
1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a 314/2012. 42.§ (2) szerinti 
TÁRGYALÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
2021. november hó 

 

DEMJÉN KÖZSÉG  
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

Next Euro SRO. idősek otthona építése 
Magyar Gomba Kertész Kft munkásszálló létesítése és kiszolgálása 

Laskó- patak védőtávolságának módosítása az 526/1 hrsz-en  
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MEGBÍZÓ:   
        Demjén Község Önkormányzata 
        Fodor Géza polgármester 

                          3395 Demjén, Kossuth tér 1.   
              Tel: 36/550-300 
              polgarmesterihivatal.demjen@chello.hu 

 
 
ALÁÍRÓLAP: 
 
 
Munkarész: Név,       Aláírás: 
  tervezési jogosultság száma: 
 
 
KÉSZÍTETTE:   
 
 
 

 Poltrade Bt. - Urban Landscape Design 
 www.uld.hu 
 
 
 
TELEPÜLÉSTERVEZŐ: Mohácsi Katalin  
 okl. településmérnök 
 településtervező 
  TT 01-6108 
   
 
_______________________________________________________________________________ 
      
TERVI ELŐZMÉNYEK: 
 
Demjén Község településrendezési tervei 2020-ban készültek, és az alábbi 

önkormányzati döntésekkel lettek elfogadva: 

 

– 49/2020.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozat Demjén Község 

Településszerkezeti tervéről; 

– a 10/2020. (IX. 7.) sz. önkormányzati rendelet Demjén Község Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási tervéről. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

VEZETŐ TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott, Mohácsi Katalin településtervező vezető tervező kijelentem, hogy 
Demjén településrendezési eszközeinek módosítása során Az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényt, az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
törvényt és a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletet és ezek általános érvényű 
követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító 
rendeleteket, szabályokat, országos szabványokat betartottam. 

 
Budapest, 2021. november 30. 

 
 
   Mohácsi Katalin 
 településtervezési 
  vezető tervező 
      TT 01-6108 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV) MÓDOSÍTÁSÁNAK 

ALÁTÁMASZTÁSA 

 

Demjén Község fenti számokon elfogadott településrendezési terveit a Poltrade Bt 

készítette 2020-ban. 

Jelen módosítás három területet érint:  

526/1 és 525/1 hrsz: A terület 
tulajdonosa már 2020. október 26-án 
kezdeményezte az országos ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó övezetébe 
tartozó Laskó-patak mellett 50 m 
védőtávolságának Demjén község 
belterületi részén elhelyezkedő 526/1 és 
526/2 hrsz-ú ingatlanokat érintően a 30m-
re való csökkentését. Akkor a Bükki 
Nemzeti Park levelében a tulajdonosi 
érdekekre tekintettel az 526/2 hrsz-ú telek 
esetében a telek hasznosíthatósága 
miatt engedte a csökkentést, de úgy 
gondolták, hogy az 526/1 hrsz-ú telek 
mérete lehetővé teszi a 30%-os beépítést 
a településen belül általában 
alkalmazott 50 m-es védőtávolság 
megtartásával is.  
Az önkormányzat már ezzel a 
változtatással fogadta el a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. 
önkormányzati rendeletét. 
A tulajdonos 2021. március 12-én 
ismételten megkereste a Bükki Nemzeti 
Parkot. Akik ekkor már a tulajdonosi 
érdekekre tekintettel az 525/1 és 526/1 
hrsz-ú telkek esetében is az előírt 50 m-es 
védőtávolság 30 m-re csökkentéséhez 

járultak hozzá úgy, hogy a 30 m-es védőtávolság a vízfolyás hrsz-nak határától 
számítandó. Mindkét levélben kiemelik, hogy a kijelölt védőtávolságon belül 
épületek elhelyezése nem tervezhető, az esetlegesen tervezett maximum 30%-os 
beépítések a lehető legtávolabbra kerüljenek a vízfolyástól, az övezetekben előirt 
minimális zöldfelület kialakítása pedig a patak mentén történjen. Ennek az utóbbi 

526/2 

526/1 

525/1 
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levélnek a fényében Demjén Község önkormányzata kezdeményezte a rendezési 
terv módosítását és kiemelt beruházássá minősítette az 526/1 hrsz-ú telket. 
 

 
 

 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/8, 536/9, 
536/10 és 536/11 hrsz.-ú ingatlanok: Az érintett területek 
övezeti besorolásának megváltoztatását és idősek 
otthona célú működésre alkalmas övezeti besorolását 
kérte a tulajdonos. A kérelmében „1100 m2 alapterületű, 
földszintet és emeletet magában foglaló felépítményt” 
tervezett. A kérelmét 2018 májusában juttatta el az 
önkormányzathoz, de sajnos a településrendezési 
eszközök felülvizsgálata során nem került bedolgozásra. 
Az elfogadott HÉSZ szerint ez a terület Lke1 besorolású, 
ahol a legmagasabb építménymagasság 5 m. 
A területre tervezett és az építési hatósághoz már 
benyújtott tervek alapján az építménymagasság 7,5 m, 
mely nem felel meg a hatályos HÉSZ szabályainak, annak 
módosítása -a további építési tevékenységhez 
elengedhetetlenül- szükséges. 
 
A terület közúti kapcsolatát az 536/20 és 536/1hrsz-ú közút 
biztosítja, melynek kiépítését a beruházó vállalta. A 
közművesítés is ezen a két közúton vezetve történhet 
szintén a beruházó saját költségén.  
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0173/7, 0173/12 és 0173/13 hrsz-ú terület:  

A Magyar Gomba Kertész Kft cégcsoport vezetősége a közelmúltban —a 
gombatermékek iránti kereslet növekedését szem előtt tartva— újabb gombaipari 
fejlesztésekről, így újabb gombatermesztő házak és kiszolgáló egységek létesítéséről 
döntött. Ennek eredményeként épülőben van 28 gombatermesztő ház a Demjén 
0203/20 hrsz-ú ingatlanon és tervezés stádiumában további 84.  
 

A már meglévő üzemek mellett 
az újabb fejlesztéseknek is 
rendkívül nagy lesz a munkaerő 
szükséglete, amely - ismerve a 
hazai munkaerőpiacot - 50 km 
fölötti távolságból érkező, illetve 
külföldi munkavállalókkal lesz 
megoldható. Erre is 
figyelemmel feltétlenül 
szükséges a munkavállalók 
részére egy korszerű, a mai kor 
igényeit kielégítő munkásszállás 
kialakítása, részben meglévő, 
használaton kívüli épületek 
felújításával a demjéni 0173/12 
hrsz-ú albertmajori ingatlanon. 
Ezen helyszín elhelyezkedése 
ideális, a munkahelyek (régi- és 

új gombaházak) közvetlen közelségben vannak hozzá. A munkások kiszolgálása 
érdekében tervben van az Albert-majorral közvetlenül szomszédos, 0173/7 hrsz-ú 
ingatlanon üzemelő élelmiszer-üzlet fejlesztése és bővítése is. Mivel az emberek 
munkahelye és kiszolgálása egy területen belül található, ezért a munkásszálló nem 
jelent jelentős közúti megterhelést. Az ingatlan új közúti kapcsolatát a 0173/12-nek és 
a 0173/13-nak a parkolón keresztül az Albert- major jelenlegi kapujához bevezetett új 
közút jelenti. Az major telkeinek parkolási igényét a zárt régi major előtt kialakított 
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nagy parkoló kiszolgálja. Az új, tervezett közúton keresztül oldható meg a terület 
közművesítése, a hálózat esetleges bővítése is.  
A tervezés folyamata közben új telekosztás történt az Albert- major területén, ami 
nem felel meg a hatályos övezeti előírásoknak, így szükséges új övezet kialakítása.  

 

A Képviselő-testület helyt adott a tulajdonosi kéréseknek, a 48/202. (IX.29.) Képviselő-

testületi határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a kérelmezett 

területeket.  

A Helyi Építési Szabályzat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdése szerint 

kerül módosításra, véleményezése a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti 

tárgyalásos eljárásban történik. 

A jelenleg hatályos szabályozási terv kivonatok az alábbiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal oldali kivonat: 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/8, 536/9, 536/10 és 

536/11 hrsz.-ú ingatlanok szabályozási terv kivonata  

Jobb oldali kivonat: 526/1 és 525/1 hrsz szabályozási terv kivonata 
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0173/7, 0173/12 és 0173/13 hrsz-ú terület szabályozási terv kivonata 

 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

Demjén Község Önkormányzatának …/2021. (……….) önkormányzati rendelete 
Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 

10/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Demjén Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A.§ 

(3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott 
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feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. 

fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. rendelet 

30.§ (2) egészül ki: 

 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmezőgazdasági üzemi) 
1. §  

(1) A Kmezőgazdasági üzemi jelű mezőgazdasági üzemi terület a település beépítésre szánt 
területének a mezőgazdasági feldolgozó tevékenységet szolgáló területe.  

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők: 
 a) mezőgazdasági feldolgozó üzemi építmények 
 b) az előbbiek működéséhez szükséges raktár, tárolóépítmény 

c) kereskedelmi egység 
 d) borház, vendéglátó egység, pince 
 e) a borházzal vagy vendéglátó egységgel egybeépített szálláshely-
szolgáltató funkció 
 f) a rendeltetésszerű és biztonságos működéshez szükséges egy darab lakás 

g) a Kmezőgazdasági üzemi5 építési övezetben munkásszálló. 
h) A Kmezőgazdasági üzemi1 építési övezetben haszonállat-tartó épület nem 

helyezhető el. 

(3) Az övezetekben épület az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen 
a megyei területrendezési terv Borszőlő termőhelyi kataszter területére vonatkozó 
előírásaival összhangban építhető. 

(4) Az építési övezetre vonatkozó telekalakítási és beépítési előírásokat a 9. melléklet 
táblázata határozza meg. 

 

2.§ 

(1) A Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. rendelet 4. 

melléklet táblázata az alábbi 3. sorral egészül ki: 

 

A. 

Övezeti jel 

Telekre vonatkozó előírások 
Építményre 
vonatkozó 
előírások 

B. 
beépítési 

mód 

C. 
a kialakítható 
telek legkisebb 
területe (m2) 

D. 
megengedett 
legnagyobb 

beépítettség (%)

E. 
legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

F. 
megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató (m2/m2) 

G. 
legnagyobb 

épületmagasság 
(m) 

3. Lke3 SZ 800 30 45 0,8 7,5 
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3.§ 

(1) A Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. rendelet 9. 

melléklet táblázata az alábbi 5. sorral egészül ki: 

A. 

Övezeti jel 

Telekre vonatkozó előírások 
Építményre 
vonatkozó 
előírások 

B. 
beépítési 

mód 

C. 
kialakítható 

telek legkisebb 
területe (m2) 

D. 
megengedett 
legnagyobb 

beépítettség (%)

E. 
legkisebb 
zöldfelület

(%) 

F. 
megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató (m2/m2) 

G. 
legnagyobb 

épületmagasság 
(m) 

5. Kmezőgazdasági üzemi5 O 5.000 40 40 0,8 6,5 

 

 

 4.§ 

 

Demjén Község Önkormányzatának a Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. önkormányzati rendelet 

mellékletét képező szabályozási tervlapok módosítással érintett területének 

normatartalma helyébe e rendelet Mellékletének normatartalma lép. 

 

5.§ 

E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 

Melléklet:  

1. melléklet: „SZT-mb” jelű Szabályozási terv a tervezési területeken 

2. melléklet: „SZT-mk” jelű Szabályozási terv a tervezési területeken 

 

……………………………………  ………………………………….   
   Fodor Géza                 Kiss Sándor 
  Polgármester Címzetes főjegyző 

 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2021. ………………. 

…………………………………… 
         Kiss Sándor 
        Címzetes főjegyző 
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Melléklet: Szabályozási terv („SZT-bk” jelű tervlap): 
 
 

A Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. rendeletet 
módosító …/2021.(……………) ör. melléklete 
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Melléklet: Szabályozási terv („SZT-mk” jelű tervlap): 
 

 

 
 

 

A Demjén Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (IX. 7.) sz. rendeletet 
módosító …/2021.(……………) ör. melléklete 


