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Göd Város településrendezési eszközeinek (TRE) 3. számú módosítása Partnerségi véleményezési 
dokumentáció 2.3. 3. számú tervezési területre érkező észrevételekre adott szakmai válaszok 

összefoglalója – ÖSSZESÍTETT TERVEZŐI VÁLASZ 
 
 
Előzmények 
2019 évi HÉSZ+SZT és TSZT felülvizsgálat 
Göd Város Önkormányzata 2019. évben településrendezési eszközeinek módosítási eljárását folytatta 
le a település területén több helyszínre vonatkozóan, teljes településrendezési eljárási rendben. A 
módosítással érintett területek önkormányzati fejlesztésre tervezett, illetve magántulajdonban lévő, 
beruházói kérés alapján kijelölt területek voltak. 2019. októberben a településrendezési eljárás 
befejeződött, a településrendezési eszközök módosítását Göd Város Képviselő‐testülete elfogadta. A 
tervek jóváhagyását követően a településszerkezeti tervre (TSZT) vonatkozó önkormányzati határozat 
hatályba lépett, de a helyi építési szabályzat (HÉSZ+SZT) módosítását jelentő önkormányzati rendelet 
nem.  
 
Jelen tárgyalásos eljárás előzményei 
Az így kialakult helyzet szerint a város egyes területeire vonatkozóan Göd Város Településszerkezeti 
Terve és Göd Város Szabályozási Terve jelenleg nincs összhangban. Az önkormányzati fejlesztések 
célterületeire vonatkozó szabályozás módosítása fontos lenne egyes beruházások megvalósítása 
érdekében, ezért Göd Város Önkormányzat Képviselő‐testülete településrendezési eszközeinek 
ismételt módosításáról döntött. Így került sor Göd Város településrendezési eszközei 3. számú 
módosítása Partnerségi véleményezési tervdokumentációjának összeállítására. A jelenlegi 
településrendezési eljárás meghatározott települési területekre szól, nem általános felülvizsgálatot 
jelent. 

TRE 3. számú módosítás 3. számú tervezési terület ‐ kérdéses folyamatok, dokumentumok, fogalmak 
Településrendezési folyamat 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. Kormányrendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a 
településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történhet, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő‐testület döntésével kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. Göd Város 
Településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása Partnerségi véleményezési dokumentációjának 
(kelt: 2020. június 11.) 3. számú módosítási területe is bekerült a rendezendő területek közé, 
tekintettel arra, hogy egy hosszú idő óta húzódó ügyről van szó, amelynek megoldása Göd Város 
Önkormányzata, illetve a terület tulajdonosainak is érdeke. A szóban forgó 050/1, 050/2, 7001, 7002, 
7003, 7004, 7005, 7006, 7007 és 7008 helyrajzi számú ingatlanok területe Göd Város jelenleg hatályos 
‐ 206/2019. (X. 9.) számú Kt. Határozattal elfogadott ‐ Településszerkezeti Terve alapján Gksz ‐ 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt terület. 
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 részlet a hatályos TSZT‐ből 
TSZT – a területek hosszabb távú hasznosítását meghatározó dokumentum. Azt mutatja, hogy az egyes 
területek milyen területfelhasználásra szántak, azaz milyen övezetűvé lehet szabályozni azokat. 
 
Általánosságban a Településszerkezeti Tervről (TSZT) 
Egy település az eltérő rendeltetésű területeit egymással összhangban jelöli ki, igyekezvén megtartani 
az eltérő rendeltetésű területek közötti arányosságot, ezzel biztosítani a település hosszútávú 
fenntarthatóságát, működőképességét, élhetőségét. A lakóterületek, mint kiszolgálandó területek 
mellett természetesen a település motorjai, a gazdasági területek is helyet kell, hogy kapjanak. 
A TSZT ilyen tekintetben tehát a település jövőjét határozza meg, viszont ennek a dokumentumnak is 
keretet szab a magasabb szintű területrendezési terv, azaz a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Második Részben foglalt 
Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) és a Harmadik Részben foglalt Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Terve (a továbbiakban: BATrT). Amikor egy terület hosszabb távú 
sorsáról, azaz TSZT‐ben rögzített funkciójáról dönt a település, mérlegelnie kell annak hosszútávú 
hatásait, infrastruktúra ellátási lehetőségeit. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy egy beépítésre 
szánt státusz későbbi kialakítása (új beépítésre szánt terület kijelölése) esetleg már nem lesz 
lehetséges. Azaz a hatályos TSZT‐ben jelölt területfelhasználások esetleges visszaminősítése 
hosszútávon ezen funkciók végleges elvesztését eredményezheti a város területén. 
 
A Településfejlesztési Koncepció (TFK) vonatkozó alapelvei 
Göd hosszú távú átfogó céljai között az első helyen találjuk: 
„a gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül a helyben foglalkoztatás arányának növelése 
és az életszínvonal emelése, a magasan képzett munkaerő nyújtotta előnyök kihasználásával.” 
A szóban forgó terület a TSZT‐ben régóta Gksz besorolású, korábban már szabályozva is volt Gksz 
övezetűként. Felelős városvezetői gondolkodás a települést nem foszthatja meg a hosszútávú 
működőképesség, helybeli foglalkoztatás lehetőségétől. 
 
A TFK átfogó céljai között szerepel: 
„lakóinak egyszerre biztosítsa a városias lét kényelmét és a természet‐közeli élet nyugalmát. A város 
élhetősége és szerethetősége, valamint a jövő generációk iránti felelősségérzet megkívánja, hogy a 
város fejlődése ellenőrzött keretek között, a népességszám további nagyarányú növekedése nélkül 
menjen végbe. A gazdasági területek beépülésének szintén ellenőrzötten, a város érdekeit szem előtt 
tartva kell megvalósulni. A fejlődést a meglévő természeti értékekre, a Duna közelségére kell alapozni. 
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A lakosság számára összetett városias szolgáltatás kínálatot, barátságos kisvárosias, kertvárosias 
környezetet és kedvező zöldfelületi ellátottságot kell biztosítani.” 
A lakóterületek védelme kiemelt szempontja a tervezési folyamatnak. Ezt szem előtt tartva 20 m széles 
beültetési kötelezettséggel meghatározott, intenzív növényesítéssel magvalósítandó védő zöld sáv 
kialakítását tartalmazza a tervezet. (lsd. Étv. alapján a beültetési kötelezettség részletezése c. résznél) 
 
Kártalanítási szempontok 
Magántulajdonú területek övezeti visszaszabályozása esetén a város kártérítési igénnyel 
szembesülhet. Ez a fajta visszaszabályozás történt meg a területeken 2016‐ban, ami kártalanítási ügyek 
elé állíthatja a várost. Tekintettel arra, hogy ennek a TSZT‐ben gazdasági területfelhasználásba szánt 
blokknak a tényleges átsorolásról már több alkalommal döntött a mindenkori városvezetés, ez a 
szabályozási folyamat városfejlesztési szempontból megalapozott. 
A területek Gksz övezetűvé való átsorolásának az elmaradása esetén a korábban keletkezett 
kártalanítási igény a továbbiakban is fenn fog állni, Göd városára akár jelentős anyagi terhet róva.  
Mindezen szempontokat mérlegelve és a korábbi szabályozási szándéknak megfelelően indokolt a 
tervezett övezeti átsorolás, a lakóterület védelmét szolgáló rendelkezések mellett. 
 
TSZT előzmények 
Az érintett terület 2008 óta Göd Város Településszerkezeti Tervében beépítésre szánt Gksz ‐
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként szerepelt a Nemeskéri‐Kiss Miklós út mentén védelmi 
rendeltetésű erdőterület sávval.  

 
A 183/2008. (IX. 25.) sz. Ök. Határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv részlete 

 
Az erdőterület Gksz ‐ kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté minősítésére Göd Város új – a 
314/2012. Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő ‐ Településrendezési eszközeinek 
készítésekor, 2013‐ban került sor az alábbi képviselő‐testületi döntések alapján: 
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(Forrás.https://hatarozatok.hu/publikacio/c03fe3486c9b4781b94c12a5ba76b98f) 

Fenti Kt. határozatoknak megfelelően Göd Város hatályos Településszerkezeti tervében az érintett 
ingatlanok teljes területe 2016 óta kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. 
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HÉSZ+SZT előzmények 
 

 
Részlet a 2013‐ban hatályon kívül helyezett Szabályozási Tervből 

 
A Kúria Önkormányzati Tanácsának 5013/2013/77 számú határozatával 2013. június 6‐i hatállyal 
megsemmisítette a többször módosított 46/2008 (IX. 25) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzatot. A hatályon kívül helyezés indoka az alaprendelet véleményeztetési eljárási hibája volt, 
jogszabályba ütköző előírásról a Kúria határozata nem rendelkezett. Ebben a hatályon kívül helyezett 
Szabályozási Tervben a szóban forgó terület Ev védelmi rendeltetésű erdőterület övezetbe és Gksz‐1 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetbe sorolt területként szerepelt.  
Tekintettel azonban az Önkormányzat és a tulajdonosok közötti kártalanítási perre és a megegyezés 
hiányára a 2016‐ban elfogadott új településrendezési eszközökben a terület beépítésre szánt 
területként történő szabályozása nem történt meg, így a terület Göd Város hatályos Szabályozási 
Tervében általános mezőgazdasági övezetként szerepel. 

 
2016‐ban tehát visszaszabályozás történt mezőgazdasági övezetbe, a tulajdonosokkal történt 
kártalanítási ügy, ill. megegyezés hiánya miatt. 
 
2019 évi HÉSZ+SZT és TSZT felülvizsgálat 
A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv összhangjának biztosítása érdekében, valamint a 
terület tulajdonosai és az Önkormányzat közötti megállapodás, településrendezési szerződés alapján 
a terület szabályozása a 2019‐ben készített településrendezési eszközök módosítására irányuló teljes 
településrendezési eljárás részét képezte. A fent említett 2019 évben lezajlott településrendezési 
eljárás tervdokumentációja a terület – a tulajdonosok egyetértése mellett – Gksz‐1 építési övezetként 
történő szabályozását tartalmazta. 2019. októberben a településrendezési eljárás befejeződött, a 
településrendezési eszközök módosítását Göd Város Képviselő‐testülete elfogadta. A tervek 
jóváhagyását követően a településszerkezeti tervre vonatkozó önkormányzati határozat hatályba 
lépett, de a helyi építési szabályzat módosítását jelentő önkormányzati rendelet nem, így a szóban 
forgó terület Göd Város hatályos Szabályozási Tervében továbbra is Má‐1 általános mezőgazdasági 
övezet maradt. Az Önkormányzat – a terület tulajdonosaival mihamarabbi megegyezés érdekében – 
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az érintett területet is kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, kizárólag annak érdekében, hogy a 
jelenleg folyamatban lévő tárgyalásos településrendezési eljárásban a szabályozása megtörténhessen. 
A szabályozás a terület jövőbeni hasznosítását, fejlesztését teszi lehetővé. 

 
 
Kiemelt fejlesztési terület 
Egy – Göd város közigazgatási területén található ‐ terület „kiemelt fejlesztési terület”‐té nyilvánítása 
Göd Város Önkormányzatának döntése alapján történhet/történhetett. Az elnevezés kizárólag a 
tárgyalásos településrendezési eljárással összefüggésben alkalmazható és az eljárás idejére 
korlátozódik, az eljárás lefolytatásának technikai módjára vonatkozik, egyéb következményekkel, 
előnyökkel a továbbiakban nem jár, sem az Önkormányzatot, sem a terület tulajdonosait semmilyen 
különleges joggal, lehetőséggel – a tárgyalásos eljárás lefolytatása kivételével ‐ a későbbiekben nem 
ruházza fel. A településrendezési eljárás befejezése után a terület „kiemelt fejlesztési” státusza 
megszűnik, jelentőségét veszti. A terület szabályozása után az Önkormányzatnak az érintett területtel 
további célja nincs.  
Az Önkormányzatnak jelenleg nincs tudomása a területre vonatkozóan konkrét beruházás megvalósításáról, 
a jelenlegi cél az érintett terület szabályozása, a beépítési paraméterek és egyéb – területre vonatkozó ‐ 
előírások meghatározása. 
 
Különleges gazdasági övezet  
A különleges gazdasági övezet létrehozása túlmutat a város kompetenciáján, a fölötte való rendelkezés 
településrendezési oldalról – jelen helyzetben ‐ nem lehetséges. 
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A vizsgált terület azonban ettől független és részét képezi azon területeknek, melyek bizonyosan 
szerepet kapnak Göd városának mindennapjaiban.  

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység 
Göd Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendeletével 
elfogadott Helyi Építési Szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) a Gksz‐1 építési övezetre az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza: 
80. § (1) A Gksz‐1 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben az alábbi funkciójú 
 épületek, építmények helyezhetők el: 

a) bármely, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célt szolgáló épület, 
b) a gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló, legfeljebb 1 db lakás, 
c) igazgatási vagy egyéb irodaépület. 

(2) Az építési övezet területén a lakó‐, vegyes és üdülőterület felőli telekhatár mentén legalább 5 m 
szélességben többszintes zöldsáv alakítandó ki. 

(3)  Az építési övezetben a szomszédos gazdasági övezetek felé eső oldalkert mérete 3 méter, a lakó, 
vegyes és üdülő övezetek felé eső oldalkert mérete 5 méter lehet.  

(4)  Az építési övezet újonnan beépítésre kerülő telkei csak az építési szabályzatnak megfelelő 
telekalakítás után építhetők be, addig csak telekegyesítés, telekhatár‐rendezés, illetve 
területcsere hajtható végre. 

Az előírások alapján a szóban forgó területre csak „nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű 
célt szolgáló épület”  helyezhető el, ami  nem ipari gazdasági funkciót jelent.  
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) szerint:  

„Kereskedelmi, szolgáltató terület 
19. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
(2)  A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a 
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakás kialakítható.” 
A HÉSZ‐ben meghatározott , a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben elhelyezhető funkciók 
összhangban vannak az OTÉK előírásaival. 
Az „ipari” és a „kereskedelmi, szolgáltató gazdaság” területen eltérő funkciójú épületek elhelyezésére 
és tevékenységre ad lehetőséget a vonatkozó magasabb rendű jogszabály, az OTÉK. E két fogalom 
keveredése nem szerencsés és félreértésekhez vezethet. 

A környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység olyan gazdasági tevékenység, 
amely védőterületet vagy védőtávolságot nem igényel, valamint környezeti hatásvizsgálat 
elvégzéséhez nem kötött. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen olyan 
tevékenység végezhető, amely a telekhatáron túl környezeti terhelést nem okozhat. A 
településrendezési eszközökben meghatározhatók – szakmai szempontok alapján ‐, hogy egyes 
területeken milyen gazdasági tevékenység végezhető, így a lakóterületek mellett kizárólag nem 
jelentős zavaró hatású tevékenység ajánlott. A szóban forgó, 3. számú tervezési területen is kizárólag 
nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célt szolgáló épület elhelyezésére lesz lehetőség 
a Gksz‐1 építési övezet besorolása esetén. 



GÖD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 

8 
2020. JÚLIUS 

Beültetési kötelezettség 
Göd Város Önkormányzatának célja olyan szabályozás megállapítása a szóban forgó területre, ami 
egyrészt nem hozza hátrányos helyzetbe a terület tulajdonosait, másrészt pedig szem előtt tartja a 
szomszédos lakóterületen élő gödi lakosság érdekeit. Így került sor a tervezet (partnerségi 
véleményezési dokumentáció) összeállítására, amely a 3. számú módosítással érintett tervezési 
területre a Nemeskéri‐Kiss Miklós út felé eső telekhatár mentén, a lakóterület védelmében – a 80. § 
(3) bekezdésében előírt legalább 5 m‐es többszintes zöldsáv helyett ‐ 20 m szélességben beültetési 
kötelezettséget ír elő a Szabályozási Terv érintett szelvényén (módosított/tervezett SZT 15‐M szelvény, 
Partnerségi véleményezési dokumentáció 18‐20. oldal).  

 
Ezzel összefüggésen a tervezet a helyi építési szabályzat beültetési kötelezettségre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését, módosítását is tartalmazza.  
A tervezett beültetési kötelezettség a terület beépíthetőségét nem befolyásolja kedvezőtlenül, mivel 
a megengedett legnagyobb beépítettséget, a beépíthető terület nagyságát nem csökkenti, a 
megengedett legnagyobb épületmagasságot nem korlátozza, a terület %‐ban meghatározott 
zöldfelület legkisebb mértékét nem növeli, mivel a beültetési kötelezettség területe is beleszámít az 
építési övezetre meghatározott, kötelezően kialakítandó zöldfelület nagyságába. A telekhatár menti 
háromszintű zöldfelület településrendezési szakmai szempontból javasolt, mivel a környezetvédelmi 
és esztétikai hatása jelentős. Egy építési telekre előírt beültetési kötelezettség megvalósítása és 
fenntartása településendezési szempontból megkövetelhető, hosszútávon megtartandó zöldfelületi 
minőséget eredményezhet, ellentétben egy önálló területfelhasználási kategóriaként kijelölt 
erdőterülettel, aminek a megvalósítása kétséges. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
alapján: 

„Településrendezési kötelezések 
29. § (1) Településrendezési kötelezettség körében 
a) beépítési kötelezettség, 
b) helyrehozatali kötelezettség és 
c) beültetési kötelezettség 
rendelhető el. 
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(4) A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntésében a közérdekű 
környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történő meghatározott módon és időn belüli 
beültetési kötelezettségét írhatja elő. Ha e kötelezettség teljesítése az ingatlan rendeltetésszerű 
használatához szükséges mértéket meghaladó ráfordítást igényel, az önkormányzatnak a tulajdonos 
költségeit polgármestere önkormányzati hatósági döntésében meghatározott mértékben kell 
megtérítenie. 
(5) A településrendezési kötelezettségről szóló határozat közlésével egyidejűleg a képviselő‐testület 
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan‐nyilvántartásba történő 
feljegyzése érdekében. A kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül a képviselő‐
testület az erről szóló határozat közlésével egyidejűleg a kötelezettség tényének az ingatlan‐
nyilvántartásból való törlése érdekében megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.” 
 
Fenti előírás alapján az érintett területre vonatkozóan a beültetési kötelezettség elrendelése részét 
képezheti az Önkormányzat és a terület tulajdonosai közötti településrendezési szerződésnek is, a két 
fél kölcsönös megegyezése alapján. 
 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint 
a háromszintű növényzet: gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2. Göd 
Város területén minden gazdasági területre vonatkozóan figyelembe kell venni a HÉSZ 79. § (1) szerinti 
követelményét:  
„Az építési telkeken az adott építési övezetre előírt legkisebb zöldfelületi arány alapján kiszámított 
legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m2‐e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát 
növelő fát kell telepíteni és fenntartani.” Egy adott építési telek esetében a fák telepítése a beültetési 
kötelezettséggel jelölt területen, a telekhatár mentén fasorként ültetve is elhelyezhető, ami nem jelent 
jelentősebb többletköltséget a terület tulajdonosára nézve, környezetvédelmi és esztétikai hatása 
azonban kifejezetten pozitív. 
 

Partnerségi egyeztetés 
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép‐érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet határozza meg a 
településrendezési eljárások során betartandó partnerségi egyeztetés szabályait. 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és 
örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 
143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetés, a 
lakossági fórum elektronikus úton folytatható le.  

Göd Város Önkormányzata fenti jogszabály alapján járt el és elektronikus úton folytatta le a partnerségi 
egyeztetést.  

 

 

 


