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3. A módosítás rendelet-tervezete 
 
Tard Község Önkormányzatának…….…/2019. (…….) önkormányzati rendelete 
Tard Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről 
szóló 
8 /2004. (X.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Tard Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. 

§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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.) Korm. rendelet 30. § 

(1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek 

véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően Tard Község Helyi Építési 

Szabályzatáról (HÉSZ) szóló többször módosított 8/2004.(X.6.) rendeletét (a továbbiakban 

„R”) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

 

A „R” 35.§ (3) bekezdés (1) bekezdésre  változik és a IX. TÁBLA helyére az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

IX/2. TÁBLA 

Az építési telkek 

Beépítési mód Övezeti jele Legkisebb 

terület 

Legnagyobb 

beépítettsége 

Maximális 

építménymagasság 

  m2 % m 

SZ MÁ-I 6000+10 ha 3 % 6,5* 

* természeti védettségű földrészletek kivételével, gazdasági funkció esetén. 

2. § 

 

A „R” 35.§ (4) bekezdés (2) bekezdésre változik, második mondata helyére pedig az alábbi 

rendelkezés lép: 

Szabadon álló beépítéi móddal, maximum 6,5 m építménymagasságú épületekkel, a 

telekterület maximum 3-5 %-ának beépítésével. 

 

3.§ 

 
E rendelet az elfogadástól számított 15.napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
………………………………………………..  …………………………………………… 

Gál János      Dr. Jakab Orsolya jegyző 
polgármester                                      nevében és megbízásából 
 

Dr. Hajdu Katalin 
kirendeltségvezető 
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4. A tervezett módosítás menetének ismertetése 

 
4.1. Előzmény 
 
A módosítási igényt a község külterületén gazdálkodók fogalmazták meg a középüzemi 

mezőgazdasági tevékenységük gép- és terméktárolási igényeihez igazodó építmények 

megvalósíthatósága érdekében. Kérték  

a „maximális építménymagasság”-ot a jelenlegi 3,5 m helyett 6,5 m – ben 

meghatározni a külterületi Má-E (gyep, legelő vagy kisparcellás szántó) , illetve Má-I 

(nagyparcellás szántó) övezetekben. 

 

A további szabályozási elemek tekintetében nem merült fel változtatási szándék és indok, 

azaz az építmények létesítése továbbra is az általános településrendezési és építési 

követelmények (OTÉK) és a jelenlegi telepítési feltételek betartása (minimális teleknagyság 

biztosítása, gazdálkodói kör, előírt beépítési sűrűség és mód, stb.) mentén történhet. 

 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2019. (III.13.) számú határozatával 

befogadta a kezdeményezést és döntött a hatályos, 8 /2004. (X.6.) számú rendelettel 

elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 34. és 35. §-a módosítási eljárása 

megindításáról. 

 

4.2. Az eljárás menetének jogszabályi alapjai 

 

4.2.1. Az egyeztetési eljárás „egyszerűsített eljárási rend” azaz „a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet  (továbbiakban:Kr.) 41. § szerint történik, miután a Kr.1. 32.§ (4) 

szerint: 

A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 

amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt 

teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

b)nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület 
döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében 
támogatja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

 

4.2.2. Az előbbi eljárási rendből következően a „partnerségi egyeztetés” a Kr.1. 29/A § (3) 
bekezdés bb) pontja szerint történik. 

 

4.2.3. A „környezeti vizsgálat” tekintetében „Az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Kr.2.) 1.§ (3) szerint: 

„Várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető 
el a környezeti vizsgálat szükségessége 
a) a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési 
szabályzatnál, 

azaz jelen esetben a Kr.2. 4.§ (2) szerint: „ A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú 

mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek (a 
továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe 
tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 
hatás.” 
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5. A módosítási dokumentáció megalapozása 
 
5.1. Környezeti értékelés 

 

Első menetben megtörtént az államigazgatási szervek megkeresése, melynek keretében 
környezet védelméért felelős közigazgatási szervek nem jeleztek olyan jelentős környezeti 
hatást a módosítási kezdeményezést illetően, amely önálló környezeti vizsgálat 
szükségességét, dokumentálását igényelné. 

A Bükki Nemzet Park Igazgatósága  azonban jelezte, hogy a település területén 
meglévő, természeti védettséggel érintett területekre tekintettel nem ért egyet a 
megjelölt övezetekre vonatkozóan az építménymagasság egységes megnövelésével, 

a BAZ. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya pedig a természeti védettséggel érintett területekre 
vonatkozóan tájképvédelmi okból nem támogatta az építménymagasság 
megnövelését. 

A nyilatkozatokban foglaltakat tudomásul vettük. 

 

5.2. Megalapozó vizsgálat 

 

5.2.1. A Kr.1. 1. sz melléklete „helyzetfeltáró munkarésze” szerinti tartalmi követelmények 

közül a tervezett módosítási érintettségre tekintetében az alábbiakra jelezzük: 

 területfejlesztési és -rendezési léptéket nem érint,  településszerkezeti beavatkozás 

nem történik - miután  a módosítás területhasználatban a meglévőhöz képest 

változást nem jelent, 

 a táji, természeti adottságok a hatályos dokumentációban feltártak, azok 

figyelembevétele a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek szerint 

történik, 

 az épített környezet és annak értékeit a tervezett módosítás nem érinti (azokra 

vonatkozóan településképi dokumentumokkal rendelkezik a település), 

 régészeti, katasztófavédelmi konkrét érintettség nem változik, az általános normák 

továbbra is érvényesithetők, 

 változó infrastukturális érintettség nincs, 

 környezeti értékelés az 5.1. szerint 

5.2.2. A Kr.1. 1. sz melléklete „helyzetelemzése, illetve helyzetértékelő munkarésze” 

tekintetében  tehát megállapítható, hogy a tervezett módosítás a település jelzett 

övezeteinek hasznosítása tekintetében érdemi változást nem indukál. 

 

6. A javasolt módosítás indokolása 
 
A módosítási folyamatot megindító határozatban megjelöltek közül az Má-I övezet  a 
település igazgatási területének a középső és déli részének külterületén fekvő szántó 
művelési ágú földrészleteire terjed ki, az Má-E övezet pedig a településtesttől északra fekvő, 
többségében a természeti védettséggel érintett területeket ölelik fel. 

Ennek ismeretében a módosítás területe csak az Má-I övezetre terjed ki, miután annak 
indokoltsága, illetve feltételei itt állnak fenn 

 a kezdeményező gazdálkodók földterületeinek tényleges elhelyezkedése,  

 a megalapozó vizsgálat megállapításai és  

 a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek előzetes nyilatkozatai 
figyelembevételével.  

A módosítás mértéke pedig ezen övezeten belől is csak a maximális építménymagasságot 
érinti a természeti védettséggel nem érintett földldrészleteken elhelyezendő gazdasági 
funkció építményeire kiterjedően. 
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7.1. Kivonat a hatályos HÉSZ- ből (8/2004. (X.6.) 33-36.§ 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tard Község Önkormányzata hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti 

terv, helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terv) módosítását tervezi. 

Igazgatóságunkon 2019. április 1-jén érkeztetett megkereső levelükben igazgatóságunk 

nyilatkozatát kérik arról, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat munkarész készítése. 

 

A módosítás területei, témája: 

Tard község közigazgatási területén belül az extenzív művelésű általános mezőgazdasági 

területek (gyep, legelő vagy kisparcellás szántó) övezetében és az intenzív művelésű általános 

mezőgazdasági területek (nagyparcellás szántó) övezetében a megengedett legnagyobb 

építménymagassági határt a jelenlegi 3,5 m helyett 6,5 m-ben kívánják meghatározni. 

Megkereső levelükben foglaltak szerint az építési paraméter változtatását a mezőgazdasági 

műveléshez kapcsolódó géptárolási feltételek építésjogi megfeleltetése indokolja. 

 

A település közigazgatási területét érinti a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 

szóló 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel védettségében fenntartott Bükki Nemzeti Park 

(továbbiakban BNP), valamint a Tardi-legelő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 

16/2007. (IV. 20.) KvVM rendelettel védetté nyilvánított Tardi-legelő természetvédelmi 

terület. A 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1-2. számú mellékletei, valamint a 16/2007. 

(IV. 20.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazzák a fentebbi országos jelentőségű 

védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait. A közigazgatási határon 

belül a Bükki Nemzeti Park területén kizárólag erdő művelési ágú ingatlanok, a Tardi-legelő 

természetvédelmi területen erdő, legelő, rét, szőlő művelési ágú ingatlanok találhatók.  

 

A Natura 2000 területekre vonatkozó jogszabályi hátteret a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

jelenti. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010 (V. 11.) KvVM rendeletben foglaltak, valamint az annak 

mellékleteiben Bükk hegység és peremterületei néven kihirdetett különleges 

madárvédelmi terület (területkódja: HUBN10003), valamint Tard környéki erdőssztyepp 

néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (területkódja: 

HUBN20009) által érintett Natura 2000-es területek találhatók Tard közigazgatási területén. 

A fenti Natura 2000 területeken erdő, legelő, rét, szőlő művelési ágú ingatlanok találhatók. A 

település területén az országos ökológiai hálózat elemei közül magterület, ökológiai folyosó 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
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és pufferterület elemek lettek kijelölve. Az országos övezetekre vonatkozó előírásokat 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény V. fejezete tartalmazza.  

A 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a 

területrendezésért felelős miniszter, hogy a „a) jó termőhelyi adottságú szántók övezete, az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete, a tájképvédelmi terület övezete, a vízminőség-védelmi 

terület övezete, a nagyvízi meder övezete és a VTT-tározók övezete térképi lehatárolását és az 

övezeti szabályokat, b) az ásványi nyersanyagvagyon övezete, a rendszeresen belvízjárta 

terület övezete, a tanyás területek övezete és a földtani veszélyforrás terület övezete szabályait 

…rendeletben állapítsa meg.” A rendelet előkészítése folyamatban van. Kérjük a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról szóló Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V. 5.) számú rendelete jogszabály egyes 

övezeteire vonatkozó előírásokat figyelembe venni a településrendezési eszközök módosítása 

során. 

 

A településrendezési terv tervezett módosítási szándéka kapcsán jelezzük, hogy a fenti 

országos jelentőségű védett természeti területek esetében igazgatóságunk állásfoglalása 

szerint táj- és településkép védelmi szempontból nem fogadható el egységesen 6,5 m-es 

megengedett legnagyobb építménymagasság szabályozása a településrendezési 

eszközökben.  

Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogszabályi normákban kijelölt országos 

jelentőségű védett természeti területeket nem érintő ingatlanokra vonatkozóan a helyi 

építési szabályzatban szükségesnek tartjuk rögzíteni, hogy a 6,5 m-es megengedett 

legnagyobb építménymagasság kizárólag a mezőgazdasági géptárolási funkció céljából 

létesülő építményekre (pl. bálatároló) érvényes.  

Jelezzük továbbá, hogy mezőgazdasági létesítmények létesítése Natura 2000 területeken 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletének 

(III. táblázat) 6. pontja alapján hatósági eljáráshoz kötött.  

 

Megkereső levelével kapcsolatban jelezzük, hogy az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján táj- 

és természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.  

Jelezzük, hogy a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján a 

településrendezési terv egyeztetési-véleményezési eljárásaiban a továbbiakban is részt 

kívánunk venni.  

 

Eger, 2019. április 11. 

 

Tisztelettel: 

  

 Rónai Kálmánné 

 igazgató 
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