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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény meghatározza a megyei 
önkormányzat területrendezési feladatait, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény pedig határidő megállapításával 
felhatalmazást ad a megyei területrendezési tervek elkészítésére. A főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelően a megyei önkormányzat területrendezési 
feladatait a megyei főépítész közreműködésével látja el. A területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 
06.) Kormányrendelet állapítja meg a tervezői feladatellátást, az ehhez kötött tervezői jogosultságot, 
valamint a kidolgozás, az egyeztetés és az elfogadás részletes szabályait. 
 
A jogszabályok alapján a megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv a megyei 
önkormányzat, azon belül a Heves Megyei Önkormányzat Hivatala. A megyei területrendezési terv 
elfogadására jogosult szerv pedig szintén a megyei önkormányzat, azon belül a Heves Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése. A megyei önkormányzat Közgyűlése az egyeztetési eljárás során – a 
jogszabály szerint - nem véleményező szerv, így a jogszabályok alapján a Közgyűlés legkorábban csak 
az elfogadásra való előterjesztéskor ismerné meg a területrendezési tervet. Ez azt jelentené a 
gyakorlatban, hogy esetleges változtatási szándéka esetén a teljes véleményezési eljárást meg kellene 
ismételni. A tervek elkészítésére kapott állami támogatás felhasználása szigorú teljesítési határidőhöz 
kötött, amely nem tenné lehetővé a véleményezési eljárás megismétlését. Összefoglalva 
megállapítható, hogy a véleményezésre bocsátott tervanyagon utólagosan, sem a kidolgozásért felelős 
szerv (a megyei önkormányzat hivatala), sem az elfogadásra jogosult szerv (a megyei önkormányzat 
közgyűlése) nem változtathat a véleményezési eljárás megismétlése nélkül. Jelen körülmények között 
pedig megismételt véleményezési eljárásra nincs lehetőség. Mindezek okán célszerűnek és 
életszerűnek mutatkozik, hogy a megyei rendezési terv elfogadására jogosult Közgyűlés (és a 
Közgyűlés ülését megelőzően előkészítő, véleményező feladatokat ellátó, tárgykör szerint illetékes 
állandó bizottságaként a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága) a tervezés és elfogadás 
folyamatában a terv elkészült egyeztetési változatát már a társadalmi, közigazgatási egyeztetést 
megelőzően megismerhesse. Ezen – az életszerűség és praktikum oldaláról is támogatható – szándék 
vezette az előkészítés minden munkafázisát, hiszen a tervezésre kötött vállalkozási, tervezési 
szerződés is ennek figyelembe vételével szabta meg a megrendelő Heves Megyei Önkormányzat és a 
tervezők ütemezett feladatait és együttműködési kötelezettségeit. 
 
 



 

A tervezés előzményeinek összefoglalója: 
 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2010. május 7-i ülésén rendelettel elfogadta Heves Megye 
Területrendezési Tervének felülvizsgálatát, amely módosító rendelete 2010. augusztus 1-én lépett 
hatályba.  
 
A megyei területrendezési terv most folyamatban lévő felülvizsgálatának elvégzésére jelentős 
befolyást gyakorolt az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2013 végén elfogadott, és 2014. január 
1. óta hatályos módosítása. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, és e 
törvénybe az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. 
törvénnyel beiktatott 31/A. § (1) bekezdése előírta, hogy a megyei területrendezési terveket 2015. 
december 31-ig összhangba kell hozni az akkor hatályos OTrT-vel. A 2015 évre előirányzott feladatok 
között szerepelt is a megyei területrendezési terv módosításának elvégzése. A költségek kalkulálására 
informatív jellegű árajánlatok kerültek bekérésre, azonban a törvényben meghatározott feladat 
teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a megyei önkormányzatok nem tudták előteremteni. A 
probléma megoldása érdekében már 2014-ben elkezdődött egy országos szintű tájékozódás, 
információ- és levélváltás a megyei önkormányzatok és az érintett minisztériumok között. A 
minisztériumokkal folytatott többszöri levélváltás eredményeként végül az építésügy átalakítását célzó 
intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX.4.) kormányhatározat 
rendezte a helyzetet. A kormányhatározat 1. melléklet 7.3. pontja szerint „2017. december 15-ig el kell 
készíteni az ország, valamint a kiemelt térségek területrendezési tervét, és ezzel párhuzamosan kell 
elkészíteni a megyei területrendezési tervek módosításait is”. A határozati pont célja volt, hogy 
„központi finanszírozással, közel egy időben kerüljön sor az egymásra épülő területrendezési tervek 
elkészítésére”. A kormányhatározattal összhangban a Miniszterelnökség kezdeményezte az OTrT 
31/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség határidejének 2017. december 31-re történő 
módosítását. 
 
A következő előrelépés 2016 év folyamán következett be, amelyről akkor – a Közgyűlésnek nyújtott 
rendszeres, éves főépítészi tájékoztatáson kívül – egy részletes főépítészi tájékoztató is készült a 
Közgyűlés számára. A főbb mérföldköveket kiemelve, az építésügy átalakítását célzó intézkedési 
tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX.4.) kormányhatározat mentén kezdtek 
megvalósulni a Kormány törekvései. Ennek megfelelően egyértelműsítésre került, hogy a megyei 
területrendezési tervek elkészítése állami forrásból fog megvalósulni. A tervezés az Országos 
Területrendezési Terv kidolgozásával párhuzamosan fog megtörténni, az OTrT 31/A. § (1) 
bekezdésében rögzített 2017. december 31-i időpontnak megfelelően. A megyei területrendezési 
tervek új, az eddiginél részletesebb és ingyenesen hozzáférhető alaptérképen fognak készülni. Az új 
alaptérkép egyértelmű beazonosítást tesz majd lehetővé a megyei és a települési szintű rendezési 
tervek között. A legfontosabb előrelépés pedig, hogy a megyei önkormányzatok lehetőséget kapnak 
sajátos megyei övezetek kialakítására. Ez a rendelkezés addigra már beépült az OTrT-be, amely 2017 
év folyamán vált hatályossá. A lehetőség jelentőségét növelte, hogy a sajátos megyei övezetek igénye 
már az OTrT 2013-as belügyminisztériumi egyeztetésein is fölmerült, de akkor a megyék még 
határozott elutasítást kaptak. 
 
A megyei rendezési tervek tartalmáról, a tervhierarchiában való szerepéről, illetve a tervezési feladat 
végrehajtásának feltételeiről (finanszírozás, tervezői kapacitás, alaptérkép, adatszolgáltatás) 
egyeztetések kezdődtek az érintett megyei szakemberek között. A megyei főépítészek rendszeres 
szakmai összejövetelei felkeltették a jogalkotók figyelmét, így a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (MÖOSZ) és más szakmai szervezetek mellett, a megyék szakemberei is fokozott 
részvétellel kerültek bevonásra az új jogszabályok megalkotásának folyamatába. Az állami főépítészek 
mellett, a megyei főépítészek számára is külön internetes egyeztetési felületet létesített a 
Miniszterelnökség. 2016 és 2017 folyamán különösen intenzív szakmai találkozók és 
információcserék zajlottak a megyei főépítészek között. A megyei főépítészi szakmai találkozók egyik 
áttörést jelentő összejövetele éppen Egerben került megrendezésre, a Heves Megyei Önkormányzat 



 

szervezésében 2016. november 11-én. A szakmai összejöveteleknek ez volt az első – és azóta is 
egyedüli – vidéki helyszíne. A rendezvényen minisztériumi meghívottak is jelen voltak. 2017-ben 
pedig már alig volt olyan megyei főépítészi szakmai összejövetel, ahol nem történt személyes 
tájékoztatás a Miniszterelnökség illetékes szakemberei részéről. 
 
A 2017-es év újabb változásokat hozott. A megyei területrendezési tervek elkészítésének és 
elfogadásának határideje 2018. december 31-re változott. A munka elvégzéséhez a Kormány pénzügyi 
támogatást nyújtott minden megyei önkormányzat részére. A Miniszterelnökség Építészeti és 
Építésügyi Helyettes Államtitkársága 2017. november 2-án általános tájékoztatást tartott a megyei 
önkormányzatok főépítészei és pénzügyi szakemberei számára. Az egyeztetésen elhangzott, hogy 
minden megye legfeljebb 20 millió Ft támogatást igényelhet a feladat ellátásához, a 
Miniszterelnökséggel megkötött támogatási szerződés alapján. A szerződéskötések véghatárideje 
2017. december 31. volt. A támogatás igénylésével kapcsolatos dokumentum minták 2017. november 
23-án érkeztek meg az önkormányzat hivatalába. A Közgyűlés a 103/2017. (XI. 24.) számú közgyűlési 
határozatában felhatalmazta az elnökét a „támogatási szerződés megkötésére”, továbbá a „megyei 
területrendezési terv elkészítéséhez és elfogadásához szükséges intézkedések” megtételére. A 
Miniszterelnökséggel kötött támogatási szerződés 2017. december 21-én került aláírásra. 
 
A 2018-as év nagy reményekkel és sok feladattal indult. 2018. január 1-vel lépett hatályba a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet módosítása, amely végre biztosította az ingyenes alaptérképek igénylésének 
lehetőségét. (A törvényi szabályozás már jóval korábban megtörtént, de végrehajtási rendelet híján, az 
alaptérképek igénylésére ez még nem nyújtott lehetőséget.) Közgyűlési felhatalmazás alapján, az 
alaptérképek megigénylése mellett megkezdődött a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű 
beszerzési eljárás lefolytatásával a tervező kiválasztása a Vagyonrendeletben foglalt eljárási 
szabályoknak megfelelően. A nyertes ajánlattevővel, a budapesti székhelyű CompArt Stúdió Kft-vel, 
2018. február 6-án került aláírásra a tervezési szerződés. A 2018. január 4. keltezéssel megigényelt 
alaptérképek csak 2018. február végére érkeztek meg. Az alaptérképeknek a tervező részére történő 
átadása megállapodás keretében 2018. március 7-én történt meg. Nagy jelentőségű volt a 
Miniszterelnökség által kezdeményezett, 2018. március 14-én a Lechner Tudásközpontban megtartott 
tájékoztatás és képzés. A tájékoztatás során szóban elhangzott, hogy „az országos terv elfogadásának 
elmaradása miatt a megyei területrendezési tervek módosítását az akkor hatályos OTrT-vel 
összhangban kell elkészíteni”. Ez a Miniszterelnökség részéről elhangzott tájékoztatás viszont teljesen 
ellentmondott a támogatási szerződés szakmai programjában, és a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/B. § (3) bekezdésében foglaltaknak, amely 
kimondja, hogy „a megye területrendezési tervének módosítását az ország és a kiemelt térség 
területrendezési terve átfogó módosításának elfogadását követő egy éven belül kell elfogadni”. Az ezt 
követő tájékozódás során sem sikerült az ellentmondást tisztázni, ezért 2018. április 18-i keltezéssel 
egy elnöki levél került megküldésre Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár Úr részére. Az elnöki levélben 
javaslatot tettünk „a teljesítési határidő módosítására, a törvényi előírásban meghatározott határidő 
biztosításával”. 
 
Mivel a megkötött tervezési szerződés a támogatási szerződés szakmai programjának és a törvényi 
előírásnak megfelelően rögzítette a tervezési feladatot, továbbá az országos terv addigra nem került 
elfogadásra, ezért 2018. május 15-én a tervező akadályoztatást jelentett be. Ezt követően – 2018. 
május 23-án – érkezett meg Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár Úr első válaszlevele az általunk 
felvetett problémára. Ebben már az új törvény elfogadásának bevárására kaptunk bíztatást, kihasználva 
a rendelkezésre álló három hónapos határidő hosszabbítási lehetőséget. Helyettes Államtitkár Úr a 
válaszlevelében javasolta, hogy az országos terv elfogadásáig csak az „előkészítő munkarészek 
elkészítése, valamint az egyedi megyei övezetekre vonatkozó javaslatok megtétele” történjen meg. A 
levél másolatának megküldésével megtörtént a tervezői akadályközlés tudomásulvétele. Mindemellett 



 

2018 nyarán megkezdődtek az államigazgatási szervektől és az érintett önkormányzatoktól a hivatalos 
adatbeszerzések, amelyek folyamatosan továbbításra kerültek a tervezők részére. 
 
Fontos változást jelentett a 2018. április 18-i elnöki levélben kifejtett megyei javaslat 
miniszterelnökségi elfogadása. A 2018. július 11. keltezésű levelében Füleky Zsolt Helyettes 
Államtitkár úr a következőkről tájékoztatta a megyei önkormányzatokat: „Annak érdekében, hogy a 
megyei területrendezési tervek az idén ősszel az Országgyűlés elé benyújtásra kerülő új 
területrendezési törvénnyel összhangban tudjanak elkészülni, a határidő módosítását kezdeményezzük 
a 2019. évre”. A támogatási szerződés – tervezési határidőt érintő - módosítása 2018. szeptember 24-
én került aláírásra, amelyben a teljesítési véghatáridő 2018. december 31-ről, 2019. december 31-re 
változott. A támogatási szerződés módosítását követően a tervezési szerződés is módosításra került 
2018. október 15-én. A módosítás csak a határidőket érintette, amely egy nap különbséggel, egy évvel 
tolta ki a korábbi teljesítéseket. 
 
A fentiekben ismertetett okok alapján, a közgyűlési üléstervben a 2018. évre tervezett, megyei 
területrendezési tervvel kapcsolatos előterjesztések és döntéshozatalok elmaradtak és azonos 
ütemezésben a 2019-es évre helyeződtek át. A megyei területrendezési terv elfogadásának várható 
időpontja a Közgyűlés 2019. december 13-án tartandó soros ülése. Kihirdetése és hatályba lépése 2020 
legelején várható. 
 
Az új országos területrendezési tervet 2018. december 12-én fogadta el az Országgyűlés és 2019. 
március 16-a óta hatályos. A törvény pontos megnevezése: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény. A törvény az egyes övezetek lehatárolását 
és előírásainak kidolgozását a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter részéről 
kiadandó miniszteri rendelet tárgykörébe utalja. Mivel ilyen végrehajtási rendelet még nem került 
kibocsátásra, ezért a tervanyag ezeket az övezeteket a rendelkezésre álló adatok alapján határolja le és 
törvényi hivatkozással gondoskodik a hozzájuk kapcsolódó előírásokról. Ezek az övezetek a 
következők: jó termőhelyi adottságú szántók övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
vízminőség-védelmi terület övezete, nagyvízi meder övezete, VTT-tározók övezete. 
 
Az új országos területrendezési terv több szemléletbeli és gyakorlati változást is hozott a korábbi 
területi tervekhez képest. A szerkezeti terven megszűnt a „települési térségek” differenciálása, tehát 
már nincs külön „városias települési térség” és „hagyományosan vidéki települési térség”. Teljesen 
megszűnt a „vegyes területfelhasználású térség” és az „építmények által igénybevett térség”. E két 
utóbbi térség területeit mezőgazdasági térségbe sorolta át az országos terv, viszont lehetőséget adott 
egy sajátos megyei övezet kialakítására. Szükség is volt erre a sajátos megyei övezetre, hiszen a 
Mátrai Erőmű területét nem hagyhattuk mezőgazdasági térségben. 
Az övezeti terveknél megmaradt az „ökológiai hálózat övezete”, azon belül a „magterület övezete”, az 
„ökológiai folyosó övezete”, a „puffer terület övezete”, továbbá a „kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete”, az „erdők övezete”, az „erdőtelepítésre javasolt terület övezete”, a „tájképvédelmi 
terület övezete”, a „világörökségi és világörökségi várományos területek övezete”, a „nagyvízi meder 
övezete”, a „honvédelmi és katonai célú terület övezete”, az „ásványi nyersanyagvagyon övezete”, a 
„rendszeresen belvízjárta terület övezete”, a „földtani veszélyforrás terület övezete”. Ezeknél az 
övezeteknél legfeljebb az elnevezésben történtek kisebb változtatások. 
Új övezetek is keletkeztek, a „jó termőhelyi adottságú szántók övezete”, a „VTT-tározók övezete”, a 
„tanyás területek övezete”. A tanyás területek övezete Heves megyét nem érinti. A másik két övezet 
pedig miniszteri rendeletben lesz majd lehatárolva. E két övezettel kapcsolatban jelenleg nem 
rendelkezünk lehatárolással. 
A korábbi övezetek közül több övezet megszüntetésre került, ezek a „komplex tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete”, a „felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete”, az „együtt 
tervezhető térségek övezete”, a „vízeróziónak kitett terület övezete”, a „széleróziónak kitett terület 
övezete”. Ezen övezetek között számos övezet lehatárolása továbbra is fontos lehet Heves megye 



 

tekintetében, ezért ezek az úgynevezett „egyedi megyei övezetek” között továbbra is lehatárolásra 
kerültek. 
Az új megyei területrendezési tervben „egyedi megyei övezetek” is kidolgozásra kerültek, a 
„tájrehabilitációt igénylő terület övezete”, a „borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete”, a „magas 
természeti értékű terület övezete”, az „összenövéssel érintett települések övezete”, a „Tisza-menti 
együttműködés övezete”, a „vízeróziónak kitett terület övezete”, a „széleróziónak kitett terület 
övezete”. Az egyedi megyei övezetek létrejöttét egyfelől a megszüntetett övezetek fontossága hívta 
életre, másfelől Heves megye sajátosságai, a védendő és a felszámolandó adottságok, valamint a 
kialakult sajátosságok kezelése és rendezése. 
 
A tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészült a Heves Megyei Területrendezési Terv 
egyeztetési tervanyaga, amelyet jelen előterjesztés mellékleteként és az ülésen történő bemutatással a 
Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk. A Heves Megyei Területrendezési Terv javaslattévő tervi 
dokumentációja az alábbi linkről tölthető le: www.cas.hu/heves/20190620_Heves_TRT.zip 

(Felhasználó név: Heves, jelszó: EgerCompart) 

 
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2019. június 18-i ülésén megtárgyalta az 
előterjesztést és a következő kiegészítéseket javasolta: Az összenövéssel érintett települések övezete 
egészüljön ki Gyöngyössolymos, Gyöngyös, Gyöngyöshalász településekkel, valamint a térségi 
szerkezeti terven kerüljön ábrázolásra a Gyöngyös észak-keleti elkerülő útszakasz. A Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Bizottság 
által kiegészített tervanyag elfogadását, a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 2019. június 19-i ülésén 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta a tervanyag elfogadását, a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
 
Kérem a tervanyag megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 
 
 
Eger, 2019. június 19. 
 
          Szabó Róbert 
                elnök 
 
Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
 
 
 
 
Dr. Barta Viktor 
Heves Megye Főjegyzője 
  

http://www.cas.hu/heves/20190620_Heves_TRT.zip


 

 
Közgyűlési határozati javaslat: 
 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Heves Megyei Területrendezési Terv 
egyeztetési tervanyagát, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és az ülésen tett 
kiegészítéseknek megfelelően véleményezési eljárásra alkalmasnak találja és elfogadja. 
Felkéri a Közgyűlés Elnökét, hogy a tervezési szerződésnek megfelelően gondoskodjon a 
tervanyag egyeztetési felületre való feltöltéséről. 
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: 2019. július 31. 
 
 



 
 

…/2019. (… …) HMÖ rendelet 
Heves Megye Területrendezési Tervéről 

 
 
A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 88. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 
Kormányrendelet 16. § (1) és 17. § (1a) bekezdésben megállapított egyeztetési rendnek megfelelően, 
a 20. § (4) bekezdésében és 11. melléklet 1-11. és 13-16. pontjában meghatározott véleményezésre 
jogosultak bevonásával az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet tárgya 
1. § (1) E rendelet Heves Megye Szerkezeti Tervét, valamint a Heves Megyei Övezeti Tervet és az 

ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
(2) Heves Megye Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

a) Megyei területfelhasználási kategóriák, közlekedési hálózatok és egyedi építmények (2/1. 
melléklet), 
b) Energetikai hálózatok és egyedi építmények (2/2. melléklet), 
c) Vízi létesítmények (2/3. melléklet). 

(3) A Heves Megyei Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 
a) Ökológiai hálózat övezete (3/1. melléklet), 
b) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. melléklet), 
c) Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3/3. melléklet), 
d) Erdők övezete (3/4. melléklet), 
e) Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3/5. melléklet), 
f) Tájképvédelmi terület övezete (3/6. melléklet), 
g) Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 
(3/7. melléklet), 
h) Vízminőség-védelmi terület övezete (3/8. melléklet), 
i) Nagyvízi meder övezete (3/9. melléklet), 
j) VTT – tározók övezete (3/10. melléklet), 
k) Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések (3/11. melléklet), 
l) Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3/12. melléklet), 
m) Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3/13. melléklet), 
n) Földtani veszélyforrás terület övezete (3/14. melléklet), 
o) Magas természeti értékű terület övezete (3/15. melléklet), 
p) Összenövéssel érintett települések övezete (3/16. melléklet), 
q) Vízeróziónak kitett terület övezete (3/17. melléklet), 
r) Széleróziónak kitett terület övezete (3/18. melléklet). 

(4) E rendelet 1. melléklete a következőket tartalmazza: 
a) Heves megye településeinek listája (1/A. melléklet), 
b) a Törvény 4. melléklet - Heves megyét érintő elemei (1/B. melléklet) 

1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, 
2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hidjai a Tiszán, 
3. Országos törzshálózati vasúti pályák, 
4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemei, 
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5. Nemzetközi és országos vízi utak, országos jelentőségű kikötők és határkikötők, 
6. Erőművek, 
7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei, 
8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek, 
9. Országos vízi létesítmények. 

c) Tájrehabilitációt igénylő terület övezete (1/C. melléklet) 
1. Barnamezős területek, 
2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listája. 

d) Tisza-menti együttműködési övezet (1/D. melléklet) 
 

2. A rendelet célja és hatálya 
2. § E rendelet célja, hogy a megye egészére meghatározza a térségi területfelhasználás feltételeit, a 

műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés 
hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, 
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és 
a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 

3. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed a megye teljes közigazgatási területére. A megye 
területéhez tartozó települések felsorolását a 1/A. melléklet tartalmazza. 

(2) E rendelet előírásait alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és 
elfogadása során. 

(3) A településrendezési eszközök e rendeletben meghatározott előírásoknál szigorúbb 
követelményeket állapíthatnak meg. 

(4) Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor e rendelet előírásait kell 
alkalmazni. 
 

3. Értelmező rendelkezések 
4. § E rendelet alkalmazásában a Törvény 4. §-a szerinti fogalmi meghatározásokon túl  
1. széleróziónak kitett terület: a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a 

szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel (különösen a homok, 
homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek találhatók. 

2. vízeróziónak kitett terület: a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben az 
5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal 
jellemezhető területek találhatók. 
 

II. FEJEZET 
A MEGYE SZERKEZETI TERVE 

4. Térségi területfelhasználási kategóriák 
5. § A megye területfelhasználási kategóriái a következők: 
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vízgazdálkodási térség, 
ad) települési térség, 
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség: 
ba) Mátrai Erőmű 

 
5. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása 

6. § (1) A megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a Törvény 11. § előírásait kell alkalmazni. 

(2) A Mátrai Erőmű területét különleges vagy gazdasági települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 
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6. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

7. § Új beépítésre szánt terület kijelölése során a Törvény 12. § és 13. § előírásait kell alkalmazni. 
 

7. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése 
8. § A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése során a Törvény 15. § 

(2)-(3), 16. § (1) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. 
 

III. FEJEZET 
A MEGYEI ÖVEZETI TERV 

8. Térségi övezetek 
9. § A megye térségi övezetei a következők: 
(1) Országos övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
6. erdők övezete, 
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
8. tájképvédelmi terület övezete, 
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
10. vízminőség-védelmi terület övezete, 
11. nagyvízi meder övezete, 
12. VTT-tározók övezete, 
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

(2) Megyei övezetek: 
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
3. tanyás területek övezete, 
4. földtani veszélyforrás terület övezete, 
5. egyedileg meghatározott megyei övezetek: 

5.1. tájrehabilitációt igénylő terület övezete, 
5.2. borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete, 
5.3. magas természeti értékű terület övezete, 
5.4. összenövéssel érintett települések övezete, 
5.5. Tisza-menti együttműködés övezete, 
5.6. vízeróziónak kitett terület övezete, 
5.7. széleróziónak kitett terület övezete. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott övezetek területi lehatárolását az 1. § (3) bekezdésben 
felsorolt térképmellékletek és az 1. § (4) bekezdésben felsorolt szöveges mellékletek tartalmazzák. 

(4) A megyei övezetek területén az országos övezetek előírásait, a vonatkozó miniszteri rendelet 
előírásaival és az ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

9. A térségi övezetek lehatárolása 
10. § A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területrendezési terv térségi övezeteinek 

lehatárolásához képest a térségi övezetek csak a Törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feltételek 
teljesülése esetén változtathatók meg. 
 

IV. FEJEZET 
A MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

10. Ökológiai hálózat magterületének övezete 
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11. § Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a Törvény 25. § előírásait a vonatkozó ágazati 
jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

11. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
12. § Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a Törvény 26. § előírásait a vonatkozó 

ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

12. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
13. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a Törvény 27. § előírásait a vonatkozó 

ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

13. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
14. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 28. § előírásait a vonatkozó ágazati 

jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

14. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
15. § A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

15. Erdők övezete 
16. § Az erdők övezetébe tartozó területeken a Törvény 29. § előírásait a vonatkozó ágazati 

jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

16. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
17. § Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

17. Tájképvédelmi terület övezete 
18. § A tájképvédelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet 

övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
19. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében a Törvény 31. § előírásait a 

vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

19. Vízminőség-védelmi terület övezete 
20. § A vízminőség-védelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

20. Nagyvízi meder övezete 
21. § A nagyvízi meder övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti 

előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

21. VTT-tározók övezete 
22. § A VTT-tározók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti 

előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

22. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
23. § A honvédelmi és katonai célú terület övezetében a Törvény 32. § előírásait a vonatkozó ágazati 

jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

23. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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24. § Az ásványi nyersanyagvagyon övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri 
rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

24. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
25. § A rendszeresen belvízjárta terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

25. Tanyás területek övezete 
26. § A földtani veszélyforrás terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

26. Földtani veszélyforrás terület övezete 
27. § A földtani veszélyforrás terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
 

27. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
28. § (1) A tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe tartoznak: 
a) használaton kívüli vagy alulhasznosított ipari területek, 
b) bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területek (elsősorban külfejtéses 

bányák, meddőhányók) és felhagyott, tájrendezéssel nem helyreállított hulladéklerakók 
c) erdőírtás következtében kialakult kopárok. 
(2) Használaton kívüli vagy alulhasznosított ipari területekre vonatkozóan 
a) a területeket a településrendezési tervben kell lehatárolni, 
b) a területekkel érintett települések településrendezési eszközeiben új beépítésre szánt terület csak 

akkor jelölhető ki, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre 
szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, 
általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(3) Bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területek és felhagyott, 
tájrendezéssel nem helyreállított hulladéklerakókra vonatkozóan 

a) az érintett településeken a tájrendezéssel még nem helyreállított, roncsolt területeket a 
településrendezési tervben kell lehatárolni, 

b) a területek a településrendezési eszközökben elsősorban erdő és vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe sorolhatók.  

(4) Erdőirtás következtében kialakult kopárokra vonatkozóan 
a) az érintett települések településrendezési eszközeiben az erdőirtással érintett területeket le kell 

határolni és a terület alkalmasságának a tájrehabilitáció szempontjából leginkább megfelelő 
területfelhasználási egységbe kell sorolni (erdőterület, természetközeli terület), 

b) a kopárok területén  
ba) telek mezőgazdasági terület művelési ága csak erdőre és rét-legelőre változtatható, 
bb) a telken beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
bc) a telken talajvesztést okozó gazdálkodási mód nem folytatható. 

 
28. Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete 

29. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében 
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
b) telek belterületbe nem vonható, 
c) szőlő művelési ág más művelési ágra nem változtatható, nem szőlő művelési ágú terület csak szőlő 

művelési ágra változtatható, 
d) a legkisebb telek nagysága, melyen épület elhelyezhető 
da) volt zártkerti területen 1500 m2, 
db) nem zártkerti területen 5000 m2, 
e) telek megosztása 



6 

ea) volt zártkerti területen a megosztást követően kialakuló új telkek 1500 m2-nél kisebbek nem 
lehetnek 

eb) nem zártkerti területen a megosztást követően kialakuló új telkek 5000 m2-nél kisebbek nem 
lehetnek, 

f) épület 
fa) az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a legalább 80%-ban szőlő művelési ágban 

és ennek megfelelően művelt telken helyezhető el, kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, 
bortárolást vagy borturizmust szolgáló rendeltetéssel, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó 
alapterülettel, 

fb) a II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a mezőgazdaságilag művelt telken 
helyezhető el, legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel, 

g) szakrális építmény, amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló 
elem – szőlőműveléssel nem hasznosított területen is – a telek méretétől függetlenül elhelyezhető, 
legfeljebb 30 m2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3%-os beépítettséggel; 

h) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró 
nyilatkozatával kell igazolni, 

i) a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonás nem indítványozható. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt beépítésre szánt területeken nem kell 

alkalmazni. 
(3) Az övezet területén új építményként csak a szőlőtermesztéssel összefüggő rendeltetésű építmény 

helyezhető el, amelyről a településrendezési eszközökben rendelkezni kell. 
(4) E § tekintetében mezőgazdaságilag műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-a szőlő, 

gyümölcsös vagy kert művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt. A művelt telek 
fennállását a szőlő esetében a hegybíró igazolja. Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként 
nyilvántartott, kivett művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag művelt teleknek. Az épület, 
építmény használatbavételi engedélyének kiadását, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységhez kiadott igazolás kiadását követő egy év elteltével és azt követően évente a hegybíró 
ellenőrzi a művelés fennállását. Ha a tényleges művelés megszűnt, az (1) bekezdés f) pontja alapján 
megvalósított épületet, építményt el kell bontani. 
 

29. Magas természeti értékű terület övezete 
30. § (1) A magas természeti értékű terület övezetével érintett települések településrendezési 

eszközeiben a lehatárolt területen belül 
a) a telek belterületbe nem vonható, 
b) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
c) a telek művelési ága csak erdőre, gyepre és nádasra változtatható. 
(2) A Magas természeti értékű övezetet tartalmazó területek lehatárolását az érintett települések 

településrendezési eszközeiben át kell vezetni. 
 

30. Összenövéssel érintett települések övezete 
31. § Az összenövéssel érintett települések övezetének területén 
a) az összenövéssel érintett települések településrendezési eszközeiben az érintkező területeken 

csak egymást nem zavaró területfelhasználási egységek jelölhetők ki, 
b) új beépítésre szánt terület kijelölésénél, települések összenövését eredményező, de egyik 

településnél sem a meglévő települési területhez csatlakozó terület az érintett települések 
településrendezési eszközeiben kizárólag gazdasági területfelhasználási egységbe sorolhatók, 

c) gazdasági terület földrészletének határa 200 m-nél nem lehet közelebb lakóterület határához, 
kivéve védőerdő létesítése esetén ez a távolság 100 m lehet, 

d) jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület földrészletének határa védőerdő létesítése 
mellett sem lehet közelebb lakóterülethez 500 m-nél. 
 

31. Tisza-menti együttműködés övezete 
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32. § A Tisza-menti együttműködés övezetébe tartozó települések a településfejlesztési koncepció, 
illetve a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása esetén, a véleményezési eljárás 
keretében tájékoztatják a Tisza-tó melletti, 1/D. mellékletben felsorolt településeket. 
 

32. Vízeróziónak kitett terület övezete 
33. § A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan 

területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési 
szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét 
csökkenti. 
 

33. Széleróziónak kitett terület övezete 
34. § A széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan 

területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési 
szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét 
csökkenti. 
 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

35. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 

12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelet. 
 
 
 
 
 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Heves Megye Főjegyzője 
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1/A számú melléklet a …/2019. (…) HMÖ rendelethez 

 

Heves megye településeinek listája 

 

Települések Típus 

Abasár község 

Adács község 

Aldebrő község 

Andornaktálya község 

Apc község 

Átány község 

Atkár község 

Balaton község 

Bátor község 

Bekölce község 

Bélapátfalva város 

Besenyőtelek község 

Boconád község 

Bodony község 

Boldog község 

Bükkszék község 

Bükkszenterzsébet község 

Bükkszentmárton község 

Csány község 

Demjén község 

Detk község 

Domoszló község 

Dormánd község 

Ecséd község 

Eger megyeszékhely, megyei jogú város 

Egerbakta község 

Egerbocs község 

Egercsehi község 

Egerfarmos község 

Egerszalók község 

Egerszólát község 

Erdőkövesd község 

Erdőtelek község 

Erk község 

Fedémes község 

Feldebrő község 

Felsőtárkány község 

Füzesabony város 

Gyöngyös város 

Gyöngyöshalász község 

Gyöngyösoroszi község 

Gyöngyöspata város 

Gyöngyössolymos község 

Gyöngyöstarján község 
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Települések Típus 

Halmajugra község 

Hatvan város 

Heréd község 

Heves város 

Hevesaranyos község 

Hevesvezekény község 

Hort nagyközség 

Istenmezeje község 

Ivád község 

Kál nagyközség 

Kápolna község 

Karácsond község 

Kerecsend község 

Kerekharaszt község 

Kisfüzes község 

Kisköre város 

Kisnána község 

Kömlő község 

Kompolt község 

Lőrinci város 

Ludas község 

Maklár község 

Markaz község 

Mátraballa község 

Mátraderecske község 

Mátraszentimre község 

Mezőszemere község 

Mezőtárkány község 

Mikófalva község 

Mónosbél község 

Nagyfüged község 

Nagykökényes község 

Nagyréde község 

Nagytálya község 

Nagyút község 

Nagyvisnyó község 

Noszvaj község 

Novaj község 

Ostoros község 

Pálosvörösmart község 

Parád nagyközség 

Parádsasvár község 

Pély község 

Pétervására város 

Petőfibánya község 

Poroszló község 

Recsk nagyközség 

Rózsaszentmárton község 

Sarud község 
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Települések Típus 

Sirok község 

Szajla község 

Szarvaskő község 

Szentdomonkos község 

Szihalom község 

Szilvásvárad község 

Szúcs község 

Szűcsi község 

Tarnabod község 

Tarnalelesz község 

Tarnaméra község 

Tarnaörs község 

Tartnaszentmária község 

Tarnaszentmiklós község 

Tarnazsadány község 

Tenk község 

Terpes község 

Tiszanána község 

Tófalu község 

Újlőrincfalva község 

Vámosgyörk község 

Várasztó község 

Vécs község 

Verpelét város 

Visonta község 

Visznek község 

Zagyvaszántó község 

Zaránk község 
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1/B számú melléklet a …/2019. (…) HMÖ rendelethez 

 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

4. melléklet Heves megyét érintő részei 

 

1. 4/1. melléklet: Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei 

 

1. Távlati gyorsforgalmi utak 

 A B C 

10. M25:  Füzesabony térsége (M3) – Eger 

11. M3: Budapest- Hatvan – Füzesabony – 

Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza 

– Vásárosnamény - 

- Vásárosnamény – Beregdaróc – 

(Ukrajna) 

14. M32:  Szolnok (M4) – Füzesabony (M3) 

térsége 

 

2. Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főutak 

 A B C 

2. R21: Hatvan (M3) – Mátraverebély - - Mátraverebély – Salgótarján – 

Ipolytarnóc – (Szlovákia) 

 

3. Távlati főutak 

3.1. Meglévő szakaszok: 

 A B 

3. 3. sz. főút: Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc 

– Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia) 

24. 23. sz. főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) – Tarnalelesz (25. sz. főút) 

25. 24. sz. főút: Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút) 

26. 25. sz. főút: Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút) 

32. 31. sz. főút: Budapest – Maglód; Nagykáta – Jászberény – Dormánd (33. sz. főút) 

34. 32. sz. főút: Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (4. sz. főút) 

35. 33. sz. főút: Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (4. sz. főút) 

 

3.2. Tervezett szakaszok: 

 A B 

16. 212. sz. főút: Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – 

Gyöngyös (3. sz. főút) 

50.  Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút) 

52.  Pétervására (23. az. főút) – Sirok (24. sz. főút) 

53  Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – 

Kenderes (4. sz. főút) 
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2. 4/2. melléklet: A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hidjai 

a Tiszán 

 

2. Távlati Tisza-hidak 

2.1. Meglévő közúti hidak 

 A B 

7. Tiszafüred - Poroszló 33. sz. főút 

8. Kisköre - Tiszabura (új főút) 

 

2.3. Meglévő vasúti hidak 

 A 

4. Tiszafüred - Poroszló 

 

 

3. 4/3. melléklet: Országos törzshálózati vasúti pályák 

 

2. Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák 

 A B 

 Vasútvonal 

száma 

 

38. 80 (1) Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – 

Sátoraljaújhely – (Szlovákia) 

39. 81 Hatvan – Somoskőújfalu – (Szlovákia) 

40. 82 Hatvan – Újszász 

41. 86 Vámosgyörk – Újszász 

42. 87 Füzesabony – Putnok 

53. 108 Debrecen - Füzesabony 

 

 

4. 4/5. melléklet: Országos kerékpárút-törzshálózat elemei 

 

A 

4.A: Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány – Mikóháza – Sátoraljaújhely – 

Sárospatak – Bodrogolaszi – Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong – Szegi – Bodrogkisfalud – 

Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos – Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – 

Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna 

– Poroszló – Sarud – Kisköre – Tiszasüly – Kőtelek – Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony 

– Tiszajenő – Tiszakécske – Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – 

Sándorfalva – Szeged – Röszke – (Szerbia) 

4.C: Tiszaújváros – Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre 

22. Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Eger 

23. A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány - Eger 

23.B: Nagyvisnyó – Szilvásvárad 
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31: (2.C: kerékpárút Salgótarján és Nagybárkány közötti szakasza) – Szurdokpüspöki – 

Zagyvaszántó – Petőfibánya – 

(10.A kerékpárút Petőfibánya és Jászfényszaru közötti szakasza) – Jászberény - Szolnok 

 

 

5. 4/6. melléklet: Nemzetközi és országos vízi utak, országos jelentőségű kikötők és határkikötők 

 

1. Nemzetközi és országos vízi utak 

 A B C 

1. A vízi út neve A szakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya 

13. Tisza 544-403 III 

14. Tisza 403-254 II 

 

 

6. 4/7. melléklet: Erőművek 

 

1. Meglévő atomerőmű és egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek: 

1.11. Lőrinci 

1.20. Visonta 

 

 

7. 4/8. melléklet: A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei 

 

4. Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

A 

5. Detk térsége 

 

5. Meglévő 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

 A B 

 Ágazati száma Elhelyezkedése 

2. 49. Detk – Maklár – Mezőkövesd – Sajószöged 

3. 50. Detk – Szolnok 

4. 51. Detk – Csány – Budapest [XV. kerület] 

5. 52. Detk – Ecséd – Budapest [XV. kerület] 

21. 48. Visonta – Detk [I.] 

22. 48. Visonta – Detk [II.] 
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8. 4/9. melléklet: Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek 

 

1. Meglévő földgázszállító vezetékek 

 A B 

 Ágazati száma Elhelyezkedése 

2. 100: (Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírbogdány - Nemesbikk – 

Füzesabony – Nagyfüged – Zsámbok 

12. 100-10: Nagyfüged – Tarnaörs 

13. 100-11: Vámosgyörk – Gyöngyös 

14. 100-12: Csány – Jászberény 

15. 100-13: Nagyfüged – Halmajugra 

90. 211-02: Mátraterenye – Mátraderecske 

91. 212: Tarnalelesz – Fedémes 

92. 213: Fedémes – Egerbakta – Eger 

93. 214: Fedémes – Bélapátfalva 

96. 217: Bátonyterenye [Kisterenye] – Sámsonháza – Pásztó – Heréd – 

Hatvan – Zsámbok 

98. 217-02: Heréd - Lőrinci 

 

4. Meglévő termékvezetékek 

 A 

23. Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő - Százhalombatta 

 

 

9. 4/10. melléklet: Országos vízi létesítmények 

 

1. VTT-tározók 

 A B C D 

 Megvalósult Tervezett tározó Tápláló vízfolyás Település 

5.  Hanyi-Jászsági Tisza Kisköre, 

Tarnaszentmiklós, 

Pély 

6. Hanyi-Tiszasülyi  Tisza Jászkisér, Pély, 

Tiszasüly 

 

2. Országos vízkár-elhárítási célú tározók 

2.1. Meglévő országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 A B C 

1. Megnevezés Tápláló vízfolyás Település 

8. Ludasi Bene-patak Ludas, Detk, Nagyút 

 

2.2. Tervezett országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 A B C 

1. Megnevezés Tápláló vízfolyás Település 



15 

2. Nagyfüged - 

Tarnazsadányi 

Bene, Tarna, Tarnóca Nagyfüged, Tarnazsadány 

3. Viszneki Tarna, Gyöngyös-patak Visznek, Erk, Nagyfüged 

 

3. Meglévő kiemelt jelentőségű vízi építmények 

 A B C 

1. Megnevezés Vízfolyás Érintett település 

15. 
Kiskörei 

vízlépcső 
Tisza Abádszalók, Kisköre 

 

 

4. Országos csatornák 

4.1. Meglévő országos csatornák 

 A B 

1. Csatorna neve Érintett települések 

82. Jászsági-főcsatorna Tiszasüly-Kisköre 

134. 
12-28. Tiszasüly-Pélyi-összekötő-

csatorna 
Pély-Tiszasüly 

139. 12. (Pélyi)-csatorna Jászkisér-Pély 

 

4.2. Tervezett országos csatornák 

 A B 

1. Csatorna neve Érintett települések 

2. Jászsági főcsatorna Zagyvai ága Kisköre térsége – Alattyán térsége 
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1/C. számú melléklet a …/2019. (…) HMÖ rendelethez 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

 

1. Barnamezős területek 

Település neve Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma 

Lőrinci Volt cementgyár 1 

Lőrinci Volt cukorgyár 4/6 

Lőrinci Volt cukorgyár zagytér 11 

Lőrinci pernyehányó 071 

Hatvan Lőrinci út 6310/1 

Hatvan Lőrinci út 6310/2 

Hatvan Lőrinci út 6310/4 

Hatvan Lőrinci út 6310/6 

Hatvan Lőrinci út 6310/8 

Hatvan Lőrinci út 6310/10 

Hatvan Lőrinci út 6310/12 

Hatvan Lőrinci út 6310/14 

Hatvan Lőrinci út 6310/16 

Hatvan Lőrinci út 6310/18 

Hatvan Lőrinci út 6310/20 

Hatvan Lőrinci út 6310/22 

Hatvan Lőrinci út 6310/24 

Hatvan Lőrinci út 6310/25 

Hatvan Lőrinci út 6310/27 

Hatvan Lőrinci út 6311 

Hatvan Radnóti tér 5331/25 

Hatvan Radnóti tér 5331/28 

Hatvan Radnóti tér 5331/29 

Hatvan Radnóti tér 5331/30 

Hatvan Radnóti tér 5331/31 

Hatvan Radnóti tér 5331/32 

Hatvan Radnóti tér 5331/33 

Hatvan Radnóti tér 5331/35 

Hatvan Radnóti tér 5331/36 

Hatvan Radnóti tér 5331/37 

Hatvan Boldogi út 6. 5331/38 

Hatvan Téglagyári utca 6248 

Hatvan Téglagyári utca 6249 

Hatvan Téglagyári utca 6250 

Hatvan Téglagyári utca 6251 

Hatvan Téglagyári utca 6252 

Hatvan Téglagyári utca 10058/12 

Hatvan Téglagyári utca 10058/13 

Hatvan Téglagyári utca 10035/2 

Hatvan Téglagyári utca 09/1 
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Település neve Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma 

Petőfibánya nincs 371 

Petőfibánya nincs 366/1 

Petőfibánya nincs 366/2 

Petőfibánya   365/3 

Petőfibánya   365/6 

Petőfibánya   365/8 

Petőfibánya   365/11 

Petőfibánya   365/17 

Petőfibánya   365/30 

Petőfibánya 
3023 Petőfibánya, Bánya 
utca 9. 

365/31 

Petőfibánya   365/46 

Petőfibánya   365/47 

Petőfibánya   365/49 

Petőfibánya Bánya utca 5. 306 

Szilvásvárad Park u. 415/48 

Bélapátfalva Bélapátfalva 1001/27 

Szihalom 
3377 Szihalom, Gárdonyi 
Géza út 9. 

457 

Szihalom külterület 095/1 

Tófalu   052/19 

Kál 3350 Kál, Kinizsi út 35. 1703/48 

Kál 3350 Kál, Vasút utca 69 

Parád Parádfürdő Ilona völgy 04/4 

Recsk 
Recsk Külterület - volt 
ércbánya területe 

023/30, 023/31, 023/34, 023/36, 
023/37, 023/38, 023/39, 023/42, 
023/44, 023/45, 023/46, 023/47, 
023/48, 023/50, 023/52, 023/54, 
023/56, 023/57, 023/61, 023/62, 

023/66, 023/67 

Recsk Recsk - Lángos volt laktanya 0344 

Recsk 
Recsk - Bajpatak volt 
laktanya 

0214/1, 0214/2 

Pétervására 
Petőfi út (volt laktanya 
területe) 

798 

Sirok 3332 Sirok 1003/4. hrsz. 1003/4 

Gyöngyöstarján Aradi u. 1. 59 

Gyöngyöstarján belterület 60 hrsz. 60 

Gyöngyöstarján Aradi u. 2. 2 

Gyöngyöstarján belterület 1027 hrsz. 1027 

Visonta Kossuth tér 1. 484 
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Település neve Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma 

Visonta Sport út 2. 30 

Visonta Brezova-tanya 030/1 

Visonta Brezova-tanya 032/28 

Visonta Brezova-tanya 032/27 

Visonta Brezova-tanya 032/10 

Visonta Brezova-tanya 032/21 

Markaz Markaz külterület 0110/9 

Heves külterület 029/5 

Heves külterület 029/7 

Heves Erdélyi u. 2. 029/9 

Heves külterület 029/10 

Heves külterület 0266 

Tiszanána Tiszanána külterület 0186 

Tiszanána Szarvasmarha telep 0183/2 

Tiszanána Tiszanána külterület 096/4 

Tiszanána Tiszanána külterület 096/3 

Tiszanána Tiszanána, Fő út 142 1500 

Tiszanána Tiszanána Fő út 203. 1253/4 

Egerbakta külterület 019/1 

Eger külterület 0974/10 

Eger külterület 0974/11 

Eger belterület 2877 

Eger külterület 0987/1 

Eger külterület 0971 

Eger külterület 0955/2 

Eger külterület 0995 

Eger külterület 01046/9 

Eger külterület 01088/2 

Eger külterület 01098/1 

Eger belterület 10502/2 

Eger belterület 3257 

Tarnaszentmária külterület  078/1 

Verpelét Verpelét külterület 316 

Andornaktálya külterület 0214/8 

 
 

2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listája 

Balaton 
Bátor 
Bekölce 
Bükkszenterzsébet 
Egerbocs 
Egercsehi 
Erdőkövesd 
Fedémes 
Hevesaranyos 

Ivád 
Mátraderecske 
Nagyvisnyó 
Pétervására 
Sirok 
Szentdomonkos 
Szűcs 
Tarnalelesz 
Váraszó 
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1/D. számú melléklet a …/2019. (…) HMÖ rendelethez 

 

Tisza-menti együttműködési övezettel érintett települések 

 

Poroszló 

Újlőrincfalva 

Sarud 

Tiszanána 

Kisköre 

Pély 

Tiszabura 

Abádszalók 

Tiszaderzs 

Tiszaszőlős 

Tiszafüred 

Négyes 

Tiszavalk 

Tiszabábolna 

 


