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TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE  
 

A településrendezési terv készítése illetve módosítása során a 2013: CCXXIX. törvénnyel módosított 2003. évi 
XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Bács-Kiskun Megye 
Területrendezési Terve érvényesülését biztosítani kell. 
 
A közigazgatási terület 9113 ha nagyságú, melyből 354,6 ha belterület, 27,8 hektár zártkert és 8731 hektár 
külterület. Legnagyobb kiterjedése nyugat-keleti irányban 12 km, észak-déli irányban 14 km. Határa több, mint 53 
km hosszú. A Tisza, mely kelet felől településhatár, alig 2,5 km hosszon érinti a közigazgatási területet. A Holt-
Tisza a közigazgatási területen közel 9 km hosszú. 
Az állandó népesség 5180 fõ. Népsûrûsége a közigazgatási területre vetítve 56,84 fõ/km2. A belterületre vetített 
népsûrûség: 14,61 fõ/ha, így Tiszaalpár a módosított OTrT fogalomkörében hagyományosan vidéki 
települési térségbe tartozónak számít. 
 
Az OTrT szerkezeti terv részlete:  
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Az OTrT 6. § rendelkezik a térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokról.  
„6. §11 (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 

kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes 
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni; 

d) a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható. 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
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területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 
kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 

(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye 
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülniük.” 

 
Tiszaalpár területének legnagyobb része mezőgazdasági térségbe sorolt hagyományosan vidéki települési 
térség. Az igazgatási terület kis része erdőgazdálkodási térség, a település mintegy fele vegyes terület-
felhasználású térségbe tartozik.  
 
Hatályos településrendezési terv szerint: 

 
 
Igazgatási terület: 9113 ha 
Erdőgazdasági térség: 421,49+18,79= 440,28 ha 
Vízgazdálkodási térség: 75,66+17,8+90,95+19,28+123,9= 327,59 ha 
Vegyes területfelhasználású térség: 3253,1+84,24= 3246,39 ha 
Mezőgazdasági térség: 9113-440,28-327,59-354,6-3246,39= 5453,34 ha 
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2013: CCXXIX. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési 
Terv Szerkezeti Tervével való összhang tételes igazolása  
 

OTrT-ben szereplő 
terület (ha) 

TRT-re vetíthető 
követelmény (ha) 

TRT-ben szereplő terület és övezet 
megnevezés 

Teljesülés az 
OTrT szerkezeti 
terv %-ában 

Terület felhasználási kategória: Erdőgazdálkodási térség 
440,28 ha 0,85*440,28= 374,238 

ha 
erdő összesen: 959,49 ha 
figyelembe véve: 440,28 ha 

100%, megfelel  

Terület felhasználási kategória: Mezőgazdasági térség 
5453,34 ha 0,85*5453,34= 

4635,34 ha 
Mezőgazdasági terület:  
kertes mezőgazd.: 51,27 ha 
ált. mezőgazd.: 7021,11ha 
korl. használatú: 123,53 ha 
összesen: 7144,64 ha 
figyelembe véve: 4635,34 ha 

85 %, megfelel  

Terület felhasználási kategória: Vegyes területfelhasználású térség 
3246,39 ha 0,85*3246,39= 

2759,43 ha 
Mezőgazdasági terület: 7144,64 ha 
figyelembe véve: 7144,64-4635,34= 
2509,3 ha 
erdő figyelembe véve: 959,49-440,28= 
519,21 ha 
mg+erdőössz.: 
2509,3+519,21=3028,51 ha 

93,29%, megfelel 

Terület felhasználási kategória: Vízgazdálkodási térség 
327,59 ha 0,9*327,59=294,83 ha vízgazd. ter.: 465,78 ha 142,18 % 

megfelel 
Tervezett módosítás szerint: 
A vízgazdálkodási terület növekszik a belterületi zöldterület rovására, összes területe: 465,78+ 0,234 = 466,01ha, 
142,25%, megfelel. A módosítás a többi terület felhasználási kategóriát nem érinti. 

 
Tiszaalpár módosított OTrT övezetek általi érintettsége: 

3/1. sz. melléklet szerinti „ országos ökológiai hálózat” övezete által érintett, 
3/2 sz. melléklet szerinti „kiváló termőhelyi adottságú szántóterület” övezete által nem érintett, 
3/3. sz. melléklet szerinti „ jó termőhelyi adottságú szántóterület” övezete által nem érintett, 
3/4 sz. melléklet szerinti „kiváló termőhelyi adottságú erdőterület” övezete által érintett, 
3/5. sz. melléklet szerinti „ országos jelentőségű tájképvédelmi terület” övezete által nem érintett, azzal nem 

határos 
3/6. sz. melléklet szerinti „világörökségi és világörökségi várományos terület” övezete által nem érintett, 
3/7. sz. melléklet szerinti „országos vízminőség-védelmi terület” övezete által érintett 
3/8. sz. melléklet szerinti „nagyvízi meder” övezete által érintett 

3/9. számú melléklet szerinti „kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület” övezete által nem érintett. 
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OTrT 3/1. számú melléklet részlete    OTrT 3/4. számú melléklet részlete 
az országos ökológiai hálózat övezete kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete 

  
 
 
a TRT figyelembe veszi, a természeti területeket tartalmazza   erdőterület övezete által érintett területek a TRT-

ben erdő övezetbe soroltak 
 
OTrT 3/7. számú melléklet részlete   OTrT 3/8. számú melléklet részlete 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete  Nagyvízi meder övezete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A HÉSZ kijelöli a vízvédelemmel érintett területeket,  
és az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó  
szabályokat állapít meg. 
 
A település az OTRT szerkezeti terve szerint új országos műszaki infrastruktúra hálózat által nem érintett. 
A meglévő országos jelentőségű gázvezetékek és elektromos vezetékek a földhivatal ingatlan-nyilvántartási 
térképén szereplő teljes nyomvonal hosszakkal vannak a terven feltüntetve. 
A meglévő országos közutak az állami közútkezelő műszaki nyilvántartása alapján kerületek a terven 
feltüntetésre, tervezett új országos közút nyomvonala a települést nem érinti. A település az országos kerékpárút-
hálózat elemeivel érintett, a terv biztosítja a helyét.  
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BKM-i Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011.(XI.29.) rendeletével  jóváhagyott Térségi Szerkezeti Terve  
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BKM-i Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011.(XI.29.) rendeletével jóváhagyott Térségi Szerkezeti 
Tervével való összhang  tételes igazolása  
  
Hatályos terv szerint: 

Bács-Kiskun Megyei TRT-
ben szereplő terület (ha) 

TRT-re vetíthető 
követelmény (ha) 

TRT-ben szereplő terület és övezet 
megnevezés 

Teljesülés 
%-ban 

Terület felhasználási kategória: Erdőgazdálkodási térség 
589 ha 0,85*589=500,65 ha erdő összesen: 959,49 ha 191,65%, 

megfelel  
Terület felhasználási kategória: Mezőgazdasági térség 
6978 ha 0,85*6978=5931,3 ha Mezőgazdasági terület:  

kertes mezőgazd.: 51,27 ha 
ált. mezőgazd.: 7021,11ha 
korl. használatú: 123,53 ha 
összesen: 7144,64 ha 
figyelembe véve: 5931,3 ha 

100 %, 
megfelel  

Terület felhasználási kategória: Vegyes területfelhasználású térség 
793 ha 0,85*793= 674,05ha Mezőgazdasági terület: 7144,64 ha 

figyelembe véve: 7144,64-5931,3= 
1213,34 ha 

180,00%, 
megfelel 

Terület felhasználási kategória: Vízgazdálkodási térség 
151 ha 0,9*151=135,9 ha vízgazd. ter.: 465,78 ha 308,46 % 

megfelel 
 
Tervezett módosítás szerint: 
A vízgazdálkodási terület növekszik a belterületi zöldterület rovására, összes területe: 465,78+0,234 =466,01ha, 
308,61%, megfelel. A módosítás a többi terület felhasználási kategóriát nem érinti. 

Tiszaalpár megyei területrendezési terv térségi övezetei általi érintettsége: 
 
- a 3/4. számú melléklet  szerinti „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület  övezete” által nem 
érintett, azzal nem határos; 
- a 3/5. számú melléklet szerinti „ felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete” által nem 
érintett, azzal nem határos; 
- a 3/6. számú melléklet szerinti „ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete” által nem érintett, de határos 
(Lakitelek); 
- a 3/7. számú melléklet szerinti „ együtt tervezhető térségek övezete” által nem érintett, 
- a 3/8. számú melléklet szerinti „kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete” által nem érintett, azzal 
nem határos; 
- a 3/11. számú melléklet szerinti „ térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete” által nem érintett, de 
határos (Lakitelek, Kiskunfélegyháza); 
-  a 3/12. számú melléklet szerinti „ világörökség és világörökség-várományos terület övezete” által nem érintett, 
azzal nem határos; 
- a 3/16. számú melléklet szerinti „ földtani veszélyforrás területének övezete” által nem érintett, azzal nem 
határos;  
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3/1. sz melléklet      3/2. sz melléklet 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  

  
az érintett területen nincs beépítésre szánt   az érintett területek erdő  
terület, a módosítás nem érinti    övezetbe soroltak, a módosítás nem érinti 
 
3/3. sz melléklet      3/9. sz melléklet  
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület  
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  övezete,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A területek védelméről a TRT gondoskodik, a módosítás nem érinti. 
 
3/10. sz melléklet     3/13. sz. melléklet 
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete   történeti települési terület övezete 

  
az érintett területen nincs beépítésre   a védett területeket a szabályozási terv 
szánt terület, a módosítás nem érinti   lehatárolja, a módosítás nem érinti 
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3/14. sz melléklet     3/15. sz melléklet 
rendszeresen belvízjárta terület övezete   nagyvízi meder övezete 

  
az érintett területen nincs beépítésre   az érintett területen nincs beépítésre 
szánt terület, a módosítás nem érinti  szánt terület, a módosítás nem érinti 
 
3/17. sz melléklet     3/18. sz melléklet 
vízeróziónak kitett terület övezete   széleróziónak kitett  terület övezete 
a módosítás nem érinti     a módosítás nem érinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A település a megye szerkezeti terve szerint új országos műszaki infrastruktúra hálózat által nem érintett.  
A meglévő térségi jelentőségű gázvezetékek és elektromos vezetékek a földhivatal ingatlan-nyilvántartási 
térképén szereplő teljes nyomvonal hosszakkal vannak a terven feltüntetve. 
A meglévő országos közutak az állami közútkezelő műszaki nyilvántartása alapján kerületek a terven 
feltüntetésre, tervezett új országos közút (4625-ös elkerülő) út nyomvonalát a terv jelöli, a módosítás nem érinti. 
A település a térségi kerékpárút-hálózat elemeivel érintett, a terv biztosítja a helyét.  
 
Fentiek alapján a hatályos településszerkezeti terv megfelel a magasabb szintű területrendezési tervekben 
foglaltaknak.  
 
 
Kecskemét, 2014. november 10. 
 
 
      Rédeiné Bondor Klára  
       tervező 


