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I. Jóváhagyandó munkarészek 
Településszerkezeti Tervet és mellékleteit 

1. melléklet: Településszerkezeti terv (TSZT) 

2. melléklet: Településszerkezeti terv leírása 

3. melléklet: Változások 

4. melléklet: Verőce község területi mérlege 

5. melléklet: Területrendezési tervek és Verőce TSZT megfelelőségének igazolása 

6. melléklet: Biológiai aktivitásérték számítás 

7. melléklet: Védelmek és Korlátozások (V-K) 
 

 

 

  



Verőce 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

 

2 

 

 
Verőce   Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
.. Kt. határozata 

Verőce Község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról 
 
 

 
1. Verőce Község Önkormányzata Képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) és a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 214/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján 
elfogadja a település teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervet és mel-
lékleteit (TSZT) , a melyek a következők: 

 

1. melléklet: Településszerkezeti terv (TSZT) 

2. melléklet: Településszerkezeti terv leírása 

3. melléklet: Változások 

4. melléklet: Verőce község területi mérlege 

5. melléklet: Területrendezési tervek és Verőce TSZT megfelelőségének igazolása 

6. melléklet: Biológiai aktivitásérték számítás 

7. melléklet: Védelmek és Korlátozások (V-K) 

  

 

2. Jelen határozattal egyidejűleg Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének Verőce köz-
ség Településszerkezeti Tervéről szóló 124/2012 (X.16.) Kt határozattal módosított 123/2006 
(IX.10.) Kt határozat hatályát veszti. 

 
 
Határidő: 
Felelős:  
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2. számú melléklet   

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

Településszerkezet 
Verőce közigazgatási területe a Duna-part északi oldalán fekszik, a Dunakanyar szép fekvésű dombvi-
dékén, a Börzsöny lábánál. A település vasúton a főváros és a környező települések felöl jól megköze-
líthető, az országos közút hálózathoz közvetlenül nem kapcsolódik, de rövid autózással az M2-es au-
tóút-pálya gyorsan elérhető. A közlekedési zajtól távol eső település geo földrajzi, közlekedési, táji és 
építészeti adottságai miatt kedvező lakó és pihenőhely, kedvelt turisztikai célpont. 
A belterület két nagyobb, részben elkülönült településrészre tagolódik. Verőce hagyományos, köz-
ponti magja a Migazzi dombra épült fel, sugaras-gyűrűs rendszerű, dombvidéki faluszerkezettel. A 
XIX. századtól, épült ki a Duna-parti településrész, mely a vasút megépítése után, a régi települési 
szövettől délre a parton lineárisan elnyújtott, hálós szerkezetű beépítési struktúra. A falu központi 
intézményei a két település részen, területileg elkülönültek. A településrészeket két, T csomópontban 
kapcsolódó gyűjtő út kapcsolja össze, a Dunával párhuzamos Árpád és az erre merőleges Rákóczi út.  
A kiterjedt belterületbe lakott területek mellett az erdős, rétek, házi, kertes területek és nyaralókkal, 
hétvégi faházakkal lazán beépült területrészek is beékelődnek.  
A külterületen több beépítésre szánt terület, település rész van. Börzsöny déli domboldalain az erdős 
tájak között Magyarkút, Aranyoskút üdülőházas területeit, honvédségi területeket találunk. 
Verőce nem csak napjainkban, de a XIX. századi vasút megépítése óta folyamatosan bővül. A telepü-
lés belső szerkezete, műszaki infrastruktúrája (a közművek kiépítése, árvízvédelme) nem követte 
teljes mértékben a település fejlődését.   

Területfelhasználás 

Lakóterületek  
A mintegy száz éve kialakult beépítés területén, kisvárosias, kertvárosias, és falusias lakóterületi épí-
tési övezetet különítettünk el.  

- Kisvárosias lakóterületek (Lk): A kisvárosias lakóterület egy építési fázisban felépült sor-
házas beépítésű terület, nyolcas egységekből álló két csoport található itt 

o Liszt Ferenc utcai sorházas beépítés 
- Kertvárosias lakóterületek (Lke): laza beépítésű, kertes, főként családiházas, jellemzően 

szabadon álló beépítésű lakóterület a településközponti belterületén 
o Árpád út és a Maros utca között, a település déli részén hálós beépítés 
o Kodály utca két oldalán 
o Vasút sor és a Zentai utca között a meglévő és tervezett lakóterületek 
o Eresztvény új beépítése (lesz) 

- Falusias lakóterületek (Lf): 
o hagyományos falu beépítése 

Intézményi és településközpont vegyes területek (Vt) 
Az intézmény és településközpont vegyes területek övezeti az egyházi és oktatási intézmények terü-
letei, iskola. A települési funkciónak megfelelően vegyes övezetbe kerültek a fő utcák menti telkek, 
ezzel a kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók erősödését segítjük elő. 

Üdülőterületek 

Üdülőházas üdülőterület (Üü) 

Az üdülőházas területen üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek és a vízi sporttal kapcsolatos léte-
sítmények helyezhetők el. 
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Hétvégi házas üdülőterület (Üh) 
Laza beépítésű, jellemzően a volt zártkertekből átalakult hétvégi házas területek. A meglévő üdülőte-
rületek esetében – a lakóterületekhez hasonlóan a kialakult telekstruktúra, beépítés és érvényben 
lévő előírások alapján szabályoztunk.  

Gazdasági területek (Gksz) 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 
célú épületek elhelyezésére szolgál. Meglévő gazdasági területek a település szélein találhatók, észa-
kon, keleten és nyugaton 

Különleges területek 

Különleges turisztikai (K-Tu) 
Az övezet területén elhelyezhető vendéglátó, kereskedelmi-szolgáltató épület, keskeny nyomtávú 
vasúti sínpálya, fásított parkoló, fogadó épületek és a szelíd turizmushoz kötődő bármilyen funkciójú 
létesítmény 

Különleges-rekreációs (K-R) 
A Gimpli-Morgó-patak alsó folyásánál az ún. Csattogó völgyben és a Királykői dűlőben van összefüggő 
rekreációs terület  

Különleges-mezőgazdasági üzemi (K-M) 
Mezőgazdasági üzemi területen a meglévő állattartó telep fejlesztése mellett ehhez kapcsolódó gaz-
dasági épületek, egy szolgálati lakás helyezhető el.  

Zöldterület 

A meglévő közparkok és zöldterületek mellett kisebb közpark van a Pap rét területén.  

Erdőterületek 
A közigazgatási terület jelentős részét borító erdők közül természetvédelmi szempontból értékes 
területeken (pl. Natura 2000 területként nyilvántartott területek, ökológiai zöldfolyosó) lévő erdők 
védelmi erdő övezetbe kerülnek. Ezeken a területeken épületek nem helyezhetők el. 

Gazdasági erdő besorolásban maradnak a nem ökológia folyosó részét képező erdőterületek.  
A település turisztikai vonzerejének növelésére kilátó létesítését javasoljuk Aranyoskúti üdülőterület 
fölött, ezt a területet közjóléti erdőterületbe kerül. Az erdőterületeken kiránduló utak, tanösvények, 
kilátók rendszere kerül majd kialakításra 

Mezőgazdasági területek 

A kertes mezőgazdasági területek a Fehér-hegy és a Katalin völgy térsége.  

Az általános mezőgazdasági területeknek - eltérő sajátosságaik és táji, természeti értékük alapján - a 
differenciálásra kerültek. Az ökológia zöldfolyosó és nyílt karszt területén a szántók korlátozott funk-
ciójú mezőgazdasági terület besorolásba kerültek. Ezeken a területeken nagyobb telekméret esetén 
helyezhető el gazdasági épület, és lakófunkció nem engedélyezhető. 

 Különleges beépítésre nem szánt területek 

Különleges sportterület (Kb-SP), Különleges strand (Kb-ST),Különleges Temető (Kb-T) , 
Különleges zöldterület (Kb-Z), Különleges zöldterület (Kb-Tu-H) 
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Örökségvédelem 

A régészeti lelőhelyek, műemlékek, műemléki környezet, helyi értékvédelmi területek a település-
szerkezeti terven szerepelnek. 

Régészet 

Verőce községen összesen 40 db régészeti lelőhely van.   

Ssz Azonosító Lelőhely-
szám Megnevezés 

1.  12133 70 Vaskapu alja 
2.  12409 1 Vágóhíd 
3.  12410 2 Káposztás 
4.  12411 3 Duna-mező-dűlő 
5.  12412 4 Magasak 
6.  12413 5 Téglagyár 
7.  

12414 6 

Magyarkút - Ó-
Társa (Puszta-
templom) 

8.  12416 8 Fehér-hegy-oldal 
9.  12417 9 Kerámiagyár 
10.  12418 10 Magyar-mál 
11.  12419 11 Katalin-völgy 
12.  12420 12 Duna-mező-dűlő 
13.  12421 13 Duna-mező-dűlő 
14.  12422 14 Magasak 
15.  12423 15 Duna-mező-dűlő 
16.  12424 16 Csalom-irtás alja 
17.  12425 17 Duna-mező-dűlő 
18.  12426 18 Belterület 
19.  12427 19 Kecskés-hegy 
20.  12428 20 Magyarkút 
21.  12429 21 Széles-rétek 

Ssz Azonosító Lelőhely-
szám Megnevezés 

22.  
12430 22 

Kerékkötő-domb 
(Tócsika) 

23.  12431 23 Katalin-völgy 
24.  12432 24 Árpád utca 26. 
25.  

12433 25 
Pálic-oldal (Dévai 
utca) 

26.  12434 26 Duna-part 
27.  12435 27 Eresztvény 
28.  12436 28 Duna-mező 
29.  12437 29 Guruntyi-dűlő 
30.  12438 30 Fenyves-dűlő 
31.  12439 31 Fehér-hegy 
32.  

12440 32 
Magyarkút - Hosz-
szú-árok 

33.  12441 33 Új-Társa 
34.  12442 34 Fenyves-hegy 
35.  

12443 35 

Fehér-árok, Kes-
keny-bükki-
nyiladék 

36.  26549 36 Társa 
37.  26555 37 Görbe utca 7. 
38.  31240 38 Királykői-dűlő 
39.  53480 39 Zombori utca 20. 
40.  

89873 40 
Duna-mező-dűlő 
védőövezete 

Műemlékek 
 

Törzsszám Azonosító Megnevezés Hrsz 
7487 7583 Templomrom 1300/16 
7488 7580 Római katolikus templom 1 
7489 7582 Református templom 164 
7490 7577 Római őrtorony maradványai 03 
7491 7581 Migazzi-kastély 628/1, 628/2 
9349 7578 Lakóház 568 
10140 7579 Sturm Ferenc-nyaraló 536 
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Helyi védett épületek: 

1, 21, 387, 392, 153, 931, 527, 567, 566, 563, 562, 562, 561, 560, 550, 546, 534, 532, 529, 526, 525, 
367, 369, 396, 459, 398, 480, 502, 498, 291, 290,  

Helyi védelemre javasolt épületek (szabályozási terv javaslat) 

45, 417, 403, 442, 756, 786, 11, 859, 948, 1040, 10, 478, 385, 570, 569, 556, 555, 554, 547, 545, 544, 
543, 542, 541, 540, 539, 537, 536, 533, 531, 530, 524, 504, 399, 440, 441, 443/35, 439, 503, 504 

Helyi településszerkezeti, településképi védelemre javasolt területek: 

Verőce község hagyományos tömbszerkezete, útelágazásai, jellegzetes beépítési karaktere. 

Természeti értékek, táji védelem 

Nemzetközi természetvédelmi kijelöléssel érintett területek 

A település országos és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területe a Duna, Európa leg-
nagyobb folyója. A nemzetközi természetvédelmi célú egyezmények közül az alábbiak által érintett: 

- Ramsari Egyezmény értelmében 1989. március 17. óta nemzetközi jelentőségű vizes terület.  

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi ren-
deltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11) KvVM. rendelet értel-
mében HUBF30002 jelzéssel Natura2000 SCI és SPA védettség alatt álló terület. 

- Duna Ipoly Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területek 

Tájképvédelem 

Verőce község területét érinti térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. E  

Ebben a térségi kategóriába a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás 
szempontjából védendő országos jelentőségű tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek 
által érintett települések tartoznak. 

Közlekedés 
Verőce község közúthálózati kapcsolatait a közigazgatási területen hosszanti irányban áthaladó 2  sz. 
főút biztosítja. A településen áthalad a Budapest- Szob és a Budapest-Szokolya vasútvonal. 
Az országos főút mellett az országos törzshálózati kerékpárút részeként kerékpárút vezet. A part 
mentén a gyalogos sétaút helyének kijelölése és szabályozása megtörtént.   

Közműellátás 

Verőce községen a víziközmű hálózati rendszer kiépült. A község központi területein a szennyvízcsa-
torna hálózat részlegesen épült ki. 

Védőterületek és védősávok 

Védőterületek a közlekedési és közmű létesítmények körül az országos előírások szerinti mértékben 
kerültek kijelölésre.  

A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak az érintett területhasználatra gyako-
rolt hatásait az építési övezetek kialakításánál és alkalmazásánál figyelembe kell venni. 
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3. számú melléklet VÁLTOZÁSOK 

A Verőce területhasználata, szerkezeti rendszere a jelenlegi módosítások során kismértékben módo-
sul.  

Belterület: tervezett belterület 0,8 hektárral nőtt (12, 13 .jelű módosítások). 

Beépítésre szánt területek kijelölése 2,3 hektár (8,12, 13 .jelű módosítások). 

A változások lényege a térségi tervi övezetek, értékvédelmi lehatárolások megfeleltetése, az építési 
előírások jog harmonizációja.  
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TSZT MÓDOSÍTÁSOK 

TSZT 
terv 
jele 

, helyrajzi 
száma 

Jelenlegi Tervezett 

Indoklás0 
Öve-
zeti 

beso-
rolás 

Terület 
nagyság (ha) 

 

Övezeti beso-
rolás 

Terület nagy-
ság 
(ha) 

T1 
 

600/11 hrsz és 
környéke 
(2,08 ha) 

K-tu   1,79 
 

Z 0,43 Migazzi út mellet-
ti területek hasz-
nosításának segí-
tése   

Vt 1,36 
Köv   0,15 utca 0,03 

Z 0,12 
Köu  0,14 Vt 0,14 

T2 
 

523/44 és 23/37 
hrsz-ú terület 

(0,55 ha) 

Z 0,24 Kb-Z 0,55 kerékpárút, parti 
sétány és a Duna 
kapcsolatának 
javítása 

Ev 0,31 

T3  
 

523/37 Ev 0,28 Vg 0,28 parti terület ren-
dezése 

T4 
 

574/1 Z  0,14 Kb-Tu 0,14 A hajó kikötő 
telkének rendezé-
se 

T5 
 

parti gyalogos sétány a támfal esetleges 
megerősítésének 
és a part  haszná-
latának segítése 

T6 
 

012/27-47 Ma  4,3 Kb-Sp 4,3 Távlati sport park 
helybiztosítás 

T7 
 

837/1-5, 838, 
839/1-2, 840- 
843, 844/2, 
844/4,845,846,8
49 850,852, 

Üh 1,43 Lf 1,43 A „faluföle”, bel-
területen építési 
lehetőségek biz-
tosítása 

T8 
 

086/1-16 
(2,45 ha) 

Ev 
086/1 
hrsz 

1,5 K-Tu 1,47 Magyarkút és 
Aranyos kút kö-
zött turisztikai 
terület 

lakóutca 0,03 

Ma 0,95 Eg 0,95 

T9 
 

182, 600/1 hrsz 
(0,52 ha) 

Z 0,2 Kb-T 0,52 temető rendezé-
sének biztosítása Köv 0,16 

Ev 0,16 
T10 

 
5900/3, 5905/6, 
5905/8, 5914/2, 
5914/4, 5914/5, 
5915/1, 5916 
hrsz 

Mk 0,6 Lke 0,6 belterület bővítés 

T11 
 

6000/1-5 Mk 0,31 Lke 0,31 belterület bővítés 

T12 
 

760/1-2 Üh 0,08 Lke 0,08 Lihegő utca új 
beép.   

T13 
 

0112/7 Eg 0,48 Z 0,48 Kismarosi határ-
rendezés 

4. melléklet: Verőce község területi mérlege 
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Területfelhasználási egységek 
Jelenlegi terület-
nagyság (ha) 

Tervezett terület-
nagyság (ha) Változás (ha) 

Beépítésre szánt területek 
Lakóterületek 136,98 139,4 

 Kisvárosias lakóterület 0,63 0,63 0 
Kertvárosias lakóterület 106,34 107,33 +0,99 
Falusias lakóterület 30,01 31,44 +1,43 
Vegyes területek 34,61 36,25 

 Településközpont vegyes terület 34,61 36,25 +1,64 
Gazdasági területek 7,38 7,38 

 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 7,38 7,38 0 
Üdülőterületek 111,5 109,99 

 Üdülőházas üdülőterület 6,66 6,66 0 
Hétvégiházas üdülőterület 104,84 103,33 -1,51 
Különleges területek 10,01 9,69 

 Különleges turisztikai terület 1,97 1,65 -0,32 
Különleges rekreációs terület 4,61 4,61 0 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület 3,43 3,43 0 
Beépítésre nem szánt területek 

Mezőgazdasági területek 508,79 502,63 
 Általános mezőgazdasági terület 300,6 295,35 -5,25 

Kertes mezőgazdasági terület 208,19 207,28 -0,91 
Zöldterületek 13,67 14,12 

 Zöldterület, közpark 13,67 14,12 +0,45 
Erdőterületek 1098,86 1097,08 

 Turisztikai erdőterület 6,89 6,89 0 
Védelmi, Gazdasági erdőterület 1091,97 1090,19 -1,78 
Közlekedési területek 66,14 65,75 

 Közlekedési közútterület 27,3 27,22 -0,08 
Közlekedési vasútterület 38,7 38,39 -0,31 
Közműterület 0,14 0,14 0 
Egyéb vízgazdálkodási területek 33,27 33,55 

 Vízfelület 16,37 16,37 0 
Vízgazdálkodási terület 16,9 17,18 +0,28 
Különleges területek 11,79 17,16 

 Különleges sportterület 7,75 12,05 +4,3 
Különleges strandterület 0,26 0,26 0 
Különleges temető terület 1,79 2,31 +0,52 

Különleges turisztikai terület 1,99 1,99 0 

Különleges zöldterület 0 0,55 +0,55 
Terület összesen 2033 2033 0,00 
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5. melléklet:  

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS VERŐCE TSZT MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA 

A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Orszá-
gos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 
OTrT) hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés, legutóbb 2013. 
decemberében, amely módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország 
egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, termé-
szeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.  

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák 
és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, 
azok pontosításával. Verőce közigazgatási területére Pest Megye Területrendezési Ter-
ve(továbbiakban: PM TrT) vonatkozik. Pest Megye Önkormányzata a jelenleg hatályos megyei terü-
letrendezési tervet az 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A területrendezési aján-
lásokat, —amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a megyei 
területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása érdekében— a 19/2012. (IV:27.) sz. határo-
zattal fogadta el a Közgyűlés. 

Az OTrT 2014-től érvényes új módosításait a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek még 
nem tudták lekövetni, ezért a két terv közötti különbségeket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján 
kell kezelni.  

 a térségi szerkezet és térségi területfelhasználás vonatkozásában a PM TrT-et, 
 az országos és „felülírt” térségi övezetek vonatkozásában az OTrT-et,  
 a műszaki infrastruktúra-hálózat vonatkozásában az OTrT-et kell figyelembe venni. 

 

1.Térszerkezeti terveknek való megfelelőség igazolása 
 

Az Ország Szerkezeti Terve PM TrT Szerkezeti terve 

  
Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a kiemelt térségi és megyei tervek 
készítése során kell figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök felülvizsgálata esetében 
(továbbiakban a megfelelőség igazolásnál: TSZT felülvizsgálat) a térszerkezeti terveknek való megfele-
lést az előbbiekben ismertetettek szerint a térségi területfelhasználások tekintetében a PMTrT Szer-
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kezeti tervének való megfelelés kerül értékelésre, a műszaki infrastruktúra-hálózatok tekintetében az 
OTrT-nek való megfelelés kerül igazolásra 

 

1.1 Térségi területfelhasználási követelményeknek való megfelelés igazolása 

A térségi területfelhasználási kategóriának való megfelelőség számításakor az alábbi módszert követ-
tük: 

• először vizsgálatuk, hogy a hatályos településszerkezeti terv miként felel meg a 2012-ben elfo-
gadott PMTrT követelményeinek.  

• Megállapítottuk, hogy jelen felülvizsgálat során milyen mértékű eltérésekre van lehetőség. 

• Ezt követően értékeltük, hogy jelen felülvizsgálat módosításai megfelelnek-e a rendelkezésre 
álló eltérési lehetőségeknek.  

A hatályos településszerkezeti terv megfelelőségének értékelése a PMTrT Szerkezeti tervéhez képest, 
jelen felülvizsgálat során még érvényesíthető eltérések: 

 

Térségi területfelhasználási 
kategória 

Területe a 
PMTrT-ben 

(ha) 

TSZT 2012 Jelen felülvizsgálat so-
rán még érvényesíthető 

eltérés 

Erdőgazdálkodási térség 1063,37 a PMTrT-ben erdőgazdálkodási 
térségbe sorolt területből a TSZT 
982,82 ha-t (92,4%) sorolt erdőte-
rületbe 

PMTrT-ben erdőgazdál-
kodási térségbe sorolt 
terület —7,5 %-a 

—79,75 ha 

Mezőgazdasági térség 

 
505,11 a PMTrT-ben mezőgazdasági 

térségbe sorolt területből a TSZT 
440,34 ha (87,18 %-ot) sorolt 
mezőgazdasági területbe 

PMTrT-ben mezőgazda-
sági térségbe sorolt 
terület —2,18 %-a 

—11,01 ha 

Vízgazdálkodási térség 141,61 a PMTrT-ben vízgazdálkodási 
térségbe sorolt területből a TSZT 
141,61 ha (100%) sorolt vízgaz-
dálkodási területbe 

PMTrT-ben vízgazdálko-
dási térségbe sorolt 
terület —15 %-a 

—21,24 ha 
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A PM TrT Térszerkezeti terve a területfelhasználás-módosítással érintett területekkel  

 

A Térszerkezeti terven és a térségi övezeti tervlapokon a területfelhasználás-módosítással érintett 
területek a tervdokumentációban szereplő számukkal jelzettek (T1, T2, T3 stb.). A PM TrT Térszerke-
zeti tervén az egyes módosítások az alábbi térségi területfelhasználási kategóriák területén helyez-
kednek el:  

 Települési térségen belül található: T1, T2 (részben), T3, T4, T5, T7, T9, T11, T12 

 Mezőgazdasági térségen belül található: T2 (részben), T6, T8, T10 

 Erdőgazdálkodási térségen belül található: T13 

 Vízgazdálkodási térségen beül található: T3 
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Térségi területfelhasználási 
kategóriák Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

 
Erdőgazdálkodási térség 
Területe a PM TrT-ban: 
1063,36 ha,           52,31% 
még átsorolható terület  
—79,75 ha        —7,5% 
 

Erdőgazdálkodási térséget leg-
alább 75%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni 
 
 

Jelenleg a TSZTben zöldfelület 
területfelhasználási egységbe 
tartozó, a PMTrT-ben erdő-
gazdálkodási térségben lévő 
0,48 ha-nyi terület, a TSZT-ben 
is erdő területfelhasználásba 
kerül. 

—79,75+0,48 = —79,27 ha 
+0,05 % < —7,5 % 

Megfelel 
Az Országos Erdőállomány 
Adattár szerinti erdőterületek  
 

Az Országos Erdőállomány Adattár 
szerint erdőterületnek minősülő 
területet a településrendezési eszkö-
zökben legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

A TSZT módosítása erdőtervezett 
erdőtagokat nem érint.  
 
 
 

Megfelel 
Mezőgazdasági térség 
Területe a PM TrT-ban: 
505,11ha,24,85% 
még átsorolható terület  
—11,01ha     —2,18% 
 

Mezőgazdasági térséget legalább 
85%-ban mezőgazdasági terület, 
beépítésre szánt különleges honvé-
delmi terület, beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem je-
lölhető ki 

A TSZT módosítás során  a PM 
TrT-ben mezőgazdálkodási tér-
ségbe sorolt területből összesen 
7,45 ha terület került átsorolásra 
más területfelhasználási kategó-
riába.  

 
A módosítás mértéke: 
—1,47 % > —2,18 % 

 
Megfelel 

Vízgazdálkodási térség 
Területe a PM TrT-ban:  
141,61ha,6,97% 
még átsorolható terület  
—21,24 ha               —15% 

Vízgazdálkodási térséget legalább 
85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 
természet közeliterületfelhasználási 
egységbe kell sorolni 

Jelenleg a TSZT-ben erdő 
területfelhasználási egységbe 
tartozó, a PMTrT-ben vízgazdál-
kodási térségben lévő 0,28 ha-nyi 
terület, a TSZT-ben is vízgazdál-
kodási területfelhasználásba 
kerül. 

—21,24+0,28 = —20,96 ha 
+0,2 % < —15 % 

Megfelel 
Hagyományosan vidéki telepü-
lési térség 
Területe a PM TrT-ban:  
322,90ha,             15,88% 
 
Az OTrT megszüntette a ha-
gyományosan vidéki térség és 
városias térség megyei 
területfelhasználási kategóriá-
kat, helyettük csak a települési 
térség területfelhasználás ka-
tegória van.   

Hagyományosan vidéki települési 
térség: a nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület területfelhasználási 
egység kivételével bármely települési 
területfelhasználási egységbe sorol-
ható  

 

Települési térség: bármely települési 
területfelhasználási egységbe sorol-
ható  

 
 
 

Megfelel 
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2. TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az OTrT 2014-ben életbe lépő módosításai után az alábbi övezeteknél a településrendezési eszközök 
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köré-
ről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adat-
szolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (12/A §) a PM TrT kiemelt térségi övezeti tervlapjai 
helyett: 

 Országos ökológiai hálózat övezetét a DINPI adatszolgáltatása alapján, 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét a FÖMI adatszolgáltatása alapján, 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 
Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján, 

Az OTrT módosítás új övezeteket is bevezetett, amelyek az alábbiak: 

 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, amely a FÖMI adatszolgáltatása alapján ke-
rült pontosításra,  

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, amely a DINPI adatszolgál-
tatása alapján került pontosításra, 

 Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete, amely Kulturális Örökségvédele-
mért felelős helyettes államtitkár adatszolgáltatása alapján került pontosításra, 

 Országos vízminőség-védelmi terület övezete, amely aKözép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján került pontosításra, 

Az OTrT országos övezetei 
Verőce közigazgatási 

területének érintettsége 

3.1 Az országos ökológiai hálózat övezete igen 

3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete igen 

3.3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem 

3.4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete igen 

3.5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület öveze-
te igen 

3.6 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete igen 

3.7 Országos vízminőség védelmi terület igen 

3.8 Nagyvízi meder területének övezete igen 

3.8 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható víz-
kár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem 

3.9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy PM TrT mellékletei szerint Verőce közigazgatási területét 
érintő térségi övezeteket:  

 alászínezve jelölve azon térségi övezeteket, amelyek érintik Verőce közigazgatási területét, 
de az OTrT felülírta, 

 alászínezve és áthúzva azon övezeteket, amelyek érintik Verőce közigazgatási területét, de 
azOTrT megszüntette. 
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A PM TrT térségi övezetei 
Verőce közigazgatási 
területének érintett-

sége 
3/1 Magterület övezete (OTrT felülírta) — 
3/1 Ökológiai folyosó övezete (OTrT felülírta) + 
3/1 Puffer terület övezete (OTrT felülírta) — 
3/2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT felülírta) — 
3/3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (OTrT felülírta) + 
3/3Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (OTrT megszüntette) + 
3/4 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (OTrT meg-
hagyta)  — 

3/5 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület (OTrT megszüntette) + 
3/5 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (OTrT megszüntette) — 
3/6 Világörökségi és világörökség-várományos terület övezete (OTrT felül-
írta) 

+ 

3/7 Történeti települési terület övezete (OTrT megszüntette) + 
3/8 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
(OTrT megszüntette) + 

3/9 Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete (OTrT 
megszüntette) + 

3/10 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (OTrT átnevezte, de 
tartalmában érdemben nem változott) — 

3/11 Rendszeresen belvízjárta terület  — 
3/11 Nagyvíz meder övezete (OTrT felülírta) + 
3/12 Földtani veszélyforrás területének övezete + 
3/13 Vízeróziónak kitett terület övezete (OTrT megszüntette) + 
3/14 Széleróziónak kitett terület (OTrT megszüntette) — 
3/15 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (OTrT, mint 
térségi övezet, megszüntette, átnevezte)  

+ 

3/15 Honvédelmi terület övezete (OTrT megszüntette) — 

A térségi övezeteknek való megfelelés igazolásakor csak azon övezetek esetében történik meg a meg-
felelőség igazolása, amelyekkel Verőce közigazgatási területe érintett. 

 

2.1. A 2013-ban módosított OTrT által „felülírt” térségi övezeteknek való megfelelés iga-
zolása 

Alábbiakban párhuzamosan mutatjuk be az érintett OTrT országos övezeteit és a PM TrT hasonló 
tartalmú, az OTrT 2013. évi módosítása során felülírt kiemelt térségi övezeteit, valamint az adatszol-
gáltatás szerint pontosított övezeti lehatárolásokat. A megfelelőséget csak azon térségi övezetek 
esetében értékeljük, amelyek érintik Verőce közigazgatási területét.  

Az OTrT újonnan bevezetett országos övezetei a 2.2. pontban kerülnek bemutatásra. 
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OTrT 
3/1. melléklet: Országos ökológiai hálózat 

övezete (országos övezet) 

PM TrT 
3/1 melléklet Magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület övezete (kiemelt térségi övezet) 

— OTrT felülírta 

 
 

___ Magterület, ___ ökológiai folyosó 
DINPI adatszolgáltatása alapján figyelembe vett magterület, és ökológiai folyosó területe 

magterület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Magterület, ___ ökológiai folyosó 
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Az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó területeket a kiemelt térségek területi tervei tovább 
bontják magterület, ökológiai folyosó és puffer terület kiemelt térségi övezetekre. A településrende-
zési tervek esetében ezen övezeteknek való megfelelőség igazolandó. Mivel az OTrT felülírta az or-
szágos ökológiai hálózat övezetét, ezért a PM TrT magterület, ökológiai folyosó és puffer-terület öve-
zetekbe tartozó területeket —a PM TrTOTrT-vel összhangba hozó módosításáig— az illetékes nemzeti 
park igazgatóság adatszolgáltatása alapján kell figyelembe venni. 

 
 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

Magterület 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem je-
lölhető ki, kivéve 
Az övezetbe tartozó település helyi építési sza-
bályzatában és szabályozási tervében elő kell 
írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a 
tájra jellemző építészeti hagyományok és épít-
mények megőrzését és ezek követelményeit 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatása 
alapján magterület a település közigazgatási 
határán belül,Szokolya határában az északi köz-
igazgatási határnál található, melyet jelen mó-
dosítás nem érint. A TSZT megfelelő. 
 
 

Megfelel. 
 

Ökológiai folyosó 

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 körül-
zárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a 
beépítésre szánt terület területrendezési ható-
sági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhe-
lyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infra-
struktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó 
és az érintkező magterület természetes élőhe-
lyeinek 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. 

 

A településszerkezeti terv módosítása nem jelöl 
ki új beépítésre szánt területet az övezeten 
belül. 

Az övezetet érintő módosítások beépítésre nem 
szánt területeket jelölnek ki.  

 

 

 

 

A helyi építési szabályzat rendelkezik a külterü-
leten elhelyezett épületek építészeti kialakításá-
ra vonatkozóan. 

 

 

 

 

Az övezet területén új külszíni művelésű bánya-
telek nem került kijelölésre. 

Megfelel. 
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OTrT 
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 

PM TrT 
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 

  

A FÖMI adatszolgáltatása szerint Verőceközigazgatási területét nem érinti „kiváló termőhelyi adott-
ságú szántóterület övezete”. 

OTrT 
3/4. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezete (országos övezet) 

PM TrT 
3/3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezete (országos övezet) — OTrT 
módosította 

  

___ Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 
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Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdé-
szeti Osztály adatszolgáltatása alapján kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeként figyelembe 

vett területek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

PM TrTKiváló termőhelyi adottságú erdőterü-
let övezete 

Az övezetben beépítésre szánt terület csak kivé-
telesen, egyéb lehetőség hiányában területren-
dezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.  

Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, 
illetve bányászati tevékenység engedélyezése a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonat-
kozó szabályok szerint lehetséges. 

A módosítással érintett területek nem érintenek 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet. 

 

 

 

Megfelel. 

 

OTrTKiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

Lsd. követelményeket fentebb. 

Megfelelőség igazolását lsd. fentebb. 

Megfelel. 
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OTrT 3/6. melléklet: Világörökségi és világ-
örökségi várományos terület övezete 

PM TrT 3/6. melléklet: Világörökségi és világörök-
ség-várományos terület övezete 

  
Kulturális Örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár adatszolgáltatása szerint 

A teljes közigazgatási terület világörökségi várományos terület. 
 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
PM TrTVilágörökségi és világörökség-
várományos terület övezete: 

A módosítással érintett területek érintik a világ-
örökségi várományos területet.  

Kezelési terv még nem készült. 
OTrTVilágörökségi és világörökségi váromá-
nyos terület övezete: Az övezetben a 
területfelhasználás módjának és mértékének 
összhangban kell lennie a világörökségi keze-
lési tervben meghatározott célokkal. 

Az övezet területén új külszíni művelésű bányate-
lek nem került kijelölésre. 
 
 

Megfelel. 

 
OTrT 3/8. melléklet: Nagyvízi meder és a Vá-
sárhelyi terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósítható vízkár-elhárítási célú szükség-
tározók területének övezete (országos övezet) 

PM TrT 3/11. melléklet: Nagyvízi meder övezete 
(országos övezet) — OTrT módosította 

  
A Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható vízkár-elhárítási célú szükségtározó 
nem található Verőce közigazgatási területén 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
PM TrT Nagyvízi meder övezete 
Lsd.:OTrT előírásainál. 

 

OTrT Nagyvízi meder övezete 
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfej-
lesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének öve-
zetében új beépítésre szánt terület nem jelölhe-
tő ki. 

Az övezetben új beépítésre szánt területek nem 
kerültek kijelölésre. 
A T1-es módosítás részben érinti az övezetet, 
azonban a terület már beépítésre szánt terület-
nek van kijelölve, jelen módosítás során 
területfelhasználás-módosítás történik.  

Megfelel. 

 2.2. A 2013-ban módosított OTrT által nem módosított térségi övezeteknek való meg-
felelés igazolása 

PM TrT 

3/12. melléklet: Földtani veszélyforrás területének övezete 

 
 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

PM TrTFöldtani veszélyforrás területének 
övezeteAz övezet területén új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bánya-
felügyelet a egyeztetési eljárása során hozzájárul. 

Az övezet pontosítására adatszolgáltatás nem 
adott az illetékes államigazgatási szerv. 

 
Megfelel. 

 2.3. Az 2013-ban módosított OTrT „új” övezeteinek való megfelelőség igazolása 

Ebben a fejezetben, mivel „új övezetekről” van szó, azon övezetek is bemutatásra kerülnek, amelyek 
nem érintik Verőce közigazgatási területét.  
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2.3.1. Verőce közigazgatási területét érintő „új” térségi övezetek 

OTrT 3/5. Tájképvédelmi szempontból kiemel-
ten kezelendő területek övezete (országos öve-
zet) 

DINPI adatszolgáltatása alapján figyelembe vett 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelen-
dő területek 

 
 

 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek övezete 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-
lendő terület övezete területét a kiemelt térségi 
és megyei területrendezési terv és annak alapján 
a településszerkezeti terv pontosítja. 

lleszkedésére vonatkozó szabályokat. 

A helyi építési szabályzat az építmények tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv ké-
szítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó 
követelményeket határozhat meg. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a bá-
nyászati szempontból kivett helyekre vonatko-
zó szabályok szerint lehet folytatni. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai inf-
rastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kis-
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazá-
sával kell elhelyezni. 

 

 

 

 

 

A mező- és erdőgazdasági területek 
területfelhasználási rendszere és HÉSZ előírásai 
a tájjelleg megőrzését célozzák. 

 

 

Az övezet területén új külszíni művelésű bánya-
telek nem került kijelölésre. 

 

 

Megfelel. 
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OTrT 

3/7. melléklet: Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete (országos övezet) 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszol-
gáltatása alapján lehatárolt országos vízminőség-
védelmi területek (világoskék) 

 
 

 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete: 

Az országos vízminőség-védelmi terület öve-
zetében keletkezett szennyvíz övezetből tör-
ténő kivezetéséről és az övezeten kívül kelet-
kezett szennyvizek övezetbe történő beveze-
téséről a kiemelt térség és a megye terület-
rendezési tervében rendelkezni kell. 

Az övezetbe tartozó települések település-
rendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, 
és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályo-
kat kell megállapítani. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre vo-
natkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 

 

Az övezet területén a szennyvizek kezelésére vo-
natkozóan a HÉSZ fogalmaz meg előírásokat. 

 

 

 

 

 

Az övezetben bányászati tevékenység nem folyik, 
és nem is tervezett.  

 

Megfelel. 

 

 
  



VERŐCE KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

 

6. melléklet 

Településszerkezeti módosítások biológiai aktivitás érték változása 

TSZTterv jele, 
helyrajzi száma 

Jelenlegi Tervezett Biológiai 
aktivitás 

érték  
Változás 

Övezeti 
besoro-

lás 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Biológiaia 
aktivitás 

érték 
 

Övezeti 
besorolás 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Biológiai 
aktivitás 

érték 

T1 
600/11 hrsz és 

környéke 
2,08 ha 

K-tu 1,79 
 

2,685 Z 0,43 ha 3,3 +1,238 
Vt 1,36 ha 

Köv 0,15 0,0075 utca 0,03 0,75 
Z 0,12 

Köu 0,14 0,07 Vt 0,14 0,018 
T2 

523/44 és 23/37 
hrsz-ú terület 

0,55 ha 

Z 0,24 1,44 Kb-Z 0,55 1,76 -2,47 

Ev 0,31 2,79 

T3 -523/37 Ev 0,28 2,52 Vg 0,28 1,68 -0,84 
T4-574/1 Z  0,14 0,865 Kb-Tuh 0,14 0,463 0,402 
T6-012/27-47 Ma 4,3 15,91 Kb-sp 4,3 25,8 +9,89 

T7 
837/1-5, 838, 
839/1-2, 840- 
843, 844/2, 
844/4,845,846,8
49 850,852, 

Üh 1,43 4,29 Lf 1,43 3,432 -0,858 

T8 
086/1-16 

6,9 ha 

Ev 
086/1 
hrsz 

1,5 13,5 K-Tu 1,47 8,82 +0,37 
lakóutca 0,03 0,015 

Ma 0,95 3,515 Eg 0,95 8,55 

T9 
182, 600/1 hrsz 

Z 0,2 1,2 Kb-T 0,52 3,12 +0,384 
Köv 0,16 0,096 
Ev 0,16 1,44 

T10- 5900/3, 
5905/6, 5905/8, 
5914/2, 5914/4, 
5914/5, 5915/1, 

5916 hrsz 

Mk 0,6 3 Lke 0,6 1,62 -1,38 

T11 6000/1-5 Mk 0,31 1,55 Lke  0,31 0,837 -0,713 
T12 760/1-2 Üh 0,08 0,24 Lke 0,08 0,216 -0,024 
T13-0112/7 Eg 0,48 4,32 Z 0,48 2,88 -1,44 

BA ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN 4,559 
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