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MAJS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 
Majs Község jelenleg hatályos településrendezési eszközei a 57/2005. (II.2.) számú határozattal 

jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a 1/2005. (II.2.) számú rendelete - egységes szerkezetben a 

módosításáról szóló 4/2009. (II.15.), 8/2013.(IV.30.) számú rendelettel - jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv.  

Majs Község településrendezési eszközeinek jelen módosítását, a település belterületén a Táncsics 

Mihály és Dózsa Görgy utca által határolt gazdasági terület ingatlanán, megvalósítandó beruházás 

technológiai fejlesztésének igénye indította el. 

A településen, 087/9 hrsz. alatti ingatlanon működő gazdasági vállalkozás területék megvalósuló 

telephely fejlesztést, a Képviselőtestület 100/2021. (XII.02.) sz. határozatával támogatta és a 

tömbhöz csatlakozó gazdasági területekkel együtt kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. (1. 

melléklet).  

Az önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek módosítása 

esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól - 7/2017. (VI.27.) melyeket jelen eljárás 

során is alkalmazni kíván. 

Előzőek alapján, az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni.  

A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés 

kezdeményezésével indult. 

Majs Község Önkormányzata megbízta az S.T.F.T. Településfejlesztő és Tervező Bt-t a 

településfejlesztési döntésében meghatározott tervezési munka elvégzésével. A tervezési munka a 

megbízott tervező Baracsi Viktória településtervező (TT-02-0655) irányításával készül.  



 

 
2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 

 

 
Átnézeti térkép 

A módosítás Majs belterületén található 087/2, 087/3, 087/4, 0874/5, 087/9, 087/10, 366 hrsz-
ú, a hatályos tervben kereskedelmi szolgáltató területbe sorolt ingatlanait érinti. 

A tervezett módosítás kizáról a Helyi építési szabályzat 9§ (4) a) paragrafusának felülvizsgálatát 
érinti. 

A tervezett módosítás a Táncsics Mihály utca, 383/6 hrsz-ú út, 087/6 hrsz-ú út, 428 hrsz-ú út, 
430/1 hrsz-ú út és 431 hrsz-ú út által lehatárolt tömbterületet érintően változik. 



 

 

A módosítással érintett terület (sárgával az érintett ingatlanok, feketével a beavatkozással érintett tömbterület határa) 



 

 

3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK, A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

A módosítás célja az érintett ingatlanok szabályozási környezetének módosítása a tervezett 
technológiai épületek elhelyezésének megvalósításához. 

A módosítás kizárólag a helyi építési szabályzat Gk-1 övezetre vonatkozó szöveges 
rendelkezéseit érinti. 

A hatályos településrendezési eszközök szerint az érintett ingatlanok – Gk jelű - 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe soroltak.  

A módosítással érintett ingatlanokat keleti irányból a Tácsics Mihály utcát a Dózsa Görgy 
utcát összekötő útról lehet megközelíteni, északon és keleten lakóterületek hátsókerteihez 
csatlakozóan. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 087/2, 087/3, 087/4, 0874/5, 087/9, 087/10, 366 HRSZ. 

K1. 

CÉL - VÁRHATÓ HATÁS 

Cél a Gk építési övezetbe tartozó ingatlanokon a tervezett üzemi épületek elhelyezésének 
biztosítása. 

Az építési övezet módosítása során, új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, - az 
Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében az aktivitásérték egyensúlyának 
igazolásához terület biztosítása nem szükséges. 

LÉGIFOTÓ 

 
A módosítással érintett terület (sárgával az érintett ingatlanok, feketével a beavatkozással érintett tömbterület határa) 



 

 

 

HATÁLYOS TERVI KIVONATOK 

SZERKEZETI TERV  

 



 

 

HATÁLYOS TERVI KIVONATOK 

SZABÁLYOZÁSI TERV  

 



 

 
4. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE 

 

A helyi vállalkozás, a 087/9 hrsz-on található telephelyének fejlesztését határozta el. Az érintett 

telephelyen jelenleg is mezőgazdasági tevékenység folyik. A tulajdonos a telepét egy komplett tűroló 

és szárító teleppé kívánja fejleszteni. A termény szárítás, tisztítás és tárolás építményei a 

módosítással érintett telephely központi részén kerülnének elhelyezésre. A létesítendő építmények 

közül a terményszárító 6,00 m-es, a tároló épületek 8,25 m-es építménymagassággal kerülnek 

kialakításra viszont a technológiához tartozó légszárító berendezések magassága eléri a 23 métert.  A 

módosítással érintett ingatlanok a beruházó tulajdonát képezik. 

 

 

Mezőgazdasági telephely technológiai üzemépület tervei 

 

 



 

 

5. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 
5.1.  Közlekedés 

Jelen módosítási eljárás nem érint közlekedési területet. A módosítással érintett ingatlanok 

megközelítése a Tácsics Mihály utcát a Dózsa Görgy utcát összekötő útról biztosított. A tervezett 

telephely fejlesztés az ingatlan belső közlekedési rendszerét nem befolyásolja. 

 
5.2.  Közműellátás 
 

A fejlesztéssel érintett terület ellátása a közművek kapacitásának bővítését nem teszi szükségessé. A 

keletkezett szennyvizek kezelése a területen, technológiailag megfelelő tározókban megoldott. 

5.3.  Táj és természetvédelem, zöldterületek 
 

Jelen módosítási eljárás meglévő zöldterületet, erdőterületet, nemzetközi, országos vagy helyi 

védelem alatt álló természeti értéket vagy országos védelemre javasolható természeti érték nem 

érint.  

A módosítással érintett ingatlanok növényállománya jellemzően csak gyepszinten jelenik meg. A 

gazdasági terület határait északon és keleten lakóterületek hátsókertjeinek szomszédságában fasor 

határolja.  

 
5.4.  Örökségvédelem 
 

A módosítással érintett területnek sem épített, sem régészeti örökségi érintettsége nincsen.  

Továbbá országos, helyileg védett épület, műemléki környezet, valamint régészeti lelőhely sem érinti. 

 
5.5.  Biológiai aktivitás érték 
 

A módosítások során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, az Étv. 7. § (7) bekezdés b) 

pontjának értelmében az aktivitásérték egyensúlyának igazolásához terület biztosítása nem 

szükséges. 

 

5.6.  Környezeti hatások és feltételek 
 

A módosítás során az országosan meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási, levegő-

tisztaságvédelmi valamint zaj- és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak. 

Mivel természet-közeli élőhely az ingatlanokon nem található, védett területet nem érint ezekre 

gyakorolt hatás így nem is várható.  

Az ingatlanon évtizedek óta környezeti engedélyezéshez kötött tevékenység működik, jelen üzemi 

fejlesztés során környezetvédelmi szakvélemény készül.  

 
5.7.  Környezeti értékelés 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő 



 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti értékelést 

kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 

A települések egyes részeit érintő településrendezési eszköz kidolgozásakor, módosításakor a 

környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével az önkormányzat dönt a környezeti 

értékelés elvégzésének szükségességéről. 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján előzetesen 

értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. melléklete figyelembevételével, úgy ítéltük meg, hogy a 

módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, így a módosításhoz külön környezeti 

értékelés készítését nem tartotta indokoltnak Majs Község Önkormányzata. 

 



 

5.8.  Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
 

Majs Község igazgatási területét érintően az alábbi területrendezési tervekkel való egyezést 

szükséges vizsgálni: 

• Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény (továbbiakban: MaTrT), 

• A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2020. (IV.22.) rendelete Baranya Megye 

Területrendezési Tervéről. 

TERÜLETRENDEZÉSI TERV TÉRSÉGI ÉS ÖVEZETI ÉRINTETTSÉGE 

SZERKEZETI TERV - KIVÁGAT 

ORSZÁGOS 

 
 



 

SZERKEZETI TERV - KIVÁGAT 

 
MEGYEI 

A módosítással érintett területek mezőgazdasági települési térségben fekszenek. 



 

 

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYÓSÓJÁNAK ÖVEZETE   NEM ÉRINTI 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a településrendezési eszközökben olyan övezet 

és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 

ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el 

 



 

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE ÉRINTI 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 

28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye 

alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

 



 

 

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE NEM ÉRINTI 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 

területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú 

szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

 
 



 

 

ERDŐK ÖVEZETE NEM ÉRINTI 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközben legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. Az MaTrT hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 

területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § 

(2) bekezdésében meghatározott területek, valamint az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 

területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

 



 

 

ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE NEM ÉRINTI 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 

erdőterület terület-felhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – 

a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén 

javasolt kijelölni 

 



 

 

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE NEM ÉRINTI 

 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
5.§ (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy 
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 



 

 

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE NEM ÉRINTI 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

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

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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Ökológiai hálózat magterület övezete X  

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete X  

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete   

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete X  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete X  

Erdők övezete X  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete X  

Tájképvédelmi terület övezete X  

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete   

Vízminőség-védelmi terület övezete X  

Nagyvízi meder övezete   

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók (VTT) övezete   

Honvédelmi és katonai célú terület övezete   

Ásványi nyersanyagvagyon övezete   

Rendszeresen belvízjárta terület övezete   

Földtani veszélyforrás terület övezete   

Egyedileg meghatározott övezetek 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

  

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete   

 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete   

 
IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 

A településrendezési eszközök területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál a MaTrT 

szóló 2018. évi CXXXIX törvény, valamint 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott 

Baranya Megyei Területrendezési Terv (továbbiakban BMTrT) hatályos állapotát vettük alapul. 

 

Majs Község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek elhatározásaival 

összhangban vannak. Jelen módosítási eljárás nem tartalmaz olyan elemet, amely ezen változtatna. A 

módosítás során a településszerkezeti terv nem változik. A területek területhasználata változatlan 

marad, így jelen eljárás nem tartalmaz olyan módosítást, amely az Országos Területrendezési Terv és 

a Baranya Megyei Területrendezési Tervének összhangi vizsgálatát indokolná. 

 



 

 

1. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 

 

Majs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2021. (.....) önkormányzati rendelete 
Majs Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2005. (II.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Majs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) és a 13.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 

mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és egyéb érdekeltek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 1/2005. 
(II.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9. § -a (4) a) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

a) Gk-1 jelű építési övezet – a település részben mér beépült állattartó telepe, ahol az állattartás 
jelenlegi formájában megszüntetendő, ahol az OTÉK 19.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott 
épületek építhetők. Az építési övezet részletes telekalakítási és beépítési előírásai: 

aa) A kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2 

ab) A kialakítható legkisebb utca szélessége: 35 m 

ac) A beépítés módja: szabadon álló 

ad) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30% 

ae) A zöldfelület legkisebb mértéke: 35% 

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 méter 

ag) A kialakítható legkisebb előkert: 5,0 méter 

ah) A kialakítható legkisebb oldalkert: 4,0 méter 

ai) A kialakítható legkisebb hátsókert: 15,0 méter 

aj.) A gazdasági területek hátsó és oldalsó (a lakóterület felé eső, azokkal szomszédos) 
telekhatáránál legalább 10 m széles védőfásítás telepítendő a 2. mellékletben részletezett 
beültetési kötelezettség alapján. 

ak.) A 087/5 hrsz-ú ingatlan a 087/2,3,4 hrsz-ú ingatlanokkal bővíthető, ez esetben a bővítési 
területen lehet kialakítani a védőfásítást. 

al.) A fenti kötelezettségen felül az övezetben a többi telekhatár mellett körben legalább 3 
méteres zöldsáv kialakítása szükséges. 

am.) Az előkertben legfeljebb 15 m2 alapterületű, legfeljebb 3,5 m építménymagasságú 
portaépület elhelyezhető. 

an) Az építési övezetben a 087/2, 087/3, 087/4, 0874/5, 087/9, 087/10 hrsz-ú ingatlanokon az  
előírt legnagyobb építménymagasságtól egyedi esetben, csak ha azt a technológia 
megköveteli (kémény, siló, terményszárító, terménytároló, termménytisztító) el lehet térni, 
de a 23 méter nem haladhatja meg. 

 



 

2.§ (1) E rendelet az elfogadást követő napon 2021..……………. lép hatályba. Rendelkezéseit a 
hatályba lépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 

Nagynyárád, 2021. ………….. hó 
 
jegyző       polgármester 
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