenek.  

Martonvásár a Váli-víz síkja kistájon a Szent László-patak völgyében, közlekedési útvonalak 
csomópontjában fekvő település. A táji környezetet meghatározzák a domborzati, vízrajzi és egyéb 
természeti adottságokhoz alkalmazkodó területhasználati foltok, a termőhelyi adottságok, több 
évezredes kultúra, beépített területek, valamint az azokat összekötő, elválasztó, vagy átszelő 
vonalas elemek.  

Külterület: 

A vonalas tájformáló elemek természetesek, vagy mesterségesek lehetnek. Természetes tájelemek a 
meglévő fasorok, a vízfolyások. A város közigazgatási területén a fasorok, erdősávok, illetve Szent László-
patak jelenti a természetes vonalas elemeket, a művi elemek pedig az utak, a vasút, a vízelvezető árkok 
illetve távvezetékek. A település sík jellegének köszönhetően a műszaki infrastruktúra elemei 
karakteresen formálják a táj képét, korridorként, az élővilágot elválasztó folyosóként jelennek meg 
– ezek közül a legjelentősebb az M7 autópálya, a Budapest – Székesfehérvár vasútvonal, illetve a 7. 
sz. főút, továbbá a települési összekötő utak. További tájszerkezetet meghatározó infrastruktúra 
elemet jelentenek a külterületi szerkezeti jelentőségű utak, illetve a nagyfeszültségű 
villamosenergia légvezetékek. 

A területhasználatok meghatározásánál fontos szempont a meglévő állapotokhoz való 
alkalmazkodás, azonban a településszerkezeti terven jelölt változások nem jelentenek minden esetben 
valódi változtatásokat. A tájszerkezet kialakításánál hosszabb időtávon cél az árutermelő mezőgazdasági 
jelleg megőrzése, illetve gazdasági terülek kijelölése. A szántókat kísérő véderdők és fasorok 
megtartandók. A szerkezeti terven jelölt helyeken fasorok, erdősávok telepítendők. 

A településképet jelentősen meghatározzák a domborzati adottságok mellett a termőhelyi adottságok, így 
alakulhatott ki az évszázadok óta jellemző árutermelő mezőgazdasági jelleg. A település legjellemzőbb 
területfelhasználása az általános mezőgazdasági terület, melynek nagy része kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület. A korábban kijelölt beépítésre szánt területek indokoltsága felülvizsgálatra került, ennek 
eredményekéntúj beépítésre nem szánt területek kerültek kijelölésre. A településszerkezeti terv új 
mezőgazdasági területet jelöl a településtől délre található – volt lakóterületi fejlesztési – területen; az M7 
autópályától délre található – fejlesztésnek kijelölt ipari – területen; továbbá a korábbi szélerőművek 
számára kijelölt területen a város nyugati és keleti határában. 

A szántóföldi jellegtől a Szent László-patak két oldalán fekvő termőterületek térnek el: a patak keleti felén 
fekvő, a településtől északra Tordas határáig, az Orbán-hegyen húzódó volt zártkerti területek; illetve 
a patak nyugati oldalán fekvő erdőség, ami közvetlen kapcsolattal rendelkezik a Beethoven parkkal. A 
volt zárkerti területeken a településszerkezeti terv megerősíti a kertes mezőgazdasági területeket. 
Az erdőterületek jelentős része kiváló termőhelyi adottságú erdőterület. 

A patak és környezete az Ökológiai Hálózat részét képezik, ezért a mellette található természetközeli 
területek fenntartására a vízminőségvédelem és a biodiverzitás megőrzése szempontjából nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni. A patak felső folyásánál horgásztavak találhatók. A terv megerősíti a kastélykert 
területén található, annak szerkezetét meghatározó tavat. 

A település külterületét tagolják a fentieken túl a majorok, illetve egyéb gazdasági területek. A két 
legnagyobb major a megyehatárhoz közel fekvő Erdőhát és Kismarton, ahol korábban a 
mezőgazdasági műveléshez, illetve terményfeldolgozáshoz kapcsolódó épületek mellett az ott 
dolgozók számára kialakított lakóépületek találhatók. A belterülettel határosan túlnyomórészt 
kereskedelmi szolgáltató területek kerültek kijelölésre (iparterületek és mezőgazdasági területek 
átsorolásával), a 6204. j. mellékút nyugati oldalán található iparterület kivételével, mely körül 
véderdő került kijelölésre a település és a turisztikai rekreációs terület irányába. 

Jelentős iparterület került megerősítésre a településszerkezeti terven az M7 autópályától északra, a 81108. 
j. bekötőút két oldalán, illetve Erdőhát északi részén. 

Kismarton és Erdőhát volt majorsági területeit továbbra is a gazdasági területek túlsúlya jellemzi, a terv a 
lakóterületeket falusias lakóterületként jelöli. Ehhez kapcsolódóan a településszerkezeti terv zöldterületet 
jelöl Erdőhát központi részén. 
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A településszerkezeti terv további gazdasági területeket határoz meg külterületen: mezőgazdasági üzemi 
területként jelöli a Gábor-major területét, a Szent László-patak alsó szakaszán, a pataktól nyugatra eső kis 
gazdasági területet; továbbá a meglévő hagyományokra támaszkodva kereskedelmi, szolgáltató területként 
került ábrázolásra a halastavaktól nyugatra eső terület. Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület 
területfelhasználási egységbe került a 81108. j. mellékút nyugati oldalán fekvő terület. 

A külterületen különleges beépítésre nem szánt területbe sorolja a turisztikai és rekreációs területeket a 
Szent László-patak mentén: a település északi részén a horgásztavak közelében, a vasúttól északra, 
valamint a település déli határában. 

A település fontosnak tartja a kiváló termőhelyi adottságú területek megőrzését. Ennek megfelelően a 
korábban kijelölt, hatalmas fejlesztési területek helyett a korábbinál kisebb méretű, fenntartható 
lakóterületi, illetve gazdasági fejlesztéseket tervez. 

Belterületek: 

A Martonvásár tengelyét jelentő két út - Fehérvári út és a Szent László út - a Szent László-patak mellé 
települt egymásra merőlegesen, ezekhez csatlakozik a többi lakóutca. A város később a Fehérvári út ill. 
Budai út két oldalán terjeszkedett északkelet-délnyugati irányba. A település szerkezete megőrizte 
„kereszt” alakját. A vasúttól nyugatra nyúlik ki a volt zártkerti terület – Orbánhegy – és az azzal 
párhuzamosan kiépült utcák. A Dózsa György út északi végénél helyezkedik el a Brunszvik-kastély. 

Az utcákat a sík területen szabályos derékszögű szerkezetben alakították ki. A településmagban, 
illetve az ahhoz közeli területeken falusias jellegű, mély telkek alakultak ki fésűs elrendezésű 
házakkal. A hosszú telkek a bennük lévő kertekkel háztáji gazdálkodást tettek lehetővé. A 
városközponttól távolabb eső utcák telkei kevésbé mélyek, többek között a Brunszvik út - Orgona u. 
közötti városrészen és a patak alatti településrészen. A falusias jellegű részeken a lakóházak 
oldalhatáron állnak, a legrégebbi utcaszakaszokon utcavonalas beépítésben. 

A településszerkezeti terv megerősíti a Budai út és Szent László út csomópontjában a 
településközpont területeket, illetve a településszerkezeti szempontból fontos utcákkal - Szent 
László út, Budai út, Fehérvári út, Rákóczi Ferenc u. – párhuzamosan, az intézményekkel, 
szolgáltatásokkal biztosított területen, ahol intenzívebb a beépítés, új településközpont területeket 
jelöl a terv. 

A település hagyományos beépítésű lakóterüleit a településszerkezeti terv falusias lakóterületként 
jelöli, jellemzően a település középső részén. A kertvárosias lakóterületek a település új beépítésű 
részei, melyek távolabb helyezkednek el a településközponttól, a település korábban beépült 
településmagjától. 

Újabb beépítésre szánt területek kijelölése, a korábbi bővítések átgondolása, a beépítés 
intenzitásának növelése az igények figyelembe vételével és a jelenlegi településszerkezethez való 
alkalmazkodással lehetséges. Fejlesztési területet jelent a Béke utca és Estike utca összekötésével 
kialakuló új lakótömb, valamint a Béke utca nyugati végében jelölt lakótömb. 

A terv a belterületi gazdasági területeket kereskedelmi szolgáltató területbe sorolja. Új 
kereskedelmi, szolgáltató területként jelenik meg az Ady Endre utca végében kijelölt terület. Az 
MTA Kutatóközpont gazdasági telephelyét a kastélyparktól nyugatra különleges terület – 
mezőgazdasági üzemi területként jelöli a településszerkezeti terv.  

A településszerkezetet jelentősen meghatározza a településközpontban található, 
természetvédelmi oltalom alatt álló kastélypark. A temető és a sportpálya különleges 
területfelhasználásba kerültek. A belterületi zöldfelületek méretük következtében közkertként 
lettek kijelölve.  
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2. KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 
A település területén a közigazgatási határ megtartandó. 

Belterülethatár módosítása - belterületbe vonható területek: 

− a település déli részén található terület településszerkezeti terven ábrázolt része - Béke utca és 
Estike utca összeköttetésével kialakuló új lakótömb - 3,14 ha; 

− az Orbán-hegy Rózsa utca felé eső területe – 2,76 ha; 
− Móra köztől délnyugatra elhelyezkedő lakótömb – 3,68 ha; 
− Határ utca nyugati oldalán elhelyezkedő teleksor déli része – 0,13 ha; 
− Erdőhát lakóterületei és gazdasági területeinek egy része – 10,7 ha; 
− Kismarton lakóterületei és gazdasági területeinek egy része – 8,4 ha; 
− a vasúttól délre, gazdasági területhez kapcsolódó terület – 1,63 ha; 
− a vasúttól északra elhelyezkedő telephely bővítése – 0,05 ha. 

 

3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe került: 

A) Beépítésre szánt területek:  

1) Lakóterület  
a) Kertvárosias lakóterület 
b) Falusias lakóterület 

2)  Vegyes terület  
a) Településközpont terület 

3) Gazdasági terület 
a) Kereskedelmi szolgáltató terület 
b) Ipari gazdasági terület 
c) Egyéb ipari terület 

4) Különleges terület 
a) temető terület 
b) sportterület 
c) mezőgazdasági üzemi terület 
d) büntetésvégrehajtási terület 
e) kastély terület 

B) Beépítésre nem szánt területek: 

1) Zöldterületek 

2) Erdőterületek 
a) védelmi erdőterület  
b) gazdasági erdőterület 
c) közjóléti erdőterület 

3) Mezőgazdasági területek 
a) általános mezőgazdasági terület  
b) kertes mezőgazdasági terület 

4) Vízgazdálkodási terület 

5) Különleges beépítésre nem szánt terület 
a) turisztikai, rekreációs terület 
b) kastély 

6) Közlekedési- és közmű elhelyezési területek 
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3.1. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI 
Martonvásár szerkezeti tervében a beépítésre szánt területfelhasználási egységek jellemzőinek 
összefoglalása a következőkben kerül részletezésre: 

 Területfelhasználási egység 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Közmű-
vesítettség 

Lke Kertvárosias lakóterület 0,6 teljes 

Lf Falusias lakóterület 0,5 teljes 

Vt Településközpont terület 1,2 teljes 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 1,0 teljes 

Gip Ipari gazdasági terület 1,0 teljes 

Gip-e Egyéb ipari terület 1,0 teljes 

K-t Különleges terület – temető terület 0,3 részleges 

K-sp Különleges terület - sportterület 0,3 részleges 

K-mü Különleges terület – mezőgazdasági 
üzemi terület 

0,6 részleges 

K-bü Különleges terület – büntetés 
végrehajtási terület 

0,6 részleges 

K-k Különleges terület – kastély terület 0,6 teljes 

 

A beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek jellemzői a következők: 

 Területfelhasználási egység Közmű-
vesítettség 

Zkk Zöldterület (közkert) részleges 

Ev Védelmi erdőterület - 

Eg Gazdasági erdőterület - 

Ek Közjóléti erdőterület - 

Má Általános mezőgazdasági terület - 

Mk Kertes mezőgazdasági terület - 

V Vízgazdálkodási terület - 

Kb-tur 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület –turisztikai, rekreációs 
terület 

részleges 

Kb-k Különleges beépítésre nem szánt 
terület – kastély teljes 
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3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek 
megengedett beépítettsége legalább 5 %. 

3.2.1. LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1. Kertvárosias lakóterület (Lke) 

A terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó 
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. 

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak jellemzően az újabban beépült lakóterületek: az 
Illyés Gyula tér körüli, illetve a település déli részén fekvő lakóterületek. A település északi részén - 
Erkel Ferenc utcában - található többlakásos társasházak, valamint a szomszédos Rózsa utca nyugati 
része tartozik továbbá e területfelhasználási egységbe.  

Tervezett kertvárosias lakóterület: 

− a település nyugati része, a Szent László utcától nyugatra, a Petőfi Sándor utcától délre – 
falusias lakóterületek átsorolásával – 40,82 ha 

− a település északi részén az Orgona utcától északra található terület (Ady Endre utca – 1720 
hrsz-ú út – belterülethatár – Gárdonyi Géza utca – Orgona utca által határolt tömb) 
átsorolása – falusias lakóterület átsorolásával – 7,60 ha; 

− Szent László-patak – 7. sz. főút – belterülethatár – Sporttelep utca által határolt 
településrész átsorolása – falusias lakóterület átsorolásával – 21,06 ha; 

− 7. sz. főút – Béke utca –belterülethatár által határolt településrész átsorolása – falusias 
lakóterület átsorolásával – 11,06 ha; 

− Estike utca és a 497 hrsz-ú árok közötti terület – falusias lakóterület átsorolásával – 0,55 ha ; 
− város délnyugati részén elhelyezkedő lakóterületek – falusias lakóterület átsorolásával - 

37,22 ha; 
− Béke utca és Estike utca összeköttetésével kialakuló új lakótömb – tervezett falusias 

lakóterület átsorolásával – 7,12 ha; 
− 7. sz. főút – Móra köz által határolt terület – tervezett falusias lakóterület átsorolásával – 

3,68 ha; 
− Határ utca nyugati oldalán elhelyezkedő teleksor déli része – általános mezőgazdasági 

terület átsorolásával – 0,13 ha; 
− Jókai Mór utcában a Kossuth Lajos tértől délre eső terület – közlekedési terület 

átsorolásával – 0,15 ha ; 
− Orbán-hegy Rózsa utca felé eső területe, illetve Rózsa utca északi része – falusias 

lakóterület és kertes mezőgazdasági terület átsorolásával - 9,54 ha. 

3.2.1.2. Falusias lakóterület (Lf) 

A terület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.  

A kialakult beépítési módnak megfelelően jellemzően 4,5 m a megengedhető épületmagasság. A 
területen a hagyományoknak megfelelő gazdálkodási tevékenység folytatható, továbbá egyéb 
kiszolgáló építmények is elhelyezhetők. 

Tervezett falusias lakóterület: 

− Brunszvik út déli szakasza – településközpont átsorolásával – 0,99 ha 
− Malom utca északi rész, Kodály Zoltán utca folytatásában – zöldterület átsorolásával – 0,3 ha 
− Erdőháton a meglévő lakóterületek átsorolása  – kereskedelmi szolgáltató terület 

átsorolásával – 4,78 ha; 
− Kismartonban a meglévő lakóterületek átsorolása – kereskedelmi szolgáltató terület 

átsorolásával – 3,63 ha; 
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3.2.2. VEGYES TERÜLET 

3.2.2.1. Településközpont terület (Vt) 

A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére 
szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

Településközpont területbe tartoznak a település súlypontjában álló igazgatási, intézményi, 
kereskedelmi, szolgáltatási funkciójú területek.  

− Rákóczi Ferenc utca – Budai út – Fehérvári út – Malom utca - Kodály utca – Brunszvik út által 
határolt terület; 

− Budai út nyugati szakasza a Deák Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszon; 
− Deák Ferenc utcában az iskola és az óvoda ingatlana; 
− Fehérvári út keleti szakasza a Szent László út és Szent László-patak közötti szakaszon, 

illetve a Szent László úton a teleksor mellett álló két szomszédos ingatlan. 

Tervezett településközpont terület: 

− Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Magtár utca – Brunszvik út által határolt terület – különleges 
terület és falusias lakóterület átsorolásával – 2,36 ha; 

− Szent László út és Szent László-patak közötti terület – falusias lakóterület átsorolásával – 
4,99 ha; 

− Szent László út nyugati oldala – falusias lakóterület átsorolásával – 1,8 ha; 
− a Budai út déli oldala a Szent László út és az Ady Endre utca között – falusias lakóterület 

átsorolásával – 3,17 ha; 
− a Rákóczi Ferenc utca nyugati oldala, valamint a Budai út északi oldala a Rákóczi Ferenc 

utca és az Ady Endre utca között – falusias lakóterület átsorolásával – 3,67 ha; 
− a Fehérvári út két oldalán, a Szent László-patak környezetében – falusias lakóterület és 

zöldterület átsorolásával – 1,28 ha; 
− Kossuth Lajos tér északi részén kijelölt terület – zöldterület átsorolásával – 0,68 ha; 
− Malom utca északi részén kijelölt terület – kertvárosias lakóterület átsorolásával – 0,43 ha. 

3.2.3. GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú 
épületek elhelyezésére szolgál. 

A kereskedelmi szolgáltató területen lévő gazdasági telephelyeken a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló tevékenységek folytathatók, üzemek telepíthetők.  

E területfelhasználási egységbe sorolja a terv:  

- a belterületi gazdasági területeket: 

o az Alba Volán (Viszlo Transz) telephelye és annak szomszédos ingatlana a Hunyadi út 
déli részén; 

o a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca északi részén található benzinkút és az ahhoz 
kapcsolódó területek; 

o a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában a temetőtől északra található terület; 
o az Orgona utcában a temető melletti terület; 
o az Erkel Ferenc utcában található terület. 

- a belterülettel határos gazdasági területeket:  

o a 7. sz. főút északi oldalán; 

− külterületen:  

o Kismarton gazdasági területei; 
o Erdőháton a lakóterülettel határos gazdasági területek 

A szabályozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a telephelyek településképi megjelenésére. 
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Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:  

- belterülettel határosan, az M7 autópályától délre eső, autópálya kezelő telephelye – ipari 
terület átsorolásával – 4,61 ha; 

- a Bulgár-telep gazdasági területe – ipari terület átsorolásával – 1,11 ha; 
- a település keleti részén belterülettel határosan a 7. sz. főúttól délre eső területek – 

(tervezett) falusias lakóterület átsorolásával - 0,98 ha; 
- a 6204. j. mellékút keleti oldalán elhelyezkedő terület – ipari terület (meglévő és tervezett 

gazdasági telephelyek) és általános mezőgazdasági terület átsorolásával – 8,45 ha; 
- M7 autópálya csomópontjától délkeletre – ipari terület átsorolásával – 0,87 ha; 
- belterület északi részén, vasúttól északra – ipari terület átsorolásával – 4,37 ha; 
- a település északnyugati részén található volt mezőgazdasági telephely – ipari terület 

átsorolásával - 0,89 ha. 
- Ady Endre utca végében kijelölt terület – kertvárosias lakóterület átsorolásával – 10,08 ha 

3.2.3.2. Ipari terület (Gip) 

Az ipari gazdasági terület a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, 
fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál. 

Az ipari terület a gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál. A város területén kijelölt 
ipari területek elsősorban a környezetre jelentős hatást gyakorló építmények elhelyezésére 
szolgálnak. 

Ipari területet jelöl ki a terv: 

- M7 autópálya csomópontjától északnyugatra eső terület; 
- Tordasra vezető úttól keletre fekvő terület a Spanyol-dűlőben; 
- a településtől délre fekvő húsüzem területe; 
- Erdőhát ipari területei; 
- a település északi részén a volt 400-as telephely; 
- Kismarton határában álló telephely (Kismarton-major). 

Tervezett ipari terület:  

- Spanyol-dűlő déli részén, M7 autópályával szomszédos területen – általános mezőgazdasági 
terület átsorolásával – 1,63 ha. 

Egyéb ipari terület (Gip-e) 

Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.  

Az egyéb ipari terület az energiaszolgáltatási építmények elhelyezésére szolgál. Egyéb ipari 
területet jelöl ki a terv a település keleti határánál, a transzformátor állomás területén (MAVIR 
telephelye). 

3.2.4. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.  

3.2.4.1. Különleges terület – temetőterület (K-t) 

A temető terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál.  

Belterület közéspső részén, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Orgona utca kereszteződésénél 
helyezkedik el a temető (4,26 ha). A temető megfelelő nagyságú tartalékterülettel rendelkezik, 
bővítése nem indokolt. 

3.2.4.2. Különleges terület – sportterület (K-sp) 

A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület – sportterület a belterület délnyugati részén, a Sporttelep utcában elhelyezkedő 
terület (3,80 ha). 
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3.2.4.3. Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) 

A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület olyan mezőgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál, amely más 
beépítésre szánt területen nem helyezhető el.  

A szabályozás során gondoskodni kell a területek településképbe való illesztéséről. 

Tervezett különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület:  

- az MTA Agrártudományi Kutatóközpont északi részén található terület – különleges terület 
átsorolásával – 2,56 ha; 

- a Hosszúréti-dűlő déli részén található mezőgazdasági major – általános mezőgazdasági 
terület átsorolásával – 0,46 ha; 

- Gábor major területe – ipari terület átsorolásával - 5,97 ha. 

3.2.4.4. Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület (K-bü) 

A különleges terület – büntetés végrehajtási terület szállásépületek,környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
épületek illetve ezekhez kapcsolódó szociális épületek elhelyezésére szolgál. 

A településszerkezeti terv ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja a 81108. j. összekötőút 
nyugati oldalán elhelyezkedő területet. 

3.2.4.5. Különleges terület – kastély terület (K-k) 

A különleges terület – kastély területfelhasználási egység területe elsősorban a kutatás-fejlesztési és a turisztikai épületek 
elhelyezésére szolgál. 

A településszerkezeti terv ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja Brunszvik-kastély parkjának 
déli részét, mely a Kodály Zoltán utcával határos. 

3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 %. 

3.3.1. ZÖLDTERÜLET 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település lakosságának pihenési, játék és 
mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett 
közhasználatú területek.  

A szabályozás során megújuló energia elhelyezését szabályozni kell a területeken. 

Meglévő zöldterületek: 

- Emlékezés tere (1075 hrsz) – 0,43 ha; 
- Aradi vértanúk tere (1378 hrsz) - 0,17 ha;  
- Széchenyi utcai játszótér (1537 hrsz) - 0,18 ha; 
- Kossuth Lajos tér (606 hrsz) - 0,75 ha; 
- Illyés Gyula tér (749/2 hrsz) - 0,79 ha;  
- Szent László lakóparki játszótér (498/54 hrsz) - 0,22 ha; 
- Kinizsi utcai játszótér (145/1 hrsz)- 0,93 ha; 
- Százszorszép utcai közkert (498/60-62 hrsz) – 1,24 ha; 
- Estike utcai közkert (498/5, 498/66 hrsz TSZT-ben lehatárolt része) – 0,09 ha; 
- Szent László-patak két ága által közrezárt közkert (212-218 hrsz) – 0,39 ha; 

Tervezett közparkok, közkertek: 

- Kossuth Lajos tértől délre található terület (530/2 hrsz) – közlekedési terület átsorolásával - 
0,13 ha; 

- Vasút utca középső szakaszán a tömbbelső irányába (172/1 hrsz) – közlekedési terület 
átsorolásával - 0,24 ha. 

- Szent László-pataktól északra eső terület a Fehérvári út és Estike utva között (473, 474, 476-
478, 482-483, 486-493, 496 hrsz) – kertvárosias lakóterület átsorolásával - 0,89 ha. 

- Erdőháton a Kuti András utca északi részén, az úttól keletre eső terület a lakóterületek 
előtt (093/69, 093/71 hrsz) – kereskedelmi szolgáltató terület átsorolásával – 0,51 ha; 
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3.3.2. ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás szempontjából 
erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található 
nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek minősül a meghatározott terület akkor is, 
ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik. 

Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége 
szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból a maradék táji értékek 
és turisztikai vonzerő megtartása céljából.  

Az erdősültség növelése, a térség mezoklímájának kedvező irányú megváltoztatása, a klímaváltozás 
kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében a monokultúrás szántóterületek csökkentése, illetve 
a kedvezőbb ökológiai állapotú területek növelése céljából szükséges.  

Az erdők telepítésénél fontos, hogy honos, a tájra jellemző fafajok kerüljenek telepítésre, az erdő 
élővilága gazdagodjon és turisztikai szempontból vonzó erdők alakuljanak ki. A szabályozási terven 
az erdészeti adatszolgáltatás és az üzemtervezett erdők alapján, illetve a fejlesztési szándékokat 
figyelembe véve az erdőterületeket védelmi, gazdasági és közjóléti erdőterületbe kell sorolni. 

3.3.2.1. Védelmi erdő (Ev) 

A védelmi erdőterületek közé tartozik a Gábor-majori erdő északnyugati része, az agrártudományi 
kutatóközpontot körülölelő erdők, a rekultivált hulladéklerakó területe, az erdőháti gazdasági 
területek körüli erdők, valamint egyes szántóterületek mentén, illetve egyéb kisebb foltokban a kül- 
és belterületen.  

Meglévő véderdők: 

- a Gábor-majori erdő északnyugati része; 
- az agrártudományi kutatóközpontot délről határoló erdők; 
- a rekultivált hulladéklerakó területe; 
- az erdőháti gazdasági területek körüli erdők; 
- a Spanyol-dűlőnél található kisebb erdősávok; 
- egyéb külterületen a szántók és utak mellett fekvő védelmi erdősávok. 

Tervezett véderdők: 

- a Szent László-patak és a húsüzem közötti terület – ipari terület átsorolásával - 0,6 ha; 
- Erdőhát keleti határában a lakóterület és a tervezett iparterület közötti terület – 

kereskedelmi szolgáltató terület átsorolásával – 1,23 ha; 
- Kismarton kereskedelmi-szolgáltató területei és a mezőgazdasági terület közé – 2,57 ha 
- a település déli részén az iparterület és a tervezett turisztikai és rekreációs terület közötti 

terület – mezőgazdasági terület átsorolásával – 3,98 ha; 
- a Spanyol-dűlőn tervezett ipari terület és a meglévő védelmi erdő között – 1,67 ha; 
- a Rózsa utca vége és az autópálya közötti területen kertes mezőgazdasági terület 

átsorolásával – 0,1 ha. 

3.3.2.2. Gazdasági erdő (Eg) 

A gazdasági erdőterületek közé tartozik a Gábor-majori erdő nagy része (kivéve a különleges 
beépítésre nem szánt turisztikai terület melletti erdőt), az Orbán-hegy déli lábánál álló gazdasági 
erdőterület, és a Ráckeresztúr mellett elhelyezkedő erdőterület. (91,49 ha) 

3.3.2.3. Közjóléti erdő (Ek) 

Tervezett közjóléti erdő került kijelölésre a Szőlőhegyi utcától délre, valamint a meglévő 
területhasználatnak megfelelően – falusias lakóterület és általános mezőgazdasági terület 
átsorolásával – 8,75 ha. 

3.3.3. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját 
termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 

A mezőgazdasági területek a településszerkezeti tervben általános mezőgazdasági terület (szántó, 
gyep, ültetvény) illetve kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységként kerültek 
felosztásra.  
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3.3.3.1. Általános mezőgazdasági terület – szántó, gyep, ültetvény 

Az általános mezőgazdasági terület szántó, gyep (legelő, kaszáló), ültetvény területhez tartoznak a 
jelenleg műveléssel hasznosított területek. A kiváló termőhelyi adottságú területek elsősorban a 
szántóföldi művelésnek kedveznek. 

A szabályozási terv differenciált szabályozással kívánja biztosítani, hogy gazdálkodás esetén – a 
termeléshez, tároláshoz, raktározáshoz kapcsolódó – épületeket lehessen építeni. A terv elsősorban 
a jó infrastruktúrával rendelkező földrészleteken támogatja épületek elhelyezését, ami a 
termőterület minél kisebb igénybevételével jár. 

A településszerkezeti terv kis mértékben növeli az általános mezőgazdasági területek nagyságát.  

Tervezett általános mezőgazdasági terület: 

- településtől keletre található terület – falusias lakóterület átsorolásával – 103,73 ha; 
- településől délre taláható terület, a települést elkerülő út mellett – erdőterület 

átsorolásával - 9,16 ha 
- M7 autópálya csomópontjától délkeletre eső terület – ipari terület átsorolásával – 17,64 ha; 
- Bulgár teleptől északra található terület – fejlesztésre kijelölt falusias lakóterület 

átsorolásával – 2,79 ha 
- a település keleti részén, belterülettel határosan – kertes mezőgazdasági terület 

átsorolásával - 0,52 ha; 
- a település nyugati részén, belterülettel határosan található terület – kertes mezőgazdasági 

terület átsorolásával – 6,62 ha; 
- az MTA Agrártudományi Kutatóközpont nyugati részén található terület – különleges terület 

átsorolásával – 13,25 ha; 
- a Gábor-majortól délre és Kismartontól északra található területek – különleges terület 

átsorolásával – 129,63 ha. 

3.3.3.2. Kertes mezőgazdasági terület 

Kertes mezőgazdasági területbe sorolja a településszerkezeti terv a település korábban zártkerti 
kertgazdasági területeit, az Orbán-hegyet. A területen a rendeltetésszerű gazdálkodáshoz – szőlő- és 
gyümölcsművelés, kisüzemi gazdálkodás, kertművelés – kapcsolódó építmény helyezhető el. A 
szabályozás során meg kell határozni a lakó- és gazdasági funkcióhoz kötött előírásokat. 

3.3.4. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávjuk, a 
vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni a 
vonatkozó jogszabályok szerint lehet. 

A település külterületén lévő csatornákat, településszerkezeti szempontból fontos árkokat, illetve a 
tavakat a településszerkezeti terv vízgazdálkodási területfelhasználási egységként jelöli ki. 
Természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű a kastélyparkban található tó területe. A 
vízműterületek tartoznak továbbá e területfelhasználási egységbe: 

- vízműkutak; 
- vízgazdálkodáshoz kapcsolódó területek. 

3.3.5. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást 
gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

3.3.5.1. Különleges beépítésre nem szánt terület - kastély (Kb-k) 

A területfelhasználási egység elsődlegesen a jelentős történelmi és építészeti értékű műemlék épület és a 
természetvédelmi oltalom alatt álló park megóvását és hasznosítását szolgálja.  

A műemlék épület elsődlegesen turisztikai, rekreációs célra, szálláshelyként, valamint kulturális 
célra használható, ennek megfelelően felújítható, bővítése nem lehetséges. A kastélykerten belül 
egyéb kutatási, oktatási és bemutató tevékenység végezhető. 

Martonvásár központjában áll a Brunszvik kastély és a hozzá tartozó, természetvédelmi oltalom 
alatt álló parkja, mely e területfelhasználási egységbe került. 
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A területen a meglévő értékek fenntartása mellett biztosítani kell a tudományos kutatáshoz 
kapcsolódó fejlesztések lehetőségét. 

3.3.5.2. Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület (Kb-tur)  

Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a település turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseinek 
célterületei. A területen az átmeneti ott tartózkodást szolgáló szállásépületek, valamint szociális funkciók mellett, 
meghatározott esetekben kemping, ellátási, vendéglátási funkciójú épületek, szolgáltató épületek, valamint 
idegenforgalmi, bemutató, oktatási épületek és sportcélú létesítmények helyezhetők el. 

Tervezett különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület:  

− a település déli részén, Ráckeresztúrral határosan – 22,16 ha; 
− a vasúttól északra, a Szent-László-patak mellett – 6,2 ha; 
− település északi részén, halastavak mellett– 0,68 ha. 

 

4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 253/1997. 
(XII.20.) Korm.rendelet 9. § értelmében a helyi építési szabályzatban gondoskodni kell a 
közigazgatási területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel 
fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer 
kialakításáról. Ennek figyelembe vételével a zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a 
településszerkezeti terv ábrázolja.  

Martonvásáron a zöldfelületi rendszer elemei: 

− Területfelhasználási egységek: 
o erdőterület 

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) erdőterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.2. 
fejezetében. 

o mezőgazdasági területek – gyep, szőlő, gyümölcs, kertes mezőgazdasági területek 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) mezőgazdasági területek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti 
leírás 3.3.3. fejezetében. 

o zöldterület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) zöldterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.1. 
fejezetében. 

− Egyéb: 
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok 
o telken belüli zöldfelületek. 

Az ökológiai- és zöld folyosót érintő területek, továbbá az árkok, patakok mentén gyepterületek, a 
település egyéb részein erdőterületek létesítésére a vízminőségvédelem, talajvédelem és a 
biodiverzitás megőrzése szempontjából nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A település erdősültségének 
nagyságát fenn kell tartani, az erdők megtartandók.  
Martonvásáron a zöldfelületi rendszer fő elemeit belterületen a szerkezeti jelentőségű 
zöldfelületek, a közkertek, míg külterületen a nagy kiterjedésű erdőterületek, valamint a 
mezőgazdasági területeket szegélyező fasorok jelentik. A Brunszvik-kastély 68 ha-os parkja a 
belterület legnagyobb összefüggő zöldfelületi eleme. A településen az egykori zártkertek 
zöldfelületei, az itt megtalálható szőlők, gyümölcsösök ugyancsak nagy mértékben járulnak hozzá a 
város zöldfelületi ellátottságához. A külterületen a Szent László-patak mentén húzódó nádassal 
vegyes gyepterületek és a Gábor-majori erdő széles zöldfolyosót képeznek a település északnyugati 
részén, párhuzamosan az Orbánhegy zártkertjével. Ennek folytatása a kastélypark a benne található 
tóval együtt. A patakot a délkeleti részénél már csak nádas és kisebb gyepterület szegélyezi. 

A külterületen elszórtan is fellelhetők zöldfelületek. A Kismarton-dűlői 18 ha-os erdő ráckeresztúri 
erdőterülethez kapcsolódik. Fontos megemlíteni Erdőhát majort, ahol az MTA egykor jelentős 
zöldterületet hozott létre.  
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A településen magas a belterületi zöldfelületek aránya, de ennek nagy részét a kastélypark teszi ki. 
Jelentős kiterjedésű zöldfelületek találhatók a város belterületén északnyugat-délkelet irányban 
futó árok mentén is. Ezek nevükkel ellentétben (Illyés Gyula tér, Kossuth tér) funkció nélküli 
zöldterületek. A település többi zöldterülete elszórtan helyezkedik el a város különböző pontjain. 
Ezek többnyire kis alapterületű, növényzettel alig rendelkező játszóterek, illetve a városközponti 
Emlékezés tere. Ezekben a közkertekben kapnak helyet szabadtéri alkotások, emlékművek. A 
településrendezési eszközök több helyen is jelölnek – funkcióját be nem töltö – zöldfelületi 
elemeket. 
A zöldterületeken kívül jelentős zöldfelületi elemei a belterületnek a temető és a sportpálya, a 
kastély területe, illetve a turisztikai rekreációs terület, melyek különleges területfelhasználásba 
kerültek. 

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges területek  
leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leítás 3.2.4. fejezetében. 

A településszerkezeti terven jelölt helyeken fasorok, erdősávok telepítendők, melyek hálózatként a 
kapcsolatot tudják biztosítani települési zöldfelületek között.  
Zöldterületi szempontból fontos megemlíteni, hogy a házak mögött a telkek hátsó részeit kertként 
hasznosítják. A szabályozás során továbbra is biztosítani kell az építési telkek, illetve az 
intézményterületek magas zöldfelületi arányát. 

5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

5.1. TÁJRENDEZÉS  
A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 3.3 és 4. fejezet.  

5.2. TERMÉSZETVÉDELEM 
Országos jelentőségű természetvédelmi terület a Martonvásári-park területe. Ezt az Országos 
Természetvédelmi Tanács 1182/1953. számú határozatával nyilvánította védetté, és a 61/2007. 
(X.18.) KvVM rendelet szól a Martonvásári-park természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról. 

A város területén nem található nemzetközi, illetve helyi jelentőségű természetvédelmi terület.  
Martonvásár közigazgatási területét a Országos Ökológiai Hálózat érinti. 

Országos Ökológiai Hálózat 

A Országos Ökológiai Hálózat, így Fejér megye térségi övezetei közül a magterület és az ökológiai 
folyosó övezete érinti a várost: 

A Magterület övezetébe tartozik a Brunszvik-kastély parkjában lévő tó, valamint a Szent László-
patakot a ráckeresztúri határnál övező nádas és gyepterületek.  

Az Ökológiai folyosó övezetébe a Szent László-patak és ehhez tartozó halastavak, az ezek mentén 
elterülő nádas és gyep, a Gábor-majori erdő, illetve a délkeleti gyepterület (Hosszúréti-dűlő) 
tartozik.  

Fejér megye - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Martonvásár közigazgatási területén az alábbi területek tartoznak az országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetébe: a Szent László-patak és annak két partján elterülő nádas-gyepes 
terület, a Gábor-majori erdő, a Brunszvik-kastély és parkja, a Hosszú-réti dűlő szántói és gyepei, a 
7. sz. főút és a patak közötti, a település délkeleti részén húzódó nádas területe. Országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó települési térségbe tartozik a városközpont 
területe (Dózsa Gy. út, Malom utca, illetve a Budai út - Fehérvári út és Szent László út központi 
része). 
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
Martonvásár több évszázados múltra visszatekintő település. A város történetéből adódóan is több 
építészeti értékkel találkozhatunk itt, amelynek egy része sajnos mára szinte teljesen tönkrement.  

6.1. ORSZÁGOS VÉDELEM 
A településen 7 országos védelem alatt álló építmény található.  

Sor-
szám Műemlék megnevezése Hrsz Törzs-

szám Cím 

1 Gyermekkert 1070/1 10322 Dózsa György út 13. 

2 Római katolikus templom  1076  1718 Emlékezés tere   

3 Nepomuki Sznet János-szobor   1076 1720 Emlékezés tere 

4 Brunszvik-Habsbug-Dreher-kastély és 
parkja  

174,175,176,211,274  1719 Emlékezés tere 1. 

5 Magtár  1218 11163 Kolozsvári utca   

6 Mária Immakulata-szobor  500 1717 Szent László út 

7 Lakóház  473 10323 Szent László út 7. 

6.2. HELYI VÉDELEM 
A településen és a külterületen több épület, illetve épületcsoport őrzi a vidék népi építészetének 
jellemző vonásait. Ezek megőrzését biztosítani kell, illetve fontos, hogy a kialakult léptéktől, 
arányoktól eltérő épületek a jövőben se épüljenek. A korábbi védett épületeket megerősíti a 
településszerkezeti terv. Helyi védelem alatt álló építmények: 

Sor-
szám. Cím Hrsz Funkció 

1. Temető 1242 Brunszvik mauzóleum* 

2. Temető 1241 Dreher kripta* 

*helyi védelem alá vonva a 8/2004 (IV. 15.) Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületi rendelettel 

Védelemre javasolt építmények: 

Sor-
szám. Cím Hrsz Funkció 

1. Budai út 3. 674 Lakóház 

2. Szent László út. 16. 668 Lakóház 

3. Szt László út 31. 488 Lakóház 

4. Szt László út 33. 489 Lakóház 

5. Orbán-hegy 3112 Présház 

6. Orbán-hegy 3071 Présház 

7. Orbán-hegy 3013/1 Présház 

8. Orbán-hegy 3014/1 Présház 

6.3 RÉGÉSZETI TERÜLETEK 
Martonvásáron összesen 20 darab nyilvántartott régészeti lelőhely található.  

Sorszám. Név 
1. Gyermekotthon 
2. Kismartonpuszta 
3. Kismartonpuszta II. 
4. Orbánhegy II. 
5. Petőfi utca 
6. Vörösmarty utca 2-3. 
7. Balatoni műút, Orbán-hegy I. 
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8. Muránszki-féle vágóhíd és környéke 
9. Orbán-hegy III., Szőlőhegy 
10. Brunszvik u., Kastélypark, Malom u., Kodály u. 
11. Sporttelep 
12. Dózsa Gy. u. 5. 
13. Vásártéri-dűlő I. 
14. Vásártéri-dűlő II. 
15. Vásártéri-dűlő III. 
16. Vásártéri-dűlő IV. 
17. Vásártéri-dűlő V. 
18. Vásártéri-dűlő VI. 
19. Vásártéri-dűlő VII. 
20. Hosszúréti-dűlő 
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7. KÖZLEKEDÉS 
A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem 
minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a 
hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 

7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Országos fő- és mellékutak 

Meglévő: 

− M7 – Budapest- Letenye - autópálya; 
− 7. sz. – Budapest – Székesfehérvár – Letenye elsőrendű főút; 
− 6204 j. – Ercsi – Martonvásár összekötő út; 
− 81108 j. - Gyúró bekötő út; 

Tervezett 

Martonvásár tágabb térségét érinti a tervezett M11 gyorsforgalmi út, ami Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési tervében szerepel, s közvetlen kapcsolatot teremt az M6 autópálya és Esztergom 
között.  

A Fejér megyei rendezési terv részeként szerepel a Martonvásárt tehermentesítő 7 sz. főút elkerülő 
szakaszának kiépítése a település délkeleti részén.  

7.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT, GYŰJTŐUTAK 

Települési gyűjtőutak 

Meglévő: 

Az országos fő- és mellékutak településen áthaladó szakaszai: 

− Budai út – 7. sz. elsőrendű főút belterületi szakasza; 
− Fehérvári út – 7. sz. elsőrendű főút belterületi szakasza; 
− Szent László út - 6204 j. összekötő út belterületi szakasza; 
− Dózsa György út - 81108 j. belterületi szakasza; 
− Brunszvik út - 81108 j. belterületi szakasza; 
− Hunyadi út - 81108 j. belterületi szakasza. 

Tervezett 

− Béke utca és Estike utca összekötése – új átkelő létesítésével a Szent László-patakon; 
−  

Települési kiszolgáló utak 

Meglévő, megmaradó: 

A település úthálózata kialakultnak mondható, a beállt lakóterületen lévő utcák szabályozási 
szélessége sok helyen kicsi. Vannak a település határán burkolatlan utak, de ez a kis forgalom miatt 
nem jelent problémát.  

Tervezett 

− Váci Mihály utca és Mikszáth Kálmán utca összeköttetése 
− Széchenyi utca összeköttetése 

7.1.3. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

Meglévő 

A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű. A csomópontok a forgalmat megfelelően 
bonyolítják. A gyűjtőutak és főutak csomópontjai a főutak felé elsőbbségadással szabályozottak, a 
gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai általában a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. 
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A lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály 
alapján szabályozott, a főút felé elsőbbségadás kötelező. 

Tervezet 

A településszerkezeti terv szintbeni csomópontot tervez a 7. sz. főút települést elkerülő út 
csomópontjain. 

7.1.4. PARKOLÓK 

Meglévő 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek - a Szent László lakóparkot kivéve. A 
településen található gazdasági egységekhez parkolót alakítottak ki. Több helyen szórt burkolatú, 
egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme 
szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges. 

7.2. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 
Meglévő 

- MÁV 30a kétvágányú - Budapest- Székesfehérvár - vasúti fővonal. 

Tervezett 

- Budapest Rijeka  nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala az OTrT szerint a 
település déli részén; 

7.3. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
Meglévő állapot 

A település közigazgatási területén jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A 7 sz. főút két oldalán 
kerékpársáv létesült. A település két mellékútja a hálózat kerékpározásra kijelölt útja.  

Tervezett 

− Budapest – Balaton összekötő kerékpárút tervezés alatt áll. A települést külterületen a 7. sz. 
főút mellett került kijelölésre a nymvonal, belterületen a Budai úttól északra az Orgona 
utcában halad a kastélyparkig, a Szent László-patakon egy új átkelő létesítésétvel, a 
sportpálya északi részén kerülne elvezetésre az Arany János utcáig; 

− Martonvásárt Ercsivel összekötő kerékpárút a Szent László-patak mellett került kijelölésre 
− Martonvásárt Tordassal összekötő kerékpárút a vasútállomástól északra a Szőlőhegyi és 

Orbánhegy utcákon folytatódik a kijelölt, tervezett nyomvonal.  

7.4. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
Meglévő 

A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota 
általában rossz, ahol van, ott a szélessége általában nem elegendő. A település gyalogútjai 
felújítandók.  

Tervezett 

Új gyalogos kapcsolat a Kodály utca és az Arany János utca összekötésével - a Szent László-patakon 
egy új átkelő létesítésétvel, a sportpálya északi részén kerülne elvezetésre. 

7.5. KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 
A Szerkezeti Terv szintjén nem terveztünk a menetrendszerű autóbusz-közlekedés számára 
létesítményeket, nagyobb felületeket. 
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8. KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

8.1. VÍZELLÁTÁS 
Martonvásáron a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, 
a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában 
megépült, a lakások közel 17%-ban meg kell oldani a vízellátást. Az Orbánhegy autópálya feletti 
részének nincs kiépített ívóvízhálózata, ami az időközben a zártkertbe kiköltöző néhány családnak 
jelenthet problémát. 

Martonvásár vízellátását a Fejérvíz Zrt szolgáltja. A település vízellátásának bázisa a település saját 
vízbázisa, ebben hét kútban termelik ki az ivóvizet. A kutak közül kettő az autópálya északi oldalán 
üzemelnek, innen távvezetéken keresztül jutnak a vasúti pályatest déli oldalánál lévő Vízműtelepre. 
A Vízműtelepen 2 db 100 m3-es térszíni tározó és egy 500 m3-es hidroglóbusz található. A település 
vízellátó hálózatában a víznyomást a hidroglóbuszban tárolt víz szintje határozza meg.  

A hálózat főleg dn 100-as vezetékekből épült meg, csak a főbb gerincek mérete dn 150. A vezetékek 
anyaga zömmel KMPVC, de üzemelnek a rendszerben a régebbi építésű azbesztcement vezetékek is. 
A hálózatra az előírások szerinti távolságban a tüzivíz csapok felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel 
a megfelelő tüzivíz ellátást is.  

8.2. CSATORNÁZÁS, VÍZELVEZETÉS 
A településen a csatornahálózat 100 %-os kiépítettsége megvalósult – a lakóparkot kivéve. A 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötöttség szintén nem éri el a 100%-ot, ennek javítása a 
település egyik fontos feladata. A kiépített hálózat elválasztott rendszerű, a rendszer gravitációs 
csatornákból épült, a hálózati rendszeren a topográfiai adottságok miatt átemelő berendezések és 
nyomóvezetékek alkalmazására is szükség volt. 

A rendszer által elvezetett szennyvizeket szennyvíz nyomóvezetékkel a településtől D-i irányban 
lévő szomszédos település, Ráckeresztúr szennyvízcsatorna hálózatába vezetik. A szennyvízcsatorna 
hálózat üzemeltetését a Fejérvíz Zrt végzi. A szennyvízcsatorna hálózat zömmel dn 150-es KGPVC 
csatornákból épült ki, csak a Szent László úton üzemel dn 300-as, míg a Petőfi és Mikszáth utcákban 
dn 200-as méretű szennyvízcsatorna. 

A közcsatornára még nem rákötött ingatlanoknál a keletkező szennyvizeket saját egyedi 
tárolómedencékben gyűjtik, ezek folyamatos, szigorú ellenőrzése elengedhetetlen. 

Martonvásár fő vízfolyása a Szent László-patak, amelynek Ercsi térségében befogadója a térség 
másik jelentősebb vízfolyása, a Váli-víz, illetve végül a Duna. A patak medre a kül és belterületi 
részeken zömmel füvesített medrű, csak néhány rövid szakasza burkolt.  

A település belterületén a csapadékvíz elvezetés a Budai út és a Fehérvári út nyomvonalán 
megépített zárt csapadékcsatornákon kívül nyílt árkos rendszerrel történik. A nyílt árkok az utcák 
mentén zömmel egy oldalon, kisebb mértékben mindkét oldalon épültek ki. Azokban az utcákban 
ahol nem megoldott a csapadékvíz elvezető rendszer, ott gondoskodni kell a rendszer mielőbbi 
kiépítéséről. 

8.3. GÁZ- ÉS HŐENERGIA ELLÁTÁS 
A település földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.. A település 
gázellátásának bázisa a Kápolnásnyéki MOL nagynyomású gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomás, 
ahonnan induló nagy-középnyomású vezeték képezi Martonvásár ellátásának gerincét. A 
Kápolnásnyék-Martonvásár-Gyúró NÁ 90-es KPE nagy-középnyomású vezetéken érkezik a gáz a Bajcsy 
Zsilinszky utcai és a Zrínyi utcai nagyközép/középnyomású gáznyomáscsökkentőkhöz, ahonnan 
középnyomású elosztóhálózat épült ki a település gázfogyasztóinak az ellátására.  

A gázelosztás jellemzően középnyomáson épült ki, amelyről az egyedi, illetve házi 
nyomásszabályozókat táplálják. A nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról elégítik ki 
közvetlen a fogyasztói igényeket. A szolgáltatásba való bekapcsolódás lehetősége minden belterületi 
ingatlan számára biztosított, a településeken a ténylegesen bekapcsolt ingatlanok száma 83,5%-ra 
tehető.  
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8.4. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 
A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az E.ON-Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. Az 
ellátás bázisa a Baracskai 130/22 kV-os alállomás, amelynek betáplálása az országos 120 kV-os 
hálózat kiépített bekötésével biztosított. A terület villamosenergia-ellátása 100%-osnak minősíthető. 
A 120/20 kV-os alállomásról induló 20 kV-os szabadvezetékes hálózat táplálja a település körzetének 
fogyasztói transzformátor állomásait. A középfeszültségű, kisfeszültségű hálózat oszlopokra 
szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában. 
A település jelenlegi közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel 
történik, közvilágítási kandeláber csak néhány darab található a településen.  

A település külterületének keleti szélén, a 7 számú főút déli oldalán üzemel a MAVIR 400/220 kV-os 
nagyfeszültségű alállomása, amely a település ellátásában csak közvetve vesz rész, mert az ellátás 
alapbázisa a 132 kV-os nagyfeszültségű rendszer. 

A megújuló energiahordozók hasznosítása egy-egy szórványos egyedi-házi alkalmazástól eltekintve, 
nem jellemző. A megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítás lehetőségét kínálja a 
település természeti adottsága. A település támogatja a megújuló energiahordozók elterjedését. 

8.5. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A Székesfehérvári 
szekunder központhoz tartozó 17-es körzetszámú Bicske primer központ Martonvásár vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 22-es hívószámon 
csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A helyi távközlési hálózat 
legnagyobb részben légvezetékes kivitelezésű.  

A településen igényesebb műsorelosztásra alkalmas kábel TV hálózat kiépítése megtkezdődött, 
amelyet a UPC üzemeltet. A településen a műsorvételt többnyire egyedi antennákkal oldják meg. 

A településen a tágabb térségben üzemelő antennákkal valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, 
Telenor, Vodafone) és műsorelosztói szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. A T-
Mobile a településen belül három antenna segítségével biztosítja a megfelelő lefedettséget, a többi 
szolgáltató a környező településeken üzemeltetett antennáinak segítségével elégíti ki az igényeket. 

9. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A településszerkezeti terv készítésekor elsődleges szempont Martonvásár tájhasználatának és 
meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint 
állapotuk javítása.  

Környezetvédelmi problémák elsősorban a településen áthaladó közlekedési infrastruktúrák – 
autópálya, főút, összekötő út, vasút - forgalmából származó környezeti terheléséből, illetve abból 
adódnak, hogy a településen a mezőgazdasági gyakorlatból származó vegyszerhasználat terheli a 
talajt és a vizeket. 

9.1 A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 
Martonvásár jelentős vízfolyása a települést észak-déli irányban átszelő Szent László–patak. A 
patakhoz kapcsolódik ezen kívül a kastélypark területén található 5,5 ha kiterjedésű természetes 
tó, továbbá az Orbán-hegy nyugati lejtőjén a Szent László-patak völgyében található két horgásztó 
is. A Szent László-patakhoz csatlakozik továbbá a városon keresztülhaladó Martoni-vízfolyás, mely a 
Spanyol-dűlő területén ered, s a közigazgatási határnál torkollik a patakba. A vízminőség általában 
II. osztályú. A kisvízfolyás mentén Martonvásár területén többnyire erdő és mezőgazdasági 
területfelhasználási egységbe tartozó természetközeli területek találhatók. Szennyezést a felső 
szakaszon az Orbánhegyről a talajba kerülő tisztítatlan szennyvíz, a pataktól távolabbi szántók 
műveléséből származó vegyszerek, műtrágyák, középső szakaszon a lakóterületekről esetlegesen 
bekerülő hulladék, míg az alsó szakaszon az ipari és gazdasági termelésből származó vegyszerek 
idézik elő.  

Martonvásár területe a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) 
alapján, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint szennyezés-érzékenységi 
szempontból az „érzékeny” kategóriába tartozik. (A 219/2004. kormányrendelet szerint tilos a 
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felszín alatti vizekbe bevezetni a rendelet szerinti kockázatos anyagokat, ill. az ilyen anyagot 
tartalmazó, vagy lebomlása során ilyen anyag keletkezéséhez vezető közvetlen anyagot.)  

A felszín alatti vizek és a talaj szennyeződésének megakadályozása érdekében szükséges a 
településen a közműves szennyvíz-elvezetésre való rákötések számának növelése. Ennek 
megvalósulásáig a csatorna-hálózaton kívüli szennyvíztárolás felülvizsgálata, szükség esetén 
szankcionálása, és zárt rendszerű közműpótlók alkalmazása. A HÉSZ-ben új épület építése esetén 
elő kell írni a szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötést, ahol annak műszaki feltételei adottak.  

A városi közműkút körül kijelölésre került a „B” hidrogeológiai védőterület. A védőterületen 
figyelembe kell venni a 123/1997. Korm. rendelet védőterületre vonatkozó előírásait. 

Az intenzív szántóföldi művelés során a talajba, és a vizekbe jutó felszíni és felszín alatti 
szennyezések csökkentése miatt a felszíni vizek szennyezettségének, valamint a 
vegyszerhasználatnak a felmérése és racionalizálása szükséges. Az állattartás során keletkezett 
trágyát a mezőgazdasági majorokban (különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület, ipari 
terület) és a lakóterületen egyaránt kizárólag 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján lehet 
elhelyezni, s törekedni kell a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására. 

A szélerózió esetleges káros hatásai fasorok, erdősávok telepítésével mérsékelendők.  

A vízerózió hatásának mérséklése érdekében komplex módon kell védekezni. A vízelvezető árkok 
karbantartása mellett a racionális tájhasználat kialakítására, s ezzel együtt a megfelelő művelési 
módszerekre kell a hangsúlyt helyezni. A vízeróziónak kitett völgyekben az erózió elleni védekezés 
kiemelt feladat. A szabályozásnak ki kell terjedni a felszíni vízelvezetésre, a tereprendezésre és a 
szennyvíz kezelésére.  

A megyei rendezési terv Vízeróziónak kitett terület övezetébe tartozó településnek jelöli 
Martonvásárt. Ténylegesen vízerózióval veszélyeztetett terület a település északnyugati és déli 
részén található az északnyugat-délkelet irányú lejtőviszonyoknak megfelelően. Az övezetbe 
tartozik a Gábor-major, a Tükrösi-dűlő és a Nyolcvannyolcas-dűlő középső része, valamint a tordasi 
határ mente az Orbánhegytől keletre és az Erdőháti-dűlő középső része a vasútig. Az övezet egészén 
szántóföldi művelést folytatnak nagy kiterjedésű homogén területeken, ahol nem vagy alig jellemző 
a szántók tagolása (pl. fasorral). Az övezetben olyan területfelhasználást kell előírni, amely a 
vízerózió mértékét csökkenti. A művelési ág tudatos megválasztásával, művelés és építkezés során 
helyesen megválasztott talajvédelmi beavatkozással, vízmosások rendezésével kell az eróziós 
folyamatok hatásait csökkenteni. 

A megyei terv Rendszeresen belvízjárta terület övezetébe sorolja a Szent László-patak menti 
területek egy részét. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a 
belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. 

9.2 A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 
A településen a légszennyezőanyag-kibocsátást a közlekedés, a lakossági és intézményi fűtés és 
pontszerű szennyezési forrásként egyes ipari tevékenység (vetőmagelőállító Kismartonban, az 
aszfaltkeverő telep és az autópálya mérnökség) határozza meg.  

Jelentősebb szennyező forrást jelentenek a községen áthaladó fő- és mellékutak, Martonvásár 
központjában található a 7. sz. főút, a 81108 j. mellékút és a 6204 j. mellékút. A fentiek mellett a 
település belterületétől északra halad keresztül az M7 autópálya. A közlekedésből származó 
különböző légszennyező anyagok, illetve porterhelés az utak belterületi szakaszán terheli a 
lakóterületeket. 

A településen áthaladó közúti forgalom az üdülési szezon idején nyáron jelentősen emelkedik. 
Ilyenkor hétvégéken kiemelkedően magas a légszennyezettség, ami esetenként a közlekedésből 
származó por, korom, szénhidrogének, kén- és széndioxidok, nitrogén-dioxid vagy ólom egészségügyi 
határértékének túllépését okozhatja. A városközponton áthaladó gépjármű-forgalom igen jelentős, 
a főút közelében élő lakosság fokozottan ki van téve káros hatásának. 

Öt helyhez kötött légszennyező pontforrás tartozik a Felügyelőséghez bejelentésre kötelezettek 
között: az Akadémiai Nyomda, az autópályakezelő, az aszfaltkeverő telep, a vetőmag előállító és az 
MTA kutatóközpont. A település jó levegő minőségét lényegesen nem befolyásolják ezen emisszió 
források, mivel a lakóterületen kívül, vagy a lakóházaktól távolabb helyezkednek el, illetve 
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korlátozottan működnek. A telep levegő szennyezése korszerű, kis környezeti terheléssel járó 
technológiák alkalmazásával, illetve telephely körüli fásítással csökkenthető. 

Diffúz légszennyezést jelent továbbá a fűtésből eredő szennyezőanyag kibocsátás, amely a fűtési 
szezonra, a téli hónapokra összpontosul. A levegőtisztaság védelme érdekében ösztönözni kell a 
gázhálózatra való rácsatlakozások arányának növelését, illetve támogatni kell az alternatív fűtési 
módozatokat. 

A szabadföldi szántóterületek nagy kiterjedésben vannak jelen a településen, így a mezőgazdasági 
gépek által okozott porterhelés, illetve száraz időben a fedetlen szántóföldekről származó por 
időnként erős szennyezést okoz defláció révén. A mezőgazdasági termelésből eredő porterhelés 
megakadályozására a dűlőutak, csatornák mentén fasorok és erdősávok telepítésével, helyes 
mezőgazdasági gyakorlat folytatásával lehet védekezni. 

Bűzproblémát okoz a Béke utcai vágóhíd. Egyéb zavaró szaghatás nincs, nem működik a belterületen 
vagy annak közelében egyéb kellemetlen szaghatással járó ipari vagy mezőgazdasági tevékenység. 

9.3. HULLADÉKKEZELÉS 
A kommunális hulladék elszállítását és kezelését a a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. 
A településen keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szervezett elszállítása 
gyakorlatilag a teljes lakóterületen megoldott, beleértve az Orbánhegy volt zártkerti területét is. A 
települési szelektív hulladékgyűjtés megoldott, a város öt pontján található hulladékgyűjtő sziget, 
továbbá működik házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is. A település területén minden 
lakóingatlan részére adottak a házi komposztálás feltételei. 

A település területén működő mezőgazdasági- és ipari üzemek technológiájából eredő veszélyes 
hulladék kezeléséről illetve elszállításáról az egyes vállakozások gondoskodnak. Az ipari és 
mezőgazdasági területek esetében különösen szigorúan be kell tartani a hulladékgazdálkodási 
jogszabályok előírásait. A trágya- és hulladékkezelést a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell 
megoldani. 

Martonvásár területén kommunális hulladéklerakó nem működik. A településen dögkút nem üzemel. 
Illegális hulladéklerakók felszámolása – elsősorban az utak mellett - környezetvédelmi és esztétikai 
szempontokból elsődleges, megelőzésük folyamatos odafigyelést igényel. 

9.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 
Martonvásár közúti terhelése leginkább a 7. főúton és az M7 autópályán áthaladó forgalomból 
adódik. Az út a belterület érintésével, a belvároson vezet keresztül, s a főváros és az M7 autópálya 
mentén lévő települések között történő ingázás, valamint a számottevő teherforgalom miatt a 
közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés jelentős. A vasúti forgalom szintén átszeli a település 
belterületét, a lakóterületet azonban védi a pálya melletti zajvédelmi fal és töltés. 

Az átmenőforgalom az elkerülő út megépülésével várhatóan mérséklődik, s a zaj- és rezgésterhelés 
csökken. 

A közlekedésből származó zajterhelés – ahol erre hely biztosított - növényzet (erdősávok, fasorok, 
zöldsávok) telepítésével csökkenthető. Ahol erre nincs lehetőség, ott a burkolat korszerűsítésével, a 
forgalom esetleges korlátozásával, illetve alternatív elkerülő útvonal biztosításával csökkenthető a 
zajterhelés. 

A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében sebességkorlátozással csökkenthető.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KöM–EüM 
együttes rendelete – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 3. számú 
melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Zajtól védendő 
terület 

Kiszolgáló úttól, lakóúttól 
származó zaj 

Az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, a 
vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától 

Az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól 

és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában 

lévő belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi elsőrendű 

főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól az 
autóbusz-pályaudvartól, a 

vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

Lakóterület 55 45 60 50 65 55 
Vegyes terület 60 50 65 55 65 55 
Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Martonvásár település közigazgatási területén üzemi tevékenységből eredő zajemisszió miatt a 
Környezetvédelmi Felügyelőség eljárást indított a kismartoni hulladékgyűjtő és –előkezelő telep, az 
Állami Autópálya Kezelő ellen. A létesítmények, tevékenységek zajemissziójának csökkentése 
érdekében be kell tartani a Felügyelőség előírásait, továbbá az elérhető legjobb technológiát kell 
alkalmazni. A zajterhelést telken belül kell csökkenteni, mivel nem került kijelölésre védőterület. 
A 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 1. számú melléklete üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az 
alábbi zajterhelési határértékek érvényesek: 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
Lakóterület 50 dB 40 dB 
Vegyes terület 55 dB 45 dB 
Gazdasági terület 60 dB 50 dB 
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10. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

10.1. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK 

10.1.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐSÁVJA 

A településszerkezeti terv 100-100 m széles védősávot jelöl ki az M7 autópálya út tengelyétől 
számítva.  

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos 
közutak esetében: 

- 7. sz. Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút - az út tengelyétől számított 100-100 
m széles területen, 

- 6204 j. Ercsi-Martonvásár országos összekötő út- az út tengelyétől számított 50-50 m széles 
területen 

- 81108 j. Gyúró bekötőút - az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi vasútvonal 
esetében: 

- MÁV 30a kétvágányú vasúti fővonal Budapest – Székesfehérvár - a vasút tengelyétől 
számított 50-50 m széles területen 

10.1.2. KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 

Az alábbiakban a közmű infrastruktúra elemeiként kerülnek bemutatásra az azokhoz kapcsolódó 
védőterületek és védősávok. 

Csatornázás, vízelvezetés 

- a települési szennyvízátemelők körül 20 illetve 150 m sugarú körben védőterület került 
kijelölésre. 

Gáz- és hőenergia ellátás 

- nagy-középnyomású gázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezettel. 

Villamosenergia ellátás 

- 400 kV-os villamosenergia légvezeték 40-40 m-es biztonsági övezettel; 
- 220 kV-os villamosenergia légvezeték 25-25 m-es biztonsági övezettel; 
- 132 kV-os villamosenergia légvezeték 19-19 m-es biztonsági övezettel; 

10.2. EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK 
Az alábbiakban táji és természetvédelmi, örökségvédelmi jogszabályokból és egyéb magasabb rendű 
tervekből eredeztethető korlátozások kerültek összegyűjtésre.  

Táji- és természeti védelem 

- Tájképvédelmi Terület 
- Országos Ökológiai Hálózat: 

o Magterület övezete,  
o Ökológiai folyosó övezete, 

Örökségvédelem 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Helyi védett épület, helyi védelemre tervezett épület 
- Régészeti területek 

Egyéb korlátozások (Fejér megyei Területrendezési Terv): Fejér Megye Közgyűlése 1/2009 (II. 
13.) K.R.SZ. rendelete Fejér megye Területrendezési tervének rendelkezései: 

- A megye térségi területfelhasználásának rendjére vonatkozó szabályok; 
- Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezésére vonatkozó szabályok; 
- A térségi övezetekre vonatkozó szabályok. 
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II. VÁLTOZÁSOK 

A településszerkezeti terv leírás 2. és 3. – Igazgatási terület, belterülethatár módosítás, 
Területfelhasználás - fejezete tartalmazza a legfontosabb változásokat. 

A hatályos településszerkezeti tervhez képest történtek jelentősebb változások, amelyeknek 
legfőbb okai a megváltozott jogszabályi keretek, valamint a megváltozott fejlesztési igények.  

A település beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területei az alábbi megoszlásban találhatók 
meg Martonvásárban: 

Beépítésre szánt terület: 410,18 ha 

Beépítésre nem szánt terület: 2715,12 ha 

 
A hatályos településszerkezeti terven nagy számban kerültek kijelölésre új beépítésre szánt 
területek a Tükrösi-dűlő és a Vásártéri-dűlő területén, valamint kisebb területen a Szőlőhegyi utca 
déli részén. Ez a nagyfokú belterületbe vonás a népességszám alakulásának stagnálása és a 
belterületi tartalékterületek tükrében szükségtelennek bizonyult. Jelentős gazdasági fejlesztési 
területeket tartalmaz továbbá a terv a település északi részén, illetve az M7 autópálya 
csomópontjában. A település a Spanyol-dűlő DNy-i részén, a vasút és a belterület közötti részen, 
Ráckeresztúr felé, a jelenlegi folytatásában és a külterületen elszórtan jelölne ki új gazdasági 
területet. 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

A hatályos településszerkezeti terv a korábbihoz képest visszafogottabban jelöl ki új beépítésre 
szánt területet. Külterületen Kismarton mellett 3,2 ha-os ipari terület (1.), a 7. sz. főút mellett 
kereskedelmi szolgáltató terület (2.), a Hosszúréti –dűlő déli részén különleges mezőgazdasági 
üzemi terület került kijelölésre (3.), az autópálya-csomópont mellett ipari terület (4.), Ráckeresztúr 
felé kereskedelmi szolgáltató terület (5.). Belterületen új beépítésre szánt terület került kijelölésre 
a Kossuth Lajos tér északi részén és déli részének folytatásában, ahol településközpont terület (6.), 
a Rózsa utcában a zártkert irányában kertvárosias lakóterület (7.), a Kinizsi utca és a vasút közötti 
zöldterület északi részén kertvárosias lakóterület (8), a Bajcsy-Zsilinszky utca 1. sz. mögötti telek 
helyén, valamint a Malom utca végén falusias lakóterület (9.), a Beethoven Általános Iskola nyugati 
oldalán településközpont terület (10.), és a Határ utca elején kertvárosias lakóterület (11). Új 
kereskedelmi-szolgáltató terület került kijelölésre a benzinkút mögötti erdősáv helyén (12). 
Változás továbbá a Fehérvári út déli oldalán, a Szent László-patak nyugati partján elhelyezkedő 
önkéntes tűzoltóság telkének és ennek déli irányú folytatásában a zöldterület egy részének 
településközpont területként történő kijelölése (13.). 

Új beépítésre szánt terület: 21,34 ha 
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTMINŐSÍTÉSE 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek mellett sor került a korábbi fejlesztésre kijelölt 
területek egy részének „visszaminősítésére” is, új beépítésre nem szánt területek kijelölésével. A 
település külterületén – a település kiváló termőhelyi adottságának köszönhetően – a korábbi 
jelentős fejlesztési területeket általános mezőgazdasági területbe sorolja a terv: különleges terület 
– szélerőműpark (1.) a település nyugati és keleti részén; a belterülettől délre fekvő lakóterületek 
(2.); továbbá az M7 autópályától délre található ipari terület (3.) átsorolásával. A külterületen 
kisebb általános mezőgazdasági területbe való átsorolás történt a 7-es főút melletti ipari területen 
(4.), a Gábor-majori erdőtől nyugatra lévő bányaterület helyén (5.), a Búza utca északi részén 
kertvárosias lakóterületből (6.), a kastélypark déli részén kertes mezőgazdasági terület helyén (7.) 
Erdőháton a volt kereskedelmi szolgáltató területből erdőterület és zöldterület-közkert került 
kijelölésre (8.). Új erdőterületbe lett sorolva a korábbi lakóterületi fejlesztési terület a Szőlőhegy 
utca mentén és a húsfeldolgozó déli részén (9.). Belterületen zöldterület került kijelölésre a Szent 
László-patak belterületi szakasza mellett (10). Fentiek mellett fontos változás, hogy az alacsony 
beépítettség következtében a kastély telke – a délkeleti oldal kivételével - különleges beépítésre 
szánt területből különleges beépítésre nem szánt területbe került átsorolásra. (11.) 

Új beépítésre nem szánt terület: 294,25 ha 
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÁTSOROLÁSA 

A településszerkezeti terv a sűrűbb beépítés, illetve az intézményellátottság miatt belterületen 
beépítésre szánt területeken belüli változásokat mond: a településszerkezeti szempontból fontos 
utcákkal - Szent László utca, Budai út, Fehérvári út – párhuzamosan, az intézményekkel, 
szolgáltatásokkal biztosított területen, ahol sűrűbb a beépítés, új településközpont területeket jelöl 
a terv (1). Kertvárosias lakóterületek kijelölését a településmagtól távolabbi területeken az építési 
telkek intenzitása, a településkarakter, illetve az ott elhelyezett funkciók indokolták (2). A 
településközpont kiterjedésének újragondolása miatt a Brunszvik utca nagyobb része falusias 
lakóterületbe került (9.). A településszerkezeti terv a belterületi és belterülettel határos gazdasági 
területeket ipari területből – környezetre jelentős hatást nem gyakorló – kereskedelmi szolgáltató 
területbe sorolja (3.). Erdőháton és Kismartonban a meglévő lakóterületeket kertvárosias 
lakóterületbe sorolja a terv gazdasági terület helyett (4). A Vadex telephely kereskedelmi 
szolgáltató területbe (5.), míg a Gábor-major, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont nyugati része 
különleges mezőgazdasági üzemi területbe lett átsorolva (6.). Az Ady u. végén korábban kijelölt 
lakóterület helyére kereskedelmi-szolgáltató terület került (7.). Különleges büntetésvégrehajtási 
üzemi területbe került a Spanyol-dűlővel szemben fekvő terület (8.). 

Beépítésre szánt területen belüli változások: 136,38 ha 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÁTSOROLÁSA 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása a korábban bemutatott változásokhoz képest kisebb 
arányban történt. A belterülettől délre, illetve a Szent László-patak mentén az autópálya és a vasút 
között különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai és rekreációs terület (1.) került 
kijelölésre. Kisebb jelentőségű változás, hogy a vasút és a belterület között, az MTA nyugati részén 
szántóterület (2.) jelöl a terv. A települést délről elkerülő út nem szerepel közép- és hosszútávon a 
tervekben, az csak a településszerkezeti terven kerül ábrázolásra, azonban az azt kísérő tervezett 
erdőterületet szántóterületbe (3.) soroljuk. A belterületen egy-egy telken közlekedési területből 
zöldterületbe (Kossuth tér folytatása, Vasút utca - 4.), és zöldterületből közterületbe való átsorolás 
történt (Széchenyi utca és Vasvári utca kereszteződése- 5.). Általános mezőgazdasági területből 
erdőterületbe került át összesen 22 ha terület (6.). Parkolóterület kerül kialakításra a horgásztó 
melletti erdő helyén (7.) és az Emlékezés terének egy részén (8.). 

Beépítésre nem szánt területen belüli változások: 74,79 ha 
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III. TERÜLETI MÉRLEG 

 

TERÜLETI MÉRLEG – A HATÁLYOS TSZT SZERINT 

Területfelhasználási kategória ha % Közigazgatási területe: 3125,30 ha 

Beépítésre szánt terület  

 

Kertvárosias lakóterület Lke 18,33 0,59 

Falusias lakóterület Lf 281,86 9,02 

Településközpont 
terület Vt 11,45 0,37 

Kereskedelmi 
szolgáltató terület Gksz 33,54 1,07 

Ipari terület Gip 148,08 4,74 

Különleges terület K 188,31 6,02 

Beépítésre nem szánt terület 

Zöldterület Zkp 8,11 0,26 

Erdőterület E 169,66 5,43 

Általános 
mezőgazdasági terület Má 1993,29 63,78 

Kertes mezőgazdasági 
terület Mk 63,14 2,02 

Vízgazdálkodási terület V 34,29 1,10 

Vasút terület Köv 32,40 1,04 

Közlekedési terület Köu 138,80 4,44 
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TERÜLETI MÉRLEG – A TERVEZETT TSZT SZERINT 

Területfelhasználási kategória ha % Közigazgatási területe: 3125,30 ha 

Beépítésre szánt terület  

 

Kertvárosias lakóterület Lke 106,88 3,42 

Falusias lakóterület Lf 80,47 2,57 

Településközpont 
terület Vt 28,64 0,91 

Kereskedelmi 
szolgáltató terület Gksz 75,54 2,4 

Ipari terület Gip 108,4 3,47 

Különleges terület K 11,3 0,36 

Beépítésre nem szánt terület 

Zöldterület Zkp 7,51 0,25 

Erdőterület E 191,45 6,12 

Általános 
mezőgazdasági terület Má 2194,97 70,23 

Kertes mezőgazdasági 
terület Mk 50,25 1,6 

Vízgazdálkodási terület V 34,61 1,1 

Vasút terület Köv 36,76 1,17 

Közlekedési terület Köu 138,38 4,45 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 

Kb 59,32 1,89 
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IV. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Martonvásár területén a Fejér Megyei Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve települési, 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és vízgazdálkodási térséget jelöl. 

Térségi övezet megnevezése Fejér Megyei 
terv (ha) 

Településrendezési terv 

(ha) % 

Erdőgazdálkodási térség 143,31 191,45 133,59 

Az erdőgazdálkodási terség szabályainak megfelel a terv, legalább 85%-ban (133,85%) 
erdőterület települési területfelhasználási egység került kijelölésre. 

Mezőgazdasági térség 2190,16 2245,22 102,51 

A mezőgazdasági terség szabályainak megfelel a terv, legalább 85%-ban (102,71%) mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egység került kijelölésre, a fennmaradó részen nem 
került kijelölésre nagyvárosias lakóterület, csupán erdőterület, különleges beépítésre nem szánt 
terület, különleges terület. 

A településszerkezeti terv mezőgazdasági térséget – a kiváló termőhelyi adottság követleztében 
túlnyomó részben általános mezőgazdasági területbe sorolja. A településszerkezeti terv 68,12 ha 
különleges beépítésre nem szánt területet, illetve mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi területet 
(mezőgazdasági üzemi vagy kereskedelmi, szolgáltató területet) jelöl ki. 

Városias települési térség 621,93 399,73 64,27 

A városias települési térség szabályainak megfelelően bármely települési területfelhasználási 
egységbe sorolható. 

Vízgazdálkodási térség 30,65 ha 34,61 112,92 

Az vízgazdálkodási térség szabályainak megfelel a terv, legalább 90%-ban (109,65 %) 
vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egység került kijelölésre. 

A településszerkezeti terv vízgazdálkodási területbe sorolja a Szent László-patakot, a 
kastélyparkban található tavat, illetve a jelentősebb árkokat. Nem került vízgazdálkodási 
területbe a település déli részén, a területrendezési tervben ábrázolt tó – 0,7 ha. 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint Martonvásár közigazgatási területén 159,92 ha erdőterület 
helyezkedik el. A településrendezési eszközökben ezen területek közül 151,92 ha erdőterület került 
kijelölésre, mely fenti terület 95%-a. Fentiek alapján tehát a településrendezési eszközök az OTrT 
7.§ (1) bekezdésének megfelelnek. 

Fejér Megye Területrendezési Terve által meghatározott térségi övezetek lehatárolását a 
Területrendezési Terv mellékletét képező tervlapok tartalmazzák. Martonvásár közigazgatási 
területét az alábbi térségi övezetek érintik: 

- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
- Magterület övezete 
- Ökológiai folyosó övezete 
- Történeti települési terület övezete 
- Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
- Vízeróziónak kitett terület övezete 
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Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 12/A.§ (4) 
lehetőséget ad a térségi övezet határának pontosítására , mivel a megyei területrendezési terv és a 
településrendezési terv léptékéből fakadóan eltérések lehetnek. 

Kiemelt térségi övezet megnevezése Fejér Megyei 
terv (ha) 

Településrendezési 
terv  

(ha) % 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 2329,75 2235,47 95,95 

A település szántóterületei jellemzően kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetbe 
tartoznak. 

Az OTrT előírásainak megfelelően szükséges volt az övezet területének lehatárolása, mivel a 
településszerkezeti jelen felülvizsgálata nem erősíti meg a belterülettől délre található 
lakóterületeket. E területrész is a földhivatali adatok alapján az átlagosnál jobb, kiváló 
szántóterület. (A megyei területrendezési tervben kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetének egy részét (belterület északi és délkeleti határában elhelyezkedő, valamint a 
település nyugati határsávjában elhelyezkedő területek) az OTrT jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetébe sorolja. Mivel azonban a településszerkezeti terv készítéséig a Fejér 
megyei területrendezési terv felülvizsgálata nem történt meg, így jelen táblázatban a területet 
együttesen, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezeteként kezeljük.) 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 102,69 106,57 103,78 

Martonvásár közigazgatási területén kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetbe tartozik 
jellemzően az összes erdőként hasznosított terület, így a Gábor-major erdő, a Szent László-patak 
völgyében található erdők, illetve a Ráckeresztúr határában fekvő erdőterület. 

A településszerkezeti terv erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolja az övezet 
területét. 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 380,26 380,59 100,09 

Ebbe az övezetbe tartoznak a Szent László-patak menti területek, illetve a belterület középső 
magja. 

A helyi építési szabályzat előírásaiban kell érvényesíteni a magasabb rendű jogszabály vonatkozó
rendelkezéseit.  

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezet 3,50 3,59 102,57 

Martonvásár közigazgatási területén ebbe az övezetbe tartozik a település déli részén található 
kis terület.  

Az övezetben nem jelöl ki a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet, ott új 
erdőterületet, illetve mezőgazdasági területet jelöl. 

Magterület övezete 215,82 209,12 96,90 

Az Országos Ökológiai Hálózat Magterületéhez a Szent László-patak települési szakasza déli 
részének nagy része, valamint a Martonvásári-park Természetvédelmi Terület egy része.  

A településszerkezeti terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területet az övezet területén. Új 
távvezetékek létesítése, illetve vonalas létesítmények felújításakor a felszín alatti 
nyomvonalvezetés támogatott. Az övezet területén található erdőterületeken őshonos fajok 
telepíthetők.  

Ökológiai folyosó övezete 44,04 44,87 101,88 

A Pufferterülethez tartoznak a Szent László-patak északi szakasza menti területek és a déli 
szakasz menti területek egy része. 

A településszerkezeti terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területet az övezet területén. A 
területen hosszú távon biztosítja a terv a kialakult tájhasználatok fenntartását. Új távvezetékek 
létesítése, illetve vonalas létesítmények felújításakor a felszín alatti nyomvonalvezetés 
támogatott.  
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Kiemelt térségi övezet megnevezése Fejér Megyei 
terv (ha) 

Településrendezési 
terv  

(ha) % 

Történeti települési terület övezete Település 
teljes területe 

44,81 - 

Az OTrT 31/B.§ e) pont alapjá az övezetet a településszerkezeti terv felülvizsgálatánál nem kell 
figyelembe venni. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 55,82 53,12 95,16 

Martonvásár közigazgatási területén rendszeresen belvízjárta terület övezetbe tartoznak a Szent 
László-patak mellett található mélyebb fekvésű területek. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi 
igazgatósági szerv hozzájárul. A településszerkezeti terv az övezet területén új beépítésre szánt 
területként ábrázolja a belterülettől délre, a Szent László-patak nyugati oldalán elhelyezkedő 
szántóterület közepén kijelölt különleges terület - mezőgazdasági üzemet, emellett jellemzően 
beépítésre nem szánt területfelhasználásokat – erdőterületet, mezőgazdasági területet, 
különleges beépítésre nem szánt területet – jelöl. A hatályos terv gazdasági területeit megerősíti 
a településszerkezeti terv a 6204. j. mellékút keleti oldalán. 

Vízeróziónak kitett terület övezete 475,4 475,4 100 

Az OTrT 31/B.§ e) pont alapjá az övezetet a településszerkezeti terv felülvizsgálatánál nem kell 
figyelembe venni. 

 

V. A BIOLÓGIAI AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. 

A táblázatból kiolvasható, hogy a tervben szereplő változások hatására a település területén a 
biológiai aktivitás nagy mértékben nőtt. A táblázat nem mutatja be az azonos értékmutatóval 
rendelkező területek változását. 

Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás2 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték3 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,20 Zöldterület 6 3,06 0,51 2,86 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 1,47 Falusias lakóterület 2,4 8,85 3,69 7,38 

                                                 

 
2 Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata. 
3 Biológiai aktvitásérték a területhasználati értékmutató és a terület szorzata. 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás2 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték3 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,49 Erdőterület 9 11,07 1,23 10,58 

Ipari terület 0,4 0,17 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,17 0,42 0,00 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 6,59 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,71 1,78 -5,87 

Különleges terület 1,5 49,86 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 122,99 33,24 73,13 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 1,45 Falusias lakóterület 2,4 8,71 3,63 8,35 

Ipari terület 0,4 6,59 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 61,01 16,49 54,42 

Falusias lakóterület 2,4 6,70 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 10,32 2,79 3,63 

Ipari terület 0,4 2,20 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 2,20 5,49 0,00 

Ipari terület 0,4 2,19 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 2,19 5,48 0,00 

Kertes mezőgazdasági 
terület 5 0,05 Erdőterület 9 0,09 0,01 0,04 

Falusias lakóterület 2,4 14,21 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 15,98 5,92 1,93 

Kertes mezőgazdasági 
terület 5 14,2 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 7,67 2,84 -6,53 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,12 Zöldterület 6 1,44 0,24 1,32 

Közlekedési terület - 
vasút 0,5 0,20 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,20 0,39 0,00 

Falusias lakóterület 2,4 3,94 Erdőterület 9 14,76 1,64 10,82 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 1,07 Erdőterület 9 2,61 0,29 1,54 

Falusias lakóterület 2,4 0,53 
Közlekedési terület - 

lakóutca 0,5 0,11 0,22 -0,42 

Különleges terület 3 1,14 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,15 0,38 -0,99 

Különleges terület 3 4,20 
Településközpont 

terület 0,5 0,70 1,4 -3,50 

Kertvárosias lakóterület 2,7 0,68 
Településközpont 

terület 0,5 0,13 0,25 -0,55 

Falusias lakóterület 2,4 2,66 
Településközpont 

terület 0,5 0,55 1,11 -2,11 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,06 

Településközpont 
terület 0,5 0,06 0,12 0,00 

Zöldterület 6 1,08 
Közlekedési terület - 

0,5 0,09 0,18 -0,99 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás2 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték3 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

lakóutca 

Falusias lakóterület 2,4 3,50 
Településközpont 

terület 0,5 0,73 1,46 -2,77 

Falusias lakóterület 2,4 18,24 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 20,52 7,6 2,28 

Falusias lakóterület 2,4 12,79 
Településközpont 

terület 0,5 2,67 5,33 -10,13 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,1 

Településközpont 
terület 0,5 0,12 0,24 0,02 

Zöldterület 6 4,08 
Településközpont 

terület 0,5 0,34 0,68 -3,74 

Falusias lakóterület 2,4 90,24 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 101,52 37,6 11,28 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,09 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 0,46 0,17 0,37 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,07 Zöldterület 6 0,78 0,13 0,72 

Falusias lakóterület 2,4 7,87 
Településközpont 

terület 0,5 1,64 3,28 -6,23 

Falusias lakóterület 2,4 11,98 
Településközpont 

terület 0,5 2,50 4,99 -9,48 

Falusias lakóterület 2,4 2,16 Zöldterület 6 5,40 0,9 3,24 

Falusias lakóterület 2,4 1,32 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 1,49 0,55 0,17 

Zöldterület 6 1,08 
Településközpont 

terület 0,5 0,09 0,18 -0,99 

Falusias lakóterület 2,4 32,83 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 36,94 13,68 4,10 

Falusias lakóterület 2,4 50,54 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 56,86 21,06 6,32 

Ipari terület 0,4 3,38 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 3,38 8,45 0,00 

Ipari terület 0,4 0,24 Erdőterület 9 5,31 0,59 5,07 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 11,10 Erdőterület 9 27,00 3 15,90 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 81,99 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 3,2 70,91 22,16 -11,08 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 1,70 Különleges terület 1,5 0,69 0,46 -1,01 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,21 

Általános 
mezőgazdasági terület 3,7 1,92 0,52 1,72 

Falusias lakóterület 2,4 2,33 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,39 0,97 -1,94 

Falusias lakóterület 2,4 129,50 
Általános 

3,7 199,65 53,96 70,15 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás2 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték3 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

mezőgazdasági terület 

Falusias lakóterület 2,4 100,22 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 154,5 41,76 60,08 

Erdőterület 9 82,44 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 33,89 9,16 -48,55 

Különleges terület 1,5 19,88 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 49,03 13,25 29,15 

Különleges terület 1,5 3,84 Különleges terület  1,5 3,84 2,56 0 

Kertes mezőgazdasági 
terület 5 33,10 

Általános 
mezőgazdasági terület 3,7 24,49 6,62 -8,61 

Különleges terület 1,5 144,60 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 356,68 96,4 212,08 

Ipari terület 0,4 2,39 Különleges terület 1,5 8,96 5,97 6,57 

Ipari terület 0,4 0,36 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,36 0,89 0,00 

Vízgazdálkodási terület 6 4,08 
Különleges beépítésre 

nem szánt terület 3,2 2,18 0,68 -1,90 

Különleges terület 0,1 0,03 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 1,18 0,32 1,15 

Ipari terület 0,4 0,28 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 2,66 0,72 2,38 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 22,97 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 
turisztikai terület 3,2 19,87 6,21 -3,09 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 17,87 Ipari terület 0,4 1,93 4,83 -15,93 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 26,23 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 2,83 7,09 -23,39 

Zöldterület 6 0,6 Falusias lakóterület 2,4 0,24 0,1 -0,36 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,17 Falusias lakóterület 2,4 0,81 0,34 0,64 

Különleges terület - 
temető 3 2,04 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,27 0,68 -1,76 

Zöldterület 6 1,26 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 0,56 0,21 -0,7 

Kertvárosias lakóterület 2,7 1,16 
Településközpont 

terület 0,5 0,21 0,43 -0,95 

Zöldterület 6 0,54 
Közlekedési terület - 

lakóutca 0,5 0,045 0,09 -0,495 

Falusias lakóterület 2,4 0,55 
Településközpont 

terület 0,5 0,11 0,23 -0,43 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 3,66 Erdőterület 9 8,91 0,99 5,25 

Különleges terület - 
3 90,84 

Különleges beépítésre 
6,4 193,79 30,28 102,95 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás2 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték3 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

növénykert nem szánt terület - 
arborétum 

Kertvárosias lakóterület 2,7 23,33 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 3,45 8,64 -19,88 

Erdőterület 9 12,87 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,57 1,43 -12,3 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 1,43 

Különleges terület – 
Egyéb helyi 

sajátosságot hordozó 
terület 1,5 5,37 3,58 3,93 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 92,53 Erdőterület 9 225,1 25,01 132,56 

Erdőterület 9 3,33 
Közlekedési terület - 

parkoló 0,5 0,18 0,37 -3,15 

Zöldterület 6 0,52 
Közlekedési terület - 

parkoló 0,5 0,043 0,086 -0,47 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 0,48 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 0,35 0,13 -0,13 

Falusias lakóterület 2,4 1,84 
Településközpont 

terület 0,5 0,385 0,77 -1,45 

Zöldterület 6 2,1 
Településközpont 

terület 0,5 0,175 0,35 -1,92 

Településközpont 
terület 0,5 0,49 Falusias lakóterület 2,4 2,37 0,99 1,88 

Falusias lakóterület 2,4 9,29 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 10,45 3,87 1,16 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,15 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 1,03 0,38 0,87 

Biológiai aktivitás érték változás összesen +646,41 
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Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014 (…) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról 
 
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében 
biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott 
véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 

ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 

1.§ (1) E rendelet hatálya Martonvásár város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) Jelen építési szabályzat mellékletei:  

1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (SZT-1A, SZT-1B, SZT-2, SZT-3 jelű tervlapok) 
2. sz. melléklet: Sajátos jogintézmények 

(3) Jelen építési szabályzat függelékei: 
1. sz. függelék: Művi értékvédelem 
2. sz. függelék: Régészeti területek 
3. sz. függelék: Természetvédelem 
4. sz. függelék: Mintakeresztszelvények 

 
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) Erdei termékek: faanyag, szaporítóanyag, karácsonyfa, bot, vessző, díszítőgally, gomba, 
vadgyümölcs, gyógynövény, vadhús. 

b) Épületpótló műtárgy: életvitelszerű tartózkodásra alkalmas, épületnek nem minősülő 
műtárgy 

c) Fekvő telek: a közterülethez a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek. 
d) Fedett hely: legalább 1 m2 alapterületű, épületszerkezettel fedett terület, melynek egyik 

vízszintes irányú mérete legalább: 
a) a 3 méter belmagasságnál alacsonyabban levő, fedést biztosító épületszerkezet 

esetén 0,6 m 
b) egyéb esetben 1 m. 

e) Kertépítészeti terv: jogosultsággal rendelkező kertépítész tervező által készítendő terv, 
amelynek munkarészei legalább: 

2. földmérő által készített geodéziai helyszínrajz 
3. tereprendezési terv – 1,0 m magasságot meghaladó tereprendezés esetén 
4. kertépítészeti terv, amelynek tartalma 

a) a kertkialakítás koncepciója 
b) megvédendő és új növényzet bemutatása 
c) a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti építmények – pergola, filagória 

(kerti pavilon), medence, kerti tó – tervezett helye, javasolt anyaga 
5. favédelmi, fakivágási munkarész, amelynek tartalma 

a) a kivágandó fák: fás szárú növények darabszáma, faja, fa esetében annak 1 m 
magaságban mért törzsátmérője 

b) a kivágás oka 
c) a pótlás módja 

6. műszaki leírás 
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f) Kialakítható legkisebb telekszélesség: előkerti építési határvonal és az oldalhatár 
metszéspontjában az oldalhatárra állított merőleges vonalában mért telekszélesség 

g) Kialakult telek: Azon építési telek vagy telek, amely felosztása már megtörtént, tovább 
nem osztható, telekalakítás telekegyesítésen és telekhatár-rendezésen kívül nem 
végezhető. Telekhatárrendezés esetén az érintett telek területe +/- 5%-ban módosulhat. 

h) Kialakult beépítettség: A település már beépült részén „történelmileg” kialakult 
beépítettség, mely beállt képet mutat. Új épület építése csak a meglévő épület bontása 
esetén, annak alapterületével megegyező mértékig történhet. 

i)   Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését 
elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény. 

j) Óriásplakát: a DIN A0 méretet meghaladó méretű plakát. 
k) Tájba illeszkedő: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt 

építményegyütteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz 
funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely a környezettel való  összhang 
megteremtését célozza. Természetvédelmi területeken az épületek, építmények tájba 
illesztéséről a MSZ 20376-1 rendelkezik. 

l)   Takaró növénysáv: Az építmények eltakarására szolgáló, legalább három oldali, kétszintű 
(fa, cserje) fás növényzet. A takaró fásítás során alkalmazott növények a tájra jellemző, 
honos fajok lehetnek. 

m) Telek be nem építhető része: a telek azon része, mely nem építési hely, s ahol épület nem 
helyezhető el. 

n) Tömör kerítés: Olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 80%-nál 
nagyobb mértékben korlátozott. 

o) Utcavonalas beépítés: Olyan beépítés, ahol az épület közterület felőli homlokzata az utcai 
telekhatáron áll. 

p) Zárványtelek: Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy 
magánút kapcsolattal nem rendelkező telek. 

 
3. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA 

 
3.§ (1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv 

módosításával történhet: 
a) szabályozási vonal; 
b) belterület határa, mely egyben övezethatár is; 
c) építési övezet, övezet határa és jele; 
d) telek be nem építhető része; 
e) a kötelező erejű megszüntető jel; 

(2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján kötelező érvényűek: 

a) védőtávolságok; 
b) műemlék; 
c) műemléki környezet; 
d) régészeti terület; 
e) helyi védett épület, műtárgy; 
f) Országos ökológiai hálózat magterület; 
g) Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe; 
h) Természetvédelmi terület határa; 
i) Tájképvédelmi terület; 
j) kerékpárút. 

(3) Tájékoztató szabályozási elemek, melyek nem kötelező érvényűek: 
a) közigazgatási telekhatár; 
b) helyi védelemre javasolt épületek; 
c) parkoló; 
d) javasolt megszüntetés; 
e) javasolt telekhatár; 
f) meglévő-megtartandó és tervezett fasor; 
g) gyalogút; 
h) híd, átkelő; 
i) vasúti csomópont. 
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(4) Sajátos jogintézmények: 
a) elővásárlási jog; 
b) beültetési kötelezettség. 

 
4. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

 
4.§ (1) A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv tartalmazza. 
(2) A Szabályozási terven belterületbe vonásra javasolt terület esetében a vonatkozó építési 

övezet szerinti építés, az építési övezet szerinti építési telek kialakítása a terület 
belterületbe vonását követően történhet. 

(3) A belterületbevonás telekcsoportonként ütemezetten is megvalósítható, miután a 
telekcsoport területén a helyi építési szabályzatnak megfelelően az építési telkek kialakításra 
kerültek. 

 
II. FEJEZET 

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 

5.§ Közterületalakítási terv készíthető a képviselő-testület döntése alapján a 
településszerkezetileg, településképileg vagy forgalomtechnikailag együtt kezelendő 
közterületekre. 

 
III. FEJEZET 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 
5. ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 

 
6.§ (1) Az országos művi értékvédelem alá eső építményeket és az egyes műemléki környezeteket 

a Szabályozási terv tartalmazza. 
(2) Az országos védelem alatt álló művi értékek kezelése, megőrzése során a vonatkozó 

jogszabályok szerint kell eljárni. 
 

6. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 
 

7.§ A település régészeti területeit a Szabályozási terv tartalmazza.  
 

7. HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
 

8.§ (1) A településen a Szabályozási terven jelölt épületek és műtárgyak részesülnek helyi 
védelemben. 

(2) Helyi védelem alatt álló épület, műtárgy esetén a vonatkozó önkormányzati rendelet 
előírásait kell figyelembe venni. 

(3) Helyi védelemre javasolt építmény esetében az önkormányzat az értékvédelmi rendelet 
módosítása során dönt a védelem kimondásáról vagy elvetéséről. 

(4) A védelemre tervezett építmények védelmének kimondását követően azokra a védett 
épületekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.  

9.§ (1) Helyi egyedi védelem épületre, illetve műtárgyra terjedhet ki. 
(2) A helyi védett épületen állagmegóvási munkák végzése, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, 

tetőtérbeépítés, bővítés során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát 
alkalmazó, vagy ahhoz illeszkedő építészeti megoldások alkalmazhatók. 

(3) Helyi védett épületen történő állagmegóvási munka végzésénél, felújításnál, helyreállításnál, 
korszerűsítésnél, tetőtérbeépítésnél, bővítésnél 
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a) az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban 
kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és 
anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz; 

b) az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, illetve szükség 
esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani: 
ba) a homlokzat felületképzését; 
bb) a homlokzat díszítő elemeit; 
bc) a nyílászárók formáját, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását; 
bd) a tornácok kialakítását; 
be) a lábazatot, a lábazati párkányt. 

c) az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés 
elemei -, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők. 

(4) Helyi védett épület közterületről látható homlokzatán antenna, reklámfelirat, 
klímaberendezés kültéri egysége, parapetkonvektor kültéri egysége nem helyezhető el. 

(5) Helyi védett műtárgyak felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai elemeket kell 
követni. 

 
8. REKLÁM, HIRDETŐTÁBLA 

 
10. § A település közigazgatási területén reklám, hirdetőtábla és kirakatszekrény elhelyezésénél a 

vonatkozó helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
 

IV. FEJEZET 

A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 

9. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 

11.§ (1) A település területén található természetközeli élőhelyek, tájképi értékek, védett 
területek megóvását biztosítani kell. 

(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes 
rendszerek megóvását: 

a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 
b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a szabályozási terven jelölt 

fasorok, erdősávok megtartandók, illetve telepítendők; a vízfolyások mentén lévő 
galérianövényzet megőrzendő; 

c) külterületen a fasorokba, erdősávokba csak tájhonos, a területre jellemző, 
lombhullató fafajok telepítendők. 

12.§ (1) A település területén az országos jelentőségű védett természeti területek, az Országos 
Ökológiai Hálózat Magterülete és az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó 
(továbbiakban: védett terület) lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza. 

(2) Védett területen 
a) tájba illő épület helyezhető el; 
b) szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el. 

(3) Védett területen 800 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű épület nem építhető. 

13. § (1) Tájképvédelmi terület határa a Szabályozási terven feltüntetésre került.  
(2) Tájképvédelmi területen csak tájba illeszkedő épület helyezhető el, melynek tájba 

illeszkedése a környezeti állapotadat részét képező látványtervvel igazolandó. 
 

V. FEJEZET 

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
10. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
14.§ (1) A település igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a 

használat: 
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a) a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt 
okoz,  

b) kizárja a környezetkárosítást,  
c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, 

vagy legalább csökken.  
(2) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület 

védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük. 
(3) A település a nitrátszennyezéssel szemben érzékeny települések közé tartozik. 
(4) Állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos követelmények: 

a) Haszonállattartó épületet és trágyatárolót lakó rendeltetésű épülettől 25 m-nél 
távolabb kell elhelyezni. 

b) Haszonállattartó épület és trágyatároló, az élelmiszertároló, feldolgozó és 
forgalmazó létesítményektől, továbbá óvoda, iskola, egészségügyi intézmények és 
gyógyszertár telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető. 

c) Állattartó épület a felszíni vizek partélétől számított 50 méteren belül nem 
létesíthető.  

 
11. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

 
15.§ (1) A felszíni és felszín alatti vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. 
(2) A felszíni vizek körzetében nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, a 

felszín alatti vizek, valamint a talaj állapotát veszélyeztetik.  
(3) A település a felszín alatti vízminőségvédelmi előírások alapján az „érzékeny” kategóriába 

tartozik. 
(4) A vízbázisok védőterületein építési és egyéb tevékenységek csak a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott korlátozásokkal folytathatók. 
 

12. A LEVEGŐ VÉDELME 
 

16.§ (1) A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a környezeti 
levegő bűzzel való terhelése. 

(2) A település területén telken kívüli védelmet igénylő tevékenység csak a Szabályozási terven 
védőtávolsággal rendelkező területek esetén folytatható. 

 
13. A TERMŐFÖLD VÉDELME 

 
17.§ (1) A település területén csak olyan tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió 

veszélye nem növekszik. 
(2) Talajmozgatással járó tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a termőréteg 

védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell. 
(3) A település területén feltöltésre környezetkárosító anyag nem használható. 
(4) A település területén csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz talajszennyezést.  

 
14. HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS 

 
18.§ (1) Szelektív hulladékgyűjtő sziget a településen kijelölt pontokon helyezhető el, a műemléki 

környezet kivételével. 
(2) Hulladéklerakó telep a település közigazgatási területén nem létesíthető. 

 
15. A ZAJ ELLENI VÉDELEM 

 
19.§ Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást 

csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó 
határértékeket ne haladja meg. 
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VI. FEJEZET 
VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, 

KATASZTRÓFAVÉDELEM 
16. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

 
20.§ A tűzivíz ellátást biztosítani kell. Ha a mértékadó tűzivíz közhálózatról nem biztosítható, akkor 

a) a közhálózat által biztosítható tűzivíz igény feletti igényre helyi tűzivíz tároló létesítése 
szükséges, 

b) épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tűzivíz igényt a közhálózat által biztosítható 
mértékig. 

 
17. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK 

 
21.§ (1) A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve 

védőterületet igénylő létesítményeket jelöl:  
a) közlekedési területek,  
b) közművek, közműlétesítmények, 
c) szennyvízátemelő 
d) természetközeli folyó és állóvizek 

(2) Az egyes védőterületeken a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartandók. 
(3) A szennyvízátemelő védőtávolságával kapcsolatban a 27.§ előírásai az irányadók. 

 

VII. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 

18. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 

22. § A település területén beültetési kötelezettséget kell bejegyezni a 2. melléklet szerinti és a 
Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában. 

 
19. ELŐVÁSÁRLÁSI JOG 

 
23.§ A település területén elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat számára a 2. melléklet 

szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában, a 2. sz. mellékletben 
megjelölt közösségi cél érdekében, valamint minden olyan egyéb településrendezési cél 
érdekében, mely a helyi építési szabályzatban biztosított. 

 
20. TELEKALAKÍTÁS 

 
24.§ (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló építési telkek alakja egyszerű kontúrral 

rendelkezik, s alakja az építési övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza. 
(2) A település közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki. 
(3) A település területén közmű- és közlekedési terület céljára telek az építési övezet, övezet 

előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható. 
(4) Új közforgalom elől elzárt magánút - beépítésre szánt terület esetében - csak legalább 3 új 

építési telek feltárása esetén alakítható. 
(5) Új közforgalom elől elzárt magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 4,0 m-nél. 
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VIII. FEJEZET 
KÖZMŰELLÁTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS 

21. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

25. § (1) A meglévő és a tervezett közcélú: 
a) vízellátás, 
b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),  
c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),  
d) elektronikus hírközlés  

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai 
(biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől 
eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték jogi 
bejegyzéssel kell fenntartani, az arra vonatkozó előírások betartásával. 

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló 
bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni. 

(3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni 
a) településképi megjelenésre, 
b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), 
c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre 

(4) Új út építése, út rekonstrukciója esetén (közforgalmú és magánút esetén egyaránt) 
a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, 
b) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 
c) a csapadékvizek elvezetéséről, 
d) belterületen a közvilágítás, külterületi beépítésre szánt területen a térvilágítás 

megépítéséről 
gondoskodni kell. 

(5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor 
a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,  
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását 

szakszerűen kell megoldani. 
(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében 
a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 

kell helyet biztosítani, 
b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy  

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,  
bb)  12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor 

telepítését ne akadályozzák meg. 
bc) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó 

vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell 
megoldani. 

 
22. VÍZELLÁTÁS 

 
26. § (1) Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál: 

a) dn 100-as átmérőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad, 
b) csak műanyag (esetleg GÖV) alapanyagú csővezetéket szabad alkalmazni, 
c) a közterületi hálózatot az ellátás biztonsága érdekében lehetőleg körvezetékként kell 

kiépíteni, 
d) az ágazati előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapokat kell elhelyezni. 

(2) Beépítésre szánt területen új vízhálózat 
a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető, 
b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózat üzembe 

helyezését megelőzően. 
 

23. SZENNYVÍZELVEZETÉS 
 

27. § (1) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni. 
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(2) A talaj, talajvíz védelme érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település 
teljes közigazgatási területén tilos. 

(3) Szennyvíz bevezetés: 
a) nyílt árokba, 
b) időszakos vagy állandó vízfolyásba 
c) felhagyott kutakba 

szigorúan tilos, előfordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni. 
(4) A csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követően az érintett ingatlanoknak 

csatlakozniuk kell a közcsatornára, kivételt tenni csak azoknál a már beépített ingatlanoknál 
lehet, amelyeken a szennyvizek gyűjtése-tárolása-kezelése a közcsatorna hálózat 
kivitelezését megelőzően, vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi házi közműpótlóval történik. 

28. § (1) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket, ha a napi keletkező 
szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 3 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna hálózat 
nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül: 
a) a szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt 

medencébe kell összegyűjteni, az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell 
szállíttatni; 

b) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is 
alkalmazható: 

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadás megoldható 
bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 

hozzájárulnak,  
bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,  
bd) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz 

igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz. 
(2) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha a napi keletkező 

szennyvíz mennyisége meghaladja az 3 m3-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a 
területet 200 m távolságon belül: 
a) a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is 

alkalmazható: 
aa) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadó rendelkezésre áll, 
ab) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint az illetékes szakhatóságok 

hozzájárulnak, 
ac) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken, 
ad) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz 

igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz. 
b) ha kisberendezés telepítésének bármelyik feltétele nem biztosítható építeni csak 

közcsatorna csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet. 
(3) Közműpótló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő 

(paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított. 
 

24. SZENNYVÍZKEZELÉS, SZENYYVÍZELHELYEZÉS 
 

29. § (1) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a 
szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani. 

(2) Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése, elhelyezése egyedi megoldást 
igényel, amelyhez a szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges. 

(3) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolsága 20 m, kizárólag bűzzáróan és zajvédelemmel 
kivitelezett műtárgy létesíthető. A műszaki beavatkozás tényleges megvalósítása után a 
védőtávolság a hatóság által megállapított mértékűre csökken. 

(4) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül: 
a) beépítésre szánt területen lakó-, üdülő-, vegyes, gazdasági (környezetre jelentős hatást 

gyakorló ipar kivételével) épület nem létesíthető. 
b) beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető, 

élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem 
forgalmazható. 
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25. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

 
30. § (1) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (tavak, árkok, vízfolyások, stb.) egyéb 

célra hasznosítani, a medret érintő bármilyen korrekciót csinálni csak vízjogi engedély 
alapján szabad. 

(2) A felszíni vizek mederkarbantartó sávját szabadon kell hagyni. (Amennyiben a karbantartó 
sávot közterületként nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás 
lehetőségét biztosítani.) 

(3) Belvizes területen építeni csak a vízrendezést követően, a terület belvízmentességének 
megoldását követően lehet. 

(4) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni, a csapadékvíz a 
szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető. 

(5) A csapadékvíz (nyílt árokrendszerrel illetve zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) élővízbe 
történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy (szénhidrogén szennyezési veszély esetén olajfogó 
műtárgy) elhelyezése kötelező. 

(6) A település építési övezeteinek építési telkein a telken belüli vízvisszatartásról (csapadékvíz 
telken belüli elszikkasztása, csökkentett kifolyású záportározó létesítése) gondoskodni kell. 

31. § (1) A parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni. 
(2) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók az árok vízszállító képességét nem 

korlátozhatják, ezért az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy  
a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, és 
b) a vízszállítás akadálymentes legyen. 

 
26. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

 
32. § (1) Belterületen és külterület beépítésre szánt területén új villamosenergia ellátási hálózatokat 

földalatti elhelyezéssel kell építeni. 
(2) Belterületen és külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója 

- figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is - csak földalatti 
hálózatfektetéssel kivitelezhető. 

(3) Külterület beépítésre nem szánt területen – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron 
kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, 
amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 
elhelyezhetők. 

a) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

b) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. 
Ha erdőirtás igénye merül fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet építeni. 

(4) Új villamosenergia ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás 
kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.  

 
27. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

 
33. § Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad 

kivitelezni. 
 

28. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
 

34. § (1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területein, ahol a villamosenergia ellátásra 
vonatkozóan a hálózatok földalatti elhelyezése javasolt, ott az elektronikus hírközlési 
hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

(2) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területein, ahol a meglevő 
gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, de azok hálózati rekonstrukciója a 32.§ (1) 
bekezdése alapján csak földalatti elhelyezéssel építhető, ott új elektronikus hírközlési 
hálózatokat, vagy meglevő rekonstrukcióját is csak földalatti hálózatfektetéssel szabad 
kivitelezni. 
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(3) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területén, ahol a meglevő 
gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a 
meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés 
bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak 
kivitelezni. 

(4) Külterület beépítésre nem szánt területein új elektronikus hírközlési hálózatokat a 
villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali 
oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. 
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti 
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

 
29. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

 
35. § (1) Vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei belterületen, beépítésre szánt területen: 

a) Kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület építési övezeteinek kivételével, antennát 
önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet, az csak meglevő építményre telepíthető a c) 
bekezdés figyelembevételével, 

b) Kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület építési övezeteinek építési telkein 
lakóépületektől 200 méter távolságra önálló tartószerkezettel is telepíthető antenna 

c) silók, tornyok, templomok harangtornyában takarásban, víztornyokon azokhoz illeszkedő 
formai kialakításban, továbbá egyéb, 20 méter magasságot meghaladó, meglévő építmény 
tetejére bármely területen elhelyezhető antenna – az építmény magasságától függetlenül. 

(2) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak országos vagy helyi védelem alatt álló területen 
történő telepítése tilos. 

(3) Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, 
azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni. 

(4) Beépítésre nem szánt és a (1) bekezdésben nem szereplő területen új antennák csak 
multifunkcionális kialakítással telepíthetők. 

(5) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást be kell tartani. 
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IX. FEJEZET 

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
30. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 
36.§ (1) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész kubatúrán belül felújítható, 

korszerűsíthető, átalakítható, de bővítése csak építési helyen belül lehetséges, amennyiben 
megfelel az egyéb övezeti előírásoknak. 

(2) A település építési övezeteiben a minimális zöldfelületi aránynak megfelelő nagyságú 
zöldfelületbe nem számítható be a gyephézagos térburkolat. 

(3) Két építési övezetbe ill. övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett 
építési övezet, övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek övezetbe 
eső részének arányában. 

37.§ (1) A település területén távközlési magasépítmény, adótorony, 6 m-nél magasabb antenna, 
zászlótartó oszlop 

a) belterületen, illetve a belterületi határtól számított 200 méteres körzetben, kertes 
mezőgazdasági területen, valamint védett természeti területen kivételes esetben 
sem helyezhető el, 

b) egyéb területeken a tájba illeszkedés látványtervvel igazolandó.  
(2) A település területén 10 méternél magasabb antenna nem építhető. 

 
31. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

 
38.§ (1) A település belterületén – különleges és gazdasági területek, valamint intézményi 

rendeltetés kivételével - 35-45° közötti tetőhajlásszögű épületek helyezhetők el – 
amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2) Az épület bruttó alapterületének 30%-át – településközpont terület építési övezeteiben 50%-át 
- meg nem haladó mértékben, ami a tető vízszintes vetületén értendő, az (1) bekezdésben 
meghatározottnál kisebb tetőhajlásszög is kialakítható. 

(3) Zártsorú beépítésű új épület tetőhajlásszöge csak a szomszédos, csatlakozó épületek 
tetőhajlásszögéhez igazodó - azzal megegyező, vagy a kettő közé eső hajlásszöggel - 
alakítható ki. 

(4) A település területén – gazdasági területek kivételével - 
a) műanyag hullámlemez; 
b) fém trapézlemez; 
c) bitumenes zsindely; 

tetőhéjalás nem alkalmazható. 
(5) Tetőhéjalás színe natúr égetett agyagszín, antracit szürke,réz, egyéb anyagok természetes 

színe lehet. Foltos cserépszín nem alkalmazható. 
(6) Lakó- és településközpont területek építési övezeteiben az épületek vakolt, színezett 

homlokzati falfelületének színezésénél a környezethez való illeszkedés érdekében csak a 
fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, homok- és agyagszín illetve természetes 
építőanyagok esetén azok természetes színei alkalmazhatók.  

 Természetes anyaghasználat esetén a homlokzati felületeken csak fa-, natúr színű klinker-, 
bontott- és burkoló tégla, téglány formájúra vágott kőburkolat ill. ciklopfal alkalmazható. 

(7) A homlokzatfelújításnak, homlokzatszínezésnek az érintett épülethomlokzat egészére ki kell 
terjednie. 

39.§ (1) Az építési övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények magassága nem 
haladhatja meg az építési övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét – kivéve, ha 
az építési övezet előírásai másként nem rendelkeznek. 

(2) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül 
a) parapet-konvektort kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetőt, parabolaantennát, 

légkondicionáló berendezés kültéri egységét és kivezetését (kifolyó), valamint egyéb 
technikai berendezést – a riasztó kültéri egységét kivéve – elhelyezni az épületek 
közterület felőli homlokzatán (beleértve a homlokzati tetőfelületet is) nem lehet, 

b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy  
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ba) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot 
max. 3 m-rel haladhatja meg, 

bb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen. 
(3) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés 

csak  
a) a telkek előkertjében, 
b) a telkek udvarán, 
c) az épület egyéb homlokzatán helyezhető el. 

 
32. TEREPRENDEZÉS, RÉZSŰ, TÁMFAL, KERÍTÉS 

 
40.§ (1) Tereprendezés során egy adott pontban a terep természetes terepszintje az oldal- és 

hátsókertben – igazodva a szomszédos telek terepszintjéhez - legfeljebb 0,5 méterrel 
változtatható meg. 

(2) Tereprendezés építési helyen kívül – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kizárólag az épület 
gyalogos és gépjárművel való megközelítése céljából lehetséges.  

(3) Támfal kialakítása a természetes terepszintet 
a) felfelé legfeljebb 1,0 méterrel, 
b) lefelé legfeljebb 1,0 méterrel  

de együttesen legfeljebb 1,5 méterrel változtathatja meg. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag pinceszinti gépkocsitároló megközelítését 

szolgáló lehajtót kísérő támfal alakítható ki. 

41.§ (1) Építési övezetekben az építési telek utcavonalán tömör kerítés – természetes anyagokból 
rakott vagy azzal burkolt kerítés kivételével - nem építhető. Zártsorú beépítés esetén 
falazott, az épület színével megegyező vakolt tégla-, vagy látszó téglafalú tömör kerítés és 
100%-ban zárt kapuszárny is építhető. 

(2) Kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,70 m-t – K-bü, K-sp és K-t építési övezetek 
kivételével. 

(3) Külterületi beépítésre nem szánt területen – különleges beépítésre nem szánt terület, kertes 
mezőgazdasági terület és birtokközpont kivételével - kizárólag drótfonatos kerítés, 
vadvédelmi háló építhető, ha az övezeti előírás másként nem rendelkezik. 

(4) Gazdasági és védelmi erdőterületen kerítés csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve 
erdőgazdálkodási célból építhető. 

 
33. BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY 

 
42.§ (1) Újonnan beépítésre kerülő, vagy jelentősen átépítésre kerülő területen oldalhatáron álló 

beépítés esetén az egyik építési határvonal az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.  
(2) Az előkerti építési vonal beépített utcaszakasz esetén a kialakult állapothoz igazodó kell 

legyen. 
(3) Saroktelek esetében az előkerti építési határvonalat, amely egyben építési vonal is - az 

utcakép egységessége és a településkép megőrzése érdekében - úgy kell megválasztani, hogy 
a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodjon. 

(4) Amennyiben az utcában jellemző előkert méret nem állapítható meg, úgy az előkert mélysége 
5 m.  

(5) Újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben az előkerti 
építési határvonal: 

a) lakóövezetek esetében: 5 m, mely egyben kötelező építési vonal is; 
b) ipari övezetek esetében: 10m; 
c) egyéb övezet esetében: 5 m. 

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje minimum 5,0 m, . 
(7) Szabadon álló beépítés esetében az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele, de 

legalább 3,0 m kell legyen. 
(8) Az építési telkek hátsókertje minimum 6,0 m. 
(9) Fekvő telek esetében, ha az a szomszédos telek beépítését nem korlátozza, az előkert 3,0 

méterre, a hátsókert 0 méterre csökkenthető. 
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MÁSODIK RÉSZ 

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

X. FEJEZET 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
34. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

 
43.§ A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő 

építési övezetek: 
a) Kertvárosias lakóterület     (Lke) 
b) Falusias lakóterület      (Lf) 
c) Településközpont terület     (Vt) 
d) Kereskedelmi, szolgáltató terület    (Gksz) 
e) Ipari terület       (Gip) 
f) Ipari terület – energiaszolgáltatási terület   (Gip-e) 
g) Különleges területek     

ga) temető       (K-t) 
gb) sportterület      (K-sp) 
gc) mezőgazdasági üzem     (K-mü) 
gd) büntetésvégrehajtási üzem    (K-bü) 
ge) kastély       (K-k) 

 
35. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

 
44.§ (1) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lke jellel jelölt építési övezet, mely laza 

beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-
es épületmagasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére 
szolgál. 

(2) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) lakó; 
b) kereskedelmi, szolgáltató; 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
d) kulturális; 
e) szállás jellegű; 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein legfeljebb 4 lakó rendeltetési 

egység helyezhető el, amennyiben az építési övezet előírásai másképp nem rendelkeznek. 
(5) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein elhelyezett épület főbejáratát 

fedett helyről kell nyitni. 
(6) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, 

ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy nem helyezhető el. 
(7) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 

helyezhetők el: 
a) kirakatszekrény; 
b) trágyatároló; 
c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; 
d) építménynek minősülő antennaszerkezet. 

(8) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretén belül 
nem helyezhetők el: 

a) állatól; 
b) mosókonyha; 
c) nyárikonyha; 
d) zárt és nyitott gépjármű- és egyéb tároló épület. 
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(9) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein 2 vagy több lakó rendeltetési 
egységet magába foglaló épület esetén a beépíthető alapterületből rendeltetési egységenként 
legalább 20 m2 kizárólag gépkocsitároló céljára alakítható ki és használható fel. 

(10) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el az 
elő és oldalkert legkisebb méretén belül, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 1,0 m-
es teleksávban. 

(11) A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 Lke1, 
Lke1* O 800 16 30 5,0 50 30 

4 Lke2 O 800 14 30 5,0 50 30 

5 Lke3 SZ 800 18 30 5,0 50 30 

6 Lke4 SZ 3000 30 20 6,0 60 20 

7 Lke5 Z 250 24 30 5,5 50 30 

 
O - oldalhatáron álló beépítés  
SZ - szabadonálló beépítés 
Z - zártsorú beépítés 
 
(12) Lke1, Lke1* építési övezetekben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas 

épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel 
túlléphető. 

(13) Lke1, Lke1* építési övezetek építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése 
szerinti épület, és további egy melléképület helyezhető el. 

(14) Lke1, Lke1* építési övezetek építési telkein épület csak a telekhatártól legalább 1 m-re 
helyezhető el. 

(15) Lke1 építési övezet építési telkein a telek be nem építhető részét - a Szabályozási terven 
jelöltek szerint - figyelembe kell venni. 

(16) Lke1 építési övezet építési telkein állattartó épülen nem helyezhető el. 
(17) Lke1* építési övezet építési telkein legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület 

helyezhető el.  
(18) Lke2 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén 

– az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel túlléphető. 
(19) Lke2 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el. 
(20) Lke2 építési övezetben kizárólag a 13 m minimális telekszélességet meghaladó építési telkek 

építhetők be. 
(21) Lke2 építési övezet építési telkein az előkerti építési határvonal 5 m, az utcaszakasz kialakult 

építési vonalától függetlenül. 
(22) Lke2 építési övezet Mk övezethez csatlakozó határán a telek megosztása esetén a megosztott 

telek Lke2 építési övezetben maradó telekrésze a kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb 
területű is lehet. 

(23) Lke2 építési övezetben, amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú 
megosztására vonatkozik, a telekosztás akkor is végrehajtható, ha a kialakuló telek szélessége 
nem éri el az övezetben kialakítható minimális telekszélességet, de nem kevesebb, mint 
ennek 70%-a. 

(24) Lke2 építési övezet építési telkein állattartó épülen nem helyezhető el. 
(25) Lke3 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén 

– az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel túlléphető. 
(26) Lke3 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el. 
(27) Lke3 építési övezet építési telkein állattartó épülen nem helyezhető el. 
(28) Lke4 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető. 
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(29) Lke4 építési övezet építési telkein állattartó épülen nem helyezhető el. 
(30) Lke5 építési övezet építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése szerinti 

épület, és további egy melléképület helyezhető el. 
(31) Lke5 építési övezet építési telkein a meglévő rendeltetési egységek száma nem növelhető. 
(32) Lke5 építési övezet építési telkein az épületegységek között kialakult épülethézag megtartása 

kötelező. 
(33) Lke5 építési övezet építési telkein állattartó épülen nem helyezhető el. 
(34) Lke5 építési övezet építési telkei kizárólag a meglévő rendeltetési egységek leválasztása 

céljából oszthatók meg. 
 

36. FALUSIAS LAKÓTERÜLET 
 

45.§ (1) Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel jelölt építési övezet, mely 5,0 m-es 
épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, 
továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, 
szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) lakó; 
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem 

zavaró gazdasági; 
c) a helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató; 
d) szállás jellegű; 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
f) kulturális, közösségi szórakoztató; 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre 

állása esetén építhetők be. 
(4) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein újonnan legfeljebb 2 lakó rendeltetési 

egység helyezhető el. 
(5) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein elhelyezett épület főbejáratát fedett 

helyről kell nyitni. 
(6) Falusias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság – 

oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 
méterrel túlléphető. 

(7) Falusias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság 
földszintes gazdasági rendeltetésű épületek esetében 1,5 m-rel túlléphető, amennyiben az a 
közterület irányából takart és nem rontja a településképet. 

(8) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes 
épület, egyéb épületpótló műtárgy nem helyezhető el. 

(9) Falusias lakóterület építési övezeteiben a 3,5 tonnát meghaladó járművek számára 
gépjárműtároló önálló építményként nem helyezhető el. 

(10) Falusias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 
helyezhetők el: 

a) kirakatszekrény; 
b) trágyatároló; 
c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; 
d) építménynek minősülő antennaszerkezet. 

(11) Falusias lakóterület építési övezeteiben elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretén belül nem 
helyezhetők el: 

a) állatól; 
b) kerti építmények közül a tárolásra szolgáló műtárgyak; 
c) mosókonyha; 
d) nyárikonyha; 
e) zárt és nyitott gépjármű- és egyéb tároló épület. 

(12) Falusias lakóterület építési övezeteiben kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el az elő 
és oldalkert legkisebb méretén belül, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 1,0 m-es 
teleksávban. 

(13) A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
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1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 Lf1, Lf1* O 800 16 30 5,0 50 30 

4 Lf2 O 1200 18 25 5,0 60 25 

5 Lf3 SZ 1200 24 30 5,0 60 30 

 
O - oldalhatáron álló beépítés  
SZ - szabadon álló beépítés 
 
(14) Lf1, Lf1* építési övezetek építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése szerinti 

épület, és további egy melléképület helyezhető el. 
(15) Lf1, Lf1* építési övezetek építési telkein épület csak a telekhatártól legalább 1 m-re 

helyezhető el. 
(16) Lf1 építési övezet építési telkein állattartó épület nem helyezhető el. 
(17) Lf1* építési övezet építési telkein legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület 

helyezhető el. 
(18) Lf2 építési övezet építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés rendeltetése szerinti épület, 

és további egy melléképület helyezhető el. 
(19) Lf2 építési övezet építési telkein épület csak a telekhatártól legalább 1 m-re helyezhető el. 
(20) Lf2 építési övezet építési telkein legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület 

helyezhető el. 
(21) Lf3 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el. 
(22) Lf3 építési övezet építési telkein állattartó épület nem helyezhető el. 

 
37. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET 

 
46.§ (1) A településközpont terület a Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet, mely több 

önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb 
rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó 
rendeltetésre. 

(2) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) lakó; 
b) igazgatási, iroda; 
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás; 
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
e) kulturális, közösségi szórakoztató; 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, 

ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy nem helyezhető el. 
(5) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem helyezhető 

el. 
(6) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 

helyezhetők el: 
a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem; 
b) állatól, állatkifutó; 
c) trágyatároló, komposztáló; 
d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; 
e) építménynek minősülő antennaszerkezet. 

(7) Településközpont terület építési övezeteiben elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretén 
belül nem helyezhetők el: 
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a) kerti építmények közül a tárolásra szolgáló műtárgyak; 
b) mosókonyha; 
c) nyárikonyha; 
d) zárt és nyitott gépjármű- és egyéb tároló épület. 

(8) A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 Vt1 O 800 16 40 5,0 30 40 

6 Vt2 SZ 2000 30 40 6,0 30 40 

4 Vt3 SZ 1000 20 30 9,0 40 30 

5 Vt4 SZ 5000 50 25 10,5 40 25 

7 Vt5 Z 800 14 50 7,5 20 50 

8 Vt6 Z 2000 30 60 7,5 25 60 

 
K - kialakult állapot  
O - oldalhatáron álló beépítés  
SZ - szabadonálló beépítés 
Z - zártsorú beépítés 
 
(9) Vt1 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság nem lakó rendeltetés 

esetén 1,0 méterrel túlléphető. 
(10) Vt1 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – 

az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel túlléphető. 
(11) Vt1 építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a 

(2) bekezdés szerinti, nem lakó rendeltetést is tartalmaz. 
(12) Vt2 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el. 
(13) Vt2 építési övezet építési telkein lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 
(14) Vt3 építési övezet építési telkein több éppület is elhelyezhető. 
(15) Vt4 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok építése esetén 

3,0 méterrel túlléphető. 
(16) Vt4 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető. 
(17) Vt5 építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a 

(2) bekezdés szerinti, nem lakó rendeltetést is tartalmaz. 
(18) Vt5 építési övezet építési telkein új épület kizárólag 35-45° közötti utcafronti 

tetőhajlásszöggel helyezhető el. 
(19) Vt5 építési övezet építési telkein új épület építése esetén az új épület utcafronti 

párkánymagassága legalább 6,0 m, de legfeljebb 7,5 m lehet. 
(20) Vt5 építési övezet építési telkein 24,0 m-t meghaladó szélességű telek, vagy közfunkciót 

ellátó intézményi rendeltetésű épület esetén az utcavonalas beépítés nem kötelező. 
(21) Vt5 építési övezet építési telkein új épület építése esetén az új épület földszintjének 

utcafronttal határos épületrészében lakó rendeltetés nem helyezhető el. 
 

38. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 
 

47.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, 
mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú 
épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági; 
b) kereskedelmi, szolgáltató; 
c) igazgatási, iroda; 
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d) gazdasági épületen belül lakó; 
rendeltetést is tartalmazhat 

(3) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkei részleges 
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása 
és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. Amennyiben a 
területen a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat nem került kiépítésre, úgy az építési 
övezetek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén is 
beépíthetők. 

(4) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein több épület is 
elhelyezhető. 

(5) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein önálló lakó rendeltetésű 
épület nem helyezhető el. 

(6) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 Gksz1 SZ 1000 25 50 6,0 20 50 

4 Gksz2, 
Gksz2* SZ 3000 30 40 7,5 20 40 

6 Gksz3 SZ 5000 50 30 7,5 30 30 

 
SZ - szabadonálló beépítés 
 
(7) Gksz2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb 

épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 1,5 
méterrel túlléphető. 

(8) Gksz2* építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb 
épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 
méterrel túlléphető. 

(9) Gksz2* építési övezetben a Szabályozási terven jelölt építési telkeket beültetési kötelezettség 
terheli a Szabályozási terven jelölt mértékig, melyen belül többszintű növényzet telepítése 
kötelező. 

(10) Gksz3 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb 
épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 1,5 
méterrel túlléphető. 

 
39. IPARI TERÜLET 

 
48.§ (1) Ipari terület a Szabályozási terven Gip jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban 

környezetre jelentős hatást gyakorló ipari létesítmények elhelyezésére szolgál. 
(2) Ipari terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 

a) környezetre jelentős hatást gyakorló ipari; 
b) ipari; 
c) kereskedelmi, szolgáltató; 
d) igazgatási, iroda; 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Ipari terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre 

állása esetén építhetők be. 
(4) Ipari terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető. 
(5) Ipari terület építési övezeteinek építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb 

épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3 
méterrel túlléphető. 
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(6) Ipari terület építési övezeteinek építési telkein az eltérő építési övezeti, övezeti besorolású 
szomszédos telek felé eső telekhatár mentén épület a telekhatártól legalább 10 m-re 
helyezhető el. 

(7) Az ipari terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési 
előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 Gip SZ 5000 80 40 9,0 40 30 

 
SZ - szabadonálló beépítés 

 
40. EGYÉB IPARI TERÜLET – ENERGIASZOLGÁLTATÁSI TERÜLET 

 
49.§ (1) Az egyéb ipari terület - energiaszolgáltatási terület a Szabályozási terven Gip-e jellel 

szabályozott építési övezet, mely elsősorban az energiaszolgáltatás építményeinek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Egyéb ipari terület - energiaszolgáltatási terület építési övezeteiben elhelyezhető épület 
elhelyezhető: 

a) energiaszolgáltatási, üzemeltetési; 
b) igazgatási, iroda; 
c) gazdasági épületen belül lakó 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Egyéb ipari terület – energiaszolgáltatási terület építési övezeteinek építési telkein több 

épület is elhelyezhető. 
(5) Az egyéb ipari terület - energiaszolgáltatási terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 Gip-e SZ 5000 50 10 6,0 60 10 

 
SZ - szabadonálló beépítés 
 

(6) Gip-e építési övezetben létesítésre kerülő műtárgy legmagasabb pontja max. 9,0 m lehet. 
 

41. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 

50.§ (1) Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a 
környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük 
miatt a következők: 

a) temető       (K-t) 
b) sportterület       (K-sp) 
c) mezőgazdasági üzem      (K-mü) 
d) büntetésvégrehajtási üzem     (K-bü) 
e) kastély       (K-k) 
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(2) A különleges terület építési övezeteiben önálló gépjárműtároló épület elhelyezése nem 
megengedett. 

 
42. KÜLÖNLEGES TERÜLET – TEMETŐ 

 
51.§ (1) Különleges terület - temető a Szabályozási terven K-t jellel jelölt építési övezet, mely 

kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei, s az azt kiszolgáló épületek elhelyezésére 
szolgál. 

(2) Különleges terület – temető építési övezeteiben elhelyezhető épület kegyeleti és ehhez 
kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat. 

(3) Különleges terület – temető építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén építhetők be. 

(4) Különleges terület – temető építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető. 
(5) A különleges terület - temető építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 K-t SZ K K 10 5,0 40 10 

 
K - kialakult állapot  
SZ - szabadonálló beépítés 

 
(6) K-t építési övezetben harangtorony, illetve harangláb építése esetén az övezetben 

megengedett legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető. 
 

43. KÜLÖNLEGES TERÜLET – SPORTTERÜLET 
 

52.§ (1) Különleges terület - sportterület a Szabályozási terven K-sp jellel jelölt építési övezet, 
mely elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges terület – sportterület építési övezeteiben elhelyezhető épület sport és ehhez 
kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat. 

(3) Különleges terület – sportterület építési övezeteinek építési telkein több épület is 
elhelyezhető. 

(4) A különleges terület - sportterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 K-sp SZ 3000 30 10 7,5 40 10 

 
SZ - szabadonálló beépítés 

 
(5) K-sp építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén 

építhetők be. 
(6) K-sp építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok építése 

esetén 4,5 méterrel túlléphető. 
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44. KÜLÖNLEGES TERÜLET – - MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET 
 

53.§ (1) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület a Szabályozási terven K-mü jellel jelölt 
építési övezet, mely elsősorban a mezőgazdasági növénytermesztést, -tárolást, -feldolgozást 
illetve a nagyüzemi állattartást szolgáló épületek illetve az ezekkel kapcsolatos építmények 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges terület – mezőgazdasági üzem terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) nagyüzemi állattartó és ehhez kapcsolódó; 
b) növénytermesztéshez, -tároláshoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó; 
c) egyéb mezőgazdasági; 
d) igazgatási, iroda; 
e) lakó 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Különleges terület – mezőgazdasági üzem terület építési övezeteinek építési telkei részleges 

közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteinek építési telkein önálló 

épületként elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület 
vagy lakás.  

(5) Különleges terület – mezőgazdasági üzem építési övezeteinek építési telkein több épület is 
elhelyezhető. 

(6) A különleges terület – mezőgazdasági üzem építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 K-mü SZ 10 000 80 40 6,0 40 30 

 
SZ - szabadonálló beépítés 
 
(7) K-mü építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb 

épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 
méterrel túlléphető. 

 
45. KÜLÖNLEGES TERÜLET – BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI TERÜLET 

 
54.§ (1) Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület a Szabályozási terven K-bü jellel jelölt 

építési övezet, mely elsősorban a büntetésvégrehajtás építményeinek elhelyezésére szolgál. 
(2) Különleges terület –büntetésvégrehajtási terület övezeteiben elhelyezhető épület: 

a) büntetésvégrehajtáshoz kapcsolódó szállás; 
b) büntetésvégrehajtáshoz kapcsolódó gazdasági; 
c) igazgatási, iroda; 
d) lakó 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület építési övezeteinek építési telkei részleges 

közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület építési övezeteinek építési telkein önálló 

épületként elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület 
vagy lakás.  

(5) Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület építési övezeteinek építési telkein több 
épület is elhelyezhető. 

(6) A különleges terület – büntetésvégrehajtási terület építési övezeteit, valamint az azokban 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 
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1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 K-bü SZ 10 000 80 30 6,0 40 30 

 
SZ - szabadonálló beépítés 
 
(8) K-bü építési övezet építési telkein a 6,0 m-t meghaladó épületmagasságú épület felújítható, 

korszerűsíthető, átalakítható, bővíthető a kialakult épületmagasság mértékéig. 
 

46. KÜLÖNLEGES TERÜLET – KASTÉLY 
 

55.§ (1) Különleges terület – kastély terület a Szabályozási terven K-k jellel jelölt építési övezet, 
mely elsősorban a kutatás-fejlesztés, oktatás és idegenforgalom építményeinek elhelyezésére 
szolgál. 

(2) Különleges terület – kastély terület övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) idegenforgalmi; 
b) kutatás-fejlesztési; 
c) oktatási; 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) igazgatási, iroda; 
f) szállás jellegű; 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Különleges terület – kastély terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Különleges terület – kastély terület építési övezeteinek építési telkein több épület is 

elhelyezhető. 
(5) A különleges terület – kastély terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 

telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
1 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 A B C D E F G H 

2 
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épületmagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettség 
(%)  

3 K-k SZ K K 20 7,5 60 20 

 
K - kialakult állapot  
SZ - szabadonálló beépítés 

 
(6) K-k építési övezet építési telkein új épület a védett ősfák figyelembe vételével építhető. 
(7) K-k építési övezet építési telkein új épület építése esetén a környezethez való illeszkedés 

látványtervvel igazolandó. 
(8) K-k építési övezetben az építési telek zöldfelületeinek kialakítása csak kertépítészeti terv 

alapján történhet. 
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XI. FEJEZET 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

47. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

56.§ A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő 
övezetek: 

a) Zöldterület (Közkert)     (Zkk) 
b) Erdőterületek 

ba) Védelmi      (Ev) 
bb) Gazdasági      (Eg) 
bc) Közjóléti      (Ek) 

c) Mezőgazdasági területek 
ca) Általános mezőgazdasági terület   (Má) 
cb) Kertes mezőgazdasági terület   (Mk) 

d) Vízgazdálkodási terület: 
da) Vízfelszín       (V) 
db) Vízbázis      (Vb) 
dc) Horgásztó céljára hasznosítható terület  (Vh) 

e) Különleges beépítésre nem szánt terület 
ea) Turisztikai terület     (Kb-tur) 
eb) Kastély       (Kb-k) 

f) Közlekedési terület 
fa) Közúti       (Köu) 
fb) Kötöttpályás      (Kök) 

 
48. ZÖLDTERÜLET 

 
57.§ (1) Zöldterület - közkert a Szabályozási terven Zkk jellel jelölt övezet, mely állandóan 

növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület. 

(2) Zöldterület övezeteinek telkein föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, és annak 
műtárgyai – közvilágítás kivételével – nem helyezhetők el. 

(3) Zkk1 övezetben elhelyezhető 
a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
b) a terület fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges építmény. 

(4) Zkk1 övezet telkein az épületek szabadon álló módon, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, 
legfeljebb 5,0 m-es épületmagassággal helyezhetők el, legalább részleges közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén.  

(5) Zkk2 övezetben a megújuló energiaforrás műtárgyai közül a napelemes kiserőmű műtárgyai, s 
az ahhoz kapcsolódó épületek elhelyezhetők, egyéb épület nem helyezhető el. 

 
49. ERDŐTERÜLET – VÉDELMI ERDŐ 

 
58.§ (1) A védelmi rendeltetésű erdőterület a Szabályozási terven Ev jellel jelölt övezet, mely 

elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek valamint a település és 
egyéb létesítmények védelmére szolgál.  

(2) Ev övezetben épületet elhelyezni nem lehet. 
 

50. ERDŐTERÜLET – GAZDASÁGI ERDŐ 
 

59.§ (1) A gazdasági erdőterület a Szabályozási terven Eg jellel jelölt övezet, melyen a 
gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és 
hasznosítása. 

(2) Gazdasági erdőterület övezeteiben az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és 
vadgazdálkodási célú építmények helyezhetők el.  

(3) Eg övezet telkein az építés feltételei: 
a) a beépíthető telek területe legalább 200.000 m2 (20 ha),  
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b) a beépítés módja: szabadonálló, 
c) a beépítés mértéke legfeljebb: 0,5 %, 
d) a megengedett maximális épületmagasság: 4,5 m, 
e) közművesíttség mértéke: legalább részleges. 

(4) Eg övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi ivóvízellátás 
kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol az ivóvízellátás egyedileg, a 
népegészségügyi szakigazgatási szerv által elfogadott módon megoldott. 

(5) Eg övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi villamosenergia-
ellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol a villamos-energia ellátás 
egyedileg megoldott. 

51. ERDŐTERÜLET – KÖZJÓLÉTI ERDŐ 
 

60.§ (1) Közjóléti erdőterület a Szabályozási terven Ek jellel jelölt övezet, mely egészségügyi-
szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgál. 

(2) Ek övezetben elhelyezhető: 
a) erdő- és vadgazdálkodási célú, illetve ahhoz kapcsolódó; 
b) vendéglátó; 
c) oktatási, egészségügyi, szociális; 
d) kutatási; 
e) közösségi szórakoztató, kulturális; 
f) hitéleti; 
g) sportoláshoz kapcsolódó építmény. 

(3) Ek övezet telkein az épületek elhelyezésének feltételei: 
a) a beépíthető telek területe legalább 30.000 m2 (3 ha),  
b) a beépítés módja: szabadonálló, 
c) a beépítés mértéke legfeljebb: 5 %, 
d) a megengedett maximális épületmagasság: 7,5 m. 
e) közművesítettség mértéke: legalább részleges, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése 

közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötése mellett. 
 

52. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 

61.§ (1) A Szabályozási terven Má1, Má2 jellel jelölt övezet elsősorban a növénytermesztés, és az 
állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület. 

(2) Általános mezőgazdasági terület övezeteiben vízfelület is létesíthető. 
(3) Általános mezőgazdasági terület övezeteinek telkein a megújuló energiaforrás műtárgyai 

elhelyezhetők, szélerőmű azonban csak a központi belterület határától legalább 1000 méterre 
helyezhető el. 

(4) Általános mezőgazdasági terület övezeteinek telkein lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető 
el.  

(5) Má1 övezetben elhelyezhető: 
a) növénytermesztéshez kapcsolódó; 
b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó; 
c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei; 
d) lakó építmény. 

(6) Má1 övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők a művelési ág függvényében: 
 

 A B C 
1  Szántó Ültetvény 
2 Kialakítható/beépíthető legkisebb 

telekméret 10 ha 2 ha 

3 Kialakítható/beépíthető legkisebb 
telekszélesség 80 m 50 m 

4 Beépítési mód szabadon álló szabadon álló 

5 Legnagyobb beépíthetőség 1,5% 
(max. 1500 m2) 

3% 
(max. 1000 m2) 
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6 Legnagyobb épületmagasság 4,5 m 4,5 m 

7 Közművesítettség mértéke részleges részleges 

 
(7) Má1 övezet telkein lakóépület csak gazdasági épület megléte, vagy azzal egyidejű építés 

esetén építhető. Lakóépület legfeljebb 100 m2 alapterületű lehet. 
(8) Má1 övezetben földszintes gazdasági és állattartó épület esetén az övezetben előírt 

legnagyobb megengedhető épületmagasság 3 m-rel túlléphető. 
(9) Má1 övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi ivóvízellátás 

kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol az ivóvízellátás egyedileg, a 
népegészségügyi szakigazgatási szerv által elfogadott módon megoldott. 

(10) Má1 övezetben a részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi villamosenergia-
ellátás kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol a villamos-energia ellátás 
egyedileg megoldott. 

(11) Má1 övezetben a beépíthető telekméretet el nem érő telken csak a növénytermesztés célját 
szolgáló fóliasátor létesíthető.  

(12) Má1 övezetben birtokközpont alakítható ki abban az esetben, ha a mezőgazdasági birtoktest 
legalább 50 ha (500.000 m2) összterületű. A birtokközpontként beépíthető telek területe 
legalább 5 ha (50.000 m2). A birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 15 %. 

(13) Má1 övezetben létesített birtokközpont csak közútról, vagy önálló helyrajzi számon 
nyilvántartott magánútról megközelíthető földrészleten alakítható ki.  

(14) Má1 övezetben létesített birtokközpont épületegyüttese körül 10 m széles takarófásítás 
létesítendő. 

(15) Má2 övezetben épület nem helyezhető el, a földrészleteken csak a növénytermesztés célját 
szolgáló fóliasátor létesíthető. 

 
53. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

 
62.§ (1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt, a kisüzemi jellegű 

termelést illetve saját ellátást biztosító, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület. 
(2) Mk övezetben elhelyezhető építmények: 

a) kertészeti termelés építményei; 
b) szőlőtermesztéshez kapcsolódó építmények; 
c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei. 

(3) Mk övezet telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy nem 
helyezhető el. 

(4) Mk övezetben csak drótfonatos kerítés, vagy áttört léckerítés építhető. Tömör vagy tömör 
lábazatú kerítés nem építhető.  

(5) Mk övezetben az építmények elhelyezésének feltételei a következők: 
a) az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2 
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség: 10 m 
c) a beépítés módja: szabadonálló 
d) legnagyobb beépíthetőség: 3% (max. 40 m2) 
e) legnagyobb épületmagasság: 4,5 m 

(6) Mk övezet telkein lakóépület nem építhető. 
(7) Mk övezet Lke2 építési övezethez csatlakozó határán a telek megosztása esetén a megosztott 

telek Mk övezetben maradó telekrésze a kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb területű 
is lehet. 

(8) Ivóvízhálózatra történő rákötés csak a szennyvízkezelés egyidejű – a környezetet nem terhelő 
– megoldása esetén létesíthető. 

 
54. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

 
63.§ (1) Vízgazdálkodási terület a Szabályozási terven V, Vb illetve Vh jellel jelölt övezet. 
(2) V övezet az álló- és folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető csatornák medre és parti sávja.  
(3) Vb övezet a vízbeszerezési területek, vízkivételi helyek területe, amely területbe a települési 

vízműkutak, víztározók, és egyéb vízművek területe tartozik. 
(4) Vh övezetbe a település területén horgásztó céljára hasznosítható vízfelület tartozik. 
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(5) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos 
létesítmények helyezhetők el legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel – a vonatkozó jogszabályok 
szerint. 

(6) A vízfolyások mellett a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv 
biztosítandó. 

(7) Vh övezet telkein legfeljebb 2%-os beépítettséggel, 4,5 m-es épületmagassággal 
elhelyezhetők a pihenést, kikapcsolódást szolgáló, valamint a terület fenntartásához 
szükséges építmények – a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 

 
55. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

 
64.§ Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei a használatuk és rajtuk elhelyezhető 

építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel 
szembeni védelmi igényük miatt a következők: 

a) turisztikai, rekreációs terület     (Kb-tur) 
b) kastély       (Kb-k) 

 
56. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – TURISZTIKAI, REKREÁCIÓS TERÜLET 

 
65.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület a Szabályozási 

terven Kb-tur jellel szabályozott övezet, mely elsősorban a turizmus létesítményeinek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs területen elhelyezhető 
építmény: 

a) turisztikai; 
b) szállás jellegű; 
c) közösségi szórakoztató, kulturális; 
d) oktatási, egészségügyi; 
e) hitéleti 
f) lakó; 
g) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteinek telkein 

több épület is elhelyezhető.  
(4) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteiben önálló 

lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 
(5) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteinek telkei 

részleges közművesítettség esetén építhetők be. 
(6) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteiben a 

részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi ivóvízellátás kötelezettsége az 
övezet azon telkeit nem érinti, ahol az ivóvízellátás egyedileg, a népegészségügyi 
szakigazgatási szerv által elfogadott módon megoldott. 

(7) Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai, rekreációs terület övezeteiben a 
részleges közművesítettség feltételeként előírt közüzemi villamosenergia-ellátás 
kötelezettsége az övezet azon telkeit nem érinti, ahol a villamos-energia ellátás egyedileg 
megoldott. 

(8) Kb-tur1 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők: 
a) a kialakítható legkisebb telekméret   10.000 m2; 
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség  50 m; 
c) a beépítés módja     szabadonálló; 
d) a beépítettség mértéke    5%; 
e) legnagyobb megengedhető épületmagasság  7,5 m; 
f) minimális zöldfelület arány    70% 

(9) Kb-tur2 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők: 
a) a kialakítható legkisebb telekméret   10.000 m2; 
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség  50 m; 
c) a beépítés módja     szabadonálló; 
d) a beépítettség mértéke    2%; 
e) legnagyobb megengedhető épületmagasság  4,5 m; 
f) minimális zöldfelület arány    70% 
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57. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – KASTÉLY 

 
66.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – kastély a Szabályozási terven Kb-k jellel 

szabályozott övezet, mely a védett kastélypark területe. 
(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - kastély területen elhelyezhető építmény: 

a) idegenforgalmi; 
b) kutatás-fejlesztés; 
c) oktatási; 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) szállás jellegű; 
f) lakó 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Kb-k övezet telkein több épület is elhelyezhető. 
(4) Kb-k övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők: 

a) a kialakítható legkisebb telekméret   kialakult; 
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség  kialakult; 
c) a beépítés módja     szabadonálló; 
d) a beépítettség mértéke    kialakult; 
e) legnagyobb megengedhető épületmagasság  6,0 m; 
f) minimális zöldfelület arány    80% 

(5) Kb-k övezet telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be. 
(6) Kb-k övezet telkein a 6,0 m-t meghaladó épületmagasságú épület felújítható, korszerűsíthető, 

átalakítható, bővíthető a kialakult épületmagasság mértékéig. 
(7) Kb-k övezet telkein új épület a védett ősfák figyelembe vételével építhető. 
(8) Kb-k övezet telkein új épület építése esetén a környezethez való illeszkedés látványtervvel 

igazolandó. 
 

58. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
 

67.§ (1) Közlekedési terület a Szabályozási terven a Köu (közúti) és Kök (kötöttpályás) jellel jelölt 
övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület. 

(2) Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a 
tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű- és hírközlési létesítmények, valamint 
utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető.  

(3) A közlekedési területek és azok szabályozási szélességeit a Szabályozási Terv ábrázolja: 

Út kategória 
Közlekedési 

terület 
szélessége 

Védőtávolság 
(külterület) 

M7 autópálya Autópálya Meglévő 
(60-100 m) 100 m – 100 m 

7.sz. főút Országos főút Meglévő 100 m – 100 m 

6204 j. összekötő út Országos 
mellékút Meglévő 50 m – 50 m 

81108 j. bekötő út Országos 
mellékút Meglévő 50 m – 50 m 

7.sz. főút belterületi 
szakasza 

(Budai út, Fehérvári út) 

Települési 
gyűjtőút Meglévő - 

6204 j. összekötő út 
belterületi szakasza 
(Hunyadi út, Brunszvik 
út, Dózsa Gy. út) 

Települési 
gyűjtőút Meglévő - 

81108 j. bekötő út 
belterületi szakasza 

Települési 
gyűjtőút Meglévő - 
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(Szent László út) 

Lakó és kiszolgáló utak  Meglévő - 

Tervezett lakó- és 
kiszolgáló utak  12 m  

MÁV 30a sz. 
Budapest - Martonvásár 
- Székesfehérvár 
vasútvonal 

- Meglévő 
(35-100 m) 50 m-50 m 

(4) Az övezetbe nem sorolt közutak a település kiszolgáló útjai, melyeken a Szabályozási terv 
alapján kiszolgáló lakóutca, vegyesforgalmú út, gyalogosfelület alakítható ki, a vonatkozó 
egyéb rendelkezések figyelembevételével. 

(5) Új közforgalom elől el nem zárt magánút 6,0 m szabályozási szélesség alatt nem alakítható ki. 
(6) 8 méternél keskenyebb szabályozási szélességű út csak vegyes használatú útként építhető ki. 
(7) Településközpont terület építési övezeteiben intézményi rendeltetés esetén, az OTÉK által 

előírt várakozóhelyek 100%-a, nem lakó rendeltetés esetén a várakozóhelyek 70%-a 
közterületen is biztosítható a jogszabályban előírt tartalmú közlekedési vizsgálat alapján. Vt6 
építési övezetben az OTÉK által előírt várakozóhelyek 100%-a biztosítható a közterületen, 
rendeltetéstől függetlenül. 

(8) A koncentrált parkolási igények kielégítésére a település területén új parkolók létesíthetők a 
Szabályozási terven jelöltek szerint. 

(9) Közlekedési terület zöldfelületként fenntartandó részén felszíni parkoló legfeljebb a 
lehatárolás 20%-án létesíthető, kapubehajtó és bejárat megközelítési helye szilárd vagy nem 
szilárd burkolattal kialakítható. 

 
HARMADIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
68.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Martonvásár város helyi építési 

szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22) és az azt módosító önkormányzati rendeletek. 
 
 
 
 dr. Szabó Tibor dr. Szabó-Schmidt Katalin 
 Polgármester Jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Martonvásár, 2014. 
 
 
 dr. Szabó-Schmidt Katalin 
 Jegyző 
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MELLÉKLETEK 
 

1. MELLÉKLET A .../2014. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

Szabályozási terv 

 

 

 

2. MELLÉKLET A .../2014. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

Sajátos jogintézmények 

2.1. Beültetési kötelezettség 

1721-1730 hrsz-ú ingatlanokon (Ady E. u.) - 20 m széles sávban (Gksz3 építési övezet) 
 
 

2.2. Elővásárlási jog 

Ssz Helyrajzi szám Fekvés Településrendezési cél 

1. 189/1 Fehérvári út 1. Városüzemeltetés 
2. 470 Szent László út 1. Városüzemeltetés 

3. 552/1 Széchenyi István u. Közlekedési terület - parkoló 
kialakítása 

4. 685 Deák F. u. 8. Közlekedési terület kialakítása 

5. 994, 1034 Budai út 40., Orgona u. 
21. Tömbbelső feltárás, út kialakítása 

6. 1016, 1017, 1018 Rákóczi u. 17 Tömbbelső feltárás, út kialakítása 
7. 1063 Budai út 2. Városüzemeltetés 
8. 1070/2, 1071, 1072 Emlékezés tere K-i oldal Városközponti funkció erősítése 
9. 1077/2-3, 1077/7-8,  Rákóczi u. Településközpont kialakítása 
10. 1240/2, 1240/3 Temetőtől északra Városüzemeltetés 
11. 1243, 1244, 1246 Orgona utca Temetőbővítés 
12. 1251 Ady E. u. 24. Városüzemeltetés 
13. 1298/3-7 Orgona u. Szociális lakásépítés 

14. 0152/1 Autópálya-csomópont 
északi oldala Helyi gazdaság bővítése 

15. 0172/2, 0212, 0216/4 Szőlőhegyi u. 
(külterület) Közjóléti erdő kialakítása 

16. 0180/5, 0181/3-4 Szent László-patak 
északi szakasza 

Közösségi turisztikai célú terület 
kialakítása 

17. 0210 Orbánhegy utcától 
délre 

Közösségi turisztikai célú terület 
kialakítása 
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FÜGGELÉKEK 
1. FÜGGELÉK 

Művi értékvédelem 

1.1. Országos védelem 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása szerint Martonvásár országos művi értékvédelem 
alá eső épületei és területei, valamint az egyes műemlékekhez tartozó műemléki környezetek 
területe: 

Ssz. Cím Hrsz Funkció Műemlék 
törzsszáma 

Műemléki környezet (hrsz) 

1. Dózsa Gy. út 103. 1070/1 Gyermekkert 10322 1069, 1072, 1074, 1075, 1076 

2. Emlékezés tere 1076 Róm. kat. templom 1718 ld. 4. pont (Brunszvik-kastély) 

3. Brunszvik út, 
Templomkert 

1076 Nepomuki Szent 
János-szobor 1720 ld. 4. pont (Brunszvik-kastély) 

4. Brunszvik út 2. 174, 175, 
176, 211, 
274 

Brunszvik–Habsburg–
Dreher-kastély 
(múzeum) és parkja 

1719 

177,178,179,180,181,196,197,2
18,220,1057,1058,1059,1060,10
61,1062,1063,1064,1065,1066,1
067/1,1067/2,1068,1069,1070/
1,1070/2,1071,1072,1073,1074,
1075,1076,1077/2,1077/4,1077
/6,1077/7,1077/8,1078,1081,10
82,1083/2,1084,1085,1086/1,10
87/1,1088,1090,1091,1167/2,11
70,1171,1174,1175/1,1176/1,11
77,1180,1181,1183/1,1184/1,11

85/4,1185/5 

5. Kolozsvári u. 1218 Magtár 
11163 

1183/3, 1184/2, 1185/2, 
1185/3, 1186, 1187, 1217, 
1220/1, 1220/3, 1220/4 

6. Szent László út 500 Mária Immakulata-
szobor 1717 0251, 498/10, 498/11, 519/2, 

520/2 

7. Szent László út 7. 473 Lakóház 10323 450/1, 451, 464, 472/6, 472/7, 
473, 474, 673/3, 673/4,  

 

1.2. Helyi védelem 
1.2.1. Helyi egyedi védelem 

Helyi védelem alatt álló építmények (8/2004. (IV.15.) Képviselő-testületi rendelet 
alapján) 
Ssz. Cím Hrsz Funkció 

1. Temető -Orgona utca 1241 Dreher-kripta 
2. Temető -Orgona utca 1242 Brunszvik-mauzóleum 

 

0 
Ssz. Cím Hrsz Funkció 

1. Budai út 3. 674 Lakóház 

2. Szent László út 16. 668 Lakóház 

3. Szent László út 31. 488 Lakóház 
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0 
Ssz. Cím Hrsz Funkció 

4. Szent László út 33. 489 Lakóház 

5. Orbán-hegy 3112 Présház 

6. Orbán-hegy 3071 Présház 

7. Orbán-hegy 3013/1 Présház 

8. Orbán-hegy 3014/1 Présház 

 

2. FÜGGELÉK 

Régészeti területek 

Ssz. Azonosító Név Hrsz 

1. 21667 Gyermekotthon 1190,1240 

2. 22024 Kismartonpuszta 038/6 

3. 22025 Kismartonpuszta II. 017,023 

4. 22027, 22028 Belterület, Orbánhegy II. 144/2, 145/2, 145/3 + 122-172; 0172/1-2; 0212; 1166-1216; 
1220-1221 

5. 22029 Petőfi utca 809/1, 809/2-817, 759-766 

6. 22030 Vörösmarty utca 2-3. 501-520 

7. 39123 Balatoni műút, Orbán-hegy 
I. 

3050-3070; 3250-3270 

8. 70071 Muránszki-féle vágóhíd és 
környéke 

0246/8, 0246/10, 0246/11, 0246/12, 0246/13, 0251, 
498/60, 498/61, 498/62, 0245 

9. 70073 Orbán-hegy III., Szőlőhegy 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 
3364, 0171, 3365, 3366, 3367, 3368 

10. Lelőhelybej. 
Brunszvik u. (korábban 

Micsurin u.); Kastélypark, 
Malom u., Kodály u. 

176-185; 196-203, 216-218 

11. Lelőhelybej. Sporttelep 220-250, 274 

12. Lelőhelybej. Dózsa Gy. u. 5. 1064-1072 

13. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő I. 0259/24 

14. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő II. 0259/12-14; 531-536 

15. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő III. 0259/14 

16. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő IV. 0259/14 

17. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő V. 0259/14-17, 0259/2 

18. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő VI. 0259/15-21 

19. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő VII.. 0259/46, 48-52 

20. Lelőhelybej. Hosszúréti-dűlő 0243/7-10, 17-20, 0243/31-32 

 

3. FÜGGELÉK 

Természetvédelem 

Országos jelentőségű védett természeti terület 

Martonvásári-park országos jelentőségű természetvédelmi terület 

174, 176, 211, 218 hrsz. 

 

4. FÜGGELÉK 

Mintakeresztszelvények 

M=1:200 
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VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ  
Települési alapadatok 
Terület (ha) 3125 
Belterület (ha) 343 
Zártkert (ha) 56 
Külterület (ha) 2726 
Lakosság (fő) 5811 

 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Martonvásár Fejér megye keleti határán fekvő település, az Ercsi kistérség része. A település a 
Budapest-Székesfehérvár tengelyen helyezkedik el. A városon keresztülmegy a 7. sz. főút, a 
Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa irányban közlekedő 30-as vasútvonal, és érinti az M7-es 
autópálya. A város Budapesthez való közelsége miatt a fővárosba való ingázás jelentős. Az M7-es és 
M6-os autópályák közötti keresztirányú közlekedés - Gyúró-Tordas-Ráckeresztúr-Ercsi útvonal - is 
Martonvásáron keresztül történik. A településtől 20 km-re helyezkedik el a Velencei-tó, és 85 km-re 
a Balaton üdülőkörzete. 

Martonvásár alapfokú szociális, oktatási és egészségügyi ellátása a városban megoldott. 
Martonvásáron járási hivatal működik, ahol a környékbeli településeken élők okmányirodai ügyeiket 
intézhetik (Baracska, Ercsi, Gyúró, Ráckeresztúr, Kajászó, Tordas, Vál). 

Budapest közelsége miatt a magasabb rendű szolgáltatások is könnyen igénybe vehetők. 

A település társadalma 

Martonvásáron 5811-en laknak. A település lakosságszáma a múlt század közepétől folyamatosan 
nőtt, 1990-től ugrásszerűen megnövekedett, majd a növekedés intenzitása a 2000-es évekre 
valamelyest lecsökkent. A lakosságszám további emelkedése a jövőben is várható, köszönhetően a 
főváros közelségének, valamint Martonvásár csendes, nyugodt környezetének.  

A település korszerkezete elöregedő, 2011-ben a 60 év felettiek száma 4%-kal magasabb volt, mint a 
15 év alattiak száma. A beköltözések következtében az öregedési index javulásnak indult, a 
népességszám-növekedés a társadalom fiatalodásával párosult. A lakónépesség növekedése magával 
hozta a lakóépületek számának gyarapodását, ami 1990-től jellemző településen. 

A település gazdasága 

A települési foglalkoztatottsági mutatók kedvezők: a munkanélküliségi ráta alacsony a településen, 
a lakosság mindössze 3%-a regisztrált álláskereső. Ezen kívül az egy főre jutó belföldi jövedelem itt 
jóval meghaladja az országos és a megyei értéket is. A helyi munkavállalók nagy része Budapestre 
ingázik.  

A gazdasági szerkezetére jellemző a mezőgazdaság-erdőgazdasági szektorban tevékenykedő 
szervezetek túlsúlya. Ezt követi a kereskedelmi és gépjárművel foglalkozó cégek száma, amit a 
feldolgozóipar és az oktatás követ. A mezőgazdasági tevékenységű vállalkozások közül is 
kiemelkedik az MTA–hoz tartozó Bázismag Kft. 

Az ipari vállalkozások száma is jelentős, ezek egy része a lakóterületek peremén, másik része az 
egykori Tsz-majorok megmaradt épületeiben működik.  

Az idegenforgalom jelenleg a Brunszvik-kastélyra és annak parkjára jellemző, melyet egész évben 
látogatnak. Szezonális jellegű idegenforgalom a Beethoven-emlékestek idején nyáron és az őszi  
kukorica-búza-sör fesztivál idején jellemző. 

Településüzemeltetés 

Martonvásáron az anyagi jellegű közszolgáltatások biztosítottak. A település teljes belterülete 
összközművesített, a hulladék elszállítás biztosított. 

Természeti adottságok 

Martonvásár a Váli-víz síkja kistáj területén fekszik. A kistáj 106 és 185 m közötti tszf-i magasságú 
felszínének nagyobb része aszimmetrikusan kiemelt, völgyekkel és völgymedencékkel szabdalt, lösz 
takarta vidék, melynek felszínét az erózió is alakítja. A térség talaja az igen jó termőképességű 
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mészlepedékes csernozjom, illetve a patak mentén réti öntéstalaj jellemző. Éghajlata száraz és 
mérsékelten meleg, melynek köszönhetően az évi átlagos csapadékmennyiség mindössze 540 mm. 
Uralkodó széliránya az északkeleti. A településen folyó Szent László-patak a Velencei-tóhoz folyik 
le. A patak környezetétől eltekintve ez egy száraz, vízhiányos terület. A táj természetes fátlan 
vegetációja a már csak szántók közötti mezsgyéken, vastúti töltéseken, meredek domboldalakon 
megtalálható löszpusztagyep. A természetes fás társulás a cseres-tölgyes ezen a vidéken.  

Tájszerkezet 

A város, Erdőhát és Kismarton külterületét a legnagyobb százalékban szántóterületek teszik ki. Ezek 
homogén rendszerét egyrészt az autópálya, a vasút és a főutak, mint vonalas infrastruktúra elemek 
tagolják, így alakult ki a tájra jellemző északkelet-délnyugat irányú szabdaltság. A Tordas-
Martonvásár-Ercsi irányú főút, valamint a Szent László-patak is keresztezi ezt a tengelyt. A település 
lakóterülete az utak csomópontján alakult ki. A felszín a pataktól kezdődően mind északkeleti, mind 
északnyugati irányba egyenletesen emelkedik, a szintkülönbség körülbelül 20 m. Egyes szántók 
menti mezsgyén és majorokhoz vezető bekötőutak mentén fasorok találhatók.  

Tájhasználat 

A település külterületén kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek találhatók. A volt zártkerti 
területek, a Gábor-majori erdő, illetve a Szent László-patak völgyének kivételével árutermelő 
mezőgazdasági művelésű területek találhatók. Egyéb mezőgazdasági területek közül a gyepek a 
Szent László-patak völgyében láthatók. Gyümölcsös a Gábor-majortól északkeletre, a vasút mellett, 
továbbá a Tordasra vezető út nyugati oldalán a település határában található. Nádas a korábbi 
tórendszer kiszáradt helyén található. A település volt zártkerti területén, az Orbán-hegyen a szőlő, 
gyümölcsös és kertes mezőgazdasági művelés mellett a lakó funkció megerősödése jellemző. 

Martonvásár külterületén elszórtan több gazdasági terület is található a volt Tsz-majorok (Erdőhát, 
Kismarton, 400-as telep, Bulgárház) helyén. Az ezeken található régi gazdasági épületek egy része 
hasznosított, másik részük kihasználatlan, romos állapotú. A település északkeleti részén található 
egy 400 kW-os villamos alállomás. A Gábor-major területén ma is szarvasmarhát tartanak. 

Táji és természeti értékek 

Martonvásár 174 hrsz-ú ingatlanán található Martonvásári park természetvédelmi terület országos 
védelem alatt áll, egyben az országos ökológiai hálózatban magterületként van kijelölve. Magterület 
övezetébe tartoznak ezen kívül a Szent László-patak déli települési szakasza melletti gyepterületek. 
Ökológiai folyosó övezetbe tartozik a településtől északra, a Szent László-patak melletti Gábor 
majori erdő, illetve a település déli részén a magterületekkel határos területek egy keskeny sávban. 
A megyei és az országos területrendezési terv a Szent László-patak menti területeket sorolja 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetébe tartozó települési térségként szerepel a Szőlőhegyi utca - Brunszvik út - Dózsa Gy. út - 
Malom utca - Szent László út - Vörösmarty utca területe. 

Településszerkezet 

A Budai út - Fehérvári út és a Ráckeresztúrra vezető út (Szent László út) mentén kialakult ősi utcák 
adják a város gerincét. A későbbiekben ezek között alakították ki többnyire merőlegesen a többi 
utcát. Martonvásár központja a két út találkozásától a kastélyig terjedő terület. A vasúttól nyugatra 
nyúlik ki a volt zártkerti terület (Orbánhegy) és az avval párhuzamosan kiépült utcák.  

A város első utcáin falusias jellegű, mély telkek lettek kialakítva fésűs elrendezésű házakkal. A 
rendszerváltás előtt földszintes sátortetős típusházak, majd egyemeletes családi házak épültek. 
Később jelentek meg a Vásári Pál u. - Mikszáth u. - Váci Mihály u. sorházai. A kilencvenes évektől új 
kertvárosias beépítésű utcákkal bővült a település. Jelenleg is tart a belterület keleti határának új, 
„mediterrán” típusú házakkal való beépítése. A Szent László út és a patak között új, szabadonálló 
ikerházas beépítés is látható. 

Összességében az utcák hálózata és a telkek mérete viszonylag szabályos és egységes a településen. 

Belterületi területhasználat 

A város belterülete jellemzően lakóterület, amelynek karaktere nagyrészt kertvárosias. A város 
lakóterületei lassan bővülnek kifelé. Az intézményi funkciójú épületek többnyire a város 
központjában – a Budai út - Fehérvári út és a Szent lászló út mentén - helyezkednek el, elszórtan 
csak néhány intézmény található. Gazdasági területek a Szent László út folytatásában, a temető 
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északi részénél, a vasút és a Hunyadi út által határolt területen elszórtan, valamint a külterületen a 
volt Tsz majorok helyén vannak. 

A kastélyparkban a kastély mellett különböző épületek helyezkednek el elszórva, melyekben 
mezőgazdasági kutatómunka folyik. Egyes épülethez kisméretű kertek is tartoznak. 

Épületállomány 

Martonvásár központjában falusias jellegű, de eltérő kialakítású (stílusú) épületek találhatók. A népi 
jellegű lakóházak mellett a Kádár-korszakra jellemző típusházak is nagy számban fordulnak elő. Ez 
utóbbi háztípus a település egész területén megtalálható. A nyolcvanas-kilencvenes években 
kialakított utcákban tetőteres, esetenként alápincézett, családi házak találhatók. A rendszerváltást 
követően kialakított területek településképe teljesen eltér a városmagtól, az itt megépült 
földszintes illetve kétszintes házak többsége már „mediterrán” stílusban épült, s szabadon álló 
módon helyezték el őket.  

Az intézményi épületek méretükben is és jellegükben is eltérnek a lakóházaktól. A 
településközpontban lévő épületek közül némelyik zártsorú beépítésű. Az iskolák szabadon álló 
beépítésűek, többemeletesek. Az intézmények jó állapotúak. A lakóterületbe ágyazódott gazdasági 
területek épületei jellemzően földszintes csarnoképületek. A temető melleti ipari csarnokok közül 
néhányat nem használnak, ezért ezek állapota romlik.  

Erdőhát egykori gazdasági épületeinek egy része üresen áll, ezért állapotuk egyre rosszabb. A 400-as 
telep területe teljesen felhagyott, épületei romos állapotúak. Az aszfeltkeverő teleppel szemben 
lévő gazdasági terület szintén használaton kívül van. 

Épített értékek 

A város több műemlékkel is rendelkezik. A Brunszvik-Habsburg-Dreher kastély és parkja, mellette a 
Szent Anna római katolikus templom és a 20. század eleji gyermekotthon, a Nepomuki Szent János 
szobor, a Mária Immakulata szobor a Szent László úton, a vasút melletti későbarokk magtár és egy 
historizáló lakóház tartozik az országosan védett műemlékek közé. Helyi védedem alatt áll a 
Martonvásár temetőjében elhelyezkedő Brunszvik mauzóleum és a Dreher kripta.  

Helyi védelemre több épületet javasoltunk. Ezek egyrészt felújított népi jellegű lakóházak, 
másrészt az egykori városi polgári építészet jegyeit magukon viselő lakó- és közintézmények 
épületei. 

Közlekedés 

A településről elmondható, hogy jól kiépített útkapcsolatokkal rendelkezik a környező térség felé 
minden irányban, területét több országos közút is érinti. A település belterületén halad át a 7 sz. 
főút, a 6204 j. mellékút és a 81108 j. mellékút. Külterületét érinti a felsoroltakon kívül az M7 
autópálya. A település tágabb térségének országos közútja még az M6 autópálya és 8111 j. út. 
Martonvásár területén halad át a MÁV 30a kétvágányú vasúti fővonal Budapesttől Székesfehérvárig, 
a településnek saját vasútállomása van. 

A főutakon és a gyűjtő utakon kívül a lakóutcák szűkek, szabályozási szélességük kicsi. Több út 
burkolatlan, ami a kicsi forgalom miatt nem jelent problémát.  

Martonvásár esetében a település helyi célforgalma mellett jelentős átmenő forgalom is jelentkezik. 
A személygépjármű forgalom mellett a tranzitforgalom a település országos közútjain bonyolódik. 

Az autóbusz megállóhelyek száma és elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok 
követési időközei megfelelőek, változás nem várható. 

Martonvásár környezetében legfontosabb fejlesztés a 7 sz. főút elkerülő szakaszának kiépítése a 
település délkeleti részén. 

Közmű 

Martonvásár közműellátását fokozatosan fejlesztették. Régen csak a villamosenergia ellátás állt 
rendelkezésre, majd a közüzemű vízellátást építették ki, ezt követően a korszerűbb termikus 
energiaellátás lehetőségét biztosító földgázellátás érkezett meg a településre. A szennyvíz 
közcsatornával való elvezetését 2005-ben valósították meg. A vezetékes távközlés kiépítése a 90-es 
években történt, a vezetékes műsorelosztás, a kábel TV hálózat 2004-ban épült ki. 
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Jelenleg a település belterületének döntő hányadán a teljes közműellátás áll rendelkezésre. A 
teljes közműellátásra a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvízelvezetés és a 
földgázellátás biztosított. A külterületen fekvő ingatlanok számára jellemzően a közüzemi 
közműszolgáltatásból csak a villamosenergia ellátást építették ki. A bel- és külterületen jelentkező 
további közműigényt egyedi közműpótló megoldással biztosítják. 

Környezeti állapot 

Martonvásár környezeti állapota közepesnek tekinthető. A levegő szennyezettségét a város mellett 
elhaladó autópálya, a várost átszelő forgalmas 7-es főút, az aszfaltekeverő telep, az MTA 
kutatóintézetének, valamint a kisebb, ipari tevékenységet folytató cégek pontszerű kibocsátása 
idézi elő. A vasút és a településen áthaladó gépkocsi-forgalom jelentős zaj- és rezgésterhelést ró a 
lakóterületre. A talajt a mezőgazdasági termesztés során alkalmazott vegyszerek, az illegálisan 
elhelyezett hulladékok, többek között a veszélyes hulladékok szennyezik. A Gábor majori erdő és az 
északi szántók területe vízerózió-veszélyes térségnek számít, a település területén egyébként 
kisebb felszíni erózió figyelhető meg. A felszín alatti vizeket a szennyvízelvezetéssel nem 
rendelkező (zártkerti) területek veszélyeztetik. A város hulladékgazdálkodási tevékenysége 
megfelelő, a zártkert területén is megoldott a szemétszállítás. 
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

Martonvásár Fejér megyében, Pest megye határán helyezkedik el. A város a Budapest - 
Székesfehérvár közlekedési tengelyen fekszik, megközelítése közvetlenül az M7-es autópályáról és 
párhuzamosan a 7. sz. főútról is lehetséges. A főváros és Székesfehérvár is 25 perc alatt érhető el 
autóval. Továbbá a településen keresztül halad az M7-es és M6-os autópályát összekötő 6204. sz. út, 
melyen az M6 autópálya 12 perc alatt érhető el. Áthalad a településen a Budapest-Székesfehérvár-
Nagykanizsa irányban közlekedő 30-as vasútvonal is, melyen a vonatok rendszeresen közlekednek. 

A város tehát kiválóan megközelíthető, és a fővároshoz való közelsége nagy szerepet játszott 
folyamatos fejlődésében és a nagyközségből várossá való válásában. A város Budapesthez való 
közelsége miatt a fővárosba való ingázás jelentős. 

A településtől 20 km-re helyezkedik el a Velencei-tó, és 85 km-re a Balaton üdülőkörzete. A nyári 
időszakban a Martonvásáron keresztülhaladó közúti forgalom megterhelő a lakosságra nézve. A 
Budai út - Fehérvári út vonalát hivatott tehermentesíteni a megyei területrendezési tervben 
feltüntetett tervezett M11-es elkerülőút. 

A település a Martonvásári járás központja, ahol okmányirodai, közigazgatási és hatósági szerepkört 
is betölt a hozzá tartozó hét településen (Baracska, Ercsi, Gyúró, Ráckeresztúr, Kajászó, Tordas, 
Vál). A városban működik a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, amelynek Baracska, 
Ercsi, Gyúró, Tordas, Ráckeresztúr és Kajászó a tagja, tehát Vál kivételével a kistérség településeit 
foglalja magába. 

Martonvásár alapfokú szociális, oktatási és egészségügyi ellátása a városban megoldott. Az alapfokú 
oktatási feladatokat 2 óvoda és 2 általános iskola látja el, valamint egy Művészeti Iskola is található 
a településen. Az egyik általános iskolában speciális, tanulásban korlátozott gyermekek tanulnak, 
egyben diákotthon is helyet kapott az intézményben. A helyi oktatási intézmények a martonvásári 
gyerekek mellett a környéki - Martonvásári tankerülethez tartozó – települések azonos korú 
gyerekeit is fogadják. Középfokú oktatás nincs a településen, a tanulóknak Érden, a fővárosban és 
Székesfehérvárott van lehetőségük középiskolába járni. 

A város járóbeteg-ellátását a helyi háziorvosi rendelőben, a gyermekek ellátását a gyermekorvosi 
rendelőben biztosítja. A térségben Székesfehérváron van lehetőség kórházi ellátásra. A térségi 
szociális ellátást 2 helyi intézmény is szolgálja: egy idősek otthona és a Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat, mely utóbbi intézmény többek között szociális és gyermekvédelmi feladatokat lát el. 

Martonvásáron az alapellátáson kívül számos szolgáltatás is igénybe vehető. A hiányzó területekre 
(pl. oktatás, munkaerőpiac, kórházi ellátás, egyes szolgáltatások) Budapest és Székesfehérvár 
közelsége jelent megoldást. 
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Martonvásár térségi elhelyezkedése 

Forrás: www.terkepcentrum.hu 

1.2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE 

Martonvásár településszerkezeti tervének alapját a hatályos településszerkezeti terv jelenti, s a 
változások a 170/2004 (IX.13.) sz. határozattal elfogadott, többször módosított település-szerkezeti 
tervhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben tervezett elemként. 

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- M7 – Budapest - Letenye autópálya; 
- 7. sz. – Budapest – Székesfehérvár – Letenye elsőrendű főút; 
- 6204 j. – Ercsi – Martonvásár összekötő út; 
- 81108 j. - Gyúró bekötő út; 
- MÁV 30a kétvágányú - Budapest- Székesfehérvár - vasúti fővonal; 
- 7. sz főút melletti kerékpárút; 
- Szent László-patak; 
- települést átszelő csatornák; 
- 400, 220, 132 kV-os villamosenergia légvezeték; 
- külterületet felszabdaló földutak, fasorok. 

Szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: 

- a település lakóterületi túlsúlya; 
- intézményterületek központi elhelyezkedése; 
- településközpontban elhelyezkedő kastályterület; 
- településtől északra, az Orbán-hegyen található zártkertek; 
- település belterületén, illetve azzal határosan található – környezetre jelentős hatást nem 

gyakorló - gazdasági területek; 
- a Szent László pataktól nyugatra található erdőterületek; 
- vízgazdálkodási terület a Szent László-patak felső szakaszán; 
- külterület szántóföldi túlsúlya; 
- a település keleti részén található beépített területek – gazdasági, és ahhoz kapcsolódó 

lakóterületek Kismartonban és Erdőháton; 
- külterületen mozaikosan megjelenő iparterületek és majorok. 



MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 88 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2014. 
www.vzm.hu 

Új vonalas szerkezeti elemek: 

- 7. sz. főút települést délről elkerülő szakasza; 
- a település keleti határában futó M11 út; 
- tervezett kerékpárút Tordas és Ercsi irányába; 
- fasorok. 

Új szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: 

- településközpont területek kijelölése a sűrűsödött városközponti területeken; 
- a település nyugati és keleti részén kertvárosias lakóterületek kijelölése; 
- kereskedelmi, szolgáltató területek kijelölése a vasút, valamint a 6204 j. út mellett; 
- nagy szántóterületek kijelölése a településtől délre, az M7 autópály csomópontjának két 

oldalán, illetve a település nyugati és keleti határában; 
- új rekreációs területek a Szent László-patak mentén (a vasúttól északra, a horgásztavak 

mellett, illetve a település déli határában). 

Külterület: 

Martonvásár a Váli-víz síkja kistájon a Szent László-patak völgyében, utak csomópontjában fekvő 
település. A táji környezetet meghatározzák a domborzati, vízrajzi és egyéb természeti 
adottságokhoz alkalmazkodó területhasználati foltok, a kiváló termőhelyi adottságok, a beépített 
területek, valamint az azokat összekötő, elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek.  

A területhasználatok meghatározásánál fontos szempont a meglévő állapotokhoz való 
alkalmazkodás, azonban a településszerkezeti terven jelölt változások nem jelentenek minden esetben 
valódi változtatásokat. A tájszerkezet kialakításánál hosszabb időtávon cél az árutermelő mezőgazdasági 
jelleg megőrzése, illetve gazdasági terülek kijelölése. A szántókat kísérő véderdők és fasorok 
megtartandók. A szerkezeti terven jelölt helyeken fasorok, erdősávok telepítendők. 

A településképet jelentősen meghatározzák a domborzati adottságok mellett a termőhelyi adottságok, így 
alakulhatott ki az évszázadok óta jellemző árutermelő mezőgazdasági jelleg. A település legnagyobb 
területfelhasználása az általános mezőgazdasági terület, melynek nagy része kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület. A településszerkezeti terv új mezőgazdasági területet jelöl a településtől délre található – 
volt lakóterületi fejlesztési – területen; az M7 autópályától délre található – fejlesztésnek kijelölt ipari – 
területen; továbbá a korábbi szélerőművek számára kijelölt területen a város nyugati és keleti határában. 

A szántóföldi jellegtől a Szent László-patak két oldalán fekvő termőterületek térnek el: a patak keleti felén 
fekvő, a településtől északra Tordas határáig, az Orbán-hegyen húzódó volt zártkerti területek; illetve 
a patak nyugati oldalán fekvő erdőség, ami közvetlen kapcsolattal rendelkezik a Beethoven parkkal. A 
volt zárkerti területeken a településszerkezeti terv megerősíti a kertes mezőgazdasági területeket. 
E zártkerti területek nagy változatosságot mutatnak. Az erdőterületek jelentős része kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület. 

A patak és környezete az Ökológiai Hálózat részét képezik, ezért a mellette található természetközeli 
területfelhasználások fenntartására a vízminőségvédelem és a biodiverzitás megőrzése szempontjából 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A patak felső folyásánál horgásztavak találhatók. A terv megerősíti a 
kastélykert területén található, annak szerkezetét meghatározó tavat. 

A település külterületét tagolják a fentieken túl a majorok, illetve egyéb gazdasági területek. Két 
legnagyobb külterületi major a megyehatárhoz közel fekvő Erdőhát és Kismarton, ahol korábban a 
mezőgazdasági műveléshez, illetve terményfeldolgozáshoz kapcsolódó épületek mellett az ott 
dolgozók számára kialakított lakóépületek találhatók. A belterülettel határosan jellemzően 
kereskedelmi szolgáltató területek kerültek kijelölésre (iparterületek és mezőgazdasági területek 
átsorolásával), a 6204. j. mellékút nyugati oldalán található iparterület kivételével, mely körül 
véderdő került kijelölésre a település és a turisztikai rekreációs terület irányába. 

Jelentős iparterület került megerősítésre a településszerkezeti terven az M7 autópályától északra, a 81108. 
j. bekötőút két oldalán, illetve Erdőhát északi részén. 

Kismarton és Erdőhát volt majorsági területeit továbbra is a gazdasági területek túlsúlya jellemzi, bár a 
terv a lakóterületeket falusias lakóterületként jelöli. Ehhez kapcsolódóan a településszerkezeti terv 
zöldterületet jelöl Erdőhát központi részén. 

A településszerkezeti terv további gazdasági területeket határoz meg külterületen: mezőgazdasági üzemi 
területként jelöli a Gábor-major területét, a Szent László-patak alsó szakaszán, a pataktól nyugatra eső kis 
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gazdasági területet; továbbá a meglévő hagyományokra támaszkodva kereskedelmi, szolgáltató területként 
került ábrázolásra a halastavaktól nyugatra eső terület. Különleges terület – büntetésvégrehajtási terület 
területfelhasználási egységbe került a 81108. j. mellékút nyugati oldalán fekvő terület. 

A külterületen különleges beépítésre nem szánt területbe sorolja a turisztikai és rekreációs területeket a 
Szent László-patak mentén: a település északi részén a horgásztavak közelében, a vasúttól északra, 
valamint a település déli határában. 

A település a jövőben a helyi értékekre, kiváló termőhelyi adottságra alapozva kívánja a fejlődését 
biztosítani. Ennek megfelelően kerültek átgondolásra a belterületbe vonható területek elhelyezkedése és 
nagysága. A település a korábbinál visszafogottabb belterületi, lakóterületi, illetve gazdasági fejlesztéseket 
tervez. 

Belterületek: 

Martonvásár első két utcája - Fehérvári út és a Szent László út - a Szent László-patak mellé települt 
egymásra merőlegesen, melyre nyílnak a többi lakóutcák. A város később a Fehérvári út ill. Budai út két 
oldalán terjeszkedett északkelet-délnyugati irányba. A település szerkezete megőrizte „kereszt” alakját. 
A vasúttól nyugatra nyúlik ki a volt zártkerti terület – Orbánhegy – és az azzal párhuzamosan kiépült 
utcák. A Szent László út északi végénél épült meg a Brunszvik-kastély. Az utcákat a sík területen 
szabályos derékszögű szerkezetben alakították ki. Megfigyelhető, hogy a településmagban, illetve az 
ahhoz közeli területeken falusias jellegű, mély telkek lettek kialakítva fésűs elrendezésű házakkal. 
A hosszú telkek a bennük lévő kertekkel háztáji gazdálkodást tettek lehetővé. A városközponttól 
távolabb eső utcák telkei ezeknél valamivel rövidebbek, így a Brunszvik út - Orgona u. közötti 
városrészen és a patak alatti településrészen. A falusias jellegű részeken a lakóházak oldalhatáron 
állnak, a legrégebbi utcarészeken utcavonalas beépítésben. 

A településszerkezeti terv megerősíti a Budai út és Szent László út csomópontjában a 
településközpont területeket, illetve a településszerkezeti szempontból fontos utcákkal - Szent 
László út, Budai út, Fehérvári út, Rákóczi Ferenc u. – párhuzamosan, az intézményekkel, 
szolgáltatásokkal biztosított területen, ahol sűrűbb a beépítés új településközpont területeket jelöl 
a terv. 

A település hagyományos beépítésű lakóterüleit a településszerkezeti terv falusias lakóterületként 
jelöli, jellemzően a település középső részén. A kertvárosias lakóterületek a település új beépítésű 
részei, melyek távolabb helyezkednek el a településközponttól, a település korábban beépült 
településmagjától. 

Újabb területek beépítésre való kijelölése, korábbi bővítések átgondolása, a beépítés intenzitásának 
növelése az igények figyelembe vételével és a jelenlegi településszerkezethez való 
alkalmazkodással lehetséges. Fejlesztési területet jelent a Béke utca és Estike utca összekötésével 
kialakuló új lakótömb, valamint a Béke utca nyugati végében jelölt lakótömb. 

A terv a belterületi gazdasági területeket kereskedelmi szolgáltató területbe sorolja. Új 
kereskedelmi, szolgáltató területként jelenik meg az Ady Endre utca végében kijelölt terület. Az 
MTA Kutatóközpont gazdasági telephelyét a kastélyparktól nyugatra különleges terület – 
mezőgazdasági üzemi területként jelöli a településszerkezeti terv.  

A településszerkezetet jelentősen meghatározza a településközpontban található, 
természetvédelmi oltalom alatt álló kastélypark. A temető és a sportpálya különleges 
területfelhasználásba kerültek. A belterületi zöldfelületek méretük következtében közkertként 
lettek kijelölve.  

1.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

1.3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

1.3.1.1 . Kertvárosias lakóterület (Lke) 

A városmagtól távolabb eső, újabb beépítésű lakóterületeket kertvárosias lakóterületként 
szabályoztuk. Kertvárosias lakóterület övezeteiben legfeljebb négylakásos lakóépületek helyezhetők 
el – kivételt jelentenek ez alól az Illyés Gyula tér környékén elhelyezkedő sorházak telkei. Mivel az 
elmúlt évtizedek újabb beépítései következtében a megnövekedett számú személyautó használata, 
közterületi parkolása komoly gondokat okozott, ezért kertvárosias lakóterület építési övezeteiben 
előírásra került, hogy – lakó rendeltetés esetén – két vagy több lakó rendeltetési egységet magába 
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foglaló épület építése esetén a beépíthető alapterületből rendeltetési egységenként legalább 20 m2 
kizárólag gépkocsitároló céljára alakítható ki és használható fel. Ezen előírással az önkormányzat a 
jövőben meg kívánja akadályozni, hogy társasházak építése esetén az ide költöző családok 
személyautói kizárólag a közterületen parkoljanak – jelentős torlódást okozva az érintett területen. 
Fontos továbbá, hogy mivel ezen területeken nem jellemző az állattartás, az övezetekben - Lke1* 
övezet kivételével – állattartó épületet tilos elhelyezni. 

Martonvásár hagyományos építészetére az oromfalas épületek jellemzők. A város önkormányzata a 
továbbiakban is előnyben kívánja részesíteni ezt a fajta épülettípust, ezért az építési övezetek 
többségében (Lke1, Lke1*, Lke2, Lke3 övezetek) a megengedett legnagyobb épületmagasság – 
oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel 
túlléphető. (Erre azért volt szükség, mert a 2013. január elsején hatályba lépett OTÉK módosítások 
bevezették az épületmagasság fogalmát, melynek számítása során a magasságba az egyes épületek 
homlokzatainak összfelülete számít bele, így az adott párkánymagasságú oromfalas épület magasabb 
épületmagassággal rendelkezik, mint az azonos párkánymagasságú sátortetős vagy „mediterrán” 
épület.) 

Martonvásáron a kertvárosias lakóterületként jelölt területek döntő többsége Lke1 építési 
övezetbe. Ezen övezetben – a hagyományos beépítési módhoz illeszkedő – oldalhatáron álló beépítés 
került előírásra, 30% legnagyobb megengedhető beépíthetőség és 5,0 m épületmagasság mellett. Az 
építési övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 800 m2. Fontos megjegyezni, hogy az építési 
övezeten belül, a város szélén elhelyezkedő, Lke1* övezetbe tartozó építési telkeken legfeljebb 
bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület is elhelyezhető. 

A Budai út - Deák Ferenc utca – Széchenyi István utca – Váczi Mihály utca által határolt tömb 
jelenleg igen ritkán beépített, azonban a város intézményi fejlesztéseit követően a terület 
felértékelődhet, s a városközponthoz kapcsolódóan a telekstruktúra és a beépítési intenzitás 
egyaránt megváltozhat. Ezen folyamat lehetőségének megőrzése érdekében a tömbbelső a „telek be 
nem építhető részeként” került kijelölésre, az elépítés megakadályozása miatt. (Így megmarad a 
lehetőség, hogy a későbbiekben új utcanyitással illetve a telekcsoport újraosztásával meginduljon a 
terület fejlődése.) 

Lke2 építési övezetbe tartoznak a Rózsa utca nyugati oldalán elhelyezkedő lakótelkek. A terület 
speciális helyzetű, hiszen míg az utca keleti oldalán elhelyezkedő teleksor tradicionálisan a 
belterület része, addig az itt elhelyezkedő telkek sokáig az egykori zártkert, az Orbánhegy része 
voltak. Ennek megfelelően a terület telekstruktúrája sem a hagyományos lakóterületekéhez hasonló 
képet mutat, hanem a zártkerti telkekből visszamaradt hosszú, keskeny (10-16 m széles) telkek 
sorakoznak egymás mellett. Fenti okokból kifolyólag Lke2 övezetben csak legalább 13 m széles 
építési telek építhető be, s telkenként kizárólag egy épület helyezhető el. (A telekszélességeket 
vizsgálva a 13 m széles beépíthető telekméretet a kialakult telekstruktúra tette indokolttá. A 
területen mindössze egy olyan beépíthető telek van, melynek szélessége nem éri el a 14m-t. Az 
ezzel szomszédos telkek azonban 14-16 m szélesek, így nagyobb beépíthető telekméret 
meghatározása esetén sincsenek rákényszerítve a telekegyesítésre, így a köztük elhelyezkedő 
keskenyebb telek hosszú távon is parlagként maradt volna ott a kertvárosias környezetben. Éppen 
ezért az önkormányzat úgy határozott, hogy a város hosszú távú érdeke, és a rendezett utcakép 
miatt engedi a telek beépíthetőségét, s a minimális beépíthető telekszélességet 13 m-ben határozza 
meg.) Szintén a telekalakítás, s a rendezettebb telekszerkezet érdekében került előírásra, hogy a 
telkek Mk övezethez csatlakozó határán - tehát az Orbánhegy felé néző hátsó telekhatáron – a 
telekosztás úgy is végrehajtható, hogy a megosztott telek kisebb, mint 800 m2. Ennek 
következtében az Orbánhegyi utcáról nyíló, ám a tervezett belterülethatár mentén megosztott 
telkek 50-100 m2 nagyságú darabjai eladhatók, s összevonhatók a Rózsa utca telkekkel. 

Önkormányzati kérésre előírásra került továbbá, hogy azért, hogy a keskeny telkeken épülő 
oldalhatáron álló lakóépületek ne zártsorú beépítésűként jelenjenek meg, ezért az övezetben ne 
kerüljön rögzítésre kötelező építési vonal. Az előkerti építési határvonal így 5 m-ben került 
meghatározásra, az utcaszakasz beépítettségétől függetlenül. Lke2 építési övezetben oldalhatáron 
álló beépítés került előírásra, 30% legnagyobb megengedhető beépíthetőség és 5,0 m 
épületmagasság mellett. Az építési övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 1000 m2. 

Lke3 építési övezetben a város déli részén elhelyezkedő „lakópark” területe (Estike utca, Boglárka 
utca, Gólyahír utca, Pipacs utca, Százszorszép utca) került. A terület többségében beállt képet 
mutat – csupán néhány üres telek található rajta. Az övezetben szabadon álló beépítés, 30%-os 
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beépítettség és 5,0 m épületmagasság került meghatározásra, a legkisebb kialakítható telekméret 
800 m2. Az övezet telkein kizárólag egy fő rendeltetésű épület helyezhető el. 

Lke4 építési övezetbe került a város északi részén elhelyezkedő autópálya-mérnökség szolgálati 
lakásainak telke, mely nagy mérete és speciális beépítése – szabadon álló, kétemeletes épületek - 
miatt önálló övezeti besorolásba került. Az övezetben szabadon álló beépítési mód, 20%-os 
beépítettség, 6,0 m épületmagasság került meghatározásra, a legkisebb kialakítható telekméret 
3000 m2. 

Lke5 építési övezetbe tartozik a városközponttól nyugatra elhelyezkedő sorházak területe (Vasvári 
Pál utca, Mikszáth Kálmán utca, Illyés Gyula tér, Váczi Mihály utca). Mivel az esetek többségében a 
sorházak lakásai önálló helyrajzi számmal rendelkező telken állnak, így az építési övezetben 
zártsorú beépítés került előírásra. Azonban azért, hogy a meg nem osztott telkeket ne építhessék be 
egészen az utak mentén, előírásra került, hogy a meglévő rendeltetési egységek száma nem 
növelhető, továbbá az épületegységek között kialakult épülethézag megtartandó. Lke5 övezetben 
30%-os beépítettség, 5,5 m épületmagasság és 250 m2 legkisebb kialakítható telekméret került 
meghatározásra. (A 250 m2 nagyságú telekméret a sorházak telkeinek megoszthatósága miatt 
szükséges, azonban az építési telkek elaprózódásának megakadályozása miatt előírásra került, hogy 
az építési telkek kizárólag a meglévő rendeltetési egységek leválasztása céljából oszthatók meg.) 

Fentiek mellett a településszerkezeti terven kertvárosias lakóterületként jelöltük a település déli 
részén a Szent László-patak nyugati oldalán elhelyezkedő illetve délnyugati részén a Béke utca 
folytatásában elhelyezkedő területet, azonban ezen területek – távlati fejlesztési területként – 
építési joggal nem rendelkező Má2 övezetként szabályoztuk. 

1.3.1.2 . Falusias lakóterület (Lf) 

Martonvásár területén a város korai időszakában kialakult, hagyományos lakóterületeket soroltuk 
falusias lakóterület területfelhasználásba, melyeken legfeljebb két lakás helyezhető el. Falusias 
lakóterület építési övezeteibe tartoznak a városközponti területekkel szomszédos lakóterületek, 
továbbá a Budai út két oldalán elhelyezkedő, a vasúttól északra található területek és a város déli 
részén, a Szent László út nyugati oldalán elhelyezkedő lakótömb (Jókai Mór utca, Vörösmarty Mihály 
utca). 

Falusias lakóterület építési övezeteiben az épületmagasság egységesen 5,0 m-ben került 
meghatározásra, azonban a város hagyományos oromfalas építészetét megőrzendő a megengedett 
legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L 
értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel túlléphető. (részletes indoklás ld. 1.3.1.1. fejezet) A falusias 
jelleg megőrzése miatt előírásra került továbbá, hogy a megengedett legnagyobb épületmagasság 
földszintes gazdasági épületek esetében is túlléphető 1,5 m-rel – abban az esetben, ha az 
közterületi irányból takart és nem rontja a településképet. A falusias jelleg megőrzése céljából 
továbbá az övezetek többségében bruttó 50 m2 alapterületű állattartó épület is elhelyezhető. 
Kivételt jelent ez alól az Lf1 övezetbe tartozó telkek városközpont közelében elhelyezkedő része - a 
telkek megkülönböztetésére az övezet azon telkeit, melyeken állattartó épület is elhelyezhető, Lf1* 
övezetként jelöltük – valamint az Lf3 övezet, melybe Erdőhát és Kismarton sorházai tartoznak. 

Lf1 építési övezetbe került a városban elhelyezkedő falusias lakóterületek döntő többsége, 
Erdőháton a Kuti András utca nyugati oldala, valamint Kismartonban 4 telek. Az övezetben 
oldalhatáron álló beépítés, 30%-os beépítettség, 5,0 m épületmagasság került meghatározásra, a 
legkisebb kialakítható telekméret 800 m2. 

Lf2 építési övezetbe került a város déli részén, a Vörösmarty utca két oldalán elhelyezkedő 
lakótömb, valamint Erdőháton, a Kuti András utca keleti oldalán található lakótelkek. Az övezetben 
oldalhatáron álló beépítés, 25%-os beépítettség, 5,0 m épületmagasság került meghatározásra, a 
legkisebb kialakítható telekméret 1200 m2. 

Lf3 építési övezetbe Erdőhát és Kismarton többlakásos lakóépületei kerültek. Az övezetben – a 
jelenlegi beépítésnek megfelelően – szabadon álló beépítés, 30%-os beépítettség, 5,0 m 
épületmagasság került meghatározásra, a legkisebb kialakítható telekméret 1200 m2. 

1.3.1.3 . Településközpont terület (Vt) 

A városközpontot, a Budai út belső szakasza menti területeket, valamint a Brunszvik út – Bajcsy-
Zsilinszky Endre u. – Magtár utca által határolt telektömböt településközpont területként 
szabályoztuk. A kijelölt településközpont területek együtt összefüggő központi szerepet töltenek be 
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a város életében – kivételt jelent ez alól a vasútállomás mellett elhelyezkedő Pápay Ágoston Iskola 
tömbje. A településközpont területek építési övezetei alapvetően két részre oszthatók: a tényleges 
városközpont a Vt1, Vt2 illetve Vt5 építési övezetekbe került, míg a Vt3, Vt4 és Vt6 építési 
övezetekben a városközponttól távolabb elhelyezkedő, ám központi funckióval bíró területek 
kerültek. A Vt5 építési övezet a tényleges városmag, míg a Vt1 és Vt2 építési övezetek a tágabban 
értelmezett városközpontot alkotják. 

Vt1 építési övezetbe tartozik a Budai út és a Brunszvik út mentén húzódó területek, a Deák Ferenc 
utca - Széchenyi utca által határolt tömb, valamint a Kossuth Lajos tér északi része. Az övezetben 
oldalhatáron álló beépítési mód, 40%-os beépítettség, 5,0 m épületmagasság került meghatározásra, 
a legkisebb kialakítható telekméret 800 m2. Bár a megengedhető legnagyobb épületmagasság – a 
szomszédos lakóterületekhez igazodó módon – 5,0 m-ben került meghatározásra, azonban ezen 
érték nem lakó rendeltetés esetén 1,0 méterrel túlléphető. A hagyományos helyi építészeti stílus 
megőrzése érdekében meghatározásra került továbbá, hogy oromfalas épület esetén az oromfal 
területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 1,5 méterrel túlléphető. (részletes indoklás ld. 
1.3.1.1. fejezet) 

Vt2 építési övezetbe a Fehérvári út déli oldalán, a Szent László-patak mellett elhelyezkedő 
tűzoltószertár és környezete tartozik. Az övezetben szabadon álló beépítési mód, 40%-os 
beépítettség, 6,0 m épületmagasság került meghatározásra, a legkisebb kialakítható telekméret 
2000 m2. Mivel ezen terület intézményi vagy kereskedelmi, szolgáltató célterület, ezért az övezet 
telkein lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 

Vt3 építési övezetbe tartozik a Malom utcában, a városközpont szomszédságában elhelyezkedő 
többemeletes lakóépületek területe. Az övezetben szabadon álló beépítési mód, 30%-os 
beépítettség és 9,0 m épületmagasság került meghatározásra. A legkisebb kialakítható telekméret 
1000 m2-ben került meghatározásra, így szükség esetén a terület a társasházak között megosztható. 

Vt4 építési övezetbe tartoznak a város oktatási intézményei: az általános iskola és óvoda környéke, 
valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcában található Pápay Ágoston Iskola tömbje. Az övezetben szabadon 
álló beépítési mód, 25% beépítettség került előírásra, a kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2. 
A legnagyobb épületmagasság 10,5 m, mely sportcsarnok építése esetén 3,0 m-rel túlléphető.  

Vt5 építési övezetbe tartozik a városmag területe: a Dózsa György út két oldala, valamint a Budai 
déli oldala a Deák Ferenc utca és a Szent László út közötti szakaszon. Az övezetben a városközpont 
egységes megjelenése miatt szigorú előírások kerültek rögzítésre, melyeket az önkormányzat 
fontosnak tartott a városközpont fejlődése érdekében. Vt5 építési övezetben utcavonalas beépítés 
került előírásra, kivételt tenni csupán a 24 m-nél szélesebb vagy a közfunkciót ellátó intézményi 
rendeltetésű épület esetén lehet – ezen épületek esetén az önkormányzat biztosítani akarta a 
teresedés kialakíásának lehetőségét. Új épület kizárólag 35-45°közötti utcafronti tetőhajlásszöggel 
építhető, az építés esetén az épület földszintjének utcafronttal határos épületrészében lakó 
rendeltetés nem helyezhető el, továbbá az utcafronti párkánymagasság kizárólag 6,0 m és 7,5 m 
közötti érték lehet. Az övezetben zártsorú beépítési mód, 50%-os beépítettség, 7,5 m 
épületmagasság került meghatározásra, a legkisebb kialakítható telekméret 800 m2. 

Vt6 építési övezetbe került a Vasvári Pál utca – Széchenyi István utca kereszteződésében 
elhelyezkedő félig megépített épület, mely beruházás évekkel ezelőtt félbeszakadt. A félkész 
épület jelentősen rombolja a településképet, és a hatályos szabályozási terv nem megfelelő 
beépítési paraméterei nem segítik elő az építkezés befejezését. Fenti állapot megszüntetése 
érdekében a telek külön övezetbe került, így a terület - az épület esetleges befejezését követően –
központi funkciókkal szolgálhatja ki kertvárosi környezetét. Az övezetben zártsorú beépítési mód, 
60%-os beépítettség, 7,5 m épületmagasság került meghatározásra, a legkisebb kialakítható 
telekméret 2000 m2. A terület beépítettsége miatt az övezetre vonatkozóan előírásra került, hogy 
az OTÉK-ban meghatározott kötelező parkolóhelyek telken kívül, a közterületen is kialakíthatók. 

Fontos megjegyezni, hogy a város fejlődése érdekében a településközpont területek építési 
övezeteinek mindegyikében előírásra került, hogy nem lakó rendeltetés esetén az OTÉK-ban 
meghatározott kötelező parkolóhelyek telken kívül, a közterületen is kialakíthatók. (Intézményi 
rendeltetés esetén a parkolóhelyek 100%-a, egyéb nem lakó rendeltetés esetén a parkolóhelyek 
70%-a helyezhető el a közterületen.) 
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1.3.1.4. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

A város környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági területeit többségében kereskedelmi, 
szolgáltató terület építési övezeteibe soroltuk.  

Gksz1 építési övezetbe tartoznak a temetőtől északra elhelyezkedő, a Bajcsy-Zsilinszky utcából 
nyíló gazdasági területek. Az övezetben a kistelkes, meglévő gazdasági vállalkozások megőrzése a 
cél, így szabadon álló beépítési mód, 50% beépítettség, 6,0 m épületmagasság került előírásra, 1000 
m2 legkisebb kialakítható telekméret mellett. 

Gksz2, Gksz2* építési övezetbe tartozik a kereskedelmi, szolgáltató területek döntő többsége, 
melyek a városban, illetve annak közvetlen környezetében helyezkednek el. Az övezetben szabadon 
álló beépítési mód, 40% beépítettség, 7,5 m épületmagasság került előírásra, a legkisebb 
kialakítható telekméret 3000 m2. Gksz2* építési övezetbe a Ráckeresztúr felé, a 6204 j. út keleti 
oldalán elhelyezkedő, valamint az Ady Endre utca északi végében kijelölt, a vasúttól délre található 
terület tartozik, melyek a város potenciális beruházási területei. Az Ady Endre utca végében 
elhelyezkedő terület déli részén – a lakóterületek közelsége miatt beültetési kötelezettség került 
előírásra 20 m széles sávban. 

Gksz3 építési övezetbe tartoznak Kismarton és Erdőhát kereskedelmi, szolgáltató területei, továbbá 
az autópályamérnökség és a Szent László-patak mellett elhelyezkedő Vadex Zrt. telephelye. Az 
övezetben szabadon álló beépítési mód, 30% beépítettség, 7,5 m épületmagasság került előírásra, a 
legkisebb kialakítható telekméret 5000 m2. 

A város gazdasági területei fejlődésének biztosítása és az újabb technológiák kiépíthetőségének 
érdekében Gksz2, Gksz2*, Gksz3 építési övezetekben előírásra került, hogy amennyiben az 
alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges, úgy földszintes épület esetében a 
legnagyobb épületmagasság 1,5 illetve  Gksz2* övezetben 3,0 méterrel túlléphető. 

1.3.1.5. Ipari terület (Gip) 

Ipari terület építési övezeteibe kerültek a lakóterületektől távolabb eső (a város határában, 
Erdőhát, Kismarton területein illetve a külterületen elhelyezkedő) gazdasági területek. Ipari terület 
építési övezeteiben - az eltérő építési övezeti, övezeti besorolású szomszédos telek felé eső 
telekhatár mentén – épület csak a telekhatártól legalább 10 m távolságra helyezhető el. 

Gip építési övezetbe tartoznak a város ipari területei. Az övezetben szabadon álló beépítési mód, 
40% beépítettség, 9,0 m épületmagasság került előírásra, a legkisebb kialakítható telekméret 5000 
m2. Gip építési övezetben a technológiai fejlődés miatt egyes épületek esetében az övezetben 
szabályozott épületmagasságnál magasabb épületmagasság válhat szükségessé. Éppen ezért ezen 
építési övezetben előírásra került, hogy földszintes gazdasági épület esetén – ha az alkalmazott 
technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel 
túlléphető. 

Fentiek mellett a településszerkezeti terven ipari területként jelöltük a Kismarton északi 
határában elhelyezkedő meglévő üzem bővítését, azonban ezen területet – távlati fejlesztési 
területként – építési joggal nem rendelkező Má2 övezetként szabályoztuk. 

Gip-e építési övezetbe tartozik a település keleti határában, a 7-es főúttól délre elhelyezkedő 
transzformátorállomás területe. Az övezetben szabadon álló beépítési mód, 10% beépítettség, 6,0 m 
épületmagasság került előírásra, a legkisebb kialakítható telekméret 5000 m2. 

1.3.1.6. Különleges terület 

A terv különleges területfelhasználásba sorolja az egyéb területfelhasználásokba be nem sorolható 
ingatlanok területét – a temetőt, a sportterületeket, a majorokat, valamint a börtönt. 

Különleges terület - temető (K-t) területfelhasználásba került az Orgona utcában található városi 
temető. K-t építési övezetben szabadon álló beépítési mód, 10% beépítettség, 5,0 m épület-
magasság került előírásra, kialakult telekméret mellett. (A legnagyobb épületmagasság 
harangtorony, harangláb építése esetéb 3 méterrel túlléphető.) 

Különleges terület - sportterület területfelhasználásba (K-sp) került a városi sportpálya (Sporttelep 
utca). Az önkormányzat biztosítani akarta a lehetőséget kisméretű sportpályák létrehozatalára, így 
esetlegesen a terület megosztására is, ezért K-sp övezetben szabadon álló beépítési mód, 10% 
beépítettség és 7,5 m épületmagasság mellett a legkisebb kialakítható telekméret 3000 m2-ben 
került meghatározásra. (Sportcsarnok építése esetén az épületmagasság 4,5 m-rel túlléphető.) 
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Különleges terület - mezőgazdasági üzemi terület területfelhasználásba (K-mü) került a 
kastélypark szomszédságában az MTA Kutatóintézete, a település nyugati határában elhelyezkedő 
Gábor-major, valamint a belterülettől délre, a Szent László-pataktól nyugatra elhelyezkedő kisebb 
major. K-mü övezetben szabadon álló beépítési mód, 40% beépítettség, 6,0 m épületmagasság 
került előírásra, a legkisebb kialakítható telekméret 10 000 m2 (1 ha). 

Az építési övezetben előírásra került, hogy amennyiben az alkalmazott technológia miatt nagyobb 
épületmagasság szükséges, úgy földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 
méterrel túlléphető. 

Különleges terület – büntetésvégrehajtási üzem építési övezetként (K-bü) került kiszabályozásra 
az autópályától északra, a 81108 j. út mellett elhelyezkedő börtön területe. Az övezetben szabadon 
álló beépítési mód, 30% beépítettség került meghatározásra, a legkisebb kialakítható telekméret 10 
000 m2 (1 ha). A legnagyobb épületmagasság 6,0 m, azonban a meglévő, 6,0 m-t meghaladó 
magasságú épületek felújíthatók, korszerűsíthetők, átalakíthatók, bővíthetők a kialakult 
épületmagasság mértékéig. 

Különleges terület – kastély terület építési övezetként (K-k) került kiszabályozásra a Brunszvik 
kastély parkjának Kodály Zoltán utcával határos déli része, mely területen a Kiskastély épülete is 
található. A park ezen része beépítésre szánt területként került kiszabályozásra, mely lehetőséget 
biztosít a kastély és kastélypark bemutatásához kapcsolódó idegenforgalmi, valamint az MTA 
kutatási fejlesztéseihez, ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz. Az övezetben szabadon álló beépítési 
mód, 20% beépítettség került meghatározásra, a legnagyobb épületmagasság 7,5 m, a legkisebb 
kialakítható telekméret kialakult. A területen új épület építésénél figyelembe kell venni a védett 
ősfákat, emellett a természetvédelmi és örökségvédelmi védettség alatt álló terület megőrzése 
érdekében a környezethez való illeszkedést látványtervvel kell igazolni, s kertépítészeti tervet kell 
készíteni. 

1.3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A beépítésre nem szánt területek részletes bemutatása a 3.2 fejezetben található. 
(Tájhasználat) 

1.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A kulturális örökségvédelem (védett épületek, műtárgyak, régészeti területek) védelmének és 
további hasznosításának lehetőségeit a kötelezően elkészítendő Örökségvédelmi hatástanulmány 
tartalmazza. 

Martonvásár több évszázados múltra visszatekintő település. Elszórtan található a településen egy-
egy igen régi egykor gazdasági funkciójú épület, melyek a város egykor virágzó mezőgazdasági 
múltjáról árulkodnak. Az egyik a vasút mellett a Kolozsvári utca végén álló késő barokk jegyeket 
viselő volt magtár, mely 1734-ben épült. Ma igen romos állapotú. A Deák Ferenc utca elején, a 
Polgármesteri Hivatal mögött áll a volt malom épülete. Az Emlékezés terén találhatók az egykori 
Dreher uradalom nyitott fa fedélszékű gazdasági épületei (ma Rendezvényudvar). Kismartonban 
látható még a volt lovarda elhagyatott épülete. A településen elszórtan fellelhetők még 
hagyományos népi építészetű lakóházak. Ezek közül többet szépen felújítottak. 

1.4.1. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Az országos nyilvántartás szerint Martonvásáron a következő országos védelem alá eső építészeti 
értékek (műemlék építmények) találhatók: 

Ssz. Név Cím Hrsz Törzsszám 

1. Gyermekkert Dózsa Gy. út 103. 1070/1 10322 

2. Róm. kat. templom 
(Szent Anna templom) 

Emlékezés tere 1076 1718 

3. Nepomuki Szent János-
szobor 

Brunszvik út, 
Templomkert 

1076 1720 

4. Brunszvik–Habsburg–Dreher-
kastély (múzeum) és parkja 

Brunszvik út 2. 174, 175, 176, 211, 
274 

1719 
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5. Magtár Kolozsvári u. 1218 11163 

6. Mária Immakulata-szobor Szent László út 500 1717 

7. Lakóház Szent László út 7. 473 10323 

 

1.4.2. HELYI VÉDELEM 

A város önkormányzata 2004-ben alkotta meg az építészeti örökség helyi védelméről szóló 
rendeletét (8/2004. (IV.15.) Kt. sz. rendelet), melyben temetőben elhelyezkedő Brunszvik-
mauzóleumot és Dreher-kriptát nevezi meg helyi védettként. 

Fentiek mellett a helyszíni bejárás és a településre vonatkozó vizsgálatok elkészítése során 
felmérésre kerültek a település épített értékei, melynek során több épületet javasoltunk helyi 
védelemre. Ezek egyrészt felújított népi jellegű lakóházak, másrészt az egykori városi polgári 
építészet jegyeit magukon viselő lakó- és közintézmények épületei. 

A helyi védelem alatt álló és a helyi védelemre javasolt épületek a településszerkezeti terven és a 
szabályozási terven egyaránt jelölésre kerültek. 

Helyi védelem alatt álló építmények (8/2004. (IV.15.) rendelet alapján) 

Ssz. Cím Hrsz Funkció 
1. Temető (Orgona utca) 1241 Dreher-kripta 
2. Temető (Orgona utca) 1242 Brunszvik-mauzóleum 

 

Helyi védelemre javasolt építmények 

Ssz. Cím Hrsz Funkció 
1. Budai út 3. 674 Lakóház 

2. Szent László út 16. 668 Lakóház 

3. Szent László út 31. 488 Lakóház 

4. Szent László út 33. 489 Lakóház 

5. Orbán-hegy 3112 Présház 

6. Orbán-hegy 3071 Présház 

7. Orbán-hegy 3013/1 Présház 

8. Orbán-hegy 3014/1 Présház 

Az épített értékek vonatkozásában a védett épületeket, a védelem módját, mikéntjét, annak 
hatáselemzését az örökségvédelmi hatástanulmányban dokumentáljuk, a hatályos örökségvédelmi 
rendeletben foglaltak szerinti tartalommal. 

1.4.3. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

Martonvásár területe az országos örökségvédelmi nyilvántartás szerint régészeti területtel érintett. 
A településen található régészeti lelőhelyek pontos elhelyezkedése és kiterjedése a 
településrendezési tervvel párhuzamosan készülő Örökségvédelmi hatástanulmányban kerül 
részletezésre. 

Az országos nyilvántartás szerint Martonvásáron a következő régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

Ssz. Azonosító Név 

1. 21667 Gyermekotthon 
2. 22024 Kismartonpuszta 
3. 22025 Kismartonpuszta II. 
4. 22027, 22028 Belterület, Orbánhegy II. 
5. 22029 Petőfi utca 
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6. 22030 Vörösmarty utca 2-3. 
7. 39123 Balatoni műút, Orbán-hegy I. 
8. 70071 Muránszki-féle vágóhíd és környéke 
9. 70073 Orbán-hegy III., Szőlőhegy 

10. Lelőhelybej. Brunszvik u. (korábban Micsurin u.); 
Kastélypark, Malom u., Kodály u. 

11. Lelőhelybej. Sporttelep 
12. Lelőhelybej. Dózsa Gy. u. 5. 
13. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő I. 
14. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő II. 
15. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő III. 
16. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő IV. 
17. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő V. 
18. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő VI. 
19. Lelőhelybej. Vásártéri-dűlő VII.. 
20. Lelőhelybej. Hosszúréti-dűlő 

 
Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza. 

1.5. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

A településrendezési eszközök során a következő védelmi és korlátozó elemeket kellett figyelembe 
venni: 

1.5.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

A településszerkezeti terv 100-100 m széles védősávot jelöl ki az M7 autópálya út tengelyétől 
számítva.  

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos 
közutak esetében: 

- 7. sz. Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút - az út tengelyétől számított 100-100 
m széles területen, 

- 6204 j. Ercsi-Martonvásár országos összekötő út- az út tengelyétől számított 50-50 m széles 
területen 

- 81108 j. Gyúró bekötőút - az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi vasútvonal 
esetében: 

- MÁV 30a kétvágányú vasúti fővonal Budapest – Székesfehérvár - a vasút tengelyétől 
számított 50-50 m széles területen 

1.5.2. KÖZMŰ TERÜLETEK  

Az alábbiakban a közmű infrastruktúra elemeiként kerülnek bemutatásra az azokhoz kapcsolódó 
védőterületek és védősávok. 

Villamosenergia ellátás 

- 400 kV-os villamosenergia légvezeték 40-40 m-es biztonsági övezettel; 
- 220 kV-os villamosenergia légvezeték 25-25 m-es biztonsági övezettel; 
- 132 kV-os villamosenergia légvezeték 19-19 m-es biztonsági övezettel; 

Gáz- és hőenergia ellátás 

- nagy-középnyomású gázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezettel. 

Csatornázás, vízelvezetés 

- a települési szennyvízátemelők, a műtárgytól mért 20 m-es védőtávolsággal 
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1.5.3. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK  

Az alábbiakban Martonvásár területét érintő táji és természetvédelmi, örökségvédelmi 
jogszabályokból és egyéb magasabb rendű tervekből eredeztethető korlátozások kerültek 
összegzésre. 

Táji- és természeti védelem 
A táji és természetvédelmi területek korlátozásairól a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek, a 
területeken végezhető tevékenységek ezek alapján határozhatók meg. 

Táj- és természetvédelmi területek: 
− Országos Ökológiai Hálózat 

o Magterület övezete 
o Ökológiai folyosó övezete 

− Fejér Megye Területrendezési terve – Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
− Országos jelentőségű védett természeti terület 
− Természetközeli vízfolyások védőtávolsága: partvonaltól mért 50-50 méter 

Örökségvédelem 
A helyi védelem alatt álló, a helyi védelemre javasolt épületekre, műtárgyakra vonatkozó 
korlátozásokról a helyi építési szabályzat, az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet és 
az örökségvédelmi hatástanulmány rendelkezik. A régészeti területek korlátozó előírásairól a 
vonatkozó jogszabályok rendelkeznek, az érintett területeken végezhető tevékenységek ezek 
alapján határozhatók meg. 

Örökségvédelmi területek: 

− Műemlékek és műemléki környezetük 
− Helyi védelem alatt álló épületek 
− Helyi védelemre javasolt épületek 
− Régészeti területek 

Egyéb korlátozások 

Fentieken túl további korlátozokat jelentenek a Fejér megye Területrendezési tervének 
elfogadásáról szóló 1/2009 (II. 13.) K.R.SZ.rendelet rendelkezései, ezen belül is a Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezete (M-3), a Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3), 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Magterület övezete (Ö-1), Ökológiai folyosó 
övezete (Ö-2), Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2), Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
(E-2), Történeti települési terület övezete, Rendszeresen belvízjárta terület övezete.  

2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
2.1. TERVI ELŐZMÉNYEK 
2.1.1. 2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL (OTRT)4 

A törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a 
műszaki-, infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 

Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó 
szabályokat e törvény rendelkezésével összhangban kell kialakítani. Az összhang megteremtése 
érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési) területrendezési tervek készítésénél az 
OTrT egymásra épülő területfelhasználási kategória rendszert hozott létre. Így az országos 
területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási 
kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályban (OTÉK - 253/1997. /XII.20/ 
Korm. rendelet) meghatározott települési területfelhasználási egységeket lehet kijelölni. Ezáltal az 

                                                 

 
4 Módosítva a 2008. évi L törvénnyel 
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OTrT lehetővé teszi azt, hogy az országos övezetek határai a kiemelt térségi, megyei és a települési 
szintű területrendezési tervekben pontosíthatók legyenek. (OTrT 1-4 §.) 

A törvény szellemének megfelelően a jogalkotó létrehozta az országos térségi területfelhasználási 
kategóriákat (OTrT 5.§.) és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat (OTrT 6.§.): 

Országos területfelhasználási kategóriák a következők: 
a)legalább 1000 ha területű térségek: 

• erdőgazdálkodási térség, 
• mezőgazdasági térség, 
• vegyes területfelhasználású térség, 
• települési térség, 

b) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
• vízgazdálkodási térség, 
• építmények által igénybe vett térség, 
• települési térség. 

Az OTRT Szerkezeti Terve Martonvásár közigazgatási területén az alábbi térségi területfelhasználási 
kategóriákat határozza meg: 

 Mezőgazdasági térség: 
„Országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló 
területek találhatók.” A szerkezeti terv Martonvásár egész külterületét mezőgazdasági 
térségként kezeli. Az OTRT 6.§. (1) bekezdésének b) pontja alapján a mezőgazdasági térséget 
legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni. 

 Települési térség: 
„Országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a település belterülete, valamint a belterületen 
kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak.” A területfelhasználási kategória a 
település jelenlegi belterületére terjed ki. Az OTRT 6.§. (1) bekezdésének d) pontja alapján a 
települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni. 

 Építmények által igénybevett térség: (Országos műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi 
építmények) 

 „Az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok, valamint és 
egyedi építmények tartoznak.” 

A szerkezeti terv a település főbb útjait, a 400kV-os, és a 220 kV-os vezetéket sorolja ebbe a 
térségbe. Az OTRT 6.§. (1) bekezdésének f) pontja alapján más térségi területfelhasználási 
kategóriába nem sorolható, valamint a (2) bekezdés f) pontja szerint az építmények által 
igénybevett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe 
kell sorolni. 
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Az Országos Területrendezési terv mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, a 
villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, valamint a nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezetékek térbeli rendjét. 

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések 
településszerkezeti tervében kell meghatározni. 

Az országos területfelhasználási térségeken belül az OTRT 12.§. (1) bekezdésében az alábbi térségi 
övezeteket hozta létre és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat (OTRT 13.§. – 16.§.): 

- Országos ökológiai hálózat övezete; 
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- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete; 
- Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete; 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete; 
- Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete; 
- Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete; 
- Országos vízminőség-védelmi terület övezete; 
- Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-

elhárítási célú szükségtározók területe; 
- Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete. 
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Martonvásár közigazgatási területén az OTRT által meghatározott országos térségi övezetek közül az 
alábbi övezetek találhatók: 

Országos ökológiai hálózat övezete:  
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak 
olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és 
azok kapcsolatait nem veszélyezteti.  
Az övezetben bányászati tevékenységet 
folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
lehet.  
Az országos ökológiai hálózat övezetét a 
kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, 
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.  

Ide tartozik a Szent László-patak és 
környezetének a település területére eső 
szakasza és a kastélypark. 
 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete:  
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, 
területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
Ide tartozik a település külterületének 
északkeleti része. 
  

 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete: 

A településrendezési eszközökben a jó 
termőhelyi adottságú szántóterület öveze-
tét a mezőgazdasági terület területfel-
használási egység kijelölésénél figyelembe 
kell venni. 

 

A település közigazgatási területének 
délnyugati és középső része tartozik az 
övezetbe.  
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Országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete: 
- csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória jelölhető ki, 
amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 
értékek fennmaradását nem veszélyezteti  

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

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

- Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

- Az övezetben közművezetékeket és 
járulékos közműépítményeket tájba 
illesztett módon, a tájképvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával - beleértve a 
felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni.  

Martonvásár természetközeli élőhelyei és 
a kastélypark tartozik ebbe a 
kategóriába. 

 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete: 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet. 
A település külterületén, a szántók 
között elszórtan található erdősávok 
területe. 
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Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete 
Az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek 
övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt 
térség és a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 
Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket, és a helyi építési 
szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 
A Hunyadi út folytatásában található 
mezőgazdasági területek tartoznak az 
övezetbe. 

 

2.1.2. FEJÉR MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

Jóváhagyva a 1/2009. (II. 13.) számú rendelettel  
Tervező: Váti Kht.  

A megye szerkezeti terve meghatározza a megyei területfelhasználás rendszerét, a 
településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastrukturális hálózatok és építmények helyét, 
valamint ezek összefüggéseit. 
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A rendelet célja a megye területén az érintett települési önkormányzatok, szakmai, gazdasági és 
társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezési tervben foglaltaknak megfelelően a 
területrendezés alapvető feladatainak és szabályainak megállapítása, a megye egyes térségeiben a 
területfelhasználás feltételeinek és a műszaki-infrastrukturális hálózatok térbeli rendjének 
meghatározása, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, 
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére és védelmére. 

Az országos térségi területfelhasználási kategóriáknak megfelelően hozták létre a megyei 
területfelhasználási kategóriákat, amelyek a következő térségek: 

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség 
c) vízgazdálkodási térség, 
d) városias települési térség, 
e) hagyományosan vidéki települési térség 
f) építmények által igénybe vett térség. 

A megyei területfelhasználási egységek közül az alábbiak találhatók meg Martonvásáron: 

Erdőgazdálkodási térségként jelöli a terv a belterülettől észak-nyugatra található erdőterületet, 
valamint a település közigazgatási határának dél-keleti részén található erdőterületet. Az 
erdőgazdálkodási térségként lehatárolt területet a településrendezési tervekben legalább 85%-ban 
erdőterület kategóriába kell sorolni.  

Mezőgazdasági térségként jelöli a terv Martonvásár külterületének nagy részét. A mezőgazdasági 
térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. 

Martonvásáron vízgazdálkodási térségként a Szent László-patakot és mellékágait, a Martonvásári 
Kastélypark Természetvédelmi Területen található tavat és a település észak-nyugati részén 
elhelyezkedő horgásztavat jelöli a megyei terv. A vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban 
vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

A település belterülete, a belterülettől észak-nyugatra található, M7-es csomópontjában található 
gazdasági területek, valamint a külterületének keleti részén található két gazdasági terület 
(Erdőhát, Kismarton) a városias települési térségbe tartozik. A városias települési térség bármely 
települési területfelhasználási egységbe sorolható. 

Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények:  

Ide tartozik az M7-es autópálya, amely a belterülettől északra szeli át a települést kelet-nyugati 
irányban, valamint a 7-es számú főút, amelynek tervezett elkerülő szakasza a belterülettől délre 
szeli át a települést kelet-nyugati irányban. A település keleti határán fut az M11-es autópálya 
tervezett nyomvonala. A terv az M7-es autópályával párhuzamosan egy nagysebességű vasútvonalat, 
továbbá egy, a település belterületét kelet-nyugati irányban átszelő országos törzshálózati 
vasútvonalat ábrázol. A város közigazgatási területének déli részét érinti egy nemzetközi és hazai 
szénhidrogén szállító vezeték.  

Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények:  

A megyei terv észak felé Tordas, dél felé Ráckeresztúr irányába ábrázol mellékúti kapcsolatot. A 
várost keresztülszeli egy 400 kV-os és egy 120 kV-os átviteli hálózat távvezeték, valamint két térségi 
szénhidrogén-szállító vezeték. 

A Fejér megyei területrendezési terv az alábbi övezeteket határozza meg: 
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Országos övezetek: 

• országos ökológiai hálózat, 
• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 
• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
• országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 
• országos jelentőségű tájképvédelmi terület, 
• kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, 
• kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, 
• felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe, 
• ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, 
• együtt tervezhető térségek, 
• kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 

Térségi övezetek: 
• Országos ökológiai hálózat övezetei: 

- Magterület övezete 
- Ökológiai folyosó övezete 
- Pufferterület övezete 

• erdőtelepítésre alkalmas terület, 
• térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 
• térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, 
• világörökség és világörökség-várományos terület, 
• történeti települési terület, 
• rendszeresen belvízjárta terület, 
• nagyvízi meder, 
• földtani veszélyforrás területe, 
• vízeróziónak kitett terület, 
• széleróziónak kitett terület 

A megyei és országos övezetek közül az alábbiak érintik Martonvásár közigazgatási területét: 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 
területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 

• Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani 
és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi 

adottságú szántóterület övezetét a mező-
gazdasági terület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 
Az övezetbe tartoznak az OTrT-ben kiváló termőhelyi adottságú szántóterület illetve jó termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetébe sorolt területek. A pontosított övezetek területén új beépítésre 
szánt területként csak a belterülettől délre, a Szent László-patak nyugati oldalán elhelyezkedő 
szántóterület közepén kijelölt különleges terület - mezőgazdasági üzem jelenik meg a 
településrendezési eszközökben, mely egy meglévő mezőgazdasági telephely tervben történő 
megjelenítése. A terület az OTrT szerinti Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
tartozik, az övezetek előírásainak a terv megfelel. (Meg kell jegyezni továbbá, hogy a pontosítást 
megelőzően kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét érinti a Kismarton északi 
határában elhelyezkedő ipari terület bővítése is, azonban ez egy meglévő terület bővítése, így 
helyhez kötött beruházásnak tekinthető.) 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
• Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani 

és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 
 
Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre. 
 

 

 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 

 

• Az övezetbe tartozó település település-
szerkezeti tervében csak olyan terület-
felhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi 
építési szabályzatában és szabályozási tervében 
csak olyan építési övezet és övezet hozható 
létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 
értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

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

• Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

• Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
– beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell 
elhelyezni. 

Tájképvédelmi terület övezetében erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és különleges beépítésre nem szánt – 
turisztikai terület területfelhasználás került kijelölésre, mely a tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. Emellett a településrendezési eszközökben jelölt tájképvédelmi területre vonatkozóan 
előírásra került, hogy csak tájba illeszkedő épület helyezhető el, melynek tájba illeszkedése 
látványtervvel igazolandó. 
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Országos Ökológiai Hálózat övezete 

 

Magterület övezete: 
• Az övezetben beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a 

magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
• Fenti 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 természet-
közeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

• 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 helyezhető el. 

• Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

Ökológiai folyosó övezete: 
• Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
• Fenti 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. 

• 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 helyezhető el. 

• Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

Az Országos Ökológiai Hálózat Magterület övezetébe tartozik a Szent László-patak települési szakaszának 
déli részének nagy része, valamint a Martonvásári-park Természetvédelmi Terület egy része. Ökológiai 
folyosó övezetéhez tartozik a Szent László-patak északi szakasza menti területek és a déli szakasz menti 
területek egy része tartozik. 

Az övezetekben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A településrendezési eszközökben 
jelölésre került a magterület és az ökológiai folyosó területe, melyekre vonatkozóan előírásra került, 
hogy csak tájba illő épület helyezhető el, továbbá 1000 m2-nél nagyobb alapterületű épület nem építhető 
– a természeti értékek és a tájkép védelme érdekében. 
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Történeti települési terület övezete 

 

Az OTrT 31/B. § e) pontja alapján az övezetet a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatánál 
nem kell figyelembe venni. 

 

 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

• A rendszeresen belvízjárta terület övezetében 
új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

 
Az övezetbe a Szent László-patak menti területek egy 

része tartozik. A településszerkezeti terv az 
övezet területén új beépítésre szánt területként 
ábrázolja a belterülettől délre, a Szent László-
patak nyugati oldalán elhelyezkedő 
szántóterület közepén kijelölt különleges terület 
- mezőgazdasági üzemet, mely egy meglévő 
beépítés a település-rendezési eszközökben 
történő feltüntetése. Egyéb új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre. 

 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

 

• A településrendezési eszközökben az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 
Az övezetbe a település déli részén található nádas-
cserjés terület egy része tartozik, mely a 
településrendezési eszközökben különleges beépítésre 
nem szánt terület – turisztikai terület 
területfelhasználásba került. 
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Vízeróziónak kitett terület övezete  

 

Az OTrT 31/B. § e) pontja alapján az övezetet a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatánál 
nem kell figyelembe venni 
 

 
 
 
 

 

2.1.3. A TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓ HATÁLYOS RENDEZÉSI TERV ÉRTÉKELÉSE 

Martonvásár Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: jóváhagyta a többször módosított 
43/2004. (XII.22.) számú rendelet. Módosítások: 

‐ 2/2010.(II.2.),  
‐ 23/2011.(XI.10.),  
‐ 4/2012.(II.28.) sz. rendelet 

Martonvásár Város Településszerkezeti Terve: jóváhagyta a 170/2004. (IX.13.) számú Képviselő-
testületi határozat, módosította: 

‐ 10/2010. (II.2.) sz. határozat 

2.1.3.1. Martonvásár településrendezési terv 

Tervező: ALBAEXPERT Mérnöki Iroda Bt. 
Vezető tervező: Beniczky Péter 
Jóváhagyás: 2004. augusztus 

A városra 2004-ben készült új, OTÉK alapú településrendezési terv, mely településszerkezeti 
tervből, belterületi szabályozási tervből, külterület szabályozási tervből, Erdőhát és Kismarton 
major szabályozási tervéből és helyi építési szabályzatból áll.  

Martonvásár sajátos településszerkezettel rendelkezik: a 7. sz. főút és 81108. j.  Gyúró bekötőút 
mellett kerültek kijelölésre lakóterületek. Az utak csomópontjában településközpont vegyes terület 
található. A település szerkezetét meghatározza a település keleti részén található különleges 
terület – kastély terület. A hatályos településszerkezeti terv jelentős lakóterületi fejlesztést jelöl a 
település déli részén. A belterületen kívül további beépítésre szánt területeket, gazdasági 
területeket jelöl a terv az M7 autópálya csomópontjában, illetve Erdőhát és Kismarton 
településrészekre, volt majorsági területekre. 

A terv Martonvásár területén az alábbi beépítésre szánt övezeteket különbözteti meg: 

‐ Kertvárosias lakóterület 
‐ Falusias lakóterület 
‐ Településközpont vegyes terület 
‐ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
‐ Ipari gazdasági terület 
‐ Különleges terület – temető területe 
‐ Különleges terület – nevelőotthon területe 
‐ Különleges terület – kastély területe 
‐ Különleges terület – sportcentrum területe 
‐ Különleges terület – bánya 
‐ Különleges terület – szélerőmű 
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Martonvásár 2004-ben készült településszerkezeti terve 

 

1. ábra Martonvásár településszerkezeti terv - belterület 
Martonvásár hatályos településrendezési eszközei 

Forrás: Önkormányzat (2013.) 
 

A település helyi építési szabályzata a kertvárosias lakóterületeken oldalhatáron-, és szabadonálló, 
valamint kialakult beépítést engedélyez 4,5 m-es illetve 5,5 m-es építménymagassággal. A 
kialakítható telkek nagyságát 800 illetve 900 m2-ben határozta meg. A falusias lakóterületeken 
szabadonálló, oldalhatáron álló és zártsorú beépítéssel, 4,5-7,5 m-es építménymagasságú épület 
építhető 500, 800 illetve 1000 m2-es telken. A település központi funkciókkal rendelkező területeit 
településközpont vegyes területként jelölték ki szabadon álló, zártsorú és kialakult beépítéssel. A 
kialakítható legkisebb telekméret 800 illetve 900 m2, a maximális építménymagasság 4,5, 7,5, 9,0 
m. 

További beépítésre szánt területekként jelöli a terv a gazdasági és különleges területeket. 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen szabadonálló, 7,5 m-es és 9,0 m-es 
építménymagasságú épület építhető, a kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2. Ipari gazdasági 
területen szabadon álló beépítéssel, 9,0 m-es építménymagassággal építhető épület, a kialakítható 
legkisebb telekméret 2000 illetve 5000 m2. 

A terven jelölt különleges területek közül a nevelőotthon területe szabadon álló módon, 20 %-os 
beépítettséggel, 7,5 m-es építménymagassággal építhető be. A sportcentrum területe szabadonálló 
módon, 12,5 m-es építménymagassággal, 5 %-os beépítettséggel építhető be, 10000 m2 a 
kialakítható legkisebb telekterület. A temető területe szabadonálló módon, 4,5 m-es 
építménymagassággal, 5 %-os beépítettséggel építhető be, a legkisebb kialakítható telekterület 
10000 m2. A kastély területe 5 %-os beépítettséggel, 6,5 m-es építménymagassággal, szabadonálló 
módon építhető be. A bánya területén 4,5 m-es építménymagasságú épület építhető, a legkisebb 
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kialakítható telekméret 5000 m2. A szélerőmű területén szabadonálló beépítéssel, 3 %-os 
beépítéssel, 40 m-es építménymagassággal építhető be, a kialakítható legkisebb telekméret 10000 
m2. 

A tervben meghatározott beépítésre nem szánt övezetek: 

‐ Közlekedési és közmű elhelyezési övezet  
‐ Zöldterület 
‐ Erdőterület 
‐ Mezőgazdasági terület 
‐ Vízgazdálkodási terület 
‐ Védőterület 

A beépítésre nem szánt területek közül a zöldterület a pihenés, rekreáció célját szolgálja, és 
egyben közterületi díszkert.  

A terv az erdőterületeket védelmi (védett és védő) és gazdasági erdőterületekbe tagolja tovább. A 
mezőgazdasági területeken belül megkülönböztet Ma, azaz hagyományos mezőgazdasági művelésű 
és hasznosításút; Mv, azaz mezőgazdasági művelésűt és Mk, azaz kertgazdálkodási területeket. 
Hagyományos mezőgazdasági művelésű területen a beépítés nem engedélyezett, a mezőgazdasági 
művelésű területen azon kívül, hogy nem beépíthető, védendő a tájhasználat. A kertgazdálkodási 
terület övezetében elhelyezkedő, legalább 1000 m2 térmértékű telkek legfeljebb 3%-ban, legfeljebb 
4,5 m építménymagassággal beépíthetők. 

A terv kijelöl továbbá vízgazdálkodási területeket és védőterületeket. A védőterületek övezetébe az 
országos közutak védősávja, a vízfolyások parti védőtávja és az állattartó telepek védőterületei 
tartoznak. 

A terv külön foglalkozik a települési értékvédelemmel. Művi, és régészeti értékek vonatkozásában 
egyaránt, 7 ismert és valószínűsíthető régészeti területet, valamint 7 műemléket jelöl meg. 

Összefoglalva elmondható, hogy a hatályos településrendezési terv nagyarányú lakóterületi 
fejlesztéseket határoz meg, melyeket jelen terv készítése során figyelembe kell venni. 

2.1.3.2. Martonvásár településrendezési terv módosítása 

Tervező: PINOLE Kft. 
Vezető tervező: Kun Tímea, Polák Andrea 
Jóváhagyás: 2010. február 

A módosítás érintette a településszerkezeti tervet és leírást, a helyi építési szabályzatot, továbbá a 
szabályozási tervet. A településrendezési terv módosítása foglalkozik: 

‐ A település központjában a Brunszvik út mentén található tömb, a kastélykerttel átellenben. 
A tervezési terület két tömböt foglal magába, melyet a Sétáló utca (1077/4 hrsz) szel ketté. 
A frekventált helyen elhelyezkedő tervezési terület DK-i felén (1077-1079 hrsz) javasolt egy 
egy ütemben megvalósítható településközponti jellegű fejlesztés kidolgozása és 
megvalósítása, melynek eredményeképpen a terület központi jellegéhez és környezetéhez 
méltó rész jön létre. A falusias lakóterület (Lf) és a kereskedelmiszolgáltató gazdasági 
terület (Gksz) településközponti vegyes területre (Vt) módosult. 

‐ A Budapest – Székesfehérvár vasútvonal által ÉNy-ról határolt külterületi mezőgazdasági 
szántóterület. (049/24, a 049/25, a 049/26, a 049/27 és a 049/28 hrsz-ú területek). 
A tervmódosítás során területfelhasználásuk általános mezőgazdasági területből (Má) 
kertvárosias lakóterületre (Lke) módosul, melynek központi részén egy zöldterület (Z) kerül 
kialakításra. A tervezett lakóterületet a vasúti területtől pedig egy 40 méter széles 
véderdősáv (Ev) fogja választja el. 

‐ A Brunszvik út és a Szent László-patak közötti tömb. 
A módosítás során a területfelhasználás a régi lakóterület felőli teleksávban kertvárosias 
lakóterületből (Lke) falusias lakóterületre (Lf) módosul. A Szent László-patak menti 15 m-es 
sáv pedig zöldterület marad a környezetvédelmi hatóságok kérésének megfelelően. 

‐ A Szent László-patak mentén elhelyezkedő terület, a fentiekben említett újépítésű lakópark 
DK-i oldalán. 
Az érintett terület kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználása teljes egészében 
módosul. A felső és alsó tömb besorolása a szabályozási tervnek megfelelően zöldterület (Z), 
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a középső tömb közúti közlekedési terület lesz. Ez utóbbi tömbben az önkormányzat a 
szomszédos lakópark lakói részére szeretne egy közterületi parkolót létesíteni. A mellékelt 
beépítési terv tartalmazza a 125 férőhelyes parkoló kiosztását. 

2.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ KÉPEST TÖRTÉNŐ 
VÁLTOZÁSOK 

A hatályos településszerkezeti tervhez képest történtek jelentősebb változások, amelyeknek 
legfőbb okai a megváltozott jogszabályi keretek, valamint a megváltozott fejlesztési igények.  

A település beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területei az alábbi megoszlásban találhatók 
meg Martonvásárban: 

Beépítésre szánt terület: 410,18 ha 
Beépítésre nem szánt terület: 2715,12 ha 

 
A hatályos településszerkezeti terven nagy számban kerültek kijelölésre új beépítésre szánt 
területek a Tükrösi-dűlő és a Vásártéri-dűlő területén, valamint kisebb területen a Szőlőhegyi utca 
déli részén. Ez a nagyfokú belterületbe vonás a népességszám alakulásának stagnálása és a 
belterületi tartalékterületek tükrében szükségtelennek bizonyult. Jelentős gazdasági fejlesztési 
területeket tartalmaz továbbá a terv a település északi részén, illetve az M7 autópálya 
csomópontjában. A település a Spanyol-dűlő DNy-i részén, a vasút és a belterület közötti részen, 
Ráckeresztúr felé, a jelenlegi folytatásában és a külterületen elszórtan jelölne ki új gazdasági 
területet. 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

A hatályos településszerkezeti terv a korábbihoz képest visszafogottabban jelöl ki új beépítésre 
szánt területet, azt is többnyire a meglévő vagy kijelölt fejlesztési területekhez kapcsolódóan. Az 
Önkormányzat az MTA tulajdonú területek helyett a jövőben néhány, a főutak és a vasút menti 
területen tervez új gazdasági területet kijelölni. Így a külterületen Kismarton mellett 3,2 ha-os ipari 
terület (1.), a 7. sz. főút mellett kereskedelmi szolgáltató terület (2.), a Hosszúréti –dűlő déli 
részén különleges mezőgazdasági üzemi terület került kijelölésre (3.), az autópálya-csomópont 
mellett ipari terület (4.), valamint Ráckeresztúr felé a meglévő gazdasági terület folytatásaként 
kereskedelmi szolgáltató terület (5.) került kijelölésre. Belterületen új beépítésre szánt terület 
került kijelölésre a Kossuth Lajos tér északi részén és déli részének folytatásában, előbbin 
településközpont, utóbbin lakóterület (6.). A Rózsa utca nyugati oldalán a kertes mezőgazdasági 
terület teleksorának végéből kertvárosias lakóterület került kijelölésre (7.), mivel az utca ezen 
oldalán is többségében a lakó területfelhasználás a jellemző. Emellett célszerű a rendezett 
telekstruktúra érdekében a lakótelkek hosszának egységes kijelölése. A Kinizsi utca és a vasút 
közötti zöldterület északi részén egy teleksor mélységben kertvárosias lakóterület (8), a Bajcsy-
Zsilinszky utca 1. sz. mögötti közlekedési terület helyén, valamint a Malom utca végén falusias 
lakóterület (9.), a Beethoven Általános Iskola nyugati oldalán a közlekedési terület helyén 
településközpont terület, (10.), és a Határ utca elején kertvárosias lakóterület (11). Új 
kereskedelmi-szolgáltató terület került kijelölésre a benzinkút mögötti erdősáv helyén (12.), mely a 
korábban lakóterületből kereskedelmi-szolgáltató területté minősített gazdasági területhez tartozik. 
Változás továbbá a Fehérvári út déli oldalán, a Szent László-patak nyugati partján elhelyezkedő 
önkéntes tűzoltóság telkének és ennek déli irányú folytatásában a zöldterület egy részének 
településközpont területként történő kijelölése (13.). 

Új beépítésre szánt terület: 21,34 ha 
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTMINŐSÍTÉSE 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek mellett sor került a korábbi fejlesztésre kijelölt 
területek nagy részének „visszaminősítésére” is, új beépítésre nem szánt területek kijelölésével. 
A település külterületén – a település kiváló termőhelyi adottságának köszönhetően – a korábbi 
jelentős fejlesztési területeket általános mezőgazdasági területbe sorolja át a terv: a település 
nyugati és keleti részén különleges terület – szélerőműpark (1.) területből és a belterülettől délre 
fekvő lakóterületekből (2.) (lelassult a beköltözési tendencia). Az M7 autópályától délre található 
ipari terület (3.) szintén visszakerült általános mezőgazdasági területbe. A külterületen kisebb 
általános mezőgazdasági területbe való átsorolás történt a 7-es főút melletti ipari területen - 
befektető hiányában - (4.), a Gábor-majori erdőtől nyugatra lévő bányaterület helyén (5.), a Búza 
utca északi részén kertvárosias lakóterületből (6.), a kastélypark nyugati részén lévő különleges 
(beépítésre szánt) terület helyén (7.). Erdőháton a volt kereskedelmi szolgáltató területből 
erdőterület és zöldterület (közkert) került kijelölésre a jelenlegi területhasználatoknak megfelelően 
(8.). Új erdőterületbe lett sorolva a korábbi lakóterületi fejlesztési terület a Szőlőhegy utca mentén 
– amelyet parkerdőként kíván hasznosítani az Önkormányzat -, és a húsfeldolgozó déli részén, ahol a 
patakot környezetvédelmi szempontból kívánatos az iparterülettől elválasztani (9.). Belterületen 
zöldterület került kijelölésre a Szent László-patak belterületi szakasza mellett - a tervezett sétány 
mentén (10). Fentiek mellett fontos változás, hogy az alacsony beépítettség következtében a 
kastély telke – a délkeleti oldal kivételével - különleges beépítésre szánt területből különleges 
beépítésre nem szánt területbe került átsorolásra. (11.) 

Új beépítésre nem szánt terület: 294,25 ha 
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÁTSOROLÁSA 

A településszerkezeti terv a sűrűbb beépítés, illetve az intézményellátottság miatt belterületen 
beépítésre szánt területeken belüli változásokat mond: a településszerkezeti szempontból fontos 
utcákkal - Szent László utca, Budai út– párhuzamosan, az intézményekkel, szolgáltatásokkal 
biztosított területen, ahol sűrűbb a beépítés, új településközpont területeket jelöl a terv (1). Ez 
érinti a Pápay Ágoston iskola tömbjét, a Rákóczi Ferenc utca 37. sz.-tól a Budai útig tartó teleksort, 
a Budai út két oldalán az Ady Endre utcáig tartó teleksort, a Szent László utca két oldalát a Jókai 
Mór utcáig. Ezen kívül elszórtan, kisebb területeken is történt településközpont területbe való 
átsorolás: a Vasvári utca - Széchenyi utca kereszteződésénél lévő befejezetlen bevásárló épület 
telkén és a Malom utca végén található többlakásos társasházak telkén. Kertvárosias lakóterületek 
kijelölését a településmagtól távolabbi területeken a településkarakter, illetve az ott elhelyezett 
funkciók indokolták (2). Így kertvárosias területbe került a Rózsa utca nyugati oldala a Szőlőhegyi 
utcával, az Orgona utca - Ady E. utca kereszteződésétől nyugatra fekvő lakóterületek, a Gárdonyi G. 
utca északi oldala, a Petőfi S. utcától keletre lévő lakóterület és attól délre fekvő Széchenyi u. – 
Deák u. - Jókai u. által határolt tömb, valamint az összes lakóterület a pataktól délre (az újonnan 
kijelölt lakóterületi tömböket is beleértve). A településközpont kiterjedésének újragondolása miatt 
a Brunszvik utca nagyobb része falusias lakóterületbe került (9.).A településszerkezeti terv a 
belterületi és belterülettel határos gazdasági területeket ipari területből – környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló – kereskedelmi szolgáltató területbe sorolja (Autópálya mérnökség, Búza utca 
végén lévő gazdasági terület, „Bulgárház” területe és az e melletti terület)(3.). Erdőháton és 
Kismartonban a meglévő lakóterületeket kertvárosias lakóterületbe sorolja a terv gazdasági terület 
helyett (4). A Vadex telephelyet kereskedelmi szolgáltató területbe (5.), míg a Gábor-major és az 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont nyugati része - használatuknak megfelelően - különleges 
mezőgazdasági üzemi területbe lett átsorolva (6.). Az Ady u. végén korábban kijelölt lakóterület 
helyére kereskedelmi-szolgáltató terület került (7.). Hasznosításának megfelelően különleges 
büntetésvégrehajtási üzemi területbe került a Spanyol-dűlővel szemben fekvő terület (8.). 
Beépítésre szánt területen belüli változások: 136,38 ha 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÁTSOROLÁSA 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása a korábban bemutatott változásokhoz képest kisebb 
arányban történtek. Önkormányzati turisztikai fejlesztési területek céljára a Szent László-patak 
mentén a belterülettől délre, illetve az autópálya és a vasút közötti területen különleges beépítésre 
nem szánt terület – turisztikai és rekreációs terület (1.) került kijelölésre. Kisebb jelentőségű 
változás, hogy a vasút és a belterület között, az MTA nyugati részén szántóterületet (2.) jelöl a terv 
kertes mezőgazdasági terület helyett. A települést délről elkerülő út nem szerepel közép- és 
hosszútávon a tervekben, az csak a településszerkezeti terven kerül ábrázolásra, azonban az azt 
kísérő tervezett erdőterületet szántóterületbe (3.) soroltuk. A belterületen egy telken közlekedési 
területből zöldterületbe (Kossuth tér folytatása Vasút utca- 4.), és zöldterületből közterületbe való 
átsorolás történt (Széchenyi utca és Vasvári utca kereszteződése- 5.). Utóbbi területen az újonnan 
kijelölt településközpont területhez tartozó parkolóterület létrehozása az önkormányzati szándék. 
Általános mezőgazdasági területből erdőterületbe került át összesen 22 ha terület (6.). Ezek közül 
az Orbánhegy mellett lévő közjóléti erdőbe került, míg a távolabbiak gazdasági erdőterületbe. 
Parkolóterület kerül kialakításra a horgásztó melletti erdő helyén (7.) és az Emlékezés terének egy 
részén (8.). 

Beépítésre nem szánt területen belüli változások: 74,79 ha 
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3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

3.1. TÁJSZERKEZET 

Egy település tájszerkezetét főként a domborzati, vízrajzi és egyéb természeti adottságokhoz 
alkalmazkodó területhasználati foltok, beépített területek, valamint az azokat összekötő, 
elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek alakítják. 

Martonvásár a kiváló termőtalajú mezőföldi síkvidéken terül el, ezért tájhasználatát a 
mezőgazdasági művelésű földek és a műveléshez kapcsolódó külterületi majorok határozzák meg. 
Ezt a mezőgazdasági tájat észak-déli rányban egyrészt a Szent László-patak és a mellette elterülő 
erdőgazdasági táj tagolja. A Gábor-majori erdő a vízfolyás jobb partján található, e zöldfelületi 
elem folytatódik a Beethoven-parkban, és - megszakítva bár - a patak jobb oldalán elterülő, a 
ráckeresztúri határban elterülő mocsaras területtel. A Gábor-majori erdőhöz kapcsolódik továbbá az 
Orbánhegytől délre található közjóléti célú erdősáv és ligetes turisztikai terület, így e zöldfolyosó 
szélessége néhol meghaladja az 1000 m-t. Szerkezeti jelentőségű a kertes mezőgazdasági terület, 
Orbánhegy is. A csaknem két kilométer hosszú egykori zártkerti terület szintén zöldfelületi eleme a 
településnek.  

Markánsan tagolják kelet-nyugati irányban a közlekedési útvonalak mint mesterséges vonalas 
elemek a külterületet. Az M7 autópálya, a 7-es főút és a vasútvonal egymással párhuzamosan 
osztják több részre a széles szántókat. A település belterülete a két főút kereszteződésében 
fekszik, ezekkel párhuzamosan, rendezetten helyezkednek el a lakóutcák.  

A tájszerkezeti javaslat során a táji adottságokhoz alkalmazkodó területfelhasználást kell kijelölni, 
vagy a kialakult, ennek megfelelő területhasználatok megtartását ösztönözni. Ezenkívül a 
külterületen történő beépítésre szánt területek kijelölését olyan területen kell végrehajtani, ahol 
az nem károsít természeti környezetet, nem képez ökológiai gátat, és nem árt a környezeti 
elemeknek. (talaj, települési levegőminőség, zajszennyezés).  

Martonvásár esetében az egyik fő szempont a kiváló minőségű mezőgazdasági termőterületek 
kiterjedésének megőrzése volt. Másrészt a hatályos településszerkezeti terven mezőgazdasági 
területen kijelölt nagy volumenű lakóterületi és iparterületi kijelölések szükségtelennek 
bizonyultak, ezért célszerűnek tartottuk „visszaminősíteni” ezeket általános mezőgazdasági 
területbe.  

Számos, a hatályos településrendezési tervben kijelölt iparterületen ugyancsak nem valósult meg 
beruházás, ezért ezeket a környezetre kisebb befolyást jelentő kereskedelmi-szolgáltató területté 
módosítottuk. Az így megmaradt és kijelölt gazdasági területek a város fejlődésének egyetlen 
színhelyei, a többi területen mezőgazdasági művelés folyik. 

3.2. TÁJHASZNÁLAT 

A település területén a területhasználati javaslat készítése során alapvetően a megalapozó vizsgálat 
megállapításaira támaszkodtunk. Elsődlegesen a meglévő használathoz alkalmazkodó terület-
felhasználás, valamint egy-egy terület változásáról felállítható tendenciák szerinti területhasználat 
megtalálása volt a cél, mindez a korábbi tervek javaslatainak és a magasabb rendű tervek 
korlátainak figyelembe vételével történt. 

3.2.1. ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületeknek alapvető jelentősége van az élővilág megóvása, a települési környezet 
minőségének javítása, valamint tájesztétikai, környezet- és talajvédelmi szempontból egyaránt. 

A jó minőségű szántóföldek mellett viszonylag kevés erdőterület található a külterületen, az 
összterület mintegy 6%-án. A martonvásári erdők arányához viszonyítva nagyobb összefüggő 
erdőterület a település nyugati részén lévő Gábor-majori erdő. A másik, az előbbinél jóval kisebb 
kiterjedésű gazdasági erdő a külterület délkeleti határánál lévő 18 ha területű akác erdő. A 
belterületen nagyobb erdőfolt a Beethoven kastélypark területén található, mely a Martonvásári 
természetvédelmi területhez tartozik.  

Az egyes erdőterület felhasználások a rendeltetésükhöz alkalmazkodóan kerültek kijelölésre 
védelmi-, gazdasági illetve közjóléti erdőterületként.  
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A védelmi célú erdőterületeknek (Ev) környezetvédelmi-, természetvédelmi és településképvédelmi 
szerepe van. A szántók között sok helyütt fasorok, véderdősávok vannak, akárcsak az utak mentén. 
Ezeket a jövőben is szükséges megőrizni, valamint a hiányos fasorokat – pl. a 7-es főút és a vasút 
mentén, nem különben az autópálya mellett, pótolni kell. Különösen igaz ez az utak északkeleti 
oldalára, ahol a szél és hó elleni védelemre is gondolni kell. 

Új véderdők lettek kijelölve Erdőhát keleti kereskedelmi-szolgáltató területének egy részén, a 
kijelölt lakóterületek védelmére. Ezen kívül új védelmi rendeltetésű erdők kerültek a Hazai Hús 
iparterület keleti (3,98 ha) és déli oldalára (0,58 ha) – előbbi a turisztikai terület takarására, utóbbi 
a Szent László-patak védelmére lett kijelölve. 

A védelmi erdők övezetében épületet nem lehet elhelyezni. 

A gazdasági rendeltetésű erdők (Eg) a fatermelés és erdei termékek előállítását célját szolgálják. 

A telepített Gábor-majori erdő teljes egészében gazdasági rendeltetésű erdőterület. Emellett a 
ráckeresztúri határnál, a Kismartoni-dűlőben található jelentősebb összefüggő gazdasági erdő.  

Gazdasági erdőterületek tekintetében a hatályos tervhez képest nagyobb területen jelöltünk ki új 
erdőterületet. A Gábor-majori erdő Felső majori részén – az autópályától északra 2,15 ha-os sávban, 
az autópályától délre további 16,2 ha gazdasági erdőt jelöltünk ki az Országos Erdőállomány Adattár 
erdőterületei alapján. A kijelölés indoka, hogy a megyei területrendezési terv előíirása szerint az 
Adattárban jelöltek 95%-át erdő területfelhasználásba szükséges sorolni.  
A Rózsa utca autópálya felőli részén egy 0,1 ha területű kertes mezőgazdasági telken gazdasági erdő 
került kijelölésre a jelenlegi területhasználatnak megfelelően.  
A gazdasági erdőterületek övezetében elhelyezhetők az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és 
vadgazdálkodási célú építmények. A Szent László-patak védelme érdekében az övezetben csak 20 
ha-t elérő telken helyezhető el épület, a telek maximum 0,5%-án, ahol az épületmagasság 
legfeljebb 4,5 m lehet. 

A közjóléti célú erdő (Ek) egészségügyi-szociális, turisztikai, oktatási-kutatási célokat szolgál.  

A Szent László-patak Szőlőhegy utca felőli részén közjóléti rendeltetésű erdő került kijelölésre. A 
hatályos településszerkezeti terven gazdasági erdőként ábrázolt terület átminősítésére azért került 
sor, mert az önkormányzat elképzelése szerint parkerdőként akarja a területet hasznosítani.  

Új, közjóléti rendeltetésű erdőt jelöl a terv a Szőlőhegyi utca mentén, ahol a hatályos 
településszerkezeti tervben tervezett lakócélú fejlesztés elmaradása miatt a jelenlegi erdő 
területhasználat került szabályozásra. 

Az egybefüggő közjóléti erdőkkel az Önkormányzat célja parkerdő kialakítása, mely a belterület 
szomszédságában – rekreációs, turisztikai területként – a település lakosságának kikapcsolódásául 
szolgál. 
A közjóléti erdő övezetében erdő- és vadgazdálkodási célú építményen kívül vendéglátó, oktatási, 
egészségügyi, szociális, közösségi szórakoztató, kulturális, hitéleti, kutatási és sportoláshoz 
kapcsolódó építmény is elhelyezhető. Az építmények elhelyezése 3 ha-os telekmérettől már 
megengedett, de a telek maximum 5%-a építhető be legfeljebb 7,5 m-es épületmagassággal. A Szent 
László-patak vízminőségének védelme érdekében, a területen keletkező szennyvizet tisztítani kell 
és közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba kell bekötni a területet. 

Összességében a településrendezési eszközök felülvizsgálata során az erdőterületek területe 21,79 
hektárral nőtt. A meglévő és az újonnan kijelölt erdőterületek területének összege 100%-ban 
megfelel az Országos Erdőállomány Adattárában kijelölt erdőterületeknek.  

Külterületen a fasorokba, erdőkbe honos, tájra jellemző, lombhullató fafajokat kell telepíteni.  

3.2.2. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növény- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 

A település mezőgazdasági területei általános és kertes mezőgazdasági területként kerültek 
kijelölésre. 
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Általános mezőgazdasági területek 

A település területének 72,6%-át mezőgazdasági területek foglalják el, ezek közül is leginkább a 
szántóterületek (~71%) dominálnak, s kisebb kiterjedésű területeken találhatók szőlők, 
gyümölcsösök.  

Szántóterületek veszik körül a belterületet szinte teljes egészében. A szántók termőképessége igen 
jó, a minőségi osztályok közül a legtöbb az Sz2, Sz3 és Sz4 kategóriájú. A legjobb talajok Kismarton 
felé és a Tükrösi-dűlőn találhatók. Gyenge termőképességű talaj nem található a településen, a 
relatíve leggyengébb talajok a Spanyol-dűlő északi részén vannak. A szántókon többnyire 
gabonanövényeket, napraforgót termesztenek, de Orbánhegy északkeleti részén és a kajászói 
határnál barackültetvények is vannak. Ezen kívül több helyütt megtalálhatók a kutatóközpont 
kísérleti táblái.  

Martonvásáron a külterület szabályozásánál egyik fontos cél volt, hogy a kiváló minőségű 
szántóterületek megőrizzék jelenlegi funkciójukat. A szántók ezért Má1, illetve Má2 jelű övezetekbe 
lettek sorolva.  

Má1-es övezetek a belterülettől délre-délnyugatra, illetve az iparterületekkel határos Spanyol-dűlőn 
találhatók. Ebbe az övezetbe tartoznak a gyümölcsösök is. Az építmény-elhelyezés feltételei a 
meglévő adottságokhoz, telekméretekhez igazodnak. Má1 övezetben épület elhelyezése szántó 
művelési ágnál minimum 10 ha-t elérő telken, míg ültetvény (gyümölcsös, szőlő) esetében legalább 
2 ha-os teleknél megengedett. A legnagyobb beépíthetőség szántónál 1,5%, míg ültetvénynél 3% 
lehet, de a telkeken legfeljebb 1500 illetve 1000 m2 alapterületű épület építhető. Lakóépület 
elhelyezésének feltételeként gazdasági épület megléte, vagy azzal egyidejű építését írtuk elő. A 
lakóépület legfeljebb 100 m2 alapterületű lehet. Birtokközpont az övezetben kialakítható, ha a 
birtoktest összeterülete eléri az 50 ha-t, és a beépíthetőség legfeljebb 15%. A birtokközpont 
épületegyüttesei körül 10 m széles takarófásítást ír elő a HÉSZ.  

Má2 övezetek a Szent László-patak menti ökológiai folyosó területén, valamint a belterülettől 
északkeletre – a kismartoni és erdőháti területekig – találhatóak. Má2 övezetben épületek nem 
helyezhetők el. Az építési korlátozást a kiváló termőhelyi adottságokon túl a központi belterületen 
és a külterületi (erdőháti kismartoni) majorok területén erre a célra rendelkezésre álló 
iparterületek, kereskedelmi-szolgáltató területek megléte indokolta.  

Általánosan érvényes az Má övezetekre, hogy szélerőmű csak a központi belterülettől minimum 1000 
méterre helyezhető el. 

Kertes mezőgazdasági területek  

A belterülethez nyugati irányban kapcsolódik Orbánhegy egykori zártkerti területe, amelyet az 
Orbánhegy utca és a Rózsa utca délnyugati oldala alkot. A területet kettévágja az M7-es autópálya. 
A régi pinceépületek egy része elhagyatott, ahol a szőlőművelés is megszűnt. A még mezőgazdasági 
hasznosítású telkek száma is magas, a szőlőművelés mellett gyümölcsös, kert, és helyenként 
szántóművelés látható. Orbánhegy Tordas felőli részén jobbára egybeművelt szántók találhatók. A 
földek minősége változó, többnyire közepes illetve gyenge, általában Sz4-Sz5 minőségi osztályba 
tartoznak. Rajtuk leginkább gabonanövényeket, kukoricát és lucernát termesztenek.  

Az eredetileg szőlőművelésű területen megfigyelhető a művelés háttérbe szorulása, felhagyása és az 
ideiglenes (hétvégi ill. nyári) vagy végleges kiköltözés, ez a belterülethez közelebbi részen 
intenzívebb. Az épületek különböző stílusúak, melyek között a kis alapterületű tetőtérbeépítéses 
víkendházak, a rendben tartott, vagy éppen omladozó pinceépületek és a komplett lakóházak is 
megtalálhatók. A Rózsa utca zártkerthez tartozó felén is a lakóingatlanokkal való beépülés 
folyamata, lakóutca kialakulása figyelhető meg.  

A kertes mezőgazdasági területen (Mk) lakóépületet nem lehet elhelyezni. El lehet helyezni azonban 
kertészeti termeléshez, szőlőtermesztéshez és az ezekhez szükséges feldolgozás, tárolás épületeit. 
A kialakult telekstruktúra figyelembevételével a kialakítható legkisebb telekszélesség 10 m.  

3.2.3. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET  

Vízgazdálkodási területek a vízmedrek, a közcélú nyílt árkok, csatornák, és az ivóvíznyerő helyek 
területe, ahol a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással összefüggő műtárgyak helyezhetők el.  
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Martonvásár területén jelentős felszíni víz a Szent László-patak, a hozzá kapcsolódó halastavak és a 
kastélypark tava. A patak az Orbánhegy menti mélyfekvésű területen ér a település területére, 
majd a belterületen – a kastélyterületet átszelve – folytatja útját Ráckeresztúr felé.  

Orbánhegy mellett a patak mentén két tó található, erdőterületekkel körülvéve. A lakóterülethez 
közelebbi tavat horgásztóként hasznosítják, ezért horgásztó céljára hasznosítható terület övezetbe 
(Vh) került. A kastélypark tavát a patakból duzzasztással alakították ki.  

Vízgazdálkodási terület felhasználásba (Vb övezet) tartoznak – mint vízbeszerzési helyek – a 
következő vízműterületek: külterületen az autópálya csomópont északi oldalán (0149/1 hrsz.), 
belterületen a Kolozsvár utcában (1220/3 hrsz.), a Bajcsy-Zsilinszky utcában (1237 hrsz.) és a Béke 
utcában található vízműterület is (0243/3 hrsz). 

A Vh övezetbe tartozó horgásztó területén maximum 2%-os beépítettséggel legfeljebb 4,5 m 
épületmagasságú épület helyezhető el, mely a pihenést, kikapcsolódást, illetve a terület 
fenntartását szolgálja. 

3.2.4. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A települések területén a jelenlegi egyedi használatú, nagykiterjedésű, alacsony beépítettségű 
területek, turisztikai hasznosításra tervezett területek jellemzően különleges beépítésre nem szánt 
területfelhasználási egységbe kerültek. Ilyen területfelhasználási egységbe került a kastélypark 
illetve a patak-menti turisztikai területek, egyedi előírásokkal.  

Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület került kijelölésre a Szent László-
patak mentén, a vasúttól északra lévő oldalon, és a patak déli folyásánál a 6204-es út és a patak 
közötti területen.  

Kb-tur övezetben a turizmushoz kapcsolódó rendeltetésű építmények – beleértve a sportolási-, a 
szálláshelyi-, a közösségi szórakoztatási-, egészségügyi funkciójú, hitéleti és lakóépületeket - 
helyezhetők el. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2. Kb-tur1 övezetben az 
építmények szabadon álló módon, legfeljebb 5%-os beépíthetőséggel, 7,5 méteres 
épületmagassággal helyezhetők el. Kb-tur2 övezetben a teleknek legfeljebb 2%-a építhető be, ahol 
az épület legnagyobb magassága 4,5 m lehet. A minimális zöldfelületi aránynak a 70%-ot el kell 
érnie ebben az övezetekben.  

A kastélypark nagyobb része –a délkeleti rész kivételével - különleges beépítésre nem szánt 
terület – kastélyként került kiszabályozásra.  

Az övezeti előírás a kialakult telekméretet és beépítettségi hányadot írja elő, az épületmagasságot 
6 m-ben korlátozza, és a legkisebb zöldfelületi arányt 70%-ról 80%-ra emeli. A szabályozás célja 
ezzel a meglévő telekstruktúra és beépítettség mértékének megőrzése, az örökségvédelmi és 
természetvédelmi szempontból egyaránt védett terület épített értékeinek és zöldfelületeinek 
megóvása. (Fontos azonban, hogy a kialakult beépítettség úgy került meghatározásra, hogy nem 
csupán a meglévő épületek helyére helyezhető el új épület, hanem a kialakult beépítési százalék 
nem növelhető. Ezzel az előírással az önkormányzat a tulajdonos számára kívánt nagyobb 
mozgásteret biztosítani.) 
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3.3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Martonvásáron a zöldfelületi rendszer elemei: 

− Területfelhasználási egységek: 
o erdőterület 

A településen található, illetve a településrendezési eszközökben jelölt (meglévő és 
tervezett) erdőterületek leírását lásd bővebben a 3.2.1. fejezetben. 

o zöldterület 
A településen található, illetve a településrendezési eszközökben jelölt (meglévő és 
tervezett) zöldterületek leírását a következőkben részletezzük. 

o különleges beépítésre nem szánt terület 
A településen található, illetve a településrendezési eszközökben jelölt különleges 
beépítésre nem szánt terület – kastély illetve turisztikai terület leírását lásd 
bővebben a 3.2.4. fejezetben. 

− Egyéb: 
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok 
o telken belüli zöldfelületek. 

A település meglévő zöldfelületi elemeinek fejlesztése során gondoskodni kell a közigazgatási 
területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett 
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A 
fenti szempontok figyelembevételével került kialakításra a település zöldfelületi rendszere. 

A külterület zöldfelületi elemei 

A külterület zöldfelületi elemeit alapvetően a patak menti kísérőnövényzet alkotja, elszórtan pedig 
a fasorok, erdősávok is megjelennek a külterületen.  

Az országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó) területén a terv erdőterületeket, 
általános mezőgazdasági területeket – ez utóbbin belül a szántók mellett nádasok és gyepek – és 
különleges beépítésre nem szánt turisztikai területet jelöl. Az ökológiai folyosó folytonossága a 
magasabb rendű terveken, így a településszerkezeti terven is megszakad a belterületnél. A 
valóságban azonban a patak mentén keskeny gyepes parti sétány található, mely a kastélykerttel 
folytatódik. A tervkészítés során fontosnak tartottuk a martonvásári táj e megmaradt 
zöldfolyosójának, természeti, tájképi értékének megőrzését, amely a vízminőség-védelem, 
talajvédelem és a biodiverzitás megőrzését is szolgálja. 

Az ökológiai hálózat és a zöldfolyosó fenntartása érdekében ezeken a területeken fekvő 
mezőgazdasági és erdőterületeken építmények nem helyezhetők el.  

Tervezett véderdőterületeket jelöl ki a terv a patak déli folyásánál az iparterület és a vízfolyás 
között, az iparterület és a tervezett turisztikai terület között, valamint Erdőháton a lakóterület és a 
szántók között, ezzel megóvva a vízfolyás és a talajt az ipari és mezőgazdasági jellegű 
szennyeződésektől. 

Védelmi célú fasorok kerültek kijelölésre a meglévő lakóterületek mentén a belterület északi és 
keleti oldalán. A fasorokba, erdőkbe honos, tájra jellemző fafajokat kell telepíteni, és kerülni kell 
az allergén fajokat. 

A belterülethez kapcsolódva helyezkedik el a város szőlőhegye, az Orbánhegy, mely egykori 
zártkerti területként kevésbé intenzív beépítése miatt átmenetet képez a kül- és belterület között, 
s számottevő zöldfelülettel rendelkeznek. 

Települési zöldfelületi elemek 

Zöldterületek 

A város belterületén több zöldterületet jelöl a terv, melyek méretük miatt közkert 
területfelhasználási típusba kerültek. A város közkertjeire a nagy kiterjedésű gyepes terek 
jellemzőek, melyek növényzettel való borítottsága alacsony (Illyés Gyula tér, Kossuth Lajos tér). A 
szigetes jelleggel elhelyezkedő közkertek egy része bír csak közcélú rekreációs rendeltetéssel.  

A települési zöldterületek a következőképp alakulnak: 
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Meglévő közkertek: 
- Emlékezés tere (1075 hrsz) – 0,52 ha; 
- Aradi vértanúk tere (1378 hrsz) - 0,17 ha;  
- Széchenyi utcai játszótér - 0,18 ha; 
- Kossuth Lajos tér (606 hrsz) - 1,18 ha; 
- Illyés Gyula tér (749/2 hrsz) - 0,79 ha;  
- Szent László lakóparki játszótér (498/54 hrsz) - 0,22 ha; 
- Kinizsi utcai játszótér (145/1 hrsz)- 0,93 ha; 
- Tűzoltószertár előtti park (450/2 hrsz) - 0,44 ha.  
- Százszorszép utcai közkert (498/60-62 hrsz) – 1,24 ha; 
- Estike utcai közkert (498/5, 498/66 hrsz TSZT-ben lehatárolt része) – 0,09 ha; 
- Szent László-patak két ága által közrezárt közkert (212-218 hrsz) – 0,39 ha; 

Tervezett közparkok, közkertek: 
- Kossuth Lajos tértől délre található terület, Jókai Mór utca (530/2 hrsz) – közlekedési 

terület átsorolásával - 0,13 ha; 
- Vasút utca középső szakaszán a tömbbelső irányába (172/1 hrsz) – közlekedési terület 

átsorolásával - 0,24 ha. 
- Szent László-pataktól északra eső terület a Fehérvári út és Estike utca között (473, 474, 476-

478, 482-483, 486-493, 496 hrsz) – kertvárosias lakóterület átsorolásával - 0,89 ha. 
- Erdőháton a Kuti András utca északi részén, az úttól keletre eső terület a lakóterületek 

előtt (093/69, 093/71 hrsz) – kereskedelmi szolgáltató terület átsorolásával – 0,51 ha; 
 
Martonvásár területén többnyire kisebb zöldfelületet jelentő közkertek találhatók. Ezek egy része 
közfunkciót, közösségi rekreációs célt nem lát el (Aradi vértanúk tere, Illyés Gyula tér, 
tűzoltószertár előtti park, Százszorszép utcai közkert, Estike utcai közkert, Szent László-patak két 
ága által közrezárt közkert). Így a zöldterületek, zöldfelületek rendszere nem megfelelően működik, 
habár Martonvásárnak jó adottságai vannak.  
A település meglévő zöldterületeinek köszönhetően új zöldterületek kijelölése kevésbé szükséges. 

Új zöldterületet négy helyen jelöl a terv. 
A Jókai Mór utcáról nyíló, a Martoni-vízfolyás mentén elterülő 1300 m2-es üres terület a Kossuth 
Lajos tér folytatásában közkertként lett kijelölve. 
Új közkert került kijelölésre a Szent László-patak mentén az Estike utca és a Fehérvári út között. A 
25 m széles zöldfelület a Szent László úti hosszú lakótelkek végéből került leválasztásra, ahol 
egyébként szántóföldi művelés jellemző. Ezt a patakparti kaszált gyepes sávot gyalogosoknak és 
kerékpárosoknak tervezi az Önkormányzat kialakítani.  
A másik újonnan kijelölt közkert a Vasút utca és a Kinizsi utca között található, a jelenlegi 
aluhasznosított közkert folytatásában, a Vasút utca telkének nyúlványában. A cél a meglévő 
zöldfelület feltárásának biztosítása a Vasút utca felől.  
Zöldterületbe került gazdasági területből az erdőháti Kuti András utcai zöldfelület. 
A közkerteket Zkk1 és Zkk2 övezetbe soroltuk. Zkk2 övezetbe a Kossuth Lajos tér Jókai Mór utca 
felőli része és annak déli folytatásában található zöldfelület (530/2 hrsz.) tartozik. A többi 
belterületi zöldterület Zkk1 övezetbe tartozik. Zkk1 övezetben pihenést, testedzést szolgáló, illetve 
területfenntartáshoz szükséges építmény helyezhető el legfeljebb 3%-os beépítettséggel és 5m-es 
magassággal. Az épület elhelyezésének feltétele azonban a részleges közművesítettség megléte. A 
Zkk2 övezetben csakis megújuló energiaforrás – ezen belül a napelemes kiserőmű műtárgyai 
helyezhetők el. 

Egyéb települési zöldfelületi elemek 

A zöldterületeken kívül jelentős zöldfelületi elemei a belterületnek a temető és a sportpálya, 
melyek különleges területfelhasználásban maradtak. Mindkettő övezetben minimálisan 40%-os 
zöldfelületi arányt kell biztosítani. Fontos zöldfelületi elemek továbbá a közterületek és 
intézménykertek, mint rekreációs területek, s mint a helyi klíma javulását elősegítő elemek. 

A települési zöldfelületeket nagymértékben növelik a lakóterületi telkek, melyeknél a házak mögött 
a telkek hátsó részét kertként hasznosítják. A Szabályozás során biztosítottuk az egyes építési 
övezetek építési telkeinek magas zöldfelületi arányát. 
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TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A védett területek körébe Martonvásár esetében az Országos Ökológiai Hálózat területei 
(magterület, ökológiai folyosó), az országosan védett természetvédelmi terület (Brunszvik-
kastélypark) és a tájképvédelmi területek tartoznak. Martonvásár közigazgatási területén viszonylag 
alacsony a táj- és temészetvédelemmel érintett területek aránya. Ennek fő oka a kiváló minőségű 
szántóterületek magas aránya (a külterület 80-a fel van szántva). Az egyetlen természetvédelmi 
terület a Martonvásári-park területe. 

3.3.1. ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT  

A természeti területeket a magasabb rendű tervekben az Országos Ökológiai Hálózat és annak 
övezetei foglalják magukba, melyekkel kapcsolatban a magasabb rendű tervek szabályokat 
fogalmaznak meg.  

Az Országos Területrendezési tervben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat területét a Térségi 
Területrendezési Tervekben – jelen esetben Fejér megye Területrendezési tervében – három 
övezetbe kell besorolni:  

• magterület 
• ökológiai folyosó 
• pufferterület 

A Országos Ökológiai Hálózat, így Fejér megye térségi övezetei közül a magterület és az ökológiai 
folyosó övezete érinti a várost: 

A Magterület övezetébe tartozik a Brunszvik-kastély parkjában lévő tó, valamint a Szent László-
patakot a ráckeresztúri határnál övező nádas és gyepterületek.  

Az Ökológiai folyosó övezetébe a Szent László-patak és ehhez tartozó halastavak, az ezek mentén 
elterülő nádas és gyep, a Gábor-majori erdő, illetve a délkeleti gyepterület (Hosszúréti-dűlő) 
tartozik.  

Az ökológiai folyosó övezetét fejlesztés több helyen érinti:  

− A Gábor-majori erdőben található vadászház, egykori „Kádár-villa” területe vízgazdálkodási 
területből különleges beépítésre nem szánt turisztikai területbe lett átsorolva; 

− A vadászházzal átellenesen elhelyezkedő ipari terület a környezetkímélőbb kereskedelmi-
szolgáltató területbe való átsorolást kapta; 

− Több helyen az általános mezőgazdasági terület gazdasági és közjóléti erdőterületbe került; 

− Különleges beépítésre nem szánt turisztikai területbe került a 0215 hrsz.-ú terület déli része 
általános mezőgazdasági területből; 

A déli magterületet érintő fejlesztés az általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre 
nem szánt turisztikai területbe való átsorolás. 

Összességében a fenti változások mértéke az egyéb övezeti pontosításokkal együtt sem éri el az 
2003. évi XXVI.    tv. 12/A § (4) által megengedett 5%-os eltérést.  

Az országos ökológiai hálózat övezetei, az országos jelentőségű védett természeti terület és a 
tájképvédelmi területek által érintett területekre vonatkozóan a HÉSZ előírásokat fogalmaz meg, 
melyek a meglévő táji értékek megóvását célozzák. Ezek között szerepel az is, hogy védett 
területen legfeljebb 800 m2 alapterületű épület építhető. 

3.3.2. TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET 

A tájképvédelmi területek szintén a Fejér megyei Területrendezési tervben kijelölt övezet, a 
területre vonatkozó szabályokkal. A tájképvédelmi területek Országos, valamint Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi területekre oszlanak fel. 

Martonvásár területén országos jelentőségű tájképvédelmi területek találhatóak a Szent László-
patak és a Gábor-majori erdő közötti területen, a kastélypark területén, az Emlékezés tere-Dózsa 
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Gyögy út - Malom utca és Szent László út által határolt területen, valamint a patak déli külterületi 
környezete. 

A szabályozás során a tájképvédelmi területekre vonatkozóan előírások kerültek megfogalmazásra. 
Ezek alapján a tájképvédelmi területeken új épület elhelyezésénél – amely legfeljebb 800 m2 buttó 
alapterületű lehet - a tájba illeszkedés látványtervvel igazolandó. 

3.3.3. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Országos jelentőségű védett természeti terület a Martonvásári-park területe.  

A HÉSZ előírása alapján a védett területeken extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és 
környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, tájba illő, maximum 800 m2 bruttó 
alapterületű épület építhető, és szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el.  

Helyi jelentőségű védett természeti terület nem található Martonvásáron. 

3.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. A táblázatból kiolvasható, hogy a 
tervben szereplő változások hatására a település területén a biológiai aktivitás nagy mértékben 
nőtt. 

Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás5 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték6 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,20 Zöldterület 6 3,06 0,51 2,86 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 1,47 Falusias lakóterület 2,4 8,85 3,69 7,38 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,49 Erdőterület 9 11,07 1,23 10,58 

Ipari terület 0,4 0,17 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,17 0,42 0,00 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 6,59 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,71 1,78 -5,87 

Különleges terület 1,5 49,86 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 122,99 33,24 73,13 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 1,45 Falusias lakóterület 2,4 8,71 3,63 8,35 

Ipari terület 0,4 6,59 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 61,01 16,49 54,42 

                                                 

 
5 Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata. 
6 Biológiai aktvitásérték a területhasználati értékmutató és a terület szorzata. 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás5 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték6 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

Falusias lakóterület 2,4 6,70 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 10,32 2,79 3,63 

Ipari terület 0,4 2,20 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 2,20 5,49 0,00 

Ipari terület 0,4 2,19 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 2,19 5,48 0,00 

Kertes mezőgazdasági 
terület 5 0,05 Erdőterület 9 0,09 0,01 0,04 

Falusias lakóterület 2,4 14,21 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 15,98 5,92 1,93 

Kertes mezőgazdasági 
terület 5 14,2 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 7,67 2,84 -6,53 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,12 Zöldterület 6 1,44 0,24 1,32 

Közlekedési terület - 
vasút 0,5 0,20 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,20 0,39 0,00 

Falusias lakóterület 2,4 3,94 Erdőterület 9 14,76 1,64 10,82 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 1,07 Erdőterület 9 2,61 0,29 1,54 

Falusias lakóterület 2,4 0,53 
Közlekedési terület - 

lakóutca 0,5 0,11 0,22 -0,42 

Különleges terület 3 1,14 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,15 0,38 -0,99 

Különleges terület 3 4,20 
Településközpont 

terület 0,5 0,70 1,4 -3,50 

Kertvárosias lakóterület 2,7 0,68 
Településközpont 

terület 0,5 0,13 0,25 -0,55 

Falusias lakóterület 2,4 2,66 
Településközpont 

terület 0,5 0,55 1,11 -2,11 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,06 

Településközpont 
terület 0,5 0,06 0,12 0,00 

Zöldterület 6 1,08 
Közlekedési terület - 

lakóutca 0,5 0,09 0,18 -0,99 

Falusias lakóterület 2,4 3,50 
Településközpont 

terület 0,5 0,73 1,46 -2,77 

Falusias lakóterület 2,4 18,24 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 20,52 7,6 2,28 

Falusias lakóterület 2,4 12,79 
Településközpont 

terület 0,5 2,67 5,33 -10,13 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,1 

Településközpont 
terület 0,5 0,12 0,24 0,02 

Zöldterület 6 4,08 
Településközpont 

terület 0,5 0,34 0,68 -3,74 

Falusias lakóterület 2,4 90,24 
Kertvárosias 

2,7 101,52 37,6 11,28 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás5 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték6 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

lakóterület 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,09 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 0,46 0,17 0,37 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,07 Zöldterület 6 0,78 0,13 0,72 

Falusias lakóterület 2,4 7,87 
Településközpont 

terület 0,5 1,64 3,28 -6,23 

Falusias lakóterület 2,4 11,98 
Településközpont 

terület 0,5 2,50 4,99 -9,48 

Falusias lakóterület 2,4 2,16 Zöldterület 6 5,40 0,9 3,24 

Falusias lakóterület 2,4 1,32 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 1,49 0,55 0,17 

Zöldterület 6 1,08 
Településközpont 

terület 0,5 0,09 0,18 -0,99 

Falusias lakóterület 2,4 32,83 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 36,94 13,68 4,10 

Falusias lakóterület 2,4 50,54 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 56,86 21,06 6,32 

Ipari terület 0,4 3,38 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 3,38 8,45 0,00 

Ipari terület 0,4 0,24 Erdőterület 9 5,31 0,59 5,07 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 11,10 Erdőterület 9 27,00 3 15,90 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 81,99 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 3,2 70,91 22,16 -11,08 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 1,70 Különleges terület 1,5 0,69 0,46 -1,01 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,21 

Általános 
mezőgazdasági terület 3,7 1,92 0,52 1,72 

Falusias lakóterület 2,4 2,33 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,39 0,97 -1,94 

Falusias lakóterület 2,4 129,50 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 199,65 53,96 70,15 

Falusias lakóterület 2,4 100,22 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 154,5 41,76 60,08 

Erdőterület 9 82,44 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 33,89 9,16 -48,55 

Különleges terület 1,5 19,88 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 49,03 13,25 29,15 

Különleges terület 1,5 3,84 Különleges terület  1,5 3,84 2,56 0 

Kertes mezőgazdasági 
terület 5 33,10 

Általános 
mezőgazdasági terület 3,7 24,49 6,62 -8,61 

Különleges terület 1,5 144,60 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 356,68 96,4 212,08 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás5 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték6 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

Ipari terület 0,4 2,39 Különleges terület 1,5 8,96 5,97 6,57 

Ipari terület 0,4 0,36 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,36 0,89 0,00 

Vízgazdálkodási terület 6 4,08 
Különleges beépítésre 

nem szánt terület 3,2 2,18 0,68 -1,90 

Különleges terület 0,1 0,03 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 1,18 0,32 1,15 

Ipari terület 0,4 0,28 
Általános 

mezőgazdasági terület 3,7 2,66 0,72 2,38 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 22,97 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 
turisztikai terület 3,2 19,87 6,21 -3,09 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 17,87 Ipari terület 0,4 1,93 4,83 -15,93 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 26,23 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 2,83 7,09 -23,39 

Zöldterület 6 0,6 Falusias lakóterület 2,4 0,24 0,1 -0,36 

Közlekedési terület - 
lakóutca 0,5 0,17 Falusias lakóterület 2,4 0,81 0,34 0,64 

Különleges terület - 
temető 3 2,04 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,27 0,68 -1,76 

Zöldterület 6 1,26 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 0,56 0,21 -0,7 

Kertvárosias lakóterület 2,7 1,16 
Településközpont 

terület 0,5 0,21 0,43 -0,95 

Zöldterület 6 0,54 
Közlekedési terület - 

lakóutca 0,5 0,045 0,09 -0,495 

Falusias lakóterület 2,4 0,55 
Településközpont 

terület 0,5 0,11 0,23 -0,43 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 3,66 Erdőterület 9 8,91 0,99 5,25 

Különleges terület - 
növénykert 3 90,84 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

arborétum 6,4 193,79 30,28 102,95 

Kertvárosias lakóterület 2,7 23,33 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 3,45 8,64 -19,88 

Erdőterület 9 12,87 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 0,4 0,57 1,43 -12,3 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 1,43 

Különleges terület – 
Egyéb helyi 

sajátosságot hordozó 
terület 1,5 5,37 3,58 3,93 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 92,53 Erdőterület 9 225,1 25,01 132,56 
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 
(ha) 

Terület 
biológiai 

aktivitásért
ék változás5 

Területhasználat Érték
-

muta
tó 

Számí-
tott 

érték6 

Területhasználat Érték
-
mutat
ó 

Szám-
ított 
érték 

Erdőterület 9 3,33 
Közlekedési terület - 

parkoló 0,5 0,18 0,37 -3,15 

Zöldterület 6 0,52 
Közlekedési terület - 

parkoló 0,5 0,043 0,086 -0,47 

Általános mezőgazdasági 
terület 3,7 0,48 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 0,35 0,13 -0,13 

Falusias lakóterület 2,4 1,84 
Településközpont 

terület 0,5 0,385 0,77 -1,45 

Zöldterület 6 2,1 
Településközpont 

terület 0,5 0,175 0,35 -1,92 

Településközpont 
terület 0,5 0,49 Falusias lakóterület 2,4 2,37 0,99 1,88 

Falusias lakóterület 2,4 9,29 
Kertvárosias 
lakóterület 2,7 10,45 3,87 1,16 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 0,4 0,15 

Kertvárosias 
lakóterület 2,7 1,03 0,38 0,87 

Biológiai aktivitás érték változás összesen +646,41 

A táblázatból kiolvasható, hogy a tervben szereplő változások hatására a település területén a 
biológiai aktivitás jelentős mértékben növekszik. 

4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 
A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési 
munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, ÚT 2-1.218:2003 sz. útügyi műszaki 
előírásban foglaltak szerint készült, figyelembe véve az ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése útügyi 
műszaki előírásban foglaltakat, és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. 

4.1. A TELEPÜLÉS TÁGABB TÉRSÉGE KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA 

Martonvásár területét több országos közút is érinti. A település belterületén halad át a 7 sz. főút, a 
6204 j. mellékút és a 81108 j. mellékút. Külterületét érinti a felsoroltakon kívül az M7 autópálya. A 
település tágabb térségének országos közútja még az M6 autópálya és 8111 j. út. 

A keleti és nyugati irányú gyorsforgalmi kapcsolatot a 7 sz. elsőrendű főutat tehermentesítő M7 
autópálya biztosítja. Az M7 autópálya nemzetközi út, száma E71, Budapest és a horvátországi 
határátkelő, Letenye között halad Budapestről, Székesfehérváron át a Balaton déli partján, kétszer 
két sávon. A térségben az autópályának csomópontja van Tárnoknál a 8107 j. úttal, valamint 
Martonvásárnál. A településről az autópálya a 81108 j. bekötő úton keresztül érhető el. A település 
külterületén, északra található a Martonvásár-Gyúró autópálya csomópont. 

A tágabb térség legjelentősebb útja az M6 autópálya, mely Budapestről indulva dél felé haladva 
Dunaújvároson és Szekszárdon át Bólyig húzódik. A tágabb térségben csomópontja van 
Százhalombattánál a 6 sz. főúttal, Ráckeresztúrnál a 6204 j. úttal. Martonvásáron a 6204 j. úton 
haladva érhető el délkeletre az M6 autópálya. 

Martonvásár jelentős útja a 7 sz. főút mely délkelet-délnyugat irányban húzódik a település 
központján keresztül. A főút Budapestről indulva halad Letenye országhatárig Székesfehérvár, 
Siófok, Nagykanizsa nagyvárosokat érintve. 

A 6204 j. mellékút Ercsi és Martonvásár összekötő útjaként szolgál. Az út Ercsiről indulva halad 
nyugati irányban Ráckeresztúron át haladva, Martonvásár belterületén éri el a 7 sz. főutat. 
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Martonvásár területéről a 7 sz. főúttól indul ki és északnyugati irányban halad a 81108 j. Gyúró 
bekötő út, mely Martonvásárról indulva Tordán át éri el Gyúró települést. 

A településről elmondható, hogy jól kiépített útkapcsolatokkal rendelkezik a környező térség felé 
minden irányban. 

Martonvásár területén halad át a MÁV 30a kétvágányú vasúti fővonal Budapesttől Székesfehérvárig, 
melynek folytatása a MÁV 30. sz. Székesfehérvár-Nagykanizsa vasúti fővonal. A vasútvonal 
villamosított, korszerűsítése 2013-banfejeződött be. A településnek saját vasúti vasútállomása van a 
vonalon. 

4.2. A TELEPÜLÉS BELSŐ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATÁNAK ÉS LÉTESÍTMÉNYEINEK 
VIZSGÁLATA 

A település belterülete egy nagyobb és egy kisebb, nyugatra fekvő területből áll. A település 
gyűjtőútjait az országos közutak alkotják:  

• Fehérvári út és Budai út (7 sz. főút),  
• Dózsa György út, Brunszvik út, Hunyadi út (81108 j. mellékút), 
• Szent László út (6204 j. mellékút). 

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái, ill. található néhány ezekkel párhuzamos 
utca is. A település úthálózata rácsos szerkezetű. 

A főutakon és a gyűjtő utakon kívül a lakóutcák jellemzően szűkek, szabályozási szélességük kicsi. 

A településen található burkolatlan út, de a kicsi forgalom miatt nem jelent problémát. 

4.3. CSOMÓPONTOK KIALAKÍTÁSA 

Az M7 és 81108 j. út csomópontja kivételével a település összes csomópontja szintbeni kiépítésű. A 
település belterületén jelzőlámpával irányított csomópont található a 7 sz. 81108 j. és 6204 j. utak 
csomópontjában. 

A csomópontok a forgalmat megfelelően bonyolítják.  

A csatlakozó utak a főút felé „Elsőbbségadás kötelező” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblával 
szabályozottak, a gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással 
szabályozottak.  

A lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály 
alapján szabályozott, a főút felé elsőbbségadás kötelező. 

Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást 
csak a geometriailag nem megfelelő, szűk csomópontok indokolhatnak. 

4.4. A TELEPÜLÉS FORGALMI VIZSGÁLATA 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az ÚT 2-1.201 és ÚT 2-1.118 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2012. évi országos forgalomszámlálási adatok.  

Martonvásár esetében a település helyi cél forgalma mellett jelentős átmenő forgalom is 
jelentkezik. A személygépjármű forgalom mellett a tranzitforgalom a település országos közútjain 
bonyolódik. A településen található néhány olyan mezőgazdasági, és termelő egység, amely 
teherforgalmat is bonyolít. A külterületi önkormányzati utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel 
kapcsolatos és minimális. 

A szomszédos települések többsége közvetlenül elérhető. A település közigazgatási határán belül 
található az M7 autópálya, a térségtől távolabb található az M6 autópálya ezért a település 
megközelítése igen jónak mondható. 

Az M6 autópálya éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’C’, átlagos jellegű forgalom 
(M6 autópálya Érd után, M8 autópálya és M9 autóút , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 
62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. főutak több szakasza) a júliusi illetve augusztusi forgalom 
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aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom 
hányadosa nagyobb, mint 0,8.  A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és 
éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti. 

Az M7 autópálya éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’F’, üdülő jelleg erős hétvégi 
forgalommal (főként Balaton környéke) (M7 autópálya majdnem teljes hosszában, 7, 71, 82 sz. 
főutak jelentős hosszban, 12. sz. főút, 24 sz. főút mátrai szakasza) a júliusi illetve augusztusi 
forgalom aránya az évi átlaghoz képest nagyobb, mint 1,4. A napi forgalomlefolyás szerinti 
forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-
25% közötti. 

A 7 sz. főút éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’E’, tranzit jelleg, határozott 
nyári üdülő vagy turista jelleggel (M1, M3, M5, M43 autópályák szakaszai, M15, M70 autóutak, 11, 
33, 55, 84 sz. főutak szakaszai, határhoz vezető utak, határközeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 
és 53 sz. főutak), a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 1,2 és 1,4 
között. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti. 

A 6204 j. mellékút éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’B’, tranzit és regionális 
kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg nélkül (M1, M3, M5, M6, M7 autópályák fővárosba bevezető 
szakaszai, M0 autóút déli szektor, M31, M60 autópályák, főutak nagyobb városokhoz közeli és 
átkelési szakaszai: Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét, Szombathely, 405 és 510 sz. főutak, alföldi 
főutak szakaszai: 45, 46, 47, 471, 474 sz. főutak). A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege 
„3”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon kicsi, legfeljebb 18%. 

A 81108 j. mellékút éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’A’, nagyvárosok 
környéke, (M0 autóút keleti szektora, M19 autóút, főutak nagyobb városokhoz közeli és átkelési 
szakaszai: Miskolc, Pécs, Győr, Szombathely, Békéscsaba, Kaposvár), a júliusi illetve augusztusi 
forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi 
forgalom hányadosa legfeljebb 0,7. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „3”, az esti és 
éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon kicsi, legfeljebb 18%. 

A települést érintő, illetve a fontosabb térségi utak forgalmát a „forgalmi vizsgálat” című táblázat 
mutatja. A forgalmi vizsgálatból megállapítható, hogy a települést érintő közutak terhelése jelenleg 
az Út 2-1.201 műszaki előírás alapján bőven az eltűrhető, sőt a megfelelő határértékek alatt van. A 
térségben jelentős forgalma az autópályáknak és a 7 sz. főútnak van. 

A település területén áthaladó utak forgalma a számok alapján közepesen erősnek mondható. A 7 
sz. út eltűrhető és a megfelelő szint alatt marad 2030-ig, hosszú távon az eltűrhető szint alatt 
marad. A 7 sz. főút forgalma a településen 9329 E/nap és 9707 E/nap 2013-ban, aminek 9% és 6%-a 
teherforgalom. Az út forgalma és a teherforgalom aránya kicsi. A 6204 j. út forgalma 3984 E/nap 
2013-ban, aminek 18%-a teherforgalom. Az út forgalma és a teherforgalma közepes. A 81108 j. út 
forgalma 4224 E/nap és 2212 E/nap 2013-ban, melynek 8 és 7%-a teherforgalom. Az út forgalma 
közepes, a teherforgalma kicsi. 

4.5. UTAK ÁLLAPOTA 

Martonvásár területén az országos közutak burkolatának minősége megfelelő, a település egyéb 
burkolata közepes ill. rossz minőségű. A településen még vannak burkolatlan utcák van. 

A rossz állapotú burkolat forgalmi hatásai még nem jelentkeznek, azonban ennek elkerülése miatt ki 
kiemelt figyelmet kell fordítani a burkolat állapotának javítására.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utak folyamatos karbantartására, és a csapadékvízelvezető 
rendszer karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolat 
tönkremenetelét. 

4.6. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Martonvásár belterületén több autóbusz megállóhely található, melyek:  
• Erdőhát, bejárati út, 
• Martonvásár, Budai u. 80. 
• Martonvásár, Fehérvári u. 
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• Martonvásár, Hunyadi út 86. 
• Martonvásár, laktanya, 
• Martonvásár, posta, 
• Martonvásár, Sertéstelep, 
• Martonvásár, Szent László út 
• Martonvásár, vasútállomás 

Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik. Autóbusz állomás található Budapest és 
Székesfehérvár településeken. Az autóbusz megállóhelyek száma és elhelyezése az igényeknek 
megfelelő, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, változás nem várható.  

A település északnyugati részén vasútállomás található. A vonalon ütemes menetrend van 
érvényben. A vasútállomás és a 30a vasúti fővonal korszerűsítése 2013-ban megtörtént. Az OTrT 
szerint a Budapest – Rijeka nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala a település 
közigazgatási határán belül, a településtől délkeletre halad. 

4.7. GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota 
közepes vagy rossz minőségű, több helyen a szélessége nem elegendő. 

Legtöbb esetben a gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat.  

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén 
jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A 7 sz. főút két oldalán kerékpársáv létesült. A település két 
mellékútja a hálózat kerékpározásra kijelölt útja. A vasútállomástól északra a Szőlőhegyi és 
Orbánhegy utcákon folytatódik a kijelölt, tervezett nyomvonal.  

4.8. PARKOLÁS 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek - a Szent László lakóparkot kivéve. A 
településen található gazdasági egységekhez parkolót alakítottak ki. Több helyen szórt burkolatú, 
egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme 
szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges. 

4.9. ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A település és a térség közlekedési adottságai, településfejlesztési lehetőségei és jellemzői alapján 
határoztuk meg a település közlekedési rendszerének fejlesztési javaslatát, figyelembe véve a 
megyei és országos terveket. A részletes program javaslat egyes elemei olyan fejlesztési feladatok, 
melyek kezdeményezője vagy végrehajtója más és más szervezet, néhány fejlesztés feltétlenül 
szükséges, mások egyéb, bizonytalan időpontban megvalósuló beruházásokhoz kötődnek.  

Martonvásárt érinti a Fejér megye Területrendezési Tervében szereplő M11 gyorsforgalmi út 
megépítése, a nyomvonal a település észak-keleti oldalán halad. A gyorsforgalmi úton csomópont 
létesül a 7 sz. főút és az M7 autópálya keresztezésénél. A gyorsforgalmi út tervezése, a nyomvonal 
kijelölése még nem kezdődött meg, megépítése hosszú távon várható. 

A Fejér megyei rendezési terv részeként szerepel a Martonvásárt tehermentesítő 7 sz. főút elkerülő 
szakaszának kiépítése a település délkeleti részén. Az úton csomópontja létesül a 7 sz. főút és a 
6204 j. út keresztezésénél. Az út tervezése, a nyomvonal kijelölése még nem kezdődött meg, 
megépítése hosszú távon várható. 

A tervezett Budapest - Rijeka nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonalát a terveken 
eltéréssel tűntettük fel úgy, hogy elkerülje Kismartont. A vasútvonal tervezése, nyomvonal 
kijelölése még nem kezdődött meg, megépítése hosszú távon várható. 
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4.10. HELYI KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A település fejlesztésének egyik fontos eszköze a közlekedés komfortjának javítása.  

A fejlesztési területek szerkezetét a meglévő kiszolgáló utakhoz kapcsolódóan kell meghatározni. 

A településen jelenleg sok keskeny közút van, több helyen pedig nincs kiszabályozva a már 
„bejáratott” nyomvonal. Néhány esetben új út került kiszabályozásra vagy épp a csomópont 
megfelelő kialakításához szükséges szabályozni. 

A település területén több új út kerül kiszabályozásra: 

A vasúttól délre, a 1224 hrsz-ú ingatlan területén új 12,0 m szélességű út került kiszabályozásra. 
Ehhez dél felől kapcsolódik a Bajcsy-Zsilinszky E. utca és a csatorna között új 12,0 m szélességgel 
szabályozott út. Az út kapcsolódik a megkezdett és megvalósult szabályozáshoz. A tervezett utak a 
környező lakóterületek megközelítését, a lakótelkek megoszthatóságát biztosítják. 

Az Estike utca déli folytatásában új 12,0 m szélességgel szabályozott út kerül kialakításra. A Szent-
László patak keresztezése után az út észak felé fordul, majd csatlakozik a Béke utcához.  

A Búza utca déli meghosszabbításaként – a Hunyadi úttal párhuzamosan - új 12,0 m szélességgel 
szabályozott út kerül kialakításra. 

Az M7 autópálya déli csomópont - 6204 j. út csatlakozásától indulva észak felé új 12,0 m 
szélességgel szabályozott út kerül kialakításra. Az út 0119 hrsz-ú úthoz, majd ennek folytatásaként 
a 7.sz. főút – Erdőhát összekötő úthoz csatlakozik. 

 
Az összekötő út és a 6204 j. út tervezett csomópontja 

A vasútállomás északi és déli oldalon a buszpályaudvarhoz kapcsolódó úthálózat, parkoló, 
körforgalom megépült, az úthálózat jelenleg a MÁV területén van. A későbbiekben az út területéhez 
önálló telket kívánnak létre hozni. A vasút északi oldalán az út tovább halad dél-nyugati irányba 
14,0 m szabályozási szélességgel, majd a vasutat keresztezve dél-keleti irányba haladva csatlakozik 
a 0227/7 utcához (Határ utca külterületi meghosszabbítása). 
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5. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
Martonvásár kedvező földrajzi elhelyezkedése, jó közlekedési lehetőségének hatására, valamint Érd 
és Székesfehérvár közelsége miatt folyamatosan fejlődik. A népességszáma stagnál, azonban a 
természetes fogyás mellett mind többen érkeznek a városba letelepedési szándékkal. A település 
Önkormányzata ezért szükségesnek tartja, hogy a település fejlődését elősegítve, az érkezők 
számára úgy biztosítson helyet, hogy a településen élők igényei is kielégítettek legyenek.  

A településnek, a lakónépességének helyben tartására, munkahely kínálattal is kell rendelkezni. 
Ezek érdekében az Önkormányzat a már beépített területeit is felülvizsgálva, az alulhasznosított 
területeinek, továbbá a korábbi mezőgazdasági hasznosítású területeinek funkcióváltásával a 
területének hatékonyabb hasznosítását szeretné.  

Megvizsgálva a város településfejlesztésbe vonható területeit, azok intenzívebb hasznosításával, 
illetve javasolt funkcióváltásával a belterületén, illetve a beépítésre szánt területein új lakóterület 
kialakítása javasolt a betelepülők, vendégek számára. Lehetőséget biztosít továbbá az intézményi 
ellátottság növelésére, településközpont fejlesztési igények kielégítésére, munkahely-teremtésre 
gazdasági terület kijelölésével. A beépítésre nem szánt területeken is a területek hasznosításához 
szükséges építési lehetőségeket szabályozza.  

A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények 
kielégítésére a fejlesztési-területek megfelelő közműellátását kell biztosítani. Az elvárt 
közművesítés igénye a helyi építési szabályzatban kerül rögzítésre. 

A település topográfiai adottságaiból eredően a mélyvonalakon vízfolyások-árkok haladnak. A 
hivatalos, földhivatali térképen vízgazdálkodási területként jelzett (patak, árkok, vízjárta terület, 
stb.) területek funkcióját megváltoztatni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet. A 
felülvizsgálatot a teljes vízgyűjtőjére kiterjesztve kell elkészíteni. Amíg a terület vízgazdálkodási 
területként lejegyzett addig sem út, sem közmű abban el nem helyezhető. 

A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kell tekinteni a település meglevő 
beépített területeinek közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat 
kellene pótolni.  

A hiányosság az utak igényesen meg nem oldott felszíni vízrendezése, az utcaképet alakító-rontó 
villamosvezetékek és hírközlési hálózat tartóoszlopai, az irányfény szintű közvilágítás, amely már a 
közművesítés esztétikailag igénytelen műszaki megoldásával összefüggő hiányosság. Ezek a 
hiányosságok ún. minőségi hiányosságok, amelyeknek megoldása az esztétikai igények kielégítésével 
vonható össze. 

A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során új 
beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a megoldása. Az új 
beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területeken már 
feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi 
követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén valósítható meg. Nagyon fontos a 
közműhiányos területek kialakulásának elkerülése. 

A fejlesztési területek, új közműigénylők közműellátása mellett a már beépített területeken 
jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. 

A fejlesztési területek távlati új igénye összesítve és a meglevő beépítés várható igénynövekménye 
összesítve (kerekítve): 

     
Meglevő Új beép.fejl.  ÖSSZESEN 

    beépítés új igények  
igény növ.    

 
Vízigény m3/nap:  226  640   866 
Keletk. szennyv m3/nap:  665  608   1273 
Villamosenergia ig. kW: 4280  56890   61170 
Földgázigény Nm3/h:  1820  11852   13672 
Vezetékes távközl db:  280  920   1200 
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Ezek a prognosztizált igények a tervező által javasolt fejlesztések teljes megvalósulása és a már 
beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkeznek. A tervezés távlatáig 
tervezői tapasztalatok alapján a prognosztizált igényeknek reálisan max. 20 %-a jelentkezik. Ennek 
figyelembe vételével a terv távlatáig kielégítendő igény reálisan nem haladja meg a következőket:  

Vízigény m3/nap:  170 
Keletk. szennyv m3/nap:  254 
Villamosenergia ig. kW: 12234 
Földgázigény Nm3/h:  2700 
Vezetékes távközl db:  480 

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentés alapján határozzák majd meg az igénynövekedés 
kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez 
igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan az üzemeltetők a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített 
területekhez közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési igény 
nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, 
vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével. Az 
újabb beépítésre javasolt területeken azonban komolyabb külső hálózatfejlesztési igénnyel kell 
megoldani a közműellátást. A ténylegesen jelentkező építési, funkcióváltási igényhez igazodóan a 
továbbtervezés során kell a szükséges közműhálózat fejlesztést meghatározni. 

A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai igények 
kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A 
komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának 
javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a jelenlegi és várható 
motorizáltságot figyelembe vevő közterületi használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni 
vízrendezésnek komfortosabb, nagyobb rendezettségű megoldását kell előtérbe helyezni. Az 
útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani. A kiemelt járdaszegély, a 
kontúros útnyomvonal vezetés, a zárt csapadékvíz csatornahálózat rendezettebb megjelenést 
eredményez. A zárt csapadékvíz csatornás elvezetés jelentős karbantartási költségmegtakarítást, 
területgazdálkodási előnyöket jelent. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna által felszabaduló 
terület utcafásításra hasznosítható, amely a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot 
javítását is szolgálja. 

A javasolt településfejlesztés megvalósulása során lényegesen nő a településen a burkolt területek 
aránya. A burkoltság növekedésével az elvezetendő felszíni víz mennyisége is lényegesen nő. Ezért 
nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére – a várható, javasolt 
fejlesztéseket is figyelembe vevő - felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben pontosan 
lehatárolásra kerülhetnek a zárt csapadékcsatornás és a nyíltárkos vízelvezetésre javasolt területek. 
A pontos geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv lehetőséget nyújt ütemezett fejlesztés 
megvalósítására, egyes szakaszok vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére, amellyel pályázati 
úton finanszírozási támogatás is szerezhető a beruházás megvalósítására. 

A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell 
járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és 
a vezetékes távközlés területén jelentkeznek feladatok, amelynek feltételrendszere a helyi építési 
szabályzatban kerülhet rögzítésre. 

5.1. VÍZELLÁTÁS 

Martonvásár vízellátását a Fejérvíz Zrt szolgáltja. A település vízellátásának bázisa a település saját 
vízbázisa, ebben két kútban termelik ki az ivóvizet. Az 1. számú kút kapacitása 460 l/perc, míg a 2. 
számú kút kapacitása 160 l/perc. A kutak az autópálya északi oldalán üzemelnek, innen 
távvezetéken keresztül jutnak a vasúti pályatest déli oldalánál lévő Vízműtelepre. A Vízműtelepen 2 
db 100 m3-es térszíni tározó és egy 500 m3-es hidroglóbusz található. A térszíni tározók jelenleg 
üzemen kívül vannak, a kutakból kitermelt víz jelenleg a hidroglóbuszba kerülnek. A hidroglóbusz 
fenékszintje a térszín felett 34 m-en van. A település vízellátó hálózatában a víznyomást a 
hidroglóbuszban tárolt víz szintje határozza meg, a hálózati rendszerben a víznyomás megfelelő, 
víznyomás problémák nincsenek. 
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A település belterületének ellátására kiépítették a vízvezeték hálózatot. A hálózat főleg dn 100-as 
vezetékekből épült meg, csak a főbb gerincek mérete dn 150. A vezetékek anyaga zömmel KMPVC, 
de üzemelnek a rendszerben a régebbi építésű azbesztcement vezetékek is. A hálózatra az előírások 
szerinti távolságban a tűzivíz csapok felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tűzivíz 
ellátást is.  

A település Erdőhát és Kismarton településrészeinek beépített területein külön vízellátó hálózati 
rendszerek üzemelnek. Az itt megépített hálózatokba saját kutakból kitermelt vizet juttatnak, a 
hálózatokban a víznyomást a 100, illetve a 200 m3-es víztornyokban tárolt víz szintje határozza meg. 
A hálózatok legnagyobb részben a telkeken belül épültek meg, nem pedig a közterületi utak 
nyomvonalán. 

A tervezett fejlesztések tervezés távlatában való megvalósítása esetén 170 m3/nap vízigény a 
meglévő vízbázisról kielégíthető. A nagytávon fellépő 886 m3/nap többlet vízigény kielégítésére már 
a vízbázis fejlesztésére is szükség van.  

5.2. VÍZELVEZETÉS 

5.2.1. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

A településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését a 2000-es évek elején kezdték el, ma már a 
kiépítettség közel 100%-osnak tekinthető, a lakópark kivételével minden utcában kiépült a 
szennyvízcsatorna-hálózat. A hálózatra való rákötöttség viszont jóval alacsonyabb, a rákötések 
arányának javítása a település egyik fontos feladata.  

A kiépített hálózat elválasztott rendszerű, a rendszer gravitációs csatornákból épült, a hálózati 
rendszeren a topográfiai adottságok miatt átemelő berendezések és nyomóvezetékek alkalmazására 
is szükség volt. A rendszer által elvezetett szennyvizeket szennyvíz nyomóvezetékkel a településtől 
D-i irányban lévő szomszédos település, Ráckeresztúr szennyvízcsatorna hálózatába vezetik. A 
Ráckeresztúr szennyvízcsatorna hálózat végén, a település déli részén üzemel a települések 
szennyvíztisztító telepe. A szennyvíztisztító telep tisztító kapacitása 1200 m3/nap, a telepre 
jelenleg átlagosan 1000 m3/nap szennyvíz érkezik.  

A szennyvíztisztító telep totáloxidációs, anaerob-anoxikus, un. SBR technológiával tisztítja a 
szennyvizeket. A telep 2 tartályában ciklikusan, szakaszosan tisztítják a szennyvizeket, a tisztított 
szennyvizek befogadója a Szent László patak.  

A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését korábban a Szent László Völgye Csatornahálózat 
Üzemeltető Intézmény biztosította, az üzemeltető ma már a Fejérvíz Zrt. 

A szennyvízcsatorna hálózat zömmel dn 150-es KGPVC csatornákból épült ki, csak a Szent László 
úton üzemel dn 300-as, míg a Petőfi és Mikszáth utcákban dn 200-as méretű szennyvízcsatorna. 

A település Erdőhát és Kismarton településrészeinek beépített területein külön szennyvízcsatorna 
hálózati rendszerek üzemelnek. Az itt megépített hálózatok a szennyvizeket településrészenként 1-
1 zárt szennyvíztározóba vezetik, ezekből a szennyvizeket szippantókocsikkal szállítják el 
szennyvíztisztító telepre. A szennyvízcsatornák a vízvezetékkel párhuzamosan legnagyobb részben a 
telkeken belül épültek meg, nem pedig a közterületi utak nyomvonalán. 

A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén, valamint a meglévő népesség lakókörülményének 
várható komfort fokozat-emelkedése miatt a tervezés távlatában 254 m3/nap többlet szennyvíz fog 
keletkezni, mely szennyvízmennyiség tisztításáról a környezet megóvása érdekében gondoskodni 
kell. A 254 m3/nap többlet szennyvíz fogadására a szennyvíztisztító telep még alkalmas, a nagyobb 
távlatú szennyvízmennyiségek fogadására már mindenképpen nagyobb beavatkozások lesznek 
szükségesek a szennyvíztisztító telepen. 

A település szennyvízcsatorna hálózatát a fejlesztési területeken tovább kell építeni, -amennyiben 
szükséges- átemelő berendezéseket és nyomóvezetékeket kell építeni. 

5.2.2. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Martonvásár a Mezőföld Váli-víz síkján helyezkedik el. A terület fő vízfolyása a Szent László-patak, 
amelynek Beloianisz térségében a térség másik jelentősebb vízfolyása, a Váli-víz, illetve végül a 
Duna a befogadója.  
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A Szent László patak a település északnyugati külterületei felől érkezik a belterületre, amely 
mélyvonalán, délkeleti irányban halad keresztül a Duna irányába.  

A patak medre a kül és belterületi részeken zömmel füvesített medrű, csak néhány rövid szakasza 
burkolt.  

A település belterületén a csapadékvíz elvezetés a Budai út és a Fehérvári út nyomvonalán 
megépített zárt csapadékcsatornákon kívül nyílt árkos rendszerrel történik. A nyílt árkok az utcák 
mentén zömmel egy oldalon, kisebb mértékben mindkét oldalon épültek ki, de találhatók olyan 
utcák is, amelyekben egyáltalán nem üzemel csapadékvíz elvezető rendszer.  

A településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén a településen a burkolt felületek aránya 
(építmények, utak, parkolók, stb.) jelentősen megnő. A burkolt felületekről a ráeső csapadékvíznek 
nemcsak majdnem 100%-a folyik le, hanem a lefolyás időtartama jelentősen lecsökken. A 
településen a csapadékvizek elvezetése sok helyen jelenleg is problematikus, amennyiben a 
fejlesztések következtében az elvezetendő vizek mennyisége jelentősen megnő, a meglévő 
elvezetési nehézségek nőnek. Ezért Martonvásár teljes közigazgatási területére, sőt a területét 
befogadó vízgyűjtő területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési tanulmányterv készítését 
javasoljuk. 

A település belsőbb részein, főleg a településközponti területeken, a nagyobb forgalmú utcákon a 
meglévő nyílt árkos elvezető rendszer zárt csapadékcsatornás rendszerre való átépítését javasoljuk. 
A zárt csapadékcsatorna helyigénye jóval kisebb a nyílt árokénál, a felszabaduló helyen parkolók 
létesítését, útszélesítést, utcafásítást tesz lehetővé, a mikroklíma javításán túl jelentős 
látványjavítást is eredményez. A környezetvédelmi előnyök mellett, hosszútávon a kisebb 
karbantartási költségei miatt jelentős költség megtakarítást eredményezhet. 

A beépített területen fokozatosan, mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatlakozóan kell a 
felszíni vízrendezés átépítését megoldani. A beépítésre szánt területeken, az új fejlesztések 
megvalósításával azonban egyidejűleg már zárt csapadékvízgyűjtő hálózat kiépítése célszerű. 

A zárt csapadékvíz elvezető hálózattal történő csapadékvíz elvezetés környezetvédelmi előnye, 
hogy az esetleges szennyeződött csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt mód van a víz 
tisztítására. Ezért a csapadékvíz csatorna élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó 
műtárggyal védeni lehet az élővizet. 

A csapadékvizek szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén 
szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz ne 
mossa a talajba a szennyeződést és a burkolatról összegyűlő csapadékvizet benzin- és olajfogó 
műtárgyon keresztül lehet csapadékvíz csatornába vezetni.  

Meg kell említeni, hogy különösen a foghíjként létesítendő beépítésnél, ahol a burkoltsági arány 
növekedéséből származó növekedő elvezetendő csapadékvíz továbbvezetését egész a végbefogadóig 
történő felülvizsgálattal ellenőrizni kell. 

5.3. ENERGIAELLÁTÁS 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata jelentős szerepet tölt be a település 
energiaellátásában. 

A villamosenergia világítás és technológiai energiaigények kielégítését szolgálja. A földgáz komplex 
hasznosításával a termikus energiaigények teljes körű kielégítésére alkalmas. A termikus hőellátás 
jellemzően épületenkénti, ill. lakásonkénti, vagy lakóhelyiségenkénti ellátási móddal került 
kivitelezésre.  

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj, PB használata egyaránt jellemző a 
vezetékes gázzal el nem látott területen, illetve a vezetékes gázt igénybe nem vevő telkeken.  

A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző. Az átfogó, országos tanulmányok szerint 
gazdaságosan a napenergia hasznosításának lehetősége biztosítható a térségben.  
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5.3.1. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az E.ON-Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. Az 
ellátás bázisa a Baracskai 130/22 kV-os alállomás, amelynek betáplálása az országos 120 kV-os 
hálózat kiépített bekötésével biztosított.  

A 120/20 kV-os alállomásról induló 20 kV-os szabadvezetékes hálózat táplálja a település körzetének 
fogyasztói transzformátor állomásait. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások 
jellemzően oszlopállomások. 

Az alállomásokról induló 22 kV-os légvezetékeken érkezik a villamosenergia a településre, és a 
hálózatról kiépített bekötések, illetve ágvezetékek táplálják a településen elhelyezett fogyasztói 
transzformátor állomásokat.  

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A középfeszültségű, kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten 
került kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában. 

A település jelenlegi közvilágítása az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira 
szerelt lámpafejekkel történik, közvilágítási kandeláber csak néhány db található a településen. A 
településre jellemző, hogy a megvilágítás mértéke a közlekedés biztonságát szolgálja. 

A település külterületének keleti szélén, a 7. sz. főút déli oldalán üzemel a MAVIR 400/220 kV-os 
nagyfeszültségű alállomása, amely a település ellátásában csak közvetve vesz rész, mert az ellátás 
alapbázisa a 132 kV-os nagyfeszültségű rendszer. 

Várhatóan a rövidtávú igények a meglévő hálózati rendszerről még kielégíthetőek lesznek, de a 
nagytávlatban fellépő igények kielégítésére már egy új kábelkör kiépítésére lesz szükség.  

A felesleges állóeszköz lekötés elkerülése érdekében, transzformátor gépet, gépcserét csak a 
ténylegesen konkrétan jelentkező igények kielégítésére kell elhelyezni. 

A meglevő kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, a település egységes 
hálózati rendszerének megőrzése érdekében az üzemeltető törekszik a szabadvezetékes elosztási 
rendszer további fenntartására. 

Meg kell jegyezni, hogy település arculatformálásánál az esztétikai igényeknek megfelelően 
kedvezőbb lenne a közép- és kisfeszültségű hálózatot földkábelekkel kivitelezni, az 
oszloptranszformátorok helyett épített állomásokat telepíteni és közvilágítást is - a jelenleg 
kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt - lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel 
megoldani. Ezek természetesen többletköltséget jelentenek, de az urbánus megjelenés a település 
vonzóképességét növeli. Első lépésként az új beépítésű területeken célszerű az új hálózatokat már 
földkábeles fektetési móddal kivitelezni és azt követheti a rekonstrukcióra érett szakaszok 
földkábeles átépítése. Ezzel nagytávlatban elérhető lesz, hogy település szinten eltűnhessen a 
"dróthálózat" és tér nyíljon a kedvezőbb utcafásításra, utcabútorozásra. 

A település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedés biztonság szolgálatán kívül, a 
vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a közvilágításnak. 

5.3.2. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A település földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. A település 
gázellátásának a kiépítése a 90-es évek közepén kezdődött. Ma már 1750 háztartásban, a 
háztartások 83,5 %-ában áll rendelkezésre a vezetékes gázellátás nyújtotta komfort lehetősége.  

A település gázellátásának bázisa a Kápolnásnyéki MOL nagynyomású gázátadó és 
gáznyomáscsökkentő állomás, ahonnan induló nagy-középnyomású vezeték képezi Martonvásár 
ellátásának gerincét. A Kápolnásnyék-Martonvásár-Gyúró NÁ 90-es KPE nagy-középnyomású 
vezetéken érkezik a gáz a Bajcsy Zsilinszky utcai és a Zrínyi utcai nagyközép/középnyomású 
gáznyomáscsökknetőkhöz, ahonnan középnyomású elosztóhálózat épült ki a település 
gázfogyasztóinak az ellátására.  

A településen belül a gázelosztás középnyomású hálózati rendszerről történik. A kisnyomású gáz 
előállítása telkenként elhelyezett egyedi házi nyomáscsökkentők segítségével történik. Az egyedi 
nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt 
nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet 
közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. 
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A település Kismarton településrészének beépített területein vezetékes gázellátás nem épült ki, a 
gázigényeket tartályos gázzal, vagy pedig PB gázpalackokkal elégítik ki. 

A település prognosztizált tervtávlatban várható többlet földgázigénye 2700 Nm3/h, amely többlet 
gázmennyiséget a település meglévő hálózati rendszere tudja biztosítani.  

A tervezett fejlesztési területek ellátására a meglévő hálózat irányából kell a meglévő vezetékeket 
továbbépíteni. Ott, ahol csak kis átmérőjű vezetékek vannak kiépítve és azok az új fejlesztési 
igényeket már nem tudják kielégíteni, ott távolabbi, megfelelő méretű hálózati pontoktól kell a 
betápláló vezetékeket kiépíteni.  

A telkeken belül egyedi nyomásszabályozókat kell telepíteni, amelyről a fogyasztói igények 
közvetlen kielégíthetőek. 

Az egyedi nyomásszabályozók elhelyezésénél a településképi megjelenésre és az esztétikai igények 
növekedésére figyelemmel kell lenni. Ezeket lehetőleg növényzettel takartan az előkertekben, vagy 
az épületek alárendeltebb homokfalára telepítve kell elhelyezni. 

5.4. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

5.4.1. VEZETÉKES HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A Székesfehérvári 
szekunder központhoz tartozó 17-es körzetszámú Bicske primer központ Martonvásár vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 22-es hívószámon 
csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése a közelmúlt eredménye, az 1990-es évekig a lakások 
nem rendelkeztek távbeszélő fővonallal. A kiépítés ezután kezdődött, a 2000-es évek elején 600 
körüli egyéni lakásfővonal üzemelt, azaz a lakásállomány majdnem 70%-a rendelkezett vezetékes 
telefonvonallal. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes vonalas telefon iránti 
érdeklődés csökkent. Jelenleg 1223 egyéni lakásvonal üzemel. A statisztikai nyilvántartás szerint a 
településen 5 nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 

A hálózat oszlopokra szerelt légkábellel épült. A föld felett vezetett távközlési hálózatot 
jellemzőbben önálló, saját oszlopsoron, de van, ahol a kisfeszültségű hálózat tartó oszlopsorára 
helyezték el.  

A településen igényesebb műsorelosztásra alkalmas kábel TV hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött, 
amelyet a UPC üzemeltet. Jelenleg a vezetékes műsorelosztást 602 lakás veszi igénybe, a 
lakásállomány 28,7 %-a. A településen a műsorvételt többnyire egyedi antennákkal oldják meg. 

Az új fejlesztési területeken a távközlési hálózatot már földkábelekkel javasolunk kiépíteni. 

5.4.2. VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A távközlési ellátottságot teljes körűvé a mobiltelefonok használata teszi. A településen a tágabb 
térségben üzemelő antennákkal valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és 
műsorelosztói szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A T-Mobile a településen belül három antenna segítségével biztosítja a megfelelő lefedettséget, a 
többi szolgáltató a környező településeken üzemeltetett antennáinak segítségével elégíti ki az 
igényeket.  

A településen közcélú antennát elhelyezni csak építési engedély alapján szabad. Az engedély 
kiadásának feltétele, hogy településképi vizsgálatok is készüljenek és a hely kijelölése az 
önkormányzattal együttműködésben történjen. 

A kedvező műsorvétel érdekében egyéni antennák elhelyezését korlátozni célszerű. Az újabb 
fejlesztési területeken központi antenna rendszerhez csatlakozóan, kábelhálózat közvetítésével kell 
a műsorszórást megoldani, elkerülve az épületenként megjelenő antennák látványát. A már 
beépített területen is célszerű a hálózat kiépítése, földalatti elhelyezéssel és a településkép 
javítása érdekében fokozatosan felszámolhatók az egyedi antennák. 
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6. KÖRNYEZETI HATÁSOK 
A Településszerkezeti és Szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Martonvásár 
tájhasználatának és meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és 
lehetőség szerint állapotuk javítása.  

6.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Martonvásár jelentős vízfolyása a települést észak-déli irányban átszelő Szent László–patak. A 
patakhoz kapcsolódik ezen kívül a kastélypark területén található tó, továbbá az Orbán-hegy nyugati 
lejtőjén a Szent László-patak völgyében található két horgásztó is. A vízminőség általában II. 
osztályú.  

A kisvízfolyás mentén Martonvásár területén többnyire természetközeli területek (nádasok, rétek, 
erdők) találhatók. E területek a hatályos rendezési tervben általános mezőgazdasági területként, 
illetve a Gábor-majori erdő gazdasági erdőként szerepelt. A tervezett településszerkezeti tervben e 
mélyfekvésű vizenyős terület különleges beépítésre nem szánt turisztikai területbe soroltuk. Ez a 
területfelhasználási mód kíméletes használatot jelent, így biztosítható a patak közvetlen 
környezetének védelme. A megyei terv Rendszeresen belvízjárta terület övezetébe sorolja a Szent 
László-patak menti területek egy részét. Az övezet területén, ahogy a megyei terv előírja, nem 
került sor új beépítésre szánt terület kijelölésére. 

Az orbánhegyi zártkertből származó kezeletlen szennyvíz beszivárgása a patak vízminőségét 
veszélyezteti. Ennek megszűntetésére kell a terület szennyvízelszállítását megoldani. További 
problémát jelent a szennyvízcsatornára rá nem kötött lakások, épületek esete, melyet a rákötés 
teljes körűvé tételével kell biztosítani. 

A patak alsó szakasza mentén lévő ipari területről esetlegesen talajba kerülő szennyezés 
bejutásának megakadályozására a vízfolyás és a gazdasági terület közé védelmi erdőt terveztünk.  

Martonvásár területe a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) 
alapján, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint szennyezés-érzékenységi 
szempontból az „érzékeny” kategóriába tartozik. (A 219/2004. kormányrendelet szerint tilos a 
felszín alatti vizekbe bevezetni a rendelet szerinti kockázatos anyagokat, ill. az ilyen anyagot 
tartalmazó, vagy lebomlása során ilyen anyag keletkezéséhez vezető közvetlen anyagot.)  

A felszín alatti vizek és a talaj szennyeződésének megakadályozása érdekében szükséges a 
településen a közműves szennyvíz-elvezetésre való rákötések számának növelése. Ennek 
megvalósulásáig a csatorna-hálózaton kívüli szennyvíztárolás felülvizsgálata, szükség esetén 
szankcionálása, és zárt rendszerű közműpótlók alkalmazása. A HÉSZ-ben elő kell írni a szennyvíz-
csatorna hálózatra történő rákötést. Az Orbán-hegyi kertes mezőgazdasági területen meg kell oldani 
a szennyvízkezelést. 

Az intenzív szántóföldi művelés során a talajba, és a vizekbe (felszíni/felszín alatti) jutó 
szennyezések csökkentése miatt a felszíni vizek szennyezettségének, valamint a 
vegyszerhasználatnak a felmérése és racionalizálása szükséges. Az állattartás során keletkezett 
trágyát a mezőgazdasági majorokban (különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület, ipari 
terület) és a lakóterületen egyaránt kizárólag 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján lehet 
elhelyezni, s törekedni kell a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására.  

A városi közműkút körül kijelölésre került a „B” hidrogeológiai védőterület. A védőterületen 
figyelembe kell venni a 123/1997. Korm. rendelet védőterületre vonatkozó előírásait. 

A szélerózió esetleges káros hatásai fasorok, erdősávok telepítésével mérsékelendők.  

A vízerózió hatásának mérséklése érdekében komplex módon kell védekezni. A vízelvezető árkok 
karbantartása mellett a racionális tájhasználat kialakítására, s ezzel együtt a megfelelő művelési 
módszerekre kell a hangsúlyt helyezni. A vízeróziónak kitett völgyekben az erózió elleni védekezés 
kiemelt feladat. A szabályozásnak ki kell terjedni a felszíni vízelvezetésre, a tereprendezésre és a 
szennyvíz kezelésére.  

A megyei rendezési terv Vízeróziónak kitett terület övezetébe tartozó településnek jelöli 
Martonvásárt. Ténylegesen vízerózióval veszélyeztetett terület a település északnyugati és déli 
részén található az északnyugat-délkelet irányú lejtőviszonyoknak megfelelően. Az övezetbe 
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tartozik a Gábor-major, a Tükrösi-dűlő és a Nyolcvannyolcas-dűlő középső része, valamint a tordasi 
határ mente az Orbánhegytől keletre és az Erdőháti-dűlő középső része a vasútig. E területek mind 
általános mezőgazdasági terület – szántó művelési ágba vannak sorolva. Az övezet egészén 
szántóföldi művelést folytatnak nagy kiterjedésű homogén területeken, ahol nem vagy alig jellemző 
a szántók tagolása (pl. fasorral). Az erózió elleni védekezés legalapvetőbb formája a vízelvezető 
csatornák ásása illetve karbantartása. Ezenkívül a művelési ág tudatos megválasztásával, művelés és 
építkezés során helyesen megválasztott talajvédelmi beavatkozással, vízmosások rendezésével kell 
az eróziós folyamatok hatásait csökkenteni. 

6.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A településen a légszennyezőanyag-kibocsátást a közlekedés, a lakossági és intézményi fűtés és 
egyes ipari tevékenység (vetőmagelőállító Kismartonban, az aszfaltkeverő telep és az autópálya 
mérnökség) határozza meg. Jelentősebb szennyező forrást jelentenek a városon áthaladó fő- és 
mellékutak, a Martonvásár központjában található 7. sz. főút, a 81108 j. mellékút és a 6204 j. 
mellékút. A fentiek mellett a település belterületétől északra halad keresztül az M7 autópálya. A 
közlekedésből származó különböző légszennyező anyagok, illetve porterhelés az utak belterületi 
szakaszán terheli a lakóterületeket. 

Öt helyhez kötött légszennyező pontforrás tartozik a Felügyelőséghez bejelentésre kötelezettek 
között: az Akadémiai Nyomda, az autópályakezelő, az aszfaltkeverő telep, a vetőmag előállító és az 
MTA kutatóközpont. A település jó levegő minőségét lényegesen nem befolyásolják ezen emisszió 
források, mivel a lakóterületen kívül, vagy a lakóházaktól távolabb helyezkednek el. A telep levegő 
szennyezése korszerű, kis környezeti terheléssel járó technológiák alkalmazásával, illetve telephely 
körüli fásítással csökkenthető. 

A településen áthaladó közúti forgalom az üdülési szezon idején nyáron jelentősen emelkedik. 
Ilyenkor hétvégéken kiemelkedően magas a légszennyezettség, ami esetenként a közlekedésből 
származó por, korom, szénhidrogének, kén- és széndioxidok, nitrogén-dioxid vagy ólom egészségügyi 
határértékének túllépését okozhatja. A városközponton áthaladó gépjármű-forgalom igen jelentős, 
a főút közelében élő lakosság fokozottan ki van téve káros hatásának.  

A közlekedésből származó légszennyező anyagok megszűrésére erdősávok, de legalább fasorok 
telepítésére van szükség. Az autópálya mentén hiányzik a fásítás az autópálya mérnökség mögött, 
és a mérnökség melletti csomópont környékén. Itt legalább két sorból álló fasor telepítése 
szükséges. 

Diffúz légszennyezést jelent továbbá a fűtésből eredő szennyezőanyag kibocsátás, amely a fűtési 
szezonra, a téli hónapokra összpontosul. A levegőtisztaság védelme érdekében ösztönözni kell a 
gázhálózatra való rácsatlakozások arányának növelését, illetve támogatni kell az alternatív fűtési 
módozatokat. 

A szabadföldi szántóterületek a külterület nagy részét teszik ki, így a mezőgazdasági gépek által 
okozott porterhelés, illetve száraz időben a fedetlen szántóföldekről származó por időnként erős 
szennyezést okoz. Eközben széleróziós károk is kialakulhatnak. A mezőgazdasági termelésből eredő 
porterhelés megakadályozására a dűlőutak, csatornák mentén fasorok és erdősávok telepítésével, 
helyes mezőgazdasági gyakorlat folytatásával lehet védekezni. 

A Béke utcai vágóhíd bűzproblémát okoz. Egyéb zavaró szaghatás nincs, nem működik a belterületen 
vagy annak közelében egyéb kellemetlen szaghatással járó ipari vagy mezőgazdasági tevékenység. 

6.3. HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint kell végezni, mely a környezetvédelemről szóló törvénnyel 
összhangban meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit.  

A kommunális hulladék elszállítását és kezelését a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A 
településen keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szervezett elszállítása gyakorlatilag a 
teljes lakóterületen megoldott, beleértve az Orbánhegy volt zártkerti területét is.  
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A települési szelektív hulladékgyűjtés megoldott, a város öt pontján található hulladékgyűjtő sziget, 
továbbá működik házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is. A település területén legtöbb 
lakóingatlan részére adottak a házi komposztálás feltételei. 

A település területén működő mezőgazdasági- és ipari üzemek technológiájából eredő veszélyes 
hulladék kezeléséről illetve elszállításáról az egyes vállakozások gondoskodnak. Az ipari és 
mezőgazdasági területek esetében különösen szigorúan be kell tartani a hulladékgazdálkodási 
jogszabályok előírásait. A trágya- és hulladékkezelést a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell 
megoldani. 

Martonvásár területén kommunális hulladéklerakó nem működik. A településen dögkút nem üzemel. 
Illegális hulladéklerakók felszámolása – elsősorban az utak mellett - környezetvédelmi és esztétikai 
szempontokból elsődleges, megelőzésük folyamatos odafigyelést igényel. 

6.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A közúti és vasúti forgalom nemcsak a levegő szennyezéséért felel, hanem a legjelentősebb 
zajforrás is. A zaj- és rezgésterhelés a forgalomnövekedéssel arányosan alakul és az épületekben is 
jelentős károkat okozhat. Az autópálya és a főút települést érintő szakaszán a legnagyobb a 
közlekedésből származó terhelés. A településen áthaladó személy- és tehergépkocsi forgalomból 
származó zaj- és rezgésterhelés a kis keresztszelvényű útszakaszokon – Budai út, 
településközpontban található csomópont - jelentkezhet. A terhelés az utak forgalmából adódóan 
folyamatosnak tekinthető, egyes területeken a határértéket túllépheti. 

A közlekedésből származó zajterhelés növényzet (erdősávok, fasorok, zöldsávok) telepítésével, 
illetve az országos terveken szereplő elkerülőút, illetve a 6204 j. mellékutat tehermentesítő M11 
úttal csökkenthető. A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében sebességkorlátozással 
csökkenthető.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KöM–EüM 
együttes rendelete – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 3. számú 
melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Zajtól védendő 
terület 

Kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zaj 

Az országos közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti mellékvonaltól 
és pályaudvarától 

Az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól 

nappal 
6-22 óra 

éjjel 
22-6 óra 

nappal 6-22 
óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 

óra éjjel 22-6 óra 

Lakóterület 55 45 60 50 65 55 

Vegyes terület 60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Martonvásár település közigazgatási területén üzemi tevékenységből eredő zajemisszió miatt a 
Környezetvédelmi Felügyelőség eljárást indított a kismartoni hulladékgyűjtő és –előkezelő telep, az 
Állami Autópálya Kezelő ellen. 

A 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 1. számú melléklete üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az 
alábbi zajterhelési határértékek érvényesek: 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
Lakóterület 50 dB 40 dB 
Vegyes terület 55 dB 45 dB 
Gazdasági terület 60 dB 50 dB 
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ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 
SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
MARTONVÁSÁR 

 

VÉLEMÉNYEZŐK 
NEM 

NYILATKOZ
OTT 

TOVÁBBI 
ELJÁRÁSBAN 

MEGJEGYZÉS 
RÉSZT KÍVÁN 

VENNI 
NEM KÍVÁN 

RÉSZT VENNI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

1. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
ÉPÍTÉSÜGYI  ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 

 X  Tájékoztatást ad, hogy a képviselő-testület 
döntése szerint a felülvizsgálatot az új 
eljárásrend, és a 2013. jan. 2.-től hat. OTÉK 
alapján kívánja elvégezni. Felhívja a figyelmet 
a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire, 
különös tekintettel a 2013. január 1.-t követő 
változásokra.  
Előírja, hogy tájékoztatójában 
beazonosíthatóan meg kell határozni a 
rendezés alá vont területet, ismertetni kell a 
rendezés célját és annak hatásait. Felhívja az 
önkormányzat figyelmét partnerségi terv 
elkészítésére. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a jóváhagyott 
országos és megyei területrendezési terv 
rendelkezéseit figyelembe kell venni (OTrT, 
Fejér megyei TrT), a TSZT elkészítésénél a 
területrendezési tervvel való összhangot kéri 
igazolni.Külön felhívja a figyelmet a TSZT 
tartalmi követelményeire, az örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítésére és a környezeti 
vizsgálat lefolytatására. 
Ismerteti a szakmai véleményezési eljárás 
fontosabb szakaszait.  
A dokumentumokat papíron és cd-n kéri 
benyújtani. 

2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 
KÖRNYEZETVÉDELMI, 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
FELÜGYELŐSÉG 

 X  Tájékoztat, hogy a település az OTrT mely 
térségi övezeteibe tartozik. Leírja, a település 
egyes területei mely természetvédelmi 
kategóriáiba tartoznak. A közigazgatási terület 
érzékeny területnek minősül a 219/2004. 
Korm.rend. szerint. Felhívja a figyelmet a 
természetvédelmi és a környezetvédelmi 
vonatkozó jogszabályok betartására. A terv 
készítéséhez környezeti vizsgálat lefolytatása 
kötelező. A dokumentációt cd-n kéri 
benyújtani. 

3. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI 
SZERV 

 X  Figyelmeztet az OTÉK –ban meghatározott 
övezeteinek betartására, különös tekintettel 
az ipari és mezőgazdasági övezetek 
kialakítására, figyelembe véve a 
lakóövezeteket. Biztosítani kell a 
közművesítést, az ivóvíz minőségű vizet és a 
szilárd és folyékony hulladék megfelelő 
gyűjtését, elhelyezését, parlagfű mentesítést. 

4. FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG  

 
 

X  Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben 
beterületbe vonásra is sor kerül, el kell 
készíteni a terület vízrendezésének műszaki 
megoldását tartalmazó tervet. A módosításnál 
figyelembe kell venni, hogy a település II. 
katasztrófavédelmi osztályba tartozik, ami 
alapján a jelentős forgalom, a veszélyes áruk 
szállítása, a villámárvíz, a rendkívüli időjárási 
viszonyok és az állatjárványok veszélyeztetik. 
Felhívja a figyelmet az alkalmazandó 
jogszabályi előírásokra, különös tekintettel az 
árvíz- és belvízveszély megelőzésére. A 
dokumentációt cd-n kéri benyújtani. 

5. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG 
 

X   
 



MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 145 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2014. 
www.vzm.hu 

6. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI IRODA 

X    

7. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK X    
8. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

FÖLDHIVATAL 
X    

9. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 

X    

10. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG 

 X  Javasolja, hogy a jó termőhelyű területeket 
mezőgazdasági művelésben kell tartani. 
Mezőgazdasági területen tereprendezés, 
feltöltés csak a szakhatóság engedélyével 
lehetséges. A változással érintett területek 
vízelvezetését meg kell oldani. 

11. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
HATÓSÁGI HIVATAL   X A településrendezési eszközökkel kapcsolatban 

nem tesz észrevételt. 
13. VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG    X Nem emel kifogást a tervvel szemben, 

javaslatot nem tesz. 
14. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 

LÉGÜGYI HIVATAL   X Hozzájárul Martonvásár településrendezési 
terv módosításához. 

15. NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI 
HATÓSÁG SOPRONI IGAZGATÓSÁG  X  Felhívja a figyelmet a hatályos, alkalmazandó 

jogszabályokra. 
17. KAJÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 

POLGÁRMESTERI HIVATAL   X Nem kíván részt venni. 

18. TÁRNOK NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA – POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

 X  Felhívja a figyelmet, hogy Tárnokon a 
településrendezési eszközök módosítása 
egyidejűleg történik. A dokumentációt cd-n 
kéri benyújtani. 

19. TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL  X  A dokumentációt cd-n kéri benyújtani. 

20. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA – POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

X 
  

Nem nyilatkozott. 

21. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

X 
  

Nem nyilatkozott. 

22.  BARACSAKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

X 
  

Nem nyilatkozott. 

23. FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
HIVATALA X   Nem nyilatkozott. 

24. TERÜLETRENDEZÉSI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HELYETTES 
ÁLLAMTITKÁR 

  X A településrendezési tervdokumentációk 
beküldésére hívja fel a település jegyzőjének 
figyelmét. 

 

 




