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BEVEZETŐ 
ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Monor hatályos településrendezési eszközei 2004-ben kerültek jóváhagyásra. A jóváhagyás óta eltelt 
időszakban megváltozott a jogszabályi környezet, módosultak a fejlesztési elképzelések, így a város 
önkormányzata a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött, amellyel a Völgyzugoly 
Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési munka 2016. májusában kezdődött, a megalapozó vizsgálat 
2016. júliusában készült el. 

A város hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák a már jogerős építési engedéllyel 
rendelkező M4 gyorsforgalmi út nyomvonalát, amely a város közigazgatási területének észak-
északkeleti részét érinti majd. A gyorsforgalmi út a 4. sz. főutat tehermentesíti majd, melynek 
forgalmának nagy része az M4 gyorsforgalmi útra terelődik át. A település önkormányzata emiatt 
úgy döntött, hogy a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt gazdasági fejlesztési területeit 
a 4. sz. főút mellől inkább a 3112 j. Monor-Tápiószele út és az M4 gyorsfogalmi út csomópontja 
környezetébe koncentrálja.  

A felülvizsgálat során beérkezett előzetes adatszolgáltatások tartalmazták többek között az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) szerinti kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület országos övezet lehatárolását. Az övezet területe érinti a 3112 
j. Monor-Tápiószele összekötő út mentén új beépítésre szánt területként kijelölt gazdasági 
fejlesztési területeket.  

Az OTrT 13/A. § (1) bekezdése alapján a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének 
területén új beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki, így a 
város önkormányzata területrendezési hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezte a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján. Az eljárás lefolytatásáról Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
246/2017. (V.11.) sz. KT határozatában döntött (lásd. 1. melléklet).  

A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A településrendezési eszközök készítése során beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a 
Korm. rendelet 1.§ (1) d) pontja biztosít lehetőséget: 

„1.§ (1) Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető 

d) a településrendezési eszköz készítése során beépítésre szánt terület kivételes 
kijelölésére 

da) a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében, a magterület övezetében 
és az ökológiai folyosó övezetében, 

db) a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvények hatálya alá tartozó 
települések közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi területen, 

dc) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá 
tartozó magterület övezetében történelmi sportterületen 

(a továbbiakban együtt: beépítésre szánt terület kivételes kijelölése);” 

A területrendezési hatósági eljárás részeként térségi területfelhasználási engedély kérelem kerül 
benyújtásra az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz, amelyhez a Korm. 
rendelet 3.§ (4) bekezdésben meghatározottakat kell csatolni az alábbiak szerint: 

„(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, 
továbbá a kérelemhez csatolni kell 

c) beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére irányuló kérelem esetén 

ca) a hatályos településrendezési eszköz másolatának megfelelő részletét, 

cb) a településrendezési eszköz tervezetét a beépítésre szánt területként kijelölni 
kívánt terület rajzi munkarészeken történő térbeli meghatározásával, 

cc) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot, 

cd) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá 
tartozó magterület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölésével érintett 
történelmi sportterületen a ca)-cc) alpontban foglaltakon túl annak bizonyító erejű 
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dokumentumait, hogy a terület megfelel a történelmi sportterület a Budapesti 
Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvényben szereplő 
meghatározásának; 

Ezt követően az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelmet megküldi a 
Korm. rendelet 3. mellékletében megnevezett szakhatóságoknak, akik véleményezik azt. Ha 
véleményeltérés nincs, a kormányhivatal megadja a térségi területfelhasználási engedélyt, amely a 
településrendezési eszközök elkészültéig, de legfeljebb 5 évig hatályos. 

Jelen dokumentáció tehát a térségi területfelhasználási engedély kérelemhez kapcsolódó – a Korm. 
rendelet 3.§ (4) bekezdés c) pontjában meghatározott munkarészeket tartalmazza. Célja, hogy 
Monor településrendezési eszközeiben kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében 
beépítésre szánt terület kivételesen kijelölhető legyen. 
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1.  A TERÜLET LEÍRÁSA, FEJLESZTÉSI SZÁNDÉKOK 
1.1. A TERÜLETRENDEZÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS TÁRGYÁT KÉPZŐ TERÜLET TÉRSÉGI ÉS 
TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE 

Monor Pest megye középső részén, Budapesttől délkeletre - Cegléd (Szolnok) irányába - 25 km-re, 
Ceglédtől 37 km-re, Szolnoktól 74 km-re helyezkedik el. A közigazgatásilag Közép-magyarországi 
régióhoz tartozó település egyben a nevét viselő Monori járás székhelye is. A budapesti 
agglomerációnak hivatalosan nem része, de azzal szomszédos, így közvetlenül kapcsolódik hozzá. 
Monort északról Péteri, északkeletről Gomba, keletről Bénye, délkeletről Monorierdő, délről 
Nyáregyháza, délnyugatról Csévharaszt, nyugatról Vasad, és északnyugatról Üllő határolja. 

 
1. ábra: Monor térségi elhelyezkedése 

Közlekedési szempontból a település kedvező helyzetben van, és ezeknek az adottságoknak 
köszönhetően Monor jelentős vonzáskörzettel rendelkezik. Közúti kapcsolatai többirányú átjárást 
biztosítva, valamennyi szomszédos település irányába kiterjednek. A település déli részén fut a 4. 
számú főút, és a MÁV 100a számú kétvágányú, villamosított Budapest–Cegléd–Szolnok-vasútvonala, 
így a település közúton és vasúton is könnyen elérhető. A vasútállomásról Budapest 35-45 perc alatt, 
Szolnok 1 óra alatt érhető el. A településtől 20 km-re található a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér, mely közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető. A települési- és főúthálózati 
adottságok következtében a község tömegközlekedése kiváló. Összességében elmondható, hogy a 
város megközelíthetősége a közúti,- és vasúti ellátottságának köszönhetően változatos és kiváló, 
elhelyezkedése mind térségi, mind regionális szinten kedvező. 

Az eljárás tárgyát képző terület a város közigazgatási területének északkeleti részén, a 3112 j. 
Monor-Tápiószele összekötő út és az épülő M4 gyorsforgalmi út találkozásánál helyezkedik el (2. 
ábra). 
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2. ábra: Az eljárás tárgyát képző területek Monor közigazgatási területén belüli elhelyezkedése 

(Forrás: Google Earth) 

1.2. AZ ELJÁRÁS TÁRGYÁT KÉPZŐ TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

Az eljárás tárgyát a város belterületétől északkeletre elhelyezkedő területek képzik, amelyek a 
következők: a Vágóhídi pincéktől északnyugatra fekvő 098/2 hrsz-ú telek délkeleti sarka (1. sz. 
terület), a 3112 j. Monor-Tápiószele összekötő út északi (2. sz. terület), valamint déli (3. sz. 
terület) oldalán fekvő területek Az egyes területek kiterjedése a következő: 

1. sz. terület: 0,18 ha 
2. sz. terület: 34,10 ha 
3. sz. terület: 10,56 ha 
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3. ábra: Az eljárás tárgyát képző területek elhelyezkedése a település belterületéhez képest 

 

 
4. ábra: Monor hatályos földhivatali alaptérképe az eljárás tárgyát képező területek lehatárolásával 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. - 2017. 
www.vzm.hu 



MONOR 8 TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT 

1.3. JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT 

Az eljárás tárgyát képező mindhárom terület jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. 

Az 1. sz. területtől északra a város szelektív hulladékátvevő telepe, keletre szántóterület, délre 
és nyugatra pedig a Vágóhídi pincék találhatók. A 2. és 3. sz. területeket szántóterületek veszik 
körül, a 3. sz. területbe pedig beékelődik egy gázátadó állomás telke. A 2. és 3. sz. területektől 
délnyugatra gazdasági területek fekszenek: a 3112. j. Monor-Tápiószele összekötő úttól északra a 
Volán járműjavító telepe, az úttól délre pedig a Mon-Ért Betongyártó Kft., a Weld Kft. és a Fine 
Wood Furnitures telephelyei fekszenek. 

 
5. ábra: Az eljárás tárgyát képző területek légifotója (Forrás: Google Earth) 

 

6. ábra: Kivágat a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálatának V7 – Területfelhasználás 
vizsgálat - külterület c. tervlapjából 
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1.4. FEJLESZTÉSI SZÁNDÉK 

A Bevezetőben ismertetetteknek megfelelően Monor Város Önkormányzata az M4 gyorsforgalmi út 
megépüléséhez igazodva a gazdasági fejlesztési területeit át kívánja strukturálni, és a 4. sz. főút 
mellől inkább az M4 gyorsforgalmi út környezetébe kívánja koncentrálni azokat. E területek az 
eljárás tárgyát képző 2. és 3. sz. területek, amelyek a 3112 j. összekötő út és az M4 gyorsforgalmi 
út csomópontjától nyugatra helyezkednek el, így kiváló helyzeti potenciállal rendelkeznek. A 
területtől délnyugatra helyezkedik el a város egyik gazdasági központja, a 3112. j. Monor-Tápiószele 
összekötő út két oldalán található gazdasági területen több meghatározó vállalkozás működik (lásd 
1.3. Jelenlegi területhasználat c. fejezet). 

Az 1. és 2. sz. területeken a település önkormányzata jellemzően kereskedelmi-szolgáltató funkciók 
elhelyezésére kíván lehetőséget biztosítani, míg a 3. sz. területen a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló ipari tevékenység megjelenésére számítanak. 

Ezen fejlesztési elképzelések Monor város 2017. áprilisban elfogadott településfejlesztési 
koncepciójával teljes mértékben összhangban vannak. A koncepció átfogó céljainak egyike a 
„Versenyképes helyi gazdaság”, a részcélok között pedig szerepel a „Magas hozzáadott értékű 
ágazatok letelepedésének támogatása” és a „Kedvező és vonzó gazdasági környezet kialakítása”. A 
koncepcióban megfogalmazásra kerül, hogy „A település célja olyan vállalatok megnyerése, 
településre vonzása, amelyek települési szinten képesek tartósan magas hozzáadott értékű 
tevékenységet folytatni, maximalizálni a társadalmi hasznokat és minimalizálni a társadalmi 
költségeket.” Megállapítható tehát, hogy a város kiemelten kezeli a helyi gazdaság átgondolt, 
racionális fejlesztését, ami a gazdasági fejlesztési területek kijelölésében is megnyilvánul.  
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2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN FOGLALTAK 
ISMERTETÉSE 

Monor város településrendezési eszközei 2004-ben került jóváhagyásra, amit az azóta eltelt 
időszakban többször is módosítottak. A település hatályos településrendezési eszközei: 

• Monor Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 328/2003. (IX.11.) számú határozattal 
elfogadott és a 315/2005. (VII. 14.), 40/2007. (II. 15.), 3/2009. (I.15.), 590/2010. (XII. 16.), 
285/2012. (VII. 16.), 330/2015. (VI.18.), 87/2016. (II.18.), 519/2016 (VIII.11.) sz. 
határozatokkal módosított Monor Város Településszerkezeti terve 

• Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.27.) rendelete a Helyi 
Építési Szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) 
A HÉSZ-t a 8/2006. (III.31.), 4/2007. (II.28.), 18/2008. (X.10.), 7/2009. (II.17.), 31/2010. 
(XII.28.), 24/2012. (V.23.), 31/2012. (VII.19.), 12/2015. (VII.2.), 15/2015. (X.5.), 3/2016. 
(II.26.), 21/2016. (VIII.12.) rendeletek módosították. 

Monor város önkormányzata 2016. tavaszán a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 
döntött, amelybe jelen területrendezési hatósági eljárás tárgyát képező gazdasági fejlesztési 
területek kijelölését is be kívánja illeszteni. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
véleményezési eljárás anyaga 2017. júniusában készült el, amely jelen területrendezési hatósági 
eljárás anyagával párhuzamosan kerül benyújtásra államigazgatási véleményezésre. 

Településszerkezeti terv 

Monor Város hatályos Településszerkezeti Terve az eljárás tárgyát képző 1. sz. területet véderdő, a 
2. sz. területet általános mezőgazdasági terület-szántó, a 3. sz. területet pedig általános 
mezőgazdasági terület-szántó, tervezett véderdő, illetve tervezett általános közlekedési terület 
területfelhasználási egységekbe sorolja. A tervezett általános közlekedési terület és annak két 
oldalán kijelölt tervezett véderdő az M4 gyorsforgalmi utat és a 4. sz. főutat összekötő tervezett, a 
város belterületét elkerülő út. 

Az eljárás tárgyát képező területek közül a 2. sz. területet északnyugat-délkelet irányban 
keresztülszeli a Hajdúszoboszló-Vecsés DN 350 nagynyomású földgáz szállítóvezeték, valamint a 2. 
és 3. sz. területeket egyaránt érinti a 3112 j. Monor-Tápiószele összekötő út 50-50 m-es 
védőtávolsága. 

 
7. ábra: Kivágat Monor hatályos településszerkezeti tervéből 
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Helyi Építési Szabályzat 

Monor hatályos övezeti terve az 1. sz. területet Ev jelű elsődlegesen védelmi rendeltetésű 
erdőövezetbe, a 2. sz. területet általános mezőgazdasági terület, szántóföldi növénytermesztési 
övezetébe, a 3. sz. területet pedig – a településszerkezeti tervhez hasonlóan - részben általános 
mezőgazdasági terület, szántóföldi növénytermesztési övezetébe, részben elsődlegesen védelmi 
rendeltetésű erdőövezetbe sorolja. A helyi építési szabályzat Ev övezetben épület elhelyezésére 
nem biztosít lehetőséget, Má-Sz övezetben pedig új tanya, farmgazdaság létrehozását, valamint 
birtokközpont kialakítását teszi lehetővé. 

(Hatályos szabályozási terv mindössze a belterületre és a belterülettel közvetlenül határos 
területekre készült, az eljárás tárgyát képző területeket mindössze részben érinti, így az 
alábbiakban az övezeti terv kerül bemutatásra.) 

 
8. ábra: Kivágat Monor hatályos övezeti tervéből 

Monor településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó javaslat 

Monor településrendezési eszközei felülvizsgálatának véleményezési eljárás anyagában a 
településszerkezeti terv az 1. és a 2. sz. területet kereskedelmi, szolgáltató terület, a 3. sz. 
területet ipari terület területfelhasználási egységbe sorolja.  
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9. ábra: Kivágat Monor településszerkezeti tervének felülvizsgálatából 

A helyi építési szabályzat tervezete Gksz jelű építési övezetekben a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú; kereskedelmi, szolgáltató; igazgatási, iroda; gazdasági 
tevékenységi célú épületen belül tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakó, 
valamint sport rendeltetés elhelyezését teszi lehetővé. Az 1. sz. területet a szabályozási terv Gksz3 
jelű építési övezetbe sorolja, ahol legfeljebb 40%-os beépítettséggel, legfeljebb 9,0 m magasságú 
épület elhelyezését teszi lehetővé a HÉSZ tervezete. A szabályozási terv a 2. sz. területet Gksz2 
jelű építési övezetbe sorolja, ahol a helyi építési szabályzat tervezete legfeljebb 40%-os 
beépítettséggel, legfeljebb 12,0 m magasságú épület elhelyezését teszi lehetővé. 

A 3. sz. területet a helyi építési szabályzat tervezete Gip1 jelű építési övezetbe sorolja, ahol az 
elhelyezhető épületek környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari; kereskedelmi, szolgáltató és 
igazgatási, iroda rendeltetést tartalmazhatnak. Gip1 építési övezetben legfeljebb 40%-os 
beépítettségi mérték esetén helyezhető el legfeljebb 12,0 m magas épület. Az építési övezetben 
előírásra került, hogy az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár mentén 
épület csak a telekhatártól 10 m-re helyezhető el, ezáltal egy puffer zóna biztosított az ipari terület 
és a szomszédos, jellemzően mezőgazdasági hasznosítású terület között. 
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10. ábra: Kivágat Monor szabályozási tervének felülvizsgálatából 
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3. TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT 
3.1. BEVEZETŐ 

A beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez a Korm. rendelet szerinti területrendezési 
hatósági eljárás lefolytatása szükséges, amelynek keretében területi hatásvizsgálat készül. A 
beépítésre szánt terület kijelölésével új gazdasági fejlesztési terület jön létre. A hatásvizsgálat a 
terület beépülésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálja a közvetlen környezetre 
és a tágabb térségre vonatkozóan. 

Az új gazdasági fejlesztési területeket Monor Város Önkormányzata a 3112 j. Monor-Tápiószele 
összekötő út két oldalán, az út és a tervezett M4 gyorsforgalmi út csomópontja környezetében 
kívánja kijelölni. A Földmérési és Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása alapján azonban e 
területeket érinti az OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, ahol új beépítésre 
szántterület kijelölését az OTrT kizárólag területrendezési hatósági eljárás lefolytatásával teszi 
lehetővé. Az eljárás lefolytatásának eredményeként az OTrT szerkezeti tervlapja és a kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület térségi övezeti tervlapja nem módosul, új változat tehát nem 
készül. 

A területrendezési hatósági eljárás kapcsán a város önkormányzata felvette a kapcsolatot Monori 
Járási Hivatal Földhivatali Osztályával, valamint a Pest megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Osztállyal (továbbiakban: Földhivatal), mivel a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével 
érintett területek egy része az átlagosnál jobb minőségű termőföld. Mivel a kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetével érintett terület egy része nem egyezik a földhivatali 
nyilvántartás szerinti átlagosnál jobb minőségű termőföldek területével, a Földhivatal kérésére 
igazolni szükséges, hogy az átlagosnál jobb minőségű termőföldek igénybevétele minimális mértékű. 
A Monor teljes közigazgatási területére készített összesített aranykorona mérleg elkészítésével kell 
igazolni továbbá, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata során tervezett új gazdasági 
területek (művelés alól kivonható termőföldek) és a felülvizsgálat során kijelölt általános 
mezőgazdasági területek (korábbi gazdasági fejlesztési területek) aránya kedvező, és a kijelölések 
következtében a termőföldek összesített aranykorona mérlege pozitív. (ld. 3.3.3. fejezet) 

 
11. ábra: Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek és az aranykorona mérleg számítással érintett területek 
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3.2. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA 

A területrendezési hatósági eljárás szűken értelmezett hatásterülete az 1.2. Az eljárás tárgyát 
képző terület lehatárolása c. fejezetben bemutatott három terület, hiszen a közigazgatási terület 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével érintett részén e három területen új 
beépítésre szánt terület kijelölése történik a felülvizsgálat során. 

Mivel az eljárás tárgyát képző területek egy része átlagosnál jobb minőségű termőföld is egyben 
(lásd 2. melléklet), a 3.1. Bevezető c. fejezetben ismertetetteknek megfelelően a település teljes 
közigazgatási területére elkészítettük a fejlesztési területek összesített aranykorona mérleget. A 
mérleg a településrendezési eszközök felülvizsgálata során megszüntetett általános mezőgazdasági 
területek és a beépítésre szánt területből visszasorolásra tervezett általános mezőgazdasági 
területek aranykorona értékét mutatja be. Ennek megfelelően a területi hatásvizsgálat tágabb 
értelemben vett hatásterülete tulajdonképpen Monor teljes közigazgatási területe. 

3.3. TERÜLETRENDEZÉSI SZEMPONTÚ ELEMZÉS 

3.3.1. Az OTrT és a PMTrT vonatkozó előírásaival és övezetivel való összefüggések vizsgálata 

A településrendezési eszközök készítése során a magasabb szintű területrendezési tervek 
előírásainak meg kell felelni. Monor közigazgatási területét az OTrT, valamint a PMTrT érinti. Az 
alábbi fejezet a térségi területfelhasználási kategóriák közül a mezőgazdasági és a vegyes 
területfelhasználású térséggel, az országos és megyei övezetek közül pedig a kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetével foglalkozik. Az OTrT egyéb, a térségekre és övezetekre 
vonatkozó előírásai jelen eljárás szempontjából nem relevánsak. 

Monor közigazgatási területére vonatkozóan a PMTrT térségi szerkezeti tervlapja a 2017. január-
március között lefolytatott területrendezési hatósági eljárás eredményeként módosult. Az új 
változathoz Pest megye Állami Főépítésze a 2017. március 7-én kelt PE/AF/00075-12/2017. számú 
határozatában térségi területfelhasználási engedélyt adott.  

A PMTrT új változata egy olyan térségi területfelhasználási rendszerre tesz javaslatot, amely 
illeszkedik Monor jelenlegi területhasználatához, így Monor településrendezési eszközei és a PMTrT 
között a jelenleg zajló felülvizsgálat során megteremthető az összhang. 

A PMTrT új változatában a legjelentősebb arányú a vegyes területfelhasználású térség (40%), 
amelyet a településrendezési eszközökben 85%-ban erdőterület, mezőgazdasági terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe sorolnak. Mivel az új változat szerinti vegyes 
területfelhasználású térséggel lefedett területen a szántó és az erdő az uralkodó tényleges 
területhasználat, a vegyes területfelhasználású térség a tényleges állapotnak megfelelő 
területfelhasználási kategória. A vegyes területfelhasználású térséget a települési térség követi 
(28%), amely a település belterületét és a külterületi fejlesztési területeket fedi le jórészt. 853,39 
ha területen (18%) van jelen a mezőgazdasági térség, amely a ténylegesen mezőgazdasági 
műveléssel hasznosított területeket fedi le. Erdőgazdálkodási térségbe az új változat szerint 563,1 
ha erdőterület tartozik, amely a ténylegesen erdővel borított területeket és erdőtelepítésre 
tervezett, vagy vizsgálat alá vonható területeket fedi le, összhangban az országos nyilvántartás 
szerinti területekkel. 

A PMTrT térségi szerkezeti tervlapján az eljárás tárgyát képző 1. sz. terület vegyes 
területfelhasználású térségbe, a 2. és 3. sz. területek pedig vegyes területfelhasználású térségbe és 
mezőgazdasági térségbe tartoznak. A településszerkezeti terv felülvizsgálatának tervezetében a 4. 
mellékletben (Területrendezési tervvel való összhang igazolása) igazolásra kerül a 
településszerkezeti terv megfelelése az OTrT-ben meghatározott térségi területfelhasználási 
kategóriákra vonatkozó szabályoknak. Megállapítható, hogy a jelen eljárás tárgyát képező 
területeken történő új beépítésre szánt terület kijelölésekkel együtt is megfelel Monor 
településszerkezeti tervének felülvizsgálata az OTrT térségi területfelhasználási kategóriákra 
vonatkozó szabályainak. A mezőgazdasági területek megőrzésére figyelmet fordít a terv, az OTrT 
által a mezőgazdasági térség területén megengedett maximum 15%-os eltérés betartásra került 
(lásd 1. táblázat).  
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Térségi területfelhasználás 

PMTrT-ben 
meghatá-

rozott 
terület 

(ha) 

OTrT által 
előírt 

megfelelés 
(ha) 

TSZT-ben 
szereplő 

terület (ha) 

További 
felhasznál-

ható 
terület 

(ha) 

Megfelelés 

Települési térség 1297,84 - 1261,71 - √ 

Megjegyzés: - 

Erdőgazdálkodási térség 563,1 422,33 (75%) 
448,65 

(79,68%) 
26,32 ha √ 

Megjegyzés: - 

Mezőgazdasági térség 853,39 
725,38 
(85%) 

807,11 
(94,58%) 

81,73 
√ 

Megjegyzés: - 

Vegyes 
területfelhasználású térség 1894,02 1609,92 

(85%) 
2080,59 

(109,85%) 
470,67 

√ 

Megjegyzés: - 

Építmények által 
igénybevett térség 69,69 - 79,94 - √ 

Megjegyzés: - 
1. táblázat: Monor településszerkezeti terv felülvizsgálatának PMTrT-vel való összhangjának 

igazolása 

2016-ban Pest Megye Önkormányzata területrendezési hatósági eljárást folytatott le, amelynek 
során az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony közötti szakaszának területe építmények által 
igénybevett térségként bevezetésre került a PMTrT térségi szerkezeti tervébe a korábban ábrázolt 
vonalas infrastruktúra elem helyett, ami Monor mellett további nyolc település területét érintette. 
A területrendezési hatósági eljárás eredményeként Monor közigazgatási területén az 1. táblázat 
szerint módosultak a térségi területfelhasználási kategóriák kiterjedése. E 2016-os területrendezési 
hatósági eljárás eredményeként az M4 gyorsfogalmi út nyomvonal Pest megye térségi szerkezeti 
tervén nem került átvezetésre, ám Monor településrendezési eszközeinek M4 gyorsforgalmi út 
kapcsán történt módosítása során a Völgyzugoly Műhely Kft. egy saját szerkesztésű ábrán feltüntette 
a PMTrT szerkezeti tervlapján a gyorsforgalmi út új nyomvonalát (lásd 13. ábra). 
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12. ábra: Kivágat a PMTrT szerkezeti tervlapjának új változatából az eljárás tárgyát képző területek 

jelölésével 

 
13. ábra: Kivágat a PMTrT korábbi tervlapjából, feltüntetve az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalát 

Az OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a város közigazgatási területének északi, 
északkeleti részét érinti (lásd 3. melléklet). Az övezetre az OTrT 13/A. §-a fogalmaz meg 
előírásokat az alábbiak szerint: 
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„13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 

Az eljárás tárgyát képző területeket élő bányatelek nem érinti, így a területen bányászati 
tevékenységgel nem kell számolni. 

3.3.2. A módosítási javaslat hatása a területrendezési tervre 

A beépítésre szánt terület kivételes kijelölése miatt a PMTrT szerkezeti és térségi övezeti 
tervlapjainak módosítása nem szükséges. 

3.3.3. Összesített aranykorona mérleg 

A 3.1. Bevezető c. fejezetben ismertetettek szerint a Földhivatallal történt egyeztetés alapján 
szükségessé vált egy, a település teljes közigazgatási területére kiterjedő összesített aranykorona 
mérleg elkészítése, mivel az eljárás tárgyát képező területek részben átlagosnál jobb minőségű 
termőföldnek minősülnek. A mérleg készítése során a termőterületeket (szántó, szőlő, kert, 
gyümölcs, rét és legelő művelési ágú földrészletek) érintő, a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során új beépítésre szánt területként kijelölt, illetve beépítésre szánt területek 
megszüntetésével érintett területek kerültek összevetésre (elhelyezkedésüket lásd 5. melléklet). Az 
új beépítésre szánt területként kijelölt területek (az 5. mellékletben piros színnel jelölve) 
jellemzően gazdasági területek, amelyek a 3112 j. Monor-Tápiószele összekötő út mentén, a 
Vágóhídi pincék környezetében, a Péteri út és az M4 gyorsforgalmi út csomópontjának 
környezetében, valamint a Pedagógusföldeken kerültek kijelölésre. A gazdasági területek mellett a 
Jókai utca északi végén történt új lakóterület kijelölése, ám ez az átsorolás csupán a meglévő 
állapotokhoz igazodik, a valóságban is lakóépületek állnak már itt. A beépítésre szánt területek 
megszüntetésével jellemzően a 4. sz. főút mellett korábban kijelölt gazdasági területek, a Hegyessy 
tanya sor, valamint a belterület keleti oldalához csatlakozóan korábban kijelölt lakóterületek 
érintettek (az 5. mellékletben kék színnel jelölve). 

Az új beépítésre szánt területek – a gazdasági vállalkozások megtelepedésével - művelés alól 
kivonásra kerülnek, ami termőföld megszűnésével jár, a (hatályos terven) beépítésre szánt 
területek mezőgazdasági területté történő visszasorolásával azonban a korábban művelés alól 
kivonható területek termőföldként maradnak meg. Az összesített aranykorona mérleg számítása 
során a művelés alól kivonásra tervezett, illetve megmaradó termőföldek földhivatali nyilvántartás 
szerinti minőségi osztályának megfelelő aranykorona értékek kerültek összesítésre. Azokban az 
esetekben, amikor a területfelhasználás váltás nem érintette a teljes földrészlet/alrészlet 
területét, az aranykorona érték korrekciója megtörtént az érintett terület és a teljes 
földrészlet/alrészlet területének arányában.  

A tervezett gazdasági területek (művelés alól kivonható területek) összterülete 71,93 ha, a 
megmaradó termőterületeké pedig 154,47 ha. A művelés alól kivonásra tervezett területek minőségi 
osztálya jellemzően Sz3-Sz4, ám kisebb arányban érintettek 1-2 és 5-6 minőségi osztályú területek 
is. A tervezett gazdasági területek aranykorona értéke jellemzően 5-30 AK között változik, a 
legmagasabb érték 128,05 AK. A művelés alól kivonásra tervezett területek esetében az aranykorona 
érték veszteség összesen 1392,36 AK. 

A mezőgazdasági területbe visszasorolt területeken aranykorona érték növekménnyel számolhatunk, 
amelynek települési összterülete 2029,85 AK. A tervezett gazdasági területek és a megmaradó 
termőterületek aranykorona értéke változását összevetve megállapítható, hogy végeredményben 
pozitív mérleget kapunk, az aranykorona érték növekmény összesen 637,49 AK. (Az összesített 
aranykorona mérleg helyrajzi számokra lebontott részletes tábláját a 6. melléklet tartalmazza.) 

 Aranykorona érték változás 

Új beépítésre szánt területek -1392,36 

Beépítésre szánt területek megszüntetése +2029,85 

EREDMÉNY +637,49 

4. táblázat: Aranykorona mérleg számítás eredménye 
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3.4. AZ ÚJ VÁLTOZAT KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK AZ ÉRINTETT TÉRSÉG 
KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VISZONYAIBAN 

3.4.1. Környezeti és környezet-egészségügyi szempontú elemzés 

A jelen eljárás tárgyát képező területeken történő új gazdasági fejlesztési területek kijelölése és az 
azokhoz közvetlenül kapcsolódó M4 gyorsforgalmi út megépítése, a 4. sz. főút tehermentesítése a 
környezeti elemekre várhatóan jelentős hatást gyakorol majd. Ezek részben kedvezőek, részben 
kevésbé kedvezőek, ám a beruházások során tett megfelelő intézkedésekkel a kedvezőtlen hatások 
mérsékelhetők, illetve részben el is kerülhetők. 

A gazdasági fejlesztési területek kijelölésére – az 1.4. Fejlesztési szándék c. fejezetben 
ismertetettek szerint – a célból került sor, hogy a város a gazdasági fejlesztési területeit át kívánja 
csoportosítani és a 4. sz. főút helyett az M4 gyorsforgalmi út környezetében kívánja koncentrálni 
azokat. Az M4 gyorsforgalmi út kivitelezési munkálatai 2017. januárban kezdődtek meg, és 
várhatóan 2019. szeptemberében fejeződnek be. A megindult kivitelezési munkálatokból adódóan a 
3112. j. Monor-Tápiószele összekötő út forgalma az elmúlt fél évben jelentősen megnövekedett, 
amihez a gazdasági fejlesztési területek kijelölése maximálisan alkalmazkodik, hiszen gazdasági 
célú fejlesztési területeket a nagy forgalmú, frekventált közlekedési területek mellé célszerű és 
érdemes elhelyezni. A megnövekedett forgalom hatására a légszennyezés mértéke emelkedik az út 
tágabb környezetében, továbbá a zaj- és rezgésterhelés is erősödik. A zaj- és rezgésterhelés 
mértéke zajvédő fal kialakításával, zajvédelmi célú növénytelepítéssel mérsékelhető. 

Az M4 autópálya megépülésével párhuzamosan a 4. sz. főút forgalma jelentősen lecsökken majd, így 
a város mentesül a belterületét közvetlenül érintő, jelenleg jelentős forgalmat bonyolító főút 
forgalmától. A főút környezetében csökken a légszennyezés, valamint a zaj-és rezgésterhelés 
mértéke is. Az M4 gyorsfogalmi út várhatóan jelentős forgalmat bonyolít majd, ám nyomvonala a 
város belterületét messziről elkerüli majd, így a 4. sz. főúthoz képest környezet-egészségügyi 
szempontból sokkal kedvezőbb lesz a vonalvezetése a város lakossága számára.  

A gazdasági fejlesztési területek kijelölése során a város önkormányzata kiemelten kezelte az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek településen belüli elhelyezkedését, a fejlesztési területeket 
igyekezett úgy kijelölni, hogy azok az átlagosnál jobb minőségű termőföldeket csupán minimális 
mértékben érintsék. A 3.3.3. Összesített aranykorona mérleg c. fejezetben bemutatottaknak 
megfelelően a város közigazgatási területén a településrendezési eszközök felülvizsgálata során a 
termőföldek összesített aranykorona mérlege pozitív, így azok igénybevétele a hatályos 
településrendezési eszközökhöz képest kevésbé lesz intenzív a jóváhagyást követően. 

Az eljárás tárgyát képző területek közül az új településrendezési eszközök a 3. sz. területen 
biztosítanak lehetőséget intenzívebb ipari tevékenységre. Annak érdekében, hogy az ipari terület és 
a környező, jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló területek közötti pufferzóna biztosítva 
legyen, a helyi építési szabályzat tervezete az ipari területen belül a telekhatár mentén 10 m széles 
sávban épület elhelyezésére nem biztosít lehetőséget. 

3.4.2. Társadalmi szempontú elemzés 

A jelentős kiterjedésű gazdasági területek kijelölése számos új munkahely létrejöttével jár majd. 
Az új munkahelyek társadalmi szempontból rengeteg előnnyel járnak majd a város számára. 
Megnövekszik a helyben elérhető munkahelyek száma, így a jelenleg főként a főváros és Monor 
között ingázó helyi lakosok nagy része helyben is találhat munkát. A kedvező munkalehetőségek 
vonzóvá is teszik a várost a beköltözők számára, így várhatóan a város demográfiai viszonyaiban is 
pozitív változások következnek be. Demográfiai szempontból további előny, hogy a családok, 
fiatalok helyben maradnak, így a település korszerkezete is pozitív irányba mozdulhat el.  

A gazdasági fejlesztési területeken letelepedő vállalkozásoktól származó iparűzési adóbevételek a 
várost vagyonosabbá teszik, ami a városi lakókörnyezet minőségének javulásával, a közterületek, 
intézmények színvonalának emelkedésével járhat. 

A településen megjelenő új vállalkozások és a Szterényi József Szakközépiskola között 
együttműködés jöhet létre: a szakiskolából a vállalkozások számára szakképzett munkaerő kerülhet 
ki, ami mind a helyi fiatalok számára, mind a vállalkozások számára előnyt jelenthet. 

3.4.3. Gazdasági szempontú elemzés 

A város vezetésének egyik elsődleges célja a település gazdasági fejlődésének elősegítése. A város 
2017-ben elfogadott településfejlesztési koncepciójában mindez megfogalmazásra is került, ahogy 
azt az 1.4. Fejlesztési szándék c. fejezet be is mutatja. 
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A gazdasági fejlesztési területek átstrukturálásával, a frekventáltabb, nagyobb fogalmú közlekedési 
területek mentén történő koncentrálásával megnő a település vonzereje, kibővül a potenciálisan 
letelepülő vállalkozások köre. A beruházók számára az M4 gyorsforgalmi út közelsége rendkívül 
vonzó lehet, így az eljárás tárgyát képző területeken történő gazdasági terület kijelölések gazdasági 
szempontból igen jövedelmezők lehetnek a város számára. 

Az új gazdasági területeken új típusú, Monoron eddig nem működő vállalkozások jelenhetnek meg, 
amelyek új típusú gazdasági kapcsolatokat is eredményezhetnek. 

A jól strukturált gazdasági fejlesztési területeknek köszönhetően a város térségi szerepköre, 
gazdasági súlya is megnövekedhet, ami a fővároshoz való közelségével és a jó infrastrukturális 
ellátottságával párosulva kiváló helyzeti előnybe hozz a térség településeihez képet. 

A 3.4.2. fejezetben ismertetett társadalmi szempontú előnyök egyben gazdasági előnyök is: az új 
munkahelyek megjelenése, a várhatóan megnövekvő iparűzési adóbevételek a város gazdasági 
súlyának növekedéséhez is hozzájárulnak. 

Az új vállalkozásoktól származó iparűzési adóbevételek a városi költségek finanszírozásához, a 
városi rendezvények szponzoráláshoz is hozzájárulhatnak. A gazdasági fejlesztési területek kapcsán 
szükséges útfelújításokhoz, forgalomtechnikai átalakításokhoz, esetleges új csomópontok 
kialakításához szintén hozzájárulhatnak az iparűzési adóbevételek. 

3.5. FENNMARADÓ KONFLIKTUSOK ÉS AZOK FELOLDÁSÁRA, ILLETVE KEZELÉSÉRE TETT 
JAVASLATOK 

Az eljárás tárgyát képző területeken történő új beépítésre szánt területek kijelölése a 3.4.1.-3.4.3. 
fejezetekben ismertetetteken túl várhatóan nem generál új konfliktusokat. A település helyi építési 
szabályzatának tervezetében előírtak, az ahhoz kapcsolódóan készült környezeti értékelésben 
megfogalmazottak, valamint a településfejlesztési koncepció kapcsán készült örökségvédelmi 
hatástanulmányban megfogalmazottak maradéktalan betartásával fennmaradó konfliktusokkal nem 
kell számolni. 

További problémát jelenthetnek a forgalmi nehézségek, a közlekedési konfliktusok: a gazdasági 
területek átcsoportosításával új településkapuk jönnek majd létre: a József Attila út keleti végén (a 
3112 j. Monor-Tápiószele összekötő út mentén) és a Péteri út nyugati végén. Ezek az utak a 
megnövekedett forgalom számára nem rendelkeznek majd megfelelő kapacitással, túl szűkek 
lesznek és az egyes csomópontok jelenlegi kialakítása sem lesz helyenként megfelelő. 

3.6.  A VÁRHATÓ KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az eljárás tárgyát képző területeken megvalósuló beruházások során a burkolt, beépített területek 
aránya jelentősen megnövekedik majd, így a talaj védelmére kiemelkedő figyelmet szükséges 
fordítani. Az építkezések során a talaj humuszban gazdag felső termőrétegét szakszerűen le kell 
termelni, az elszennyeződéstől meg kell védeni. 

A megjelenő új gazdasági épületek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a településképbe való 
illeszkedésre. Az épületekre vonatkozó településképi előírások a közeljövőben elkészítendő 
településképi rendeletben kerülnek majd meghatározásra, a helyi építési szabályzat már nem 
fogalmazhat meg az épületek megjelenésével kapcsolatos elvárásokat. A gazdasági területek 
telekhatára mentén célszerű – amennyiben megoldható – háromszintű növényállomány telepítésével 
biztosítani a területek takarását. 

A 3.5. Fennmaradó konfliktusok és azok feloldására, illetve kezelésére tett javaslatok c. fejezetben 
ismertetett közlekedési konfliktusok feloldására a közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztése, 
útszélesítések és megfelelő forgalmi csomópontok kialakítása válik majd szükségessé. 
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4. MELLÉKLET: ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK KIJELÖLÉSÉVEL ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 
TERÜLETEK MEGSZÜNTETÉSÉVEL ÉRINTETT TERMŐFÖLDEK TELEPÜLÉSEN BELÜLI 
ELHELYEZKEDÉSE 
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5. MELLÉKLET: A POZITÍV ÉS NEGATÍV ARANYKORONA MÉRLEGŰ TERÜLETEK TELEPÜLÉSEN 
BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE 
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6. MELLÉKLET: ÖSSZESÍTETT ARANYKORONA MÉRLEG RÉSZLETES TÁBLÁI 

 6.1.ARANYKORONA CSÖKKENÉSSEL JÁRÓ TERÜLETEK KIMUTATÁSA 
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6.2.ARANYKORONA NÖVEKMÉNNYEL JÁRÓ TERÜLETEK KIMUTATÁSA 
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