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1. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 

 (a szöveges ismertetés nem jóváhagyandó munkarész) 
 

1.1. Előzmények 

Makó város érvényes szabályozási terve 1 db tömbbelső és 5 db nagyobb kertség 

feltárási, telekalakítási lehetőségét tartalmazza. Ezeken a területeken összesen mintegy 

540 db telek alakítható ki. A telkeket kiszolgáló utak – tömbfeltárások helye – meglévő 

közterületek mentén mintegy 25-30 db földrészletet érint, ezek között 15 db telken a 

közműadottságok alapján építeni lehetne, tehát a telket építési tilalom terheli. 

A Földeáki úttól Ny-ra fekvő felhagyott Városi szeméttelep a külterület szabályozási 

terve szerint különleges terület megnevezett funkcióval. A telep kommunális 

szemétgyűjtő elhelyező funkciója 2010 évben megszűnt, ezért más célú – folyamatos 

emberi tartózkodást nem igénylő – hasznosítására sor kerülhet. 
 

1.2. Várható építési igény 

Az elmúlt 3 év átlagában 7 db lakás/év, az azt megelőző évtizedben 25 db lakás/év 

valósult meg. Kedvezően alakuló családiház építési igény esetén – évi 30-35 db lakás – 

a kijelölt terület 15-20 év alatt épülne be. Az épülő lakások 50%-a nagy valószínűséggel 

a beépített területek foghíjain, vagy az elavult épületek helyén valósul meg, ezért a 

kijelölt területek várhatóan 30-40 évig elegendőek. Az építési tilalmat csak a 

legszükségesebb helyeken és mértékben kell megtartani. 

A volt szeméttelep D-i részét az Önkormányzat naperőmű telep létesítésére kijelölte. 
 

1.3. Módosítási javaslat 

A hosszú távon várható építési igények és a jelenleg fennálló belvíz veszélyeztetettség 

miatt az Ó-Szegedi út – tervezett Elkerülő út – Nagy ér – Czucor utca – Révész utca 

közötti kertek beépítésére csak nagyobb távlatban – a biztonságos belvíz elvezetés 

kiépítését követően – kerüljön sor. 

A terület a szerkezeti tervnek megfelelően beépítésre szánt – Kertvárosias – övezetben 

marad építési övezeti besorolás nélkül. 

A Verebes utca – Vasútvonal – Szúnyog utca – Kelemen László utca által határolt 

tömbbelső beépítési lehetősége lényegében megmarad. A Verebes utca felőli 

tömbfeltárás helye megszűnik:az építési tilalom a 10711 hrsz-ú telekről törölhető. A 

belső földrészletek beépítési lehetőségét a Verebes utcával párhuzamos kiszolgáló út 

biztosítja. 

Az igazgatási terület szabályozási terve 7.sz. lapján a szeméttelep „Különleges övezet” 

besorolása megmarad, D-i részének új rendeltetése: Naperőmű telep
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                   MÓDOSÍTOTT KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁS 



2. MAROSPARTI ÜDÜLŐTERÜLET RÉSZLETESEBB SZABÁLYOZÁSI TERVE  

 (A szöveges ismertetés nem jóváhagyandó munkarész) 

 

2.1. Előzmények 

Az üdülőterület az 1960-70-es években, rendezési terv nélkül alakult ki. Az épületek 

többségét a területre vonatkozó beépítési előírások híján rendszertelenül, az építtetők 

igényei, elképzelései szerint telepítették. Az 1980-as években kísérlet történt a terület 

rendezésére, közterületekről megközelíthető, szabályos telkek kialakítására. A 

telekalakítás azonban a telepítési szabályokra (előkert, oldalkert, hátsókert) nem volt 

tekintettel: a telkek ugyan „szabályosak” (derékszögűek) lettek, de a látható kaotikus 

állapot semmit sem változott. A településképet az olcsó épületek állagának gyors 

romlása, a gyakori magas vízállás miatti felhagyás tovább rontotta. 

Az 1990-es évek elején sor került néhány telekhatár-korrekcióra, majd az addig tartós 

használatban lévő telkek magántulajdonba adására. Jelenleg a telkek több mint 35%-a 

magántulajdonban van. Ezek többsége a bevezető út és a partfürdő környékén 

található, így a tulajdoni helyzet nehezíti a terület jövőbeni rendezését, utcaképének 

javítását. 

Az üdülőterület elektromos energiával és hálózati vízzel ellátott. A szennyvíz nyomócső 

keresztezi a területet, de az üdülőépületek előírásoknak megfelelő 

szennyvízelhelyezése megoldatlan. 

A 21/2006.(I.31.)Korm. rendelet szabályozza a nagyvízi medrek, parti sávok, vízjárta 

területek, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatát. A város 

szabályozási terve a rendelet hatályba lépésekor már a jóváhagyás folyamatában 

volt,de éppen a rendeletre tekintettel építési övezeti előírásokat nem tartalmaz. A 

rendelet szerint a hullámtéren (nagyvízi meder) mindent megelőz az áradások gyors 

levonulásának biztosítása. Hullámtérben beépítésre szánt területet újonnan nem lehet 

kijelölni. Csak olyan épületekre adható ki építési engedély, amelyek közösségi célt 

szolgálnak, és közvetlenül összefüggnek a vizek használatával. Egyéb létesítmény a 

meglévő üdülő-, különleges-, gazdasági- stb. területen jóváhagyott szabályozási terv 

alapján építhető. További feltétel a keletkező szennyvizek zárt rendszerű kezelése, és a 

használati szintek mértékadó árvízszint fölé emelése. 

Makó város Önkormányzata 2005-ben eredményesen pályázott az „INTERREG 

III.A/PHARE CBC” program Magyarország – Románia együttműködési projekt 

keretében készítendő, a határ menti kapcsolatokat erősítő, az ökoturizmushoz és a 
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természetvédelemhez is kapcsolódó Marosparti rehabilitáció környezeti 

hatástanulmányának és a szükséges engedélyezési terveknek az elkészítésére. 2006-

ban a tervek elkészültek: a „Marosház” (volt vadászház) a Partfürdő, a Napközis tábor 

rekonstrukciójára, Csónakház és kikötő építésére, a mentett oldalon Öko-tó, Lovaspálya 

és lóistállók létesítésére, illetve felújítására, valamint kijelölésre kerültek a kerékpáros 

és lovagló tanösvények – utak, gyalogos tanösvények nyomvonala. A tervezés 

keretében közlekedési, folyamszabályozási és közművesítési – nyomott 

szennyvízelvezetés – tervek is készültek az üdülőterületre. 

A tervezett létesítmények közül kiemelkedő jelentőségű a Marosház, amelynek célja a 

Maros folyó és a szomszédos Nemzeti Park, a hullámtér élővilágának – flórájának és 

faunájának – megismertetése, az éltető és romboló víz áldásainak és veszélyeinek 

bemutatása. Ezt a célt szolgálják a területen a tanösvények is: oktató, turista, és lovas 

tanösvény létesül. 

A tervezett rekonstrukció első ütemeként 2011-ben elkészült a Partfürdő főépülete, 

öltöző pavilonok, a strandterület felújítása, erdei kalandpálya, mászófal és a folyón 

keresztül egy kötél siklópálya (canopy), valamint csónakleeresztő és úszó kikötő. 

Kiépült a partfürdő szennyvízelvezetése és az átemelő telep. Az EU- támogatással 

létrejövő rekreációs és öko-ismeretterjesztő létesítményekhez méltó, a lehetőségekhez 

mérten attraktív környezet elengedhetetlen, ezért az Önkormányzat részletesebb 

szabályozási terv készítését elhatározta, erre azonban anyagi okok miatt csak 2011 

második felében került sor, de 2010-ben már elkészültek az alátámasztó munkarészek. 

 

                  

         A Partfürdő új bejárati épülete 

 

 

 



 20

2.2. A részletesebb szabályozási terv főbb elhatározásai 

Az üdülőterületre jelenleg érvényes , 2006-ban jóváhagyott szabályozási terv az abban 

az évben megjelent, a hullámterek használatát szabályozó rendelet és a rehabilitációra 

vonatkozó pályázat miatt a területet részletesen nem szabályozta. Jelen szabályozási 

terv célja az előzményekben ismertetett rendezetlen állapot javítása településrendezési 

eszközökkel és az üdülőterület – a rehabilitáció során megújuló vagy létesülő 

intézmények – méltó környezetének kialakításához a szabályozási elemek rögzítése. 

2.2.1. A Fő utca rendezettebb képének kialakítása Helyrehozatali kötelezettséggel:  

10 db épület lepusztult, környezetszennyező hatásán lehet javítani. 3 db épület 

állapota és elhelyezkedése – 2 db meglévő, illetve tervezett közterületen áll, 1 db 

romos és rossz helyen áll – miatt elbontásra szorul. A bontás nagy 

valószínűséggel kártérítési kötelezettséggel jár a szerzett jogok miatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bontandó (11467/17 hrsz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bontandó (11432 hrsz.) 
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         Helyrehozandó és 

         beültetési kötelezettség 

         (11427/7 hrsz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Helyrehozandó  

(11467/1 hrsz. mögötti 

belső épület) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Helyrehozandó és 

         beültetési kötelezettség 

(11436/8 és /9 közötti hrsz.) 
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         Bontandó (11467/3 hrsz.) 

 
 

 

 

2.2.2. Beültetési kötelezés 

 A Fő utca és a partfürdő környékén az utcaképen az előkertek fásításával sokat 

lehet javítani. A fásítást a hullámtérben őshonos fafajok díszfa változataival 

határozott fasort alkotva javasoljuk elvégezni (pl. Mezei juhar, Zelnicemeggy és 

Tatár juhar díszfa változatai). 

2.2.3. Kötelező építési vonal 

 A látványban kiemelkedő helyeken a szabályozási terv kötelező építési vonalat 

állapít meg. Az újonnan épülő üdülők utcai homlokzatának min. 50%-át az építési 

vonalon kell elhelyezni, így hosszú távon rendezett utcakép alakulhat ki. 

2.2.4. Közterületek szabályozása  

A többségében 4 m széles közterületek közművesítésére, rendezett 

közlekedésre nem alkalmasak. A szabályozási terv min. 6,5 m-re javasolja az 

utak bővítését, 1,5-2,0 m széles telekrészek közterület céljára történő 

lejegyzésével. A többi közterület csak kisebb korrekcióra szorul, kivéve a Főtér 

és a sétány környezetét. A közterületek javasolt keresztmetszeti kialakítását a 

mellékelt 1-14 keresztszelvények tartalmazzák, helyüket a szabályozási tervlap 

tartalmazza. 

2.2.5. Főtér és sétány kialakítása 

 A rekreációs terület értékének, presztízsének növelése céljából elengedhetetlen 

egy reprezentatív központi tér, és a közösségi létesítményeket összekapcsoló 

sétány kialakítása. A meglévő közterületek, az intézmények funkció nélküli 

telekrészei lehetővé teszik mind a Fő tér, mind pedig egy tágas – első sorban 

kertészeti eszközökkel gazdagított – sétány kialakítását a Partfürdő főbejáratától 

a Maros-házig, a Napközis tábor mellett a Csónakházig, illetve a Marosig. 
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(Jelenleg a fő attrakció, a Maros folyó csak a Partfürdőn keresztül közelíthető meg)  

 A szabályozási terv megoldja a lovas- és gyalogos tanösvények átvezetését a Fő 

tér mellett a Maros, illetve a Nemzeti Park irányába. 

 

2.3. Parkolási mérleg 

• Partfürdő   1000 fő  1 szgk/5 fő  100 db 

Kapacitás , átlag 500 fő/nap 

• Maros-ház   500 m2  1 szgk/50 m2    10 db 

• Napközis tábor  340 m2  1 szgk/20 m2    17 db 

• Csónakház  100 fő   1 szgk/5 fő    20 db 

• Látogatók          10 db 

Összesen:  157 db 

A központ közvetlen környékén 135 db személygépkocsi és 3 db autóbusz parkolhat, 

míg az üdülőházas terület kiszolgáló útja mentén – a parkerdőnél – további 43 db szgk 

parkolhat. A kerékpárral érkezők számára az intézményeknél kell megfelelő tároló 

helyről gondoskodni. A szabályozási terven jelölt helyeken összesen: 130 db kerékpár 

helyezhető el (a csónaktárolónál tervezett kerékpárkölcsönző nélkül). 

 

2.4. Területi mérleg 

Hétvégi házas (Üh) terület 

tulajdonos  
db % 

magán Önkorm. 
ha 

Beépített telek 98 70 87 11 2,65 

Beépítetlen telek 42 30 7 35 1,47 

I. ütem összes 140 100 94 46 4,12 

II. ütem összes 39 - - 39 1,45 

Tartalék terület - - - 30 1,17 

 

Üdülőházas (Üü) terület 

tulajdonos  
db % 

magán Önkorm. 
ha 

Beépített telek 14 7 5 2 2,14 

Beépítetlen telek 12 3 7 2 1,73 

Üdülőházas telek összesen: 26 10 12 4 3,87 
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Különleges (Ki) intézményterület 

Jelenlegi Tervezett  

telekterület (ha) 

Partfürdő - Csónakház 2,30 2,22 

Maros-ház – Napközis tábor 2,04 1,79 

Különleges intézményterület összesen: 4,34 4,01 

 

Mellékletek: 

• Mintakeresztszelvények 

• Érvényes szabályozási terv 

• Módosított – Részletesebb – szabályozási terv 

 

 

 

Szeged, 2012. október 

 

         Takács Máté 

        vezető tervező 
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 (Tervezet) 
 
 

Makó város Önkormányzati Képviselő- testületének 

……………………………………….Önk. rendelete 

Makó város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

17/2006.(VII.13.) Önk. Rendelet módosításáról 

(a továbbiakban: R.) 
 
 

Makó város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdése, továbbá az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk. 
(1)a) és 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárók véleményének kikérésével 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
(1)   Az Általános előírások 1. §(3) bekezdés 2. Központi beépítésre szánt terület 

szabályozási terve (23 db A/3 tervlap) 12, 19, 21 sz. tervlapjai helyébe a 12M, 
19M, 21M sz. tervlapok lépnek. 

 4. Az igazgatási terület szabályozási terve 7 sz. tervlapja helyébe a 7M sz. tervlap 
lép. 

(2) Az Általános előírások 1.§ kiegészül az alábbi (4)-(5) bekezdéssel: 
 (4) A R. 1. sz. melléklete MAKÓ, SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 2. 

Vonalas és pont jellegű szabályozási elemek kiegészül az alábbiakkal: 

  
(5) A R. 1.sz. melléklete szöveges szabályozási elemek: A beépítésre nem szánt 
területek övezeteinek jelmagyarázata az alábbi alövezetekkel és övezetekkel 
egészül ki: 

 Vg(Köu-1); Vg(Ev); Vg(Z); Ühh; Üüh; Kih. 
 

2.§ 
(1) Az övezeti (területi) előírások 4. §(1) bekezdés b)pontja kiegészül az alábbi bg) 

ponttal és c)bekezdéssel: 
bg) a Maros folyó hullámtéri vízgazdálkodási területe (Vg), ahol az árvizek 
szabad levonulásának lehetőségét biztosítani kell. 

c) a Maros folyó hullámterében 
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ca) Vg(Köu-1) Közlekedési alövezetet  
 cb) Vg(Ev) Védőerdő alövezetet 
 cc) Vg(Z) – (Z-1); (Z-2) Közpark alövezetet  
 cd) Ühh hullámtéri Hétvégiházas üdülőterület építési övezetet  
 ce) Üüh hullámtéri Üdülőházas üdülőterület építési övezetet  
 cf) Kih hullámtéri Különleges intézményterület építési övezetet  
 különböztet meg. 

 
3.§ 

(1) A hétvégi házas hullámtéri üdülőövezet (Ühh) 15.§ első mondata (1)bekezdésre 
módosul és kiegészül (2)-(3)bekezdéssel: 

 (2) Az ütemezetten beépíthető hétvégi házas üdülőterület következő ütemére csak 
akkor adható ki építési engedély, ha a megelőző ütem telkeinek 90%-a beépült. 

 (3) Az új vagy újjáépített üdülőépületet – ha a szabályozási tervlap másként nem 
intézkedik – 3-5 m-es előkerttel, oldalhatáron álló építési helyen a telek 
koordinátáihoz igazodva az egyéb előírások betartásával kell elhelyezni. 

 
4.§ 

(1) A Közpark övezet (Z) 22.§(1)bekezdése kiegészül az alábbi mondattal: a meglévő-
megmaradó lombkorona a fedettség számításánál figyelembe vehető. 

(2) A Közpark övezet (Z) 22. § kiegészül az alábbi bekezdésekkel: 
 (3) A beépítettség mértékét a park azonos tulajdonú földrészleteinek együttes 

területére kell számítani. 
 (4) A (Z-1) jelű alövezet teljes területét egységes kertészeti kiviteli terv alapján kell 

megvalósítani. 
 (5) A (Z-2) jelű szabadidő park területén játszóberendezések, sütő-főzőhelyek, 

esőbeállók és egyéb idényjellegű építmények elhelyezhetők. 
 

5.§ 
(1) A Vízgazdálkodási területekre vonatkozó 32.§(5)bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
 (5) Hullámtérben az építmény előírt magassága a mértékadó, illetve az addig 

előfordult legmagasabb árvízszint közül a magasabbtól számítandó. 
 

6.§ 
(1) A „Településrendezési kötelezettségek” fejezet cím az alábbira módosul: 
 Településrendezési kötelezések 
(2) Az 56.§(1)bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 A Képviselő testület helyrehozatali kötelezettséget írhat elő hatósági 

határozatában az alábbi ingatlanokra: 11427/6;7, 11436/8(8 és 9 között), 11;13, 
11467/10; 19?(/1,2 és /16 között) 11469/2, 11471/2, 11473/1. 

(3) A Településrendezési kötelezések 56.§-a kiegészül d) bekezdéssel: 
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 d) A Maros parti üdülőterület részletesebb szabályozási tervlapján jelölt 
épületekre. 

 
 

7.§ 
(1) Az 57.§ kiegészül az alábbi (4)bekezdéssel: 
 (4) A szabályozási tervben jelölt beültetési kötelezettség teljesítését legalább egy 

év türelmi idővel kell elrendelni. 
 

8.§ 
(1) A 68.§(1)bekezdés utolsó mondata módosul: 
 A hullámtér Natura 2000 terület, a beültetési kötelezettséget a hullámtérben 

őshonos fafajok főkertész által meghatározott díszfa változatával kell teljesíteni, a 
hullámtéren örökzöldet telepíteni tilos. 

 
9.§ 

(1) A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, az ezt követően induló, 
vagy még határozattal el nem döntött, folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni. 

 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
  Polgármester      Jegyző 
 
 

A rendeletet megalkotta Makó város Képviselő testülete ………………………………... 
ülésén. 
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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MAKÓ VÁROS 

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS ÉS 

A MAROS PARTI ÜDÜLŐTERÜLET 

RÉSZLETESEBB SZABÁLYOZÁSI TERVE 

 

2 0 1 2 

 

ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI FELADAT 

 

• A jelenlegi állapot 

Az üdülőterület az 1960-70-es években, rendezési terv nélkül alakult ki. Az 

épületek többségét a területre vonatkozó beépítési előírások híján rendszertelenül, 

a területi adottságok és az építtetők igényei, elképzelései szerint telepítették. Az 

1980-as években kísérlet történt a terület rendezésére, közterületekről 

megközelíthető, szabályos telkek kialakítására. A telekalakítás azonban a 

telepítési szabályokra (előkert, oldalkert, hátsókert) nem volt tekintettel: a telkek 

„szabályosak” (derékszögűek) lettek, de a kaotikus beépítés nem változott. A 

településképet az olcsó épületek állagának gyors romlása, a gyakori magas 

vízállás miatti felhagyás tovább rontotta. 

Az 1990-es évek elején sor került néhány telekhatár-korrekcióra, majd az addig 

tartós használatban lévő telkek egy részének magántulajdonba adására. 2006-

2010 között a Strand és a Vadászház környezetében földrészleteket vontak össze.  

A terület elektromos energiával és hálózati vízzel részlegesen ellátott. Az üdülő 

területet keresztezi a szennyvíz nyomócső, de az épületek szennyvízelvezetése 

megoldatlan. 

A Makó – Maros parti üdülőterület és a hozzá kapcsolódó turisztikai – oktatási – 

rekreációs lehetőségek hasznosítására (Nemzeti Park, Öko tó, lovaglás, 

tanösvény, Marosház, stb.) 2006-ban tervezési program (T.T.T. Városépítő Bt., 

EuroSpa Investment Kft.) „Makó, Marospart Rehabilitáció” közbeszerzési pályázati 

kiírás műszaki tervezési programja – majd pályázati tervek készültek. (BAUPLAN, 

Makó Maros-part rehabilitáció környezetrendezési és építési engedélytervek 2006) 
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A kialakult állapot a tervezett „Maros part rehabilitáció” megvalósítása esetén 

annak hatását és az értékes természeti környezetet nagy mértékben rontja. 

 

• Tervezési feladat 

A tervezés első szakaszában a kialakult helyzet részletes feltárására, a további 

teendők felvázolására kerül sor. Ezt követően részletesebb szabályozási terv 

készül, amely a vizsgálat eredményeire támaszkodva rögzíti azokat a sajátos 

jogintézményeket, amelyek következetes végrehajtása megállíthatja, majd 

kedvező irányba fordíthatja az utóbbi időben tapasztalt „szlömösödési” folyamatot. 

Az első szakaszban az alábbi vizsgálatok készültek el: 

 

2010. május 21-ig: 

1. Tulajdonosi vizsgálat 

2. Épületállag, tetőidomok vizsgálata 

3. Vízügyi és építési előírásoknak való megfelelés vizsgálata 

4. Fotódokumentáció, utcaképi-esztétikai vizsgálat 

5. Közművizsgálat 

6. Zöldterületi vizsgálat 

 

2010. június 7-ig: 

7. Összefoglaló vizsgálat 

8. Rendezési javaslat 

 

A részletesebb szabályozási terv feladata az, hogy a pályázati tervekben rögzített – a 

mellékelt átnézeti lapon feltüntetett – az üdülőterület színvonalát alapvetően javító 

fejlesztések környezete közel azonos értékre emelkedjen, amelyhez a jogi feltételeket a 

jóváhagyott szabályozási terv és a HÉSZ biztosítja. 

 

Melléklet:   

• Tervezési alaptérkép 1:2000 

• Marospart és környéke rehabilitációs terv átnézeti helyszínrajza 
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1. TULAJDONOSI VIZSGÁLAT 

 

A Maros parti üdülőterület tulajdonviszonyait a „Takarnet”-en elérhető – a Megrendelő 

által rendelkezésünkre bocsátott tulajdonlapok alapján vizsgáltuk. 

A vizsgálat megállapította, hogy a beépített ingatlanok döntő többsége 

magántulajdonban van, míg az üdülőterület nagyobb hányada Önkormányzati tulajdon. 

A tulajdonviszonyoknak a területre készülő Szabályozási tervben „A településrendezési 

feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények” esetében van különös 

jelentőségük (helyrehozatali kötelezettség, elővásárlási jog stb.). 

A terület tulajdonviszonyait az alábbi táblázat és a mellékelt térkép szemlélteti. 
 

 Állami Önkormányzati Magán Egyéb 
(társasági) 

Rendezetlen 

 üres 
m2 

beépí
-tett 
m2 

üres 
m2 

beépített 
m2 

üres 
m2 

beépített 
m2 

üres 
m2 

beép. 
m2 

üres  
m2 

beép. 
m2 

I.   15960 5154  21151     
II.   847 987 318 7081  261  213 
III.   3380 22241  25621     
IV.   538 392  3380     
V.   6749 528 843 9371     
VI.   1485 898 760 4983     
VII.   597  3067 6252  1968   
VIII.   2764 6077  11924 863    
IX.    23006  23006     
X.  2550 4576   9450 2324    
XI.   5228  350 7004     
XII.   2121 1240 351 4124     
XIII.   1662  321 5680    832 
XIV.    297 688 4108     
XV. 2313  2507  330 6585     
XVI.   8902  353 9869     
XVII.   5550  350 6946     
XVIII.   5008 354  6175     
XIX.   3002   4120   1890  
I-XIX. 2313 2550 70876 61174 7731 176830 3187 2229   
Közterület:                                                                                                                                40725 
Üdülőterület összesen:                                                                                                           220490 
 

Telkek száma összesen: 249 db 100%  magántulajdon:   88 db   35,3% 

     ebből beépített: 101 db 40,6%  önkormányzati: 146 db   58,6% 

           beépítetlen: 148 db 59,4%  társasági tul.:        5 db      2,0% 

        állami tul.:         6 db      2,4% 

        rendezetlen:         4 db      1,7% 

              249 db  100,0% 
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Melléklet: 

• A telkek főbb adatainak táblázatos bemutatása 

• Tulajdonosi vizsgálat, kartogram   1:2000 

 

 

A telkek főbb adatainak táblázatos bemutatása 

 

HRSZ Művelési ág Tulajdonos/kezelő Terület 
m2   

11418 Kivett árok MÁ (ATIVIZIG) 7873   
11421/1 Kivett udvar Ö 350   
11421/2 Kivett udvar Ö 350   
11421/3 Kivett udvar Ö 350   
11421/4 Kivett udvar Ö 350   
11421/5 Kivett udvar Ö 350   
11421/6 Kivett udvar Ö 350   
11421/7 Kivett udvar Ö 350   
11421/8 Kivett udvar Ö 350   
11421/9 Kivett udvar Ö 350   
11421/10 Kivett udvar Ö 350   
11421/11 Kivett udvar Ö 350   
11421/12 Kivett udvar Ö 350   
11421/13 Kivett udvar Ö 350   
11421/14 Kivett udvar Ö 350   
11421/15 Kivett udvar Ö 350   
11421/16 Kivett udvar Ö 350   
11421/17 Kivett udvar M 280   
11421/18 Kivett épület és udvar M 280   
11421/19 Kivett épület és udvar M 280   
11421/20 Kivett udvar M 310   
11423/1 Kivett udvar Ö 350   
11423/2 Kivett udvar Ö 350   
11423/3 Kivett udvar Ö 350   
11423/4 Kivett udvar Ö 350   
11423/5 Kivett udvar Ö 350   
11423/6 Kivett udvar Ö 350   
11423/7 Kivett udvar Ö 350   
11423/8 Kivett udvar Ö 350   
11423/9 Kivett udvar M 350   
11423/10 Kivett udvar M 350   
11423/11 Kivett udvar Ö 350   
11423/12 Kivett udvar Ö 350   
11423/13 Kivett udvar Ö 350   
11423/14 Kivett udvar Ö 350   
11423/15 Kivett udvar Ö 350   
11423/16 Kivett udvar Ö 350   
11423/17 Kivett udvar Ö 350   
11423/18 Kivett udvar Ö 350   
11423/19 Kivett épület és udvar M 350   
11423/20 Kivett épület és udvar M 351   
11425/1 Kivett udvar Ö 313   
11425/2 Kivett udvar Ö 313   
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11425/3 Kivett udvar Ö 313   
11425/4 Kivett udvar Ö 313   
11425/5 Kivett árok Ö 125   
11425/6 Kivett udvar Ö 350   
11427/1 Kivett udvar Ö 309   
11427/2 Kivett udvar Ö 513   
11427/3 Kivett udvar Ö 349   
11427/4 Kivett udvar M 165   
11427/5 Kivett udvar Ö 293   
11427/6 Kivett épület és udvar M 334   
11427/7 Kivett épület és udvar M 426   
11429/1 Kivett udvar Ö 351   
11429/2 Kivett udvar Ö 351   
11429/3 Kivett udvar Ö 351   
11429/4 Kivett udvar Ö 351   
11429/5 Kivett udvar Ö 351   
11429/6 Kivett udvar Ö 351   
11429/7 Kivett udvar Ö 351   
11429/8 Kivett udvar Ö 427   
11429/9 Kivett udvar Ö 402   
11429/10 Kivett udvar M 427   
11429/11 Kivett udvar Ö 351   
11429/12 Kivett udvar M 351   
11429/13 Kivett udvar Ö 351   
11429/14 Kivett udvar Ö 351   
11429/15 Kivett udvar Ö 351   
11429/16 Kivett udvar Ö 351   
11429/17 Kivett udvar Ö 351   
11431/1 Kivett anyaggödör Ö 1490   
11431/2 Kivett épület és udvar M 250   
11431/3 Kivett udvar Ö 351   
11431/4 Kivett udvar Ö 316   
11431/5 Kivett udvar Ö 351   
11431/6 Kivett udvar Ö 351   
11431/7 Kivett udvar Ö 351   
11431/8 Kivett épület és udvar M 461   
11431/11 Kivett udvar M 351   
11431/12 Kivett udvar M 351   
11431/13 Kivett udvar M 351   
11431/14 Kivett épület és udvar M 386   
11431/15 Kivett épület és udvar M 351   
11431/16 Kivett épület és udvar M 351   
11431/17 Kivett épület és udvar M 353   
11431/18 Kivett épület és udvar     
11431/19 Kivett épület és udvar     
11431/20 Kivett épület és udvar     
11434/8 Kivett udvar Ö 377   
11434/9 Kivett udvar Ö 365   
11434/10 Kivett udvar Ö 365   
11434/11 Kivett épület és udvar M 406   
11434/12 Kivett épület és udvar M 367   
11434/13 Kivett épület és udvar M 241   
11434/14 Kivett udvar M 132   
11434/16 Kivett      
11436/1 Kivett épület és udvar M 243   
11436/2 Kivett épület és udvar M 310   
11436/3 Kivett épület és udvar M 309   
11436/4 Kivett udvar M 310   



 43

11436/5 Kivett udvar M 369   
11436/6 Kivett épület és udvar M 317   
11436/7 Kivett épület és udvar M 377   
11436/8 Kivett épület és udvar M 296   
11436/9 Kivett épület és udvar M 365   
11436/10 Kivett épület és udvar M 310   
11436/11 Kivett udvar Ö 310   
11436/12 Kivett épület és udvar M 309   
11436/13 Kivett épület és udvar M 304   
11438/1 Kivett udvar Ö 429   
11438/2 Kivett épület és udvar M 303   
11438/3 Kivett épület és udvar M 358   
11441 Kivett anyaggödör MÁ (ATIVIZIG) 2313   
11442/1 Kivett udvar Ö 289   
11442/2 Kivett udvar Ö 300   
11444/1 Kivett udvar Ö 199   
11444/2 Kivett udvar Ö 320   
11444/3 Kivett udvar Ö 320   
11444/4 Kivett udvar Ö 320   
11444/5 Kivett udvar Ö 332   
11446/1 Kivett árok MÁ (ATIVIZIG) 139   
11446/2 Kivett árok MÁ (ATIVIZIG) 215   
11446/3 Kivett árok MÁ (ATIVIZIG) 269   
11446/4 Kivett árok MÁ (ATIVIZIG) 327   
11447/1 Kivett udvar Ö 256   
11447/2 Kivett udvar Ö 355   
11447/3 Kivett udvar Ö 326   
11447/4 Kivett udvar Ö 375   
11449/1 Kivett udvar Ö 372   
11449/2 Kivett udvar Ö 330   
11449/3 Kivett udvar Ö 330   
11449/4 Kivett udvar Ö 330   
11449/5 Kivett udvar Ö 330   
11449/6 Kivett udvar Ö 330   
11449/7 Kivett udvar Ö 330   
11449/8 Kivett udvar Ö 330   
11449/9 Kivett udvar Ö 330   
11449/10 Kivett udvar Ö 330   
11449/11 Kivett udvar Ö 330   
11449/12 Kivett udvar Ö 421   
11449/13 Kivett udvar Ö 220   
11449/14 Kivett udvar Ö 307   
11449/15 Kivett udvar Ö 330   
11449/16 Kivett udvar Ö 330   
11449/17 Kivett udvar Ö 330   
11449/18 Kivett udvar Ö 330   
11449/19 Kivett udvar Ö 330   
11449/20 Kivett udvar M 330   
11449/21 Kivett udvar M 330   
11449/22 Kivett udvar Ö 330   
11449/23 Kivett udvar Ö 330   
11449/24 Kivett udvar M 330   
11449/25 Kivett udvar Ö 318   
11449/26 Kivett udvar M 307   
11451/1 Kivett közpark Ö 2496   
11451/2 a) Kivett vadászház 

b) Kivett közút 
c) Kivett úttörő tábor 

Ö 19725   
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d) Kivett árok 
e) Kivett úttörő tábor 

11451/3 Kivett közpark Ö 940   
11451/4 Kivett udvar M 330   
11451/5 Kivett épület és udvar M 348   
11451/6 Kivett épület és udvar M 317   
11451/7 Kivett udvar M 402   
11451/8 Kivett épület és udvar M 353   
11451/9 Kivett udvar Ö 366   
11451/10 Kivett udvar Ö 289   
11451/11 Kivett udvar Ö 242   
11451/12 Kivett épület és udvar M 234   
11451/13 Kivett épület és udvar M 233   
11451/14 Kivett épület és udvar M 260   
11453/1 Kivett udvar Ö 514   
11453/3 Kivett udvar M 525   
11453/4 Kivett épület és udvar M 306   
11455/1 Kivett udvar M 404   
11455/2 Kivett udvar Ö 326   
11455/3 Kivett épület és udvar M 347   
11455/4 Kivett udvar Ö 404   
11455/5 Kivett udvar Ö 323   
11455/6 Kivett udvar Ö 337   
11455/7 Kivett épület és udvar M 446   
11457/1 Kivett udvar Ö 300   
11457/2 Kivett udvar Ö 430   
11458/2 Kivett beépítetlen terület Ö 349   
11459/1 Kivett udvar Ö 290   
11459/2 Kivett udvar Ö 344   
11459/3 Kivett udvar Ö 380   
11461/2 Kivett udvar Ö 431   
11461/3 Kivett udvar Ö 341   
11461/4 Kivett udvar Ö 350   
11463/1 Kivett udvar Ö 279   
11463/2 Kivett udvar Ö 297   
11463/3 Kivett udvar Ö 296   
11463/4 Kivett udvar Ö 296   
11463/5 Kivett udvar Ö 264   
11463/6 Kivett udvar Ö 324   
11465/2 Kivett épület Ö 2760   
11467/1 Kivett épület és udvar M 397   
11467/2 Kivett épület és udvar M 404   
11467/3 Kivett épület és udvar M 306   
11467/4 Kivett udvar M 268   
11467/5 Kivett udvar M 309   
11467/6 Kivett udvar Ö 384   
11467/7 Kivett épület és udvar M 187   
11467/10 Kivett épület és udvar T (TISZA VOLÁN) 269   
11467/11 Kivett épület és udvar M 350   
11467/12 Kivett udvar Ö 298   
11467/13 Kivett épület és udvar M 222   
11467/14 Kivett épület és udvar M 259   
11467/15 Kivett udvar M 329   
11467/16 Kivett épület és udvar M 242   
11467/17 Kivett épület és udvar     
11469/1 Kivett épület és udvar M 330   
11469/2 Kivett épület és udvar M 326   
11469/3 Kivett udvar M 326   
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11469/4 Kivett épület és udvar M 326   
11469/5 Kivett udvar Ö 335   
11469/6 Kivett épület és udvar M 200   
11469/7 Kivett közterület Ö 810   
11471/1 Kivett udvar Ö 334   
11471/1/A Üdülő épület M 37   
11471/2 Kivett épület és udvar Ö 10420   
11473/1 Kivett üdülő  épület és 

udvar 
Ö 4823   

11473/1/A Üdülő épület M 215   
11473/1/B Üdülő épület M 81   
11473/2 Kivett udvar Ö 1599   
11473/3 Kivett udvar Ö 6295   
11474/2 Kivett üdülő épület és udvar T (Ma 

TELEVÍZIÓ) 
1300   

11474/3 Kivett udvar Ö 1799   
11474/4 Kivett udvar Ö 635   
11474/5 Kivett udvar Ö 1666   
11474/6 Kivett épület és udvar M 1070   
11474/7 Kivett épület és udvar M 1117   
11474/8 Kivett beépítetlen terület Ö 1547   
11474/9 Kivett udvar Ö 2285   
11474/10 Kivett épület és udvar M 618   
11474/11 Kivett udvar M 728   
11474/12 Kivett udvar M 361   
11474/13 Kivett épület és udvar T (TREVOLKER) 975   
11474/14 Kivett üdülő épület és udvar T (CFAH Kft.) 1006   
11474/15 Kivett udvar M 964   
11474/16 Kivett udvar M 1165   
11474/17 Kivett udvar M 959   
11474/18 Kivett udvar Ö 926   
11474/19 Kivett udvar M 874   
11474/20 Kivett udvar Ö 813   
11474/21 Kivett udvar M 751   
11474/22 Kivett udvar Ö 703   
11474/24 Kivett udvar Ö 597   
11474/25 Kivett közterület Ö 4382   
11475 a) Kivett strandfürdő 

b) Kivett árok 
Ö (Makói 
Fürdőfejl. Kft.) 

23255   

11476/3 Kivett udvar Ö 1955   
11477 Kivett beépítetlen terület MÁ (Ma. Nemzeti 

Vagyonkezelő 
Zrt.) 

2550   

11478/1 Kivett udvar T (Ma. Közút 
KHT) 

2324   

11478/3 Kivett udvar Ö 1899   
11478/4 Kivett udvar Ö 673   
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2. ÉPÜLETÁLLAG ÉS TETŐIDOMOK VIZSGÁLATA 

 

Az üdülőterületen található épületek 1970-től napjainkig folyamatosan jöttek létre. A 

tömbök és azokon belül a telkek nem ütemezetten alakultak ki és ennek megfelelő 

időhatárok között épültek be, hanem egymás mellett találhatók az 1970-es évek elején 

és esetleg éppen most épülő üdülők. Ez annak következménye, hogy a telkeken 

beépítési kötelezettség nem volt, rendezési terv sohasem készült. Az első 20-30 épület 

még kijelölt telek nélkül – az Önkormányzat(Tanács) által tartós használatba adott 

területen – az Építési Hatóság által helyszíni szemle során kijelölt helyen épült fel. Az 

építési helyhez-lehetőséghez jutás nem függött sem a tulajdonos anyagi kondícióitól, 

sem igényességétől ezért is gyakori a szomszédos épületek közötti mérhetetlen 

különbség anyaghasználatban, minőségben. Az építéskori minőségi különbség a 

használat módjától függően az évtizedek során tovább differenciálódott. 

A vizsgálati lapon az épületeket három minőségi kategóriába soroltuk. Az osztályozás 

nem esztétikai, hanem az anyagok, az épületszerkezetek állapotára utal. 

„A” jelű jó állapotú épület az új vagy éppen épülő, illetve folyamatosan karbantartott 

épület 

„B” jelű az avult, fokozott karbantartásra, felújításra szoruló, de megfelelő 

épületszerkezetekkel bíró üdülőépület 

„C” jelű a rossz állapotú, a várhatóan aránytalanul magas költségek miatt felújításra 

nem javasolható épület 

A vizsgálati lapon feltüntettük az épület tetőidomát, ami többségében szimmetrikus 

nyeregtető de a legkülönbözőbb hajlásszöggel. 

Az üdülőterületen található           101 db épület  100% 

ebből   „A” állapotú     35 db  34,6% 

  „B” állapotú     46 db  45,5% 

  „C” állapotú     20 db  19,9% 

 

Melléklet: Épületállag és tetőidom vizsgálat M=1:2000 
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3. VÍZÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS VIZSGÁLATA 

 

A Maros parti Üdülőterület a Maros folyó hullámterében található. (Hullámtér: a folyók, 

vízfolyások partvonala és az árvédelmi fővonal közötti terület.) 

A hullámterek üdülési-pihenési célú igénybevétele tartósabb épületek létesítésével az 

1930-as évek második felében indult el (Szeged – Sárga, Budapest – Római part), majd 

az 1960-as évek végén felgyorsult. (Csongrád – Körös torok, Mártély) A Maros parti 

üdülőterület beépítésének kezdete ez utóbbi időszakra tehető: a hullámtér átlagos – 

83.0 mBf – magasságából 0,5-1,0 m-re kiemelkedő „szigetekre” rendezési, 

telekalakítási tervek nélkül, építési engedéllyel, vagy anélkül épültek. Az épületek fő 

homlokzatát, tengelyét a folyó felé nézően, a nagyobb fákat kikerülve, a 

terepalakulatokat valamelyest követve alakították, illetve helyezték el, egészen az 1980-

as évek végéig. Ekkor rendezési terv nélküli telekalakításra került sor, az addigi tartós 

használati jog magántulajdonra váltása érdekében. A telekalakítási terv nem vette 

figyelembe az akkori országos építési szabályokat (OÉSZ szabadonálló beépítés), a 

12-15m széles, 22-25m mély (átlag 300m2-es), az épületek koordinátáihoz általában 

nem igazodó, derékszög oldalú telekméreteket a beépítetlen területeken is 

mechanikusan alkalmazták. 

 

3.1. Vízügyi előírások 

Az 1960-as években már szabályozták a hullámterekbe kerülő létesítmények néhány 

paraméterét és fajtáját (lakásépítési tilalom, használati szint a mértékadó árvízszint 

felett, az árvízlevonulás akadályozásának tilalma stb.) Az ezredfordulóra a nagyobb 

folyók hullámterének kiskerti, üdülőterületi részein kaotikus állapotok alakultak ki: sok 

üdülőbe állandó ottartózkodásra beköltöztek, a lábakon álló épületek terepszinti része 

beépült, kerítések készültek stb. Az egyre nagyobb árvízszintek hatására és a fenti 

folyamat megállítására született a „21/2006(I.31.)Kormányrendelet a nagyvízi 

medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett 

területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról”. 

A rendelet III. fejezete (III: A folyók nagyvízi medrének használata és hasznosítása) 

foglalkozik részletesen a hullámterek beépítési lehetőségével, illetve tilalmával. 

A rendelet egyértelműen rögzíti, hogy a …”nagyvízi meder rendeltetése a mederből 

kilépő árvizek és a jég levezetése.” 



 50

A Maros parti üdülőterület további rendezése szempontjából legfontosabb előírások az 

alábbiak: 

5.§ (1) A nagyvízi medret csak jogszabályban meghatározott módon szabad használni 

(hasznosítani). A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig 

előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagy vízi meder 

rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése. 

(2) A nagyvízi meder - ha nem minősül védett természeti területnek - természeti 

területként kezelendő, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsődlegességét 

kell figyelembe venni. 

(3) A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvő ingatlanok 

tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, 

erdőgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját 

kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális 

örökségvédelmi előírások betartásával és az árvizek levezetésének 

akadályozása nélkül folytathatnak. 

(4) A nagyvízi mederben - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a meder 

használatával, a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző 

állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggő, 

(5) vízilétesítményt, továbbá kikötői, rév- és kompátkelőhelyi, vízirendészeti épületet, 

építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az engedélyező hatóság 

eljárásában a felügyelőség szakhatóságként működik közre. A vízügyi 

szakhatósági állásfoglalások során - egyebek mellett - vizsgálni kell az építménynek 

az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. A magassági elhelyezés 

tekintetében a mértékadó árvízszint és az eddig előfordult legmagasabb 

árvízszint közül a magasabbat kell figyelembe venni. 

(6) Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, valamint a 

szabályozási terv, illetőleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetők el. A 

vizek használatával közvetlenül összefüggő építmények, amelyek 

(7) például a vízisportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp 

nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk 

közösségi célokat szolgál. 

(8) A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által ott okozott 

károkért, ideértve a nyári gátak megszüntetésével vagy védőképessége 

mérséklésével összefüggő károkat is, kártalanítás csak akkor igényelhető, ha a 

nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése, nem volt jogellenes, és a 

kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki. 
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A hullámtérben tehát csak a „nagyvízi meder használatával összefüggő 

vízilétesítményt,…építményt” szabad elhelyezni. Az ideiglenes használatú 

üdülőépület ebbe a kategóriába sorolható. 

Fontos előírás, hogy építményt csak a mértékadó (85.32m Bf), és az eddig előfordult 

legmagasabb (85.77m Bf) vízszint közül a magasabb érték felett szabad elhelyezni. Az 

elhelyezés további szabályait a HÉSZ, illetve a szabályozási terv állapíthatja meg. Az 

üdülőterület átlagos 83.0-83.5m Bf magassága mellett az épületek használati szintjét 

min. 85.8m Bf magasságon (2,5 – 3,0 m-es lábakkal) kellene elhelyezni. 

Értelemszerűen következik az előírásokból a kerítés építésének tilalma, az ugyanis 

akadályozhatja az áradás levonulását. 

A mellékelt vizsgálat szerint a területen található 101 db építményből (partfürdő és 

napközis tábor nélkül) csak 9 db (0,9%) felel meg a vízügyi előírásoknak. Az 

üdülőterület mederfelőli részén halad a 13 km hosszú az 1970-es években készült nyári 

gát, amely a hullámtéri kiskerteket és az üdülőterületet védte a +400 cm-t meg nem 

haladó áradásoktól. A vízjogi engedéllyel nem rendelkező, több helyen megbontott, 80 

%-ban „elavult” töltés helyreállítása a magas költségek miatt nem várható. 

 

3.2. Építési előírások 

A területre jelenleg érvényes szabályozási terv a I., VI., VII., VIII., X. tömböket 

üdülőházas (Üü) a III., IX. jelű tömböket különleges intézmény (Ki) övezetbe, az összes 

többi tömböt hétvégi házas (Üh) üdülőövezetbe sorolja. 

Az üdülőházas üdülőterület sűrűbb beépítésű (max. 30%, min. 40%zöldfelület) és 6,0 m 

épületmagasságot meghaladó építmények elhelyezésére szolgál. A hétvégi házas 

üdülőterület laza beépítésű (max. 20%, min. 60% zöldfelület) és 6,0 m-nél alacsonyabb 

épületek helyezhetők el rajta. A magasságokat 85.8 m Bf szinttől kell mérni. A 

különleges intézményterület max. 40%-a építhető be min. 40% zöldfelület mellett, az 

összes többi előírást a HÉSZ állapítja meg. 

A HÉSZ szerint az üdülőterületen az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni: min. 5,0 

m-es előkerttel, 3-3 m-es oldalkerttel, 6 m-es hátsókerttel. 

A beépített telkek közül az építési előírásoknak 40 db (40%) felel meg, nem a 

szabályoknak megfelelően beépített telek 61 db (60%). 

 

Melléklet:  Vízügyi és építési előírásoknak való megfelelés vizsgálata M=1:2000 

  Maros parti üdülőterület az 1982. évi katonai térképen 
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4. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ, UTCAKÉPI VIZSGÁLAT 

Utcaképi –esztétikai vizsgálat 
 

A Maros parti üdülőterület valamennyi épületéről 2010. március 19-én – rügyfakadás 

után, a lomb takarást megelőzően – készült fényképfelvétel. 

A felvételeket a közterületek mentén elhelyezkedő épületekről „utcaképi” sorrendben 

helyeztük el, így a képek alkalmasak azok egyenkénti és együttes vizsgálatára. 

A felvételek bizonyítják az előző fejezetekben jelzett, az üdülőterület 40 éves története 

során kialakult már-már kaotikus állapotot. 

Az értékelést az F1-4 lapok sorrendjében ismertetjük. 
 

4.1. A bevezető főutca É-i oldala (F-1) 

Az üdülőterületre érkező első „élménye” a hétvégi házakról az 1-4 képek láttán 

keletkezik. A vegetációs időszakban a lombok jótékonyan takarják a rendszertelenül 

elhelyezett, eltérő hajlásszögű és más-más irányba álló gerincű nyeregtetővel fedett 

épületeket. Építészeti megjelenés szempontjából a 2. sz. épület példaértékű is lehetne 

„népies” karaktere miatt szőlőben – gyümölcsösben, hullámtérben azonban 

akadályozza az árvizek levonulását. 

Hasonló rendezetlenség jellemzi az 5-9 épületeket is. Közülük a 8. sz. egyike azon 

kevés számú épületnek, amely valamennyi előírásnak megfelel és még építészeti 

szempontból is jó színvonalú. 

A 10-14 sz. épületek közel azonos előkert mérettel épültek, még sem keltik a 

rendezettség érzetét alapvetően eltérő tömegeik miatt: a 10. sz. lábakon áll (beépített 

lábközökkel) meredek „alpesi” tetővel fedve, a 11. sz. jó arányú nyitott-fedett 

tartózkodóhely, a 12. sz. valamennyi előírást kielégítő „kakukkfióka” lapos tetővel, 

harsány színekkel. Önmagában ez az épület is példaértékű. 

Az üdülőterület központja felé haladva az utcakép romlik, a rendezetlenség fokozódik, 

az építő-barkácsoló találékonyság halmozódik. (18-19. kép) 
 

4.2. A főutca és a töltés közötti épületek (F-2) 

A fő utca É-i oldalára leírtak erre a területre is jellemzőek. A tervezői közreműködés 

nélküli „másság”-ra, egyediségre törekvés itt még szembetűnőbb (4;6;11;23. kép). 

Néhány épület építészeti megjelenése elfogadható (1;2;10;19.), az árvízvédelmi 

előírásoknak azonban csak egy befejezetlen épület (5.) és egy romos építmény (14.) 

felel meg. 
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4.3. A fő utca és a Maros közötti terület (F-3) 

 

A bevezető út D-i oldalának Partfürdő melletti tömbje lényegében azonos megjelenésű 

az É-i oldallal. A kis méretű telkek miatt a beépítés zsúfolt. Az épületek 

anyaghasználatában több az időtálló, igényesebb szerkezet, a telkek és a környezet is 

gondozottabb. Feltűnő, hogy a strand főbejárata körüli épületek a legkevésbé 

látványosak (1;2;4;18;19;20. sz. képek), elhanyagoltak – elhagyottak (20.), igénytelenül 

több ütemben bővítették (18.büfé). A 3. sz épület tartós anyagokból igényesen 

megépített, hatalmas tömegével „uralkodik” a hétvégi házas környezetben. 

Kissé szerényebb méretekkel, de ugyancsak gondos kivitelezésben épült fel a 

tömbbelső 4,0 m-es utcája mentén a 15., 16. sz képeken láthatók: anyaghasználatuk, 

formaképzésük, tömegük híven tükrözi a pihenési funkciót, a beépített földszint miatt 

azonban ezek sem felelnek meg a vízügyi előírásoknak. 

A Maros parti üdülősor tulajdonviszonyai vegyesek, az érvényes szabályozási terv 

szerint „üdülőházas” övezet, a használat is ezt tükrözi. A strand közeli épületsor 

utcavonalas beépítésével (26-32.) kisvárosi utcaképet idéz, a sokféle épülettömeg 

(lapostetős-elnyújtott, lapostetős fabarakk, hagyományos családi ház) nyugtalanná, 

rendezetlenné tette az utcát. Az utca leginkább zavaró épülete a jelenleg még legelső 

part menti üdülő. Kék lindab lemezfedése (cseréptető hajlásszöggel) fehér falakkal, 

nagy „műgonddal” kulékaviccsal kirakott szuterénnel és kerítéssel soha be nem 

illeszthető, hivalkodó elem marad az üdülőterület kapujában (igazolja Mies van der 

Rohe állítását: az építészet a mindenkori társadalom tükre) Az építési – vízügyi 

előírásoknak és az elvárható építészeti megjelenésnek a területen csak a 21; és 33. sz. 

képen látható épület felel meg (remélhetően ilyen lesz a 22. sz. képen még csak az 

árvízszint feletti fogadószintig elkészült épület is). 
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4.4. A partfürdőtől ÉK-re eső tömbök (F-4) 

 

Ezen a területen viszonylag kevés épület található és azok többsége is elhanyagolt, alig 

használt. A vadászház, napközis tábor, partfürdő épületeit nem elemezzük, mert azok a 

terület fejlesztési terve szerint elbontásra, vagy jelentős mértékű átépítésre kerülnek. 

A 17 – 18 – 19. sz. képen a terület legjobban karbantartott „zsugorított” családiházra 

emlékeztető üdülői láthatók. A vízügyi előírásoknak csupán a 7. és a 24. épület felel 

meg, ezek építészeti megjelenése is elfogadható. 

 A 11.-12.-13.-21.-22. képek a „bontandó” épületekre példák, különösen elrettentő a 13. 

képen bemutatott „anti-építészet”, fém-fa-műanyag improvizáció. 

 

Az üdülőterület beépítése, az egyes épületek formaképzése és az ezekből összeálló 

utca- és településkép értékelése, a következtetések, a tennivalók megállapítása az 

„Összefoglaló értékelés” feladata. 

 

 

 

 

Szeged, 2010. június 

 

 

 

          Takács Máté 

         vezető tervező 
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5. KÖZMŰVEK VIZSGÁLATA 

 

Vízellátás: 

Makó város vízellátó rendszerének alapjait képező 2 db mélyfúrású kút, egy db 150 m3-

es gyűjtőmedence, 1 db 800 m3-es víztorony és 22 km-nyi nyomócső hálózat 

üzembehelyezése 1968-ban történt meg. 

1967-1977-ig további 7 db kút, az utcai hálózat és a bekötések készültek el. 

A Maros parti kutat 1968-ban telepítették. 

1981-ben áttértek a búvárszivattyús vízkitermelésre és további 2 db kutat mélyítettek. 

1983-87 között megépült a 2x500 m3-es mélytároló és az új szivattyúház. 

1989-93 között megvalósult a III. sz. főnyomóvezeték és a 12. sz. kút. Megkezdődött az 

elosztó hálózat építés a város „Déli övezetében” és összekapcsolták a Maros parti 

vízellátó rendszert a városi hálózattal. 

A tervezési területen rendezetlen telekviszonyok mellett 1960-70 évek között adtak 

építési engedélyeket a különböző nagyságú és elhelyezkedésű épületek létesítésére. 

Majd 1980-ban a megépült épületek figyelembevételével telekosztás készült. 

Jelenleg (a Makó Maros part Rehabilitáció keretében készült üdülőterület és strand 

szennyvízelvezetésének megoldása c. terv szerint) a tervezési területen 7 db 

közintézmény terület és 345 db magán jellegű üdülő telek helyezkedik el. 

A jelenlegi nyilvántartás szerint csak 72 db ingatlan beépítése történt meg – beleértve a 

városi létesítményeket is. 

 A beépített ingatlanok vízigénye: 

  Intézmények igénye = 59,4 m3/d 

  Magán üdülők igénye: 

  65 dbx3főx70l/fő/d = 13,65 m3/d 

       Összes vízszükséglet = 73,0 m3/d 

       Az óracsúcsot a strand üzeme miatt 20%-ra véve: 

       Qócs = 0,2 x 73,0 m3/d = 14,61 m3/h – 4,06 j/sec 

A vízszükségletet jelenleg a városi vízellátó rendszer biztosítja az árvédelmi töltésen 

keresztül vezetett NA 100 mm majd NA 150 mm KM vezetéken. 

A Maros parti kutat a vízellátó rendszerből 1993-ban iktatták ki, mivel vizének 

arzéntartalma 31 µg/l a kívánatos 10 µg/l értékkel szemben. 
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Az ellátó hálózat az intézmények környezetében épült ki Ø80 acny; 2”-os, 6/4”-os, 1”-os 

hga csövekből. Az egyes ingatlanok bekötése sok esetben idegen telken keresztül, 

szolgalmi jog bejegyzés nélkül valósult meg. 

A rendezési terv keretében meg kell határozni a 

−−−− távlati vízszükségletet 

−−−− a vízellátó hálózat szükséges mértékű kiépítését 

−−−− a betápláló víz gerincvezeték számára helyet kell biztosítani közterületen 

−−−− az ellátó hálózat nyomvonalát közterületté kell alakítani, v. szolgalmi jog 

bejegyzést kell előírni magán területen történő elhelyezkedés esetén. 

 

Szennyvízelvezetés: 

Az üdülőterületen jelenleg keletkező szennyvíz mennyiség: 73 m3/d – 4,06 l/sec. 

A közüzemi szennyvízelvezetés ez ideig nincs megoldva, pedig a területen áthalad a 

városi szennyvízelvezető rendszer (TRT terv szennyvízelvezetés c. munkarészében 

szereplő A8 sz. átemelő) 8-0-0 jelű 200 mm Ø-jű KM anyagú szennyvíz nyomóvezetéke. 

A beépített telkek zárt v. szikkasztó jellegű szennyvízgyűjtőkkel rendelkeznek. A 

nagyobb intézmények szennyvizeit esetenként elszállítják, valójában a szennyvíz 

nagyobb hányada a talajt szennyezi. 

 

Makó város Önkormányzata pályázatot írt ki a „Makó – Maros part Rehabilitáció” 

címmel, amelynek keretében műszaki megoldást kellett kidolgozni a  

• a hullámtéri területen lévő üdülő és strandterületeken keletkező szennyvizek – 

rendeletben előírt – zárt rendszerű elvezetésére 

• strandi partszakaszon partrendezésre 

• meglévő, de hatóságilag rendezetlen nyárigát rehabilitációjára 

• Öko tó létesítésére 

• csónak beszálló ill. kishajó kikötő létesítésre. 

A tervezési munkát a K&K Mérnöki Iroda nyerte, és készítette. 

Az elkészült terv figyelembevételével a szennyvízelvezetést kényszeráramlású, nyomott 

rendszer kiépítésével lehet megoldani. 
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Felszíni vízelvezetés: 

A tervezési terület magassági adatai 82,8 m Bf és 84,00 m Bf szintek között változnak. 

Közel síknak tekinthető a terep, amely enyhén lejt a Maros irányába. 

A lehulló csapadék nagy része lefolyik a Marosba, a vízelvezetést, ahol szükséges nyílt 

árokkal oldják meg. 

A rendezési terv keretében az utca keresztszelvények kialakításánál biztosítani kell a 

vízelvezető árok nyomvonalát. 

 

Gázellátás: 

A tervezési területen nincs közüzemi gázszolgáltatás. Az üzemeltető cég távlatban sem 

tervezi a létesítmények ellátását. 

 

Elektromos energiaellátás: 

A hullámtérben az üdülőterület ÉK-i részén elhelyezett „Partfürdő 0227356T” jelű 

transzformátorállomásról nagyobb távlatban is biztosítható a terület elektromos 

energiaigénye. 

 

 

 

Szeged, 2010. május 

 

            Takács Máténé 

        közmű vezető tervező 
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6. ZÖLDTERÜLET VIZSGÁLAT  

Táji adottságok 

Makó Magyarország természeti tájainak rendszertani felosztása szerint az Alföld 

nagytájon belül, az Alsó-Tiszavidék középtáj, Maros – szög kistáj csoportjában 

helyezkedik el. 

 

A terület éghajlati adottságaira jellemző, hogy az átlagos évi középhőmérséklet +10-12  

C fok, a júliusi középhőmérséklet +20 C fok fölötti, és a napsütéses órák száma 

meghaladja a 2100 órát évente. A csapadék éves összege 600 mm alatti, ebből a nyári 

félévben igen kevés, 350 mm csapadék hullik. A vizsgált területen a jellemző szélirány: 

ÉNy, DK. 

 

Maros hullámterén öntéstalajok, míg a mentett oldalon, agyagos vályogtalajon réti 

talajok helyezkednek el. Talajpusztulás szempontjából a terület nem erodált, a Maros 

hullámtere a lehordott talajok felhalmozási terülte.   

 

Növényföldrajzi és állatföldrajzi adottságok szempontjából növényföldrajzi beosztás 

szerint a település a Pannónia flóratartomány, Eupannonicum flóravidék, Crisicum 

flórajárásába, míg állatföldrajzi szempontból a Közép-dunai faunakerület, Nagy - Alföld 

– Eupannonicum faunajárásába tartozik.  

 

A táj természetes növényállományára az ártéri ligeterdők és mocsarak jellemzők.  

 

A táj őshonos fafajai két részre tagolhatók, a mentett oldalra és a hullámtérre. A mentett 

oldalon őshonos a szürke és fehérnyár, a kocsányos tölgy, a tatárjuhar, a mezei juhar, a 

mezei-, és vénicszil, valamint a fehérfűz. A Maros hullámterén a kocsányos tölgy, 

magyarkőris, fehér-, fekete és szürkenyár, fehér és kosárfonó fűz, mezei és vénicszil, 

mezei juhar zselnicemeggy, cseresznye, gyertyán, és tatárjuhar az őshonosak. A tájban 

őshonosan sem, a fenyő, sem pedig a boróka nem fordul elő.  

 

Hullámtéren elhelyezkedő üdülőterület, mint az Alföld legtöbb településén, a kedvező 

ökológiai adottságú ártéri erdőben  került kialakításra.   

 



 61

A beépítésre szánt terület, mint a légi fotó is mutatja, nagyobb üdülőket és 

intézményjellegű zöldfelületek (pl: strand, napközis tábor, rendezvénytér, stb.) kivéve, a 

hullámtéri erdőben helyezkedik el. Az épületek az erdő fái közé építették. Ligetes, 

tisztásokon találhatók a közösségi létesítmények, illetve a közpark jelleggel működő 

terültek.  

Az ártéri erdő fái kellemes mikroklímát teremtenek a terülten, de az évente levonuló 

árhullámok, mint mindenhol a hullámtereken, erősen igénybe veszik a növényzetet. A 

fák sok helyen töredezettek, a mélyebb fekvésű részeken átjárhatatlan bozótos 

aljnövényzet, illetve nád is előfordul. Beépítetlen hullámterek esetében ez természetes, 

azonban egy rekreációs terültnél ez problémát okoz.  

 

A balesetveszélyes töredezett fákat rendszeresen kell kezelni, a betelepült 

aljnövényzetet kordában kell tartani.  

 

Az évenkénti karbantartási munkák sok időt és pénzt emésztenek fel, de a terület 

lassan „kultúr környezetté” alakulhat, ezzel azonban a hullámtér, amire rátelepült az 

üdülőterület, elveszti a varázsát. 

 

A terület folyamatos fenntartása során meg kell találni azt az egyensúlyt, ami még 

biztosítja és védi a természetet, de ugyanakkor a rekreáció számára is megfelelő 

környezetet biztosít. Ez főleg a közösségi létesítmények fejlesztésével, 

korszerűsítésével oldható meg. ahol a rendszeres fenntartási és karbantartási munkák 

ellenőrzött módon elvégezhetők, és a hullámtér sajátosságait figyelembe véve 

színvonalas, nagyobb tömeget is befogadó, speciális – Maros folyóra jellemző -  

kikapcsolódást biztosítanak.  

 

A rendezési terv részletes felmérés után gondoskodjon a helyi védelemre érdemes 

egyedi fák jelöléséről. 

 

Szeged, 2010. május      Boldog Mária 

kert és tájépítész 
 

Melléklet: Képek és Műholdkép az üdülőterületről 
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Partfürdő ősnyárfákkal 

 

   
        Közműpótló építmény 

              
         Fakivágások    
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Minden nagyon szép, csak kellő távolságról kell szemlélni 

 
 
 
 

7. ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGÁLAT 

 

7.1. Előzmények 

Makó város Maros-parti üdülőterületén a napjainkban látható állapot az elmúlt 50 év 

„eredménye”. Az első épületek az 1960-as évek elején jelentek meg. A területre 

városrendezési terv még nem készült, a „rendezésre” vonatkozó törekvések a már 

kialakult állapotot kívánták jobbá tenni (pld. Szabályos telkek alakítása, építési 

engedélyhez kötött építkezések), nem sok eredménnyel. 

A jelenlegi vizsgálat városrendezési terv készítését hivatott megalapozni, annak 

érdekében, hogy a „Maros-part és környéke rehabilitációs terv” eredményeként, uniós 

források felhasználásával megújuló Partfürdő, Marosház – volt vadászház -, Napközis 

tábor és Csónakház-kikötő környezete méltó legyen az új létesítményekhez. 

7.2. Tulajdonosi helyzetkép 

A rendezési terv mozgástere, a leromlott környezet feljavításának üteme, a 

beavatkozások módja alapvetően függ a tulajdonviszonyoktól. Az eredendően teljes 

egészében vízügyi kezelésben lévő állami terület nagyobb hányada először 

önkormányzati kezelésbe, majd önkormányzati tulajdonba került. A telekalakításokat 

követően a beépített telkek tartós használatba, majd magántulajdonba kerültek. 
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Tulajdonosi vizsgálat 

A 22 hektáros területen 249 db telket alakítottak ki, ezek tulajdonosi megoszlása az 

alábbi: 

• magán    88 db  35,3 % 

• önkormányzati   146 db 58,6 % 

• társasági    5 db  2,0 % 

• állami     6 db  2,4 % 

• rendezetlen (függőben)  4 db  1,7 % 

100 % 

7.3. A telkek beépítettsége, az épületek állaga 

Az 1980-as évek végén, a ’90-es évek elején kialakított 249 db telekből jelenleg 101 a 

beépített (40,6 %), beépítetlen 148 db (59,4 %). A beépített üdülőtelkekből 15 db 

önkormányzati tulajdonú (15 %). A terület kaotikusnak tűnő beépítése csak részben 

vezethető vissza a rendezési terv hiányára. Az építési lehetőséghez jutás nem függött a 

tulajdonos anyagi kondíciójától, ezért kerülhetett egymás mellé 10-12 m2-es, maradék 

anyagokból összetákolt viskó és betonlábakon álló emeletes családi ház. Az építéskori 

méret- és minőségbeli különbségek a használat módjától függően az évtizedek során 

tovább differenciálódtak. Ezeket a különbségeket rendezési terv nem tudja 

megszüntetni. 

 

Az állagvizsgálat során az épületeket három kategóriába soroltuk: 
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• „A” jelű a jó állapotú, karbantartott, 

• „B” jelű a felújításra – karbantartásra szoruló, 

• „C” jelű a rossz – avult – állapotú, inkább bontásra, mintsem felújításra 

javasolható épület. 

 

      „A”        „B”      „C”   

    

Az üdülőtelkeken található 101 db épületből: 

• „A” állapotú  35 db  34,6 % 

• „B” állapotú  46 db  45,5 % 

• „C” állapotú  20 db  19,9 % 

 

7.4. Vízügyi és építési előírásoknak való megfelelés 

A Maros-part üdülőterület a folyó hullámterében található. 2006 előtt a hullámterek 

használatáról egységes rendelet nem volt. Vízügyi előírások szabályozták 1975 óta 

például a hullámtérben elhelyezett épületek használati szintjének magasságát, bizonyos 

használati funkciók tiltását (pld. állandó lakás, szennyező ipari tevékenység). A 

„21/2006. (I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek (hullámtér), a parti sávok, a 

vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és 

hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének 

csökkenésével kapcsolatos eljárásról” szóló rendelet a hullámterekben ekkorra 

kialakult, több helyen kaotikus állapot, az árvizek gyors lefolyását akadályozó 

területhasználat megállítása érdekében született. A rendelet kategorikusan rögzíti, hogy 

a „… nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég…” levezetése 

– minden más használatra csak ez alá rendelve kerülhet sor. A hullámterekben új, 

beépítésre szánt övezet nem jelölhető ki. Meglévő területhasználat vagy a vizek 

használatával közvetlenül összefüggő létesítmény (kikötő, csónakház) esetében a 

vízügyi előírások mellett a helyi építési szabályrendelet és szabályozási terv állapítja 
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meg az épületek elhelyezésével kapcsolatos szabályokat. Alapvető követelmény a zárt 

rendszerű szennyvízelvezetés, illetve a magassági elhelyezés tekintetében a 

mértékadó árvízszint és az eddig előfordult legmagasabb árvízszint közül a 

magasabbat kell figyelembe venni. Az üdülőterület esetében a mértékadó árvízszint 

85,32 mBf, az eddig előfordult legmagasabb árvízszint 85,77 mBf, tehát az épületek 

első használati szintje csak ezen érték felett lehet. Az üdülőterület 83,00 – 83,50 mBf 

átlagos magasságát tekintve az 2,5-3,0 m-es „lábak”-ra állított épületet jelent. A 

lefolyást gátló – uszadékfogó – kerítés építése tilos! 

A vízügyi előírásoknak a 101 üdülőépületből mindössze 8 épület (8%) felel meg. 

A területre majdan készülő részletesebb szabályozási terveknek ennek az állapotnak a 

folyamatos felszámolására kell intézkedéseket javasolni. 

 

Megfelelő épületek („lábas házak”) 

A területre jelenleg érvényes szabályozási terv nem tartalmaz részletes építési 

előírásokat, mert készítése idején a hivatkozott rendelet még csak tervezetként volt 

ismert. A terv különleges intézményi- (strand), üdülőházas- (több üdülőegységet 

tartalmazó, 6,0 m-nél magasabb) és hétvégi házas övezetet (egy üdülőegység, max. 

6,0 m-es építménymagasság) jelöl ki. Az utólagos telekalakítás nem volt tekintettel a 

lehetséges beépítési módokra, így az épületek elhelyezése kimeríti az összes 

lehetséges beépítési módot. Ennek egységesítésére már csak igen nagy távlatban van 

lehetőség. 

7.5. Városépítészeti megjelenés, utcakép 

Az előzőekben felvázolt okok miatt az üdülőterület jelenlegi képe egy koncepció nélküli 

burjánzás eredménye, ami nem egyedülálló a hazai folyók hullámterében (pld. Szeged, 

Tömörkény I. üdülőterület („Sárga”). A kialakult állapot az ingatlannal rendelkezők 

számára sem kedvező (egymás zavarása, esztétikai környezetszennyezés, a jó 

anyagból, igényesen épített üdülők is devalválódnak, stb.), az újonnan érkező, vagy a 

vendég számára lehangoló (különösen a lombtalanság időszakában). Az összkép csak 
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a hosszú és következetes hatósági – társadalmi (üdülővel rendelkezők) munkával, 

összefogással javulhat. A hatósági beavatkozáshoz a szabályozási terv teremtheti meg 

a jogalapot.  

   

Jó állagú de „tájidegen” nem hullámtéri üdülőterületre való épületek Hullámtéri üdülőház 

 

7.6. Településszerkezet, kommunális ellátás 

Az üdülőterület szerkezetét meghatározó fő útvonalain ugyanaz a tervezettlenség, 

spontán kialakulás látható, mint az üdülőépületek elhelyezésén. Az üdülőtelkek közötti 4 

m széles utcák a derékszögű rendszer ellenére spontán, illetve utólag, földmérő „rend”-

ben alakultak ki. A területnek nincs központja, noha a strand, a vadászház, a napközis 

tábor bejáratai előtt különböző méretű és formájú területek állnak rendelkezésre egy 

jövendőbeli központi tér (találkozóhely, sétahely) kialakítására. Sajnálatos, hogy a 

„Rehabilitációs” pályázati terv, a strand fejlesztési terve sem tartalmazza a téralakítási 

igényt. Közösségi találkozóhelyre szükség van az üdülőterületeken is, ezt a Körös-

toroki fősétány, vagy a mártélyi parti sétány is bizonyítja. 

A területre készítendő szabályozási tervben a két főútvonal funkcióhiányos területeinek 

a hasznosítására (egykori kemping területe) is javaslatot kell adni. 

   Zöldterületek          Strand-környék 
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7.7. Üdülőterületi példák a Tisza hullámteréből  

 

 

Csongrád, Körös-Torok  Szeged, „Sárga” 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, Tiszavirág üdülőtelep        Szeged, Folyamos-telep 

 

 

 

Mártély, Tisza-holtág            Mindszent, ártéri üdülőterület 
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8. RENDEZÉSI JAVASLATOK 

Az üdülőterület rendezésére, értéknövelő rehabilitációjára a „jogalapot” a részletesebb 

szabályozási terv és építési szabályrendelet adja meg. 

A szabályozási tervet megelőzően hosszú távú szerkezeti, területhasználati 

kérdésekben is dönteni kell: kijelölt üdülőtelkek egy részének megszüntetése, telkek 

összevonása a nemkívánatos sűrűsödés elkerülésére, központ helye és mérete. 

A szabályozási tervben vizsgálni kell a 4,0 m széles nyiladékok (utcának nem 

nevezhetők) szélesítésének, megszüntetésének lehetőségét a közművesíthetőség 

érdekében is. 

 

Az Építési törvény 17. § tartalmazza azokat a sajátos jogintézményeket, amelyek a 

településrendezési eszközökbe beépülve jogi lehetőséget adnak a kialakult állapot 

folyamatos javítására: 

• tilalmak (építési) 

• telekalakítás 

• elővásárlás 

• kisajátítás 

• helyi közút céljára történő lejegyzés 

• útépítési és közműépítési hozzájárulás 

• településrendezési kötelezés (beépítési, helyrehozatali, beültetési) 

• kártalanítás szabályok 

• településrendezési szerződés (pld. Önkormányzat és az üdülőtársulat között) 

 

A településrendezési eszközökben rögzített szabályozási feladatok ütemezetten is 

végrehajthatóak. A rendezést, az utcakép-javítást a kiemelt helyeken kell elkezdeni: a 

két fő utca és a központ térségében. 

Néhány különösen zavaró építmény elbontásával, jótékonyan takaró növényzet 

telepítésével elkerülhető, hogy az ide érkező látogató, de a területet folyamatosan 

használó figyelmét az „esztétikai környezetszennyezés” ne terelje el az egyedülálló 

természeti környezet látványáról. 
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Épületek helyrehozatali kötelezettséggel (üdülő, WC, BÜFÉ) 

 

 

A szigorú hatósági munka mellett is egy-két évtized szükséges a kialakult állapot teljes 

területen érezhető, kedvező irányú megváltoztatásához. 

 

Szeged, 2010. június    

  

  Takács Máté 

 vezető tervező 
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9. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 

 

A környezetalakítási terv az üdülőterület kiemelkedő jelentőségű részére, a Partfürdő, 

Marosház, Napközis tábor és a csónakház környékének hosszabb távú kialakítására ad 

javaslatot a szabályozási terv ide vonatkozó koncepcionális elemeinek 

felhasználásával. 

A térség egyik alapvető hiányossága, hogy a spontán és folyamatos „fejlődés” 

következtében sem főutca, sem főtér nem jött létre, hiányzik a központ és a kohéziós 

erő a főbb létesítmények között. 

Az üdülőterületet feltáró „főutca” két oldala az elmúlt 30-40 évben beépült, többségében 

alacsony igényű, kaotikus elhelyezésű épületekkel, amelyek a 2-3 jó arányú, karban 

tartott üdülő utcakép-formáló hatását is lerontják. 

A kialakult utcaképen csak évtizedek következetes építési hatósági munkájával, az 

üdülő-tulajdonosok közreműködésével lehet javítani. Látványosabb – és az üdülő-

tulajdonosokat is jó irányba serkentő – környezetalakításra kerülhet sor az intézmények 

térségében: nincs műszaki akadálya egy vonzó, az üdülőterület központját kijelölő, a 

találkozásoknak is helyet adó „Főtér” kialakításának a Partfürdő bejárata előtt. Ez a hely 

lehet a kiinduló pontja egy, az üdülőterület gerincét adó, a legfontosabb környezeti 

adottságokat és intézményeket feltáró – összekötő sétánynak. Megszüntetendő helyi 

sajátosság, hogy a Maros-parti üdülőterületről jelenleg sem az üdülők, sem a látogatók 

nem tudják megközelíteni magát a Marost, ha csak nem veszik igénybe a partfürdőt. 

A tervezett három ágú sétány összeköti a főteret, a Maros-házat és a Maros folyó 

partját (a napközis tábort és a csónakházat is). A sétány egységét, hangsúlyát nem 

nagyméretű burkolt felületekkel, hanem elsősorban kertészeti eszközökkel: 

növényzettel, egységes fasorokkal, leülő-pihenő helyekkel kell megteremteni. Parti 

sétányra példaértékű a Mártélyi Holt-Tisza menti szabad terület, vagy a Csongrád-

Köröstoroki üdülőterület belső sétánya. Ellenpélda a szegedi „Sárga” egyik „Főtere” és 

a Makó Partfürdő környéke. 
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A környezetalakítás kertészeti javaslatai: 

Hullámtéren elhelyezkedő üdülőterület, mint az Alföld legtöbb településén, a kedvező 

ökológiai adottságú, ártéri erdőben került kialakításra.  

 

Maros parti az üdülőterülten belül, a mártélyi jó példától eltérően, a közösségi 

létesítményeket (strand, napközis tábor) telepítették a hullámtéri erdő ligetes tisztásaira.  

Ezáltal az egykori szabad tisztások részben már beépültek, vagy kerítéseken belül 

kerültek, és a látogatók fogadására alkalmas közterültek kiszorultak a víz mellől, az 

erdő alá. Az ártéri erdő fái nyáron ugyan kellemes mikroklímát teremtenek a terülten, de 

az évente levonuló árhullámok, mint mindenhol a hullámtereken, erősen igénybe veszik 

a növényzetet, ezért a fák ágai sok helyen töredezettek, a sűrű térállás miatt szinte 

lomkoronával sem rendelkeznek. Jelentős vendégforgalomra tervezett intézmények 

környezetében, ez nem csak esztétikai problémát jelent, hanem a leszakadó ágak 

balesetveszélyesek is.  

 

A rekreációs központ egyik legfontosabb környezetalakítási feladata, a kiemelt 

intézményterültek által bezárt közterületek, a „Főtér”, „Főutca” növényállományának 

tételes felmérése és az állomány szakszerű ritkítása.  

 

Az üdülőterültet feltáró „Főutca” vegyes beépítést takaró egységes fasor kialakítására - 

az utca keskeny szabályozási szélessége miatt – közterülten nincs mód.  „Főutca” 

mentén - a magántelkek előkertjét felhasználva - egységes fasor telepítését javaslunk. 

Telkenként 2 db kis lomkoronájú, virágzó fa ( pl: zselnicemeggy - Prunus padus ’Nana’) 

telepíthető el (akár önkormányzati segítséggel).  

 

Színvonalas - jelentős vendégforgalomra számító - közösségi létesítmények, csak 

kulturált környezetben tudják betölteni szerepüket. „Főtér” kialakítása során figyelembe 

vettük, hogy a terület, nem csak helyi üdülőlakosság, hanem, jelentős látogatói 

forgalomra szánt intézmények fogadótere is.  

 

Partfürdő bejáratára szervezett teret úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas a látogatói 

csoportok fogadására, de egyben a helyi üdülőlakosság találkozási tere is lehet. Térre, 

pihenőpadokat, plasztikával ellátott ivókutat, és pergolát terveztünk. A fürdő bejárata 

felé, tölcséresen szűkülő tér, alacsony, nyáron is virágzó sövénnyel, vagy egynyári 
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kiültetéssel szegélyezve csatlakozik a Partfürdő előtti, intézményeket is feltáró 

sétányhoz. A térfalakat - a parkolók mellett, szennyvízátemelő környékén - magasabb 

cserjékkel javasoljuk lehatárolni. A szennyvízátemelő kerítése, a pergolához hasonlóan, 

kúszó kapaszkodó cserjékkel (pl: borostyán, vadszőlő, stb.) takarható.   

 

Partfürdőhöz vezető utat, valamint az intézményeket feltáró sétányt egységes, kettős 

fasor pl. magyar kőris – Fraxinus ang. „Raywood”) szegélyezi.  

 

Parkolóknál, a meglévő, megmaradó növényzetet figyelembe kell venni és ahol mód 

van rá, ott a meglévő a fák közötti felállással kell kielégíteni a parkolási igényt.  

A tér és a kapcsolódó közterültek növénytelepítéshez a Maros hullámterében honos 

fafajokat, illetve azok díszváltozatait javasoljuk. A Maros hullámterén a kocsányos tölgy, 

magyar kőris, fehér-, fekete és szürkenyár, fehér és kosárfonó fűz, mezei és vénicszil, 

mezei juhar, zselnicemeggy, cseresznye, gyertyán, és tatárjuhar az őshonosak. 

„Főtéren” és a hozzá kapcsolódó sétányon, ellentétben a tanösvényen és egyéb 

helyeken alkalmazott fa felszerelési tárgyaktól, csak tartós, tisztítható, és az időszakos 

vízborítást is elviselő (pl.: fém, kő, beton), és az árvíz levonulását követően azonnal 

használható felszerelési tárgyak kihelyezését javasoljuk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mártély Holt-Tisza parti sétány 
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Csongrád, Körös-torok belső sétány 

jegenyenyár fasorral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged „Sárga” üdülőterület 
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Makó, Partfürdő környéke 

 

A Maros-part rehabilitáció megvalósult I. üteme 

           
A Partfürdő főbejárata     …öltöző pavilonok… 
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Az átemelő telep a „Főtéren”    Kalandpark 
 

           
         A csónakkikötő 
 

            

    Csónakleeresztő (sója tér) 
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Partfürdő a kalandparkkal 
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III. Terviratok 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Makó, Maros parti üdülőterület 

részletesebb szabályozási tervének készítéséről,  

valamint a Szabályozási terv és a HÉSZ részleges módosításáról 

 

 

1. A tervezési terület a Maros folyó jobboldali fővédvonali töltése és a meder 25,4 – 

26,2 fkm közötti hullámterében kialakult üdülőterület (1.sz. melléklet). 

A Verebes – Szúnyog utca, Ó-szegedi utca környéki tömbfeltárások, a Petőfi park 

és a felhagyott szeméttelep. (2.sz. melléklet). 

 

2. A jelenlegi állapot 

Marosparti üdülőterület: 

Az üdülőterület az 1960-70-es években, rendezési terv nélkül alakult ki. Az épületek 

többségét a területre vonatkozó beépítési előírások híján rendszertelenül, az 

építtetők igényei, elképzelései szerint telepítették. Az 1980-as években kísérlet 

történt a terület rendezésére, közterületekről megközelíthető, szabályos telkek 

kialakítására. A telekalakítás azonban a telepítési szabályokra (előkert, oldalkert, 

hátsókert) nem volt tekintettel: a telkek ugyan „szabályosak” (derékszögűek) lettek, 

de a látható kaotikus állapot semmit sem változott. A településképet az olcsó 

épületek állagának gyors romlása, a gyakori magas vízállás miatti felhagyás tovább 

rontotta. 

Az 1990-es évek elején sor került néhány telekhatár-korrekcióra, majd az addig 

tartós használatban lévő telkek magántulajdonba adására. Jelenleg a telkek több 

mint 80%-a magántulajdonban van. Ez a tulajdoni helyzet nehezíti a terület jövőbeni 

rendezését. 

Az üdülőterület elektromos energiával és hálózati vízzel ellátott. A szennyvíz 

nyomócső keresztezi a területet, de az üdülőépületek előírásoknak megfelelő 

szennyvízelhelyezése megoldatlan. 

A 21/2006.(I.31.)Korm. rendelet szabályozza a nagyvízi medrek, parti sávok, 

vízjárta területek, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatát. A 

város szabályozási terve a rendelet hatályba lépésekor már a jóváhagyás 

folyamatában volt, ezért annak előírásait nem tartalmazza. A rendelet szerint a 

hullámtéren (nagyvízi meder) mindent megelőz az áradások gyors levonulásának 
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biztosítása. Hullámtérben beépítésre szánt területet újonnan nem lehet kijelölni. 

Csak olyan épületekre adható ki építési engedély, amelyek közösségi célt 

szolgálnak, és közvetlenül összefüggnek a vizek használatával. Egyéb létesítmény 

a meglévő üdülő-, különleges-, gazdasági- stb. területen jóváhagyott szabályozási 

terv alapján építhető. 

További feltétel a keletkező szennyvizek zárt rendszerű kezelése, és a használati 

szintek mértékadó árvízszint fölé emelése. 

 

Szabályozási terv és HÉSZ módosítás: 

A jelzett tömbbelsőkre, kertekre a szabályozási terv készítése során – 2006-ban – 

részletesebb szabályozás készült, amely valamennyi feltáró út nyomvonalát 

szabályozta. A több száz új telket eredményező utcanyitásokra várhatóan 2-3 

évtized alatt kerülhet sor, ugyanakkor a tervezett közterületek több esetben építési 

tilalommal, előrehozott kisajátítással járnak jelenleg is. 

A Petőfi parkban lévő vendéglő Önkormányzati tulajdonú. A hatóság az üzemeltetőt 

közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére kötelezte, amelyek csak az épület 

bővítésével szüntethetők meg.  

A volt szeméttelep „Különleges övezet”, rendeltetése megváltozik (napelem farm). 

 

3. A tervkészítés célja 

Marospart: 

A kialakult állapot a tervezett „Maros part rehabilitáció” megvalósítása esetén (de a 

közkedvelt Maros parti strand jelenlegi helyzetében is) annak környezetjavító 

hatását és az egyébként is szinte egyedülálló természeti környezetet nagy 

mértékben rontja. 

A részletesebb szabályozási terv készítésének célja, hogy következetes 

betartásával segítse a rendezett állapot fokozatos kialakulását, jelölje ki a terület 

központját. A központi létesítményeket összekötő sétány és egy vízparti sétány 

szabályozásával adja meg a lehetőséget a folyó és az intézmények attraktív 

kapcsolatához. A terv a hivatkozott kormányrendeletnek megfelelve biztosítsa, hogy 

a hullámtér teljesítse elsődleges funkcióját: az áradások gyors levezetését. 
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Szabályozási terv és HÉSZ módosítás: 

A tömbfeltáró utak helyét módosítani kell, annak érdekében hogy a meglévő utcák 

mentén építési tilalomra, előrehozott kisajátításra ne legyen szükség. 

Lehetővé kell tenni a Petőfi parki vendéglátó létesítmény bővítését és a napelem-

farm 

elhelyezését. 

 

4. Rendezési feladat 

Marospart: 

A területre – mintegy 22 ha – részletesebb szabályozási tervet kell készíteni a 

21/2006.(I.31.)Korm. rendeletnek megfelelően. A terv a vízgazdálkodási övezet 

alövezeteként sorolja építési övezetekbe a tömböket. A 2010-ben elkészült 

részletes vizsgálatokból kiindulva állapítsa meg a telkek beépítési módját. A 

tervezési terület rahabilitációja és revitalizációja érdekében alkalmazza az Étv. 17.§-

ban felsorolt „A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos 

jogintézmények”-et, különösen a telekalakítás, az elővásárlási jog, a kisajátítás, 

útépítési és közművesítési hozzájárulás és a településrendezési kötelezés 

szabályait (Étv.23.;24.;25.;26.;28.;29.§). A szabályozási terv vegye figyelembe a 

„Marospart rehabilitáció” épülő első ütemének létesítményeit (Partfürdő). 

 

Szabályozási terv és HÉSZ módosítás: 

A tömbfeltárásokat ütemezni kell. A Verebes utcában a tömbfeltáró út helyét úgy 

kell módosítani, hogy az utcák mentén építési tilalom ne maradjon.  

Az Ó-szegedi út mögötti tömbbelső beépítésére csak nagyobb távlatban, a térség 

belvízrendezése után kerülhet sor, ezért a terület részletes szabályozását törölni 

kell.   

A HÉSZ 22.§-át (Közpark övezet) úgy kell módosítani, hogy a Petőfi parkban lévő 

vendéglátó létesítmény a feltétlen szükséges mértékben bővíthető legyen. 

A „Különleges övezet” –be sorolt szeméttelep megnevezését módosítani kell 

(Naperőmű-telep). 

 

A terv az alábbi munkarészeket tartalmazza: 

 I. Jóváhagyásra kerülő munkarészek 

•••• Szabályozási terv 
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•••• Módosított szabályozási tervlapok 

•••• Sajátos építési szabályok és kötelezések (HÉSZ) 
II. Alátámasztó munkarészek 

• Környezetalakítási javaslat 
„Marosparti rehabilitáció”-hoz készült tervek: 

• Marosház, Csónakház engedélyezési tervei 
 2010-ben elkészült munkarészek: 

• Beépítési és épületállag – vizsgálat 
• Tulajdonosi vizsgálat 

• Közművesítési, partrendezési terv 

• Zöldterületi, tájvédelmi javaslat 

 

5. A tervkészítés várható hatása 

A részletesebb szabályozási terv alapján a Marosparti üdülőterületen megvalósuló 

létesítmények, a kialakuló főtér és parti sétány a sajátos jogintézmények 

(helyrehozatali kötelezettség, telekalakítás, elővásárlási jog) alkalmazásával 

fokozatosan javítja a terület presztízsét, növeli az idegenforgalmat, a közösségi 

létesítmények látogatottságát, csökkenti az árvízi veszélyeztetettséget. 

A tömbfeltárások felülvizsgálatával csökken az építési tilalommal érintett telkek 

száma, a közművesített utcákban a tilalom alól felszabaduló telkek beépülhetnek. 

A HÉSZ módosításával lehetővé válik a Petőfi parki vendéglátó létesítményben a 

hatósági előírások teljesítése, a felhagyott szeméttelepen pedig Naperőmű-telep 

létesítése. 

 

 

Szeged, 2011. november.      

 Takács Máté   

         vezető tervező   
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Emlékeztető 

Makó, szabályozási terv módosítás és a Maros parti üdülőterület részletesebb 

szabályozási tervének munkaközi bemutatásáról 

 

Jelen vannak:  

A Megrendelő részéről:  Novák István városi főépítész 

    Varga Imre csoportvezető 

    Tóth Eliza referens 

A Tervező részéről:  Takács Máté vezető tervező 

 

Tervező ismertette tárgyi munkák koncepcionális és szabályozási javaslatait az 

alábbiak szerint: 

1) Az Ó-Szegedi úttól É-ra eső kertség tartalék Kertvárosi beépítésű területre 

módosul, így az utcák menti építési tilalmak megszűnnek. 

2) A Verebes utca – Szúnyog utca közötti tömbbelső feltáró útja a belső dűlőútról 

nyílik, így a 10711 hrsz-ú ingatlan Verebes utcai része beépíthetővé válik. 

3) A Petőfi parkban lévő vendéglátó létesítmény bővíthetőségét a javasolt HÉSZ –

módosítás biztosítja. 

4) A volt „Szeméttelep” (Sz) megnevezése „Naperőmű telep”-re (Ne) változik. 

5) Maros parti üdülőterület részletesebb szabályozási javaslata az alábbi főbb 

elvárásokra ad választ: 

a.) az üdülőterület főútvonalának „utcaképe” rontja a folyamatban lévő 

hullámtéri rehabilitáció környezetjavító hatását, idegenforgalmi vonzását. 

A kialakult helyzeten alapvető változást csak évtizedek alatt, kitartó 

hatósági munkával, önkormányzati költségvállalással, és az üdülő 

tulajdonosok közreműködésével lehet elérni. A terv 3 db épület esetében 

bontási, 6 db épületnél helyrehozatali – felújítási kötelezést javasol. A 

főútvonal mentén és a strand környékén 32 db telek előkertjében 

beültetés-kötelezéssel lehet az utcaképet javítani. 

b.) a Dél-alföldön egyedülálló hullámtéri rekreációs területnek nincs méltó 

központja, a meghatározó környezeti értékek – hullámtéri erdő, Maros part 

– és a közösségi létesítmények – Partfürdő, Maros-ház, Napközis tábor, 

Csónakház – között hiányzik az attraktív kapcsolat, a kohéziós erőtér. A 

terv az úthálózat kisebb mértékű módosításával a fürdő bejárata előtt 
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főtér, és egy három ágú sétány kialakítását javasolja a Partfürdő, a Maros-

ház, a Napközis tábor, a Csónakház és a Maros part összekötésére. 

Javaslatot ad a kerékpárút, a lovas- és gyalogos tanösvény átvezetésére. 

c.) a szabályozási terv a főutca és a főtér környékén kötelező építési vonalat 

javasol. A közművesítés, útburkolás lehetőségét a közterületek 4,0 m-ről 8 

m-re történő szélesítésével biztosítja. 

 

A tervismertetést követően jelenlévők az alábbi módosításokban, kiegészítésekben 

állapodtak meg: 

1) A Verebes utca mögötti tömbbelső módosított kiszolgáló útjai ne legyenek 

zsákutcák. 

2) A Maros parti üdülőterületen a beépítésre szánt területek lehetőleg ne 

csökkenjenek, a tömbök beépítését ütemezni kell. 

3) A várható költségek csökkentése miatt a 4 m-es utcák csak a legszükségesebb 

mértékben bővüljenek (általában 6,5 m-re). 

4) Az üdülőterület elején a tervezett „lombkorona-sétányt”, a csónakkikötő és a 

sójatér között az „Ingá”-t fel kell tüntetni. 

5) Az extrém sportok számára olyan területet kell kijelölni, ahol annak működése 

nem zavarja az üdülőket. 

 

Fentiek és a november 30-ig beérkező szakhatósági állásfoglalások 

figyelembevételével a terv továbbfejlesztésre – befejezésre – alkalmas. 

 

Makó, 2011. november 22. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: 

        ……………………………… 

          Takács Máté 

         vezető tervező 

 

 

 

 

 



 88

 



 89

 



 90

 



 91

 



 92

 



 93

 



 94

 



 95

 



 96

 



 97

 



 98

 



 99

 



 100

 



 101

 



 102

 



 103

 



 104

 



 105

 



 106

 



 107

 



 108

 

 

 



 109

 



 110

 



 111

 



 112

 



 113

 

4. MEGRENDELŐI, TERVEZŐI VÁLASZ 

a szabályozási terv módosítása és a Maros parti üdülőterület részletesebb szabályozási 

tervéhez érkezett előzetes szakhatósági állásfoglalásokra 

 
3.1. Nemzeti Közlekedési Hatóság – Légügyi 
 A tervkészítéshez hozzájárul, a további eljárásban nem kíván részt venni. 
3.2. Nemzeti Közlekedési Hatóság – Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 Észrevételt nem tett. 
3.3. Csanádalberti Képviselő testület 

 A tervkészítéssel egyetért. 
3.4. Hódmezővásárhely MJ város Polgármestere 
3.5. Észrevételt nem tett. 

3.6. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
3.7. A tájékoztatást köszönettel vettük. A településrendezési eszközök tervezett 

módosítása az elektronikus hírközlés létesítményeit nem érinti, ezért szakági 
munkarész nem készül. 

3.8. Földeák Község Polgármestere 
3.9. Észrevételt nem tett. 

3.10. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hmvhelyi, Makói Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete 

 A tájékoztatást köszönettel vettük. 
3.11. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 

A tájékoztatást és a figyelemfelhívást köszönettel vettük. A természet 
megőrzés szempontjait, a szomszédos Nemzeti Park védelmét a tervezés 
során figyelembe vesszük. 

3.12. HM Hatósági Hivatal  
Észrevételt nem tett, a további eljárásban nem kíván részt venni. 

3.13. Óföldeák Polgármesterétől 
A tervkészítéssel egyetért. 

3.1. Apátfalva község Polgármesterétől 
A tervkészítéshez hozzájárul. 

3.2. Magyar Bányászati és Földtani Hiv. Szolnoki Bányakapitányság 
A tájékoztatást köszönettel vettük. A településrendezési eszközök tervezett 
módosítása bányászati területeket, bányatelket, szénhidrogén vezetéket nem 
érint. 

3.3. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvéd., Term.véd., és Vízügyi Felügy. Természet- 
és Tájvéd. Osztály 

• A tervezett módosítások nem járnak az érvényes szerkezeti terv, a 
területhasználat módosításával, így a környezeti hatások sem változnak, 
ezért környezeti vizsgálat nem készül. 
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• Az övezeti besorolások nem változnak, a biológiai aktivitásérték is 
változatlan. 

• A tervezés során a hivatkozott rendeletek előírásait figyelembe vesszük, a 
terveket véleményezésre megküldjük az ATIVIZIG-nek. 

3.4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
A tájékoztatást köszönettel vettük. A terveket az ingatlan-nyilvántartási 
térképek felhasználásával készítjük el. 

3.5. Királyhegyes Község Önkormányzat Polgármestere 
A módosítással egyetért. 

3.16. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
A tájékoztatást köszönettel vettük 

3.17. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 
 A tájékoztatást köszönettel vettük. A kiegészítéseket a KÖI által szolgáltatott 

adatok alapján átvezetjük. 
3.18. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 
 A tájékoztatást köszönettel vettük.  
3.19. Tótkomlós Város Polgármestere 
 A tervmódosítással egyetért. 
3.20. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

 A tájékoztatást köszönettel vettük. 
 
 
 
Szeged, 2011. december 
 
 
 
 
  …………………     ……………… 
     Megrendelő        Tervező 
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A tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások: 
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7. MEGRENDELŐI VÁLASZ 
Makó város településrendezési eszközeinek módosításához 

érkezett szakhatósági állásfoglalásokra (Tömbfeltárások, 
Marosparti üdülőterület) 

 
1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 
 A megkeresést illetékességből áttette az NKH Útügyi, vasúti és Hajózási 

Hivatalához. 

2. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 Megállapította, hogy a tervanyag hírközlési munkarészt nem tartalmaz. 

A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

3. Királyhegyes Község Önkormányzat Polgármestere 

A módosítással egyetért. 

4. Nemzeti Közlekedési Hatóság – Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

5. HM. Hatósági Hivatal 

A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hmvhelyi, Makói Kistérségi 

Népegészségügyi Intézete 

A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

7. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 

A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

Fenntartja az előzetes állásfoglalását(306/2012.), amelyben csak tájba illő 

épületek engedélyezését javasolja. 

8. Csanádalberti Község Képviselő-testületi jegyzőkönyv kivonata 

A módosítással egyetért. 

9. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 

10. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

A Tervező a Szabályozási terveken feltünteti a kért szöveget: „Készült az állami 
alapadatok felhasználásával” 

11. Szolnoki Bányakapitányság 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 
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A Tervező a bányatelek határokat a terveken feltünteti. 

 

12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 

13. Óföldeák Polgármesterétől 

 A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

14. Földeák Község Polgármestere 

A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

15. Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 

- Az Ószegedi úttól É-ra eső beépítetlen területekre a módosított 

területrendezési terv szerint építési tilalom van, így ott pince sem építhető. 

- A vízjárta területeket a hatályos területrendezési tervek tartalmazzák. 

- A 209/2011(X.12.)Korm.sz. rendeletet a Tervező figyelembe vette: 

a terv újonnan beépítésre szánt területeket nem jelöl ki a hullámtérben a nagyvízi 

medret természeti területként kezeli. 

- üdülőterületet nem sorol át lakó-, vegyes vagy gazdasági övezetbe. 

16. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvéd. Ig. 

 A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

 A tájékoztatást köszönettel vettem. 

17. Apátfalva Község Önkormányzat 

A módosítással egyetért. 

18. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 

- A nagyobb távlatban kertvárosi beépítésre szánt területen semmilyen 

építmény elhelyezését nem javasoljuk. 

- A Tervező a kialakult, beépítésre szánt területek övezeti jelét úgy módosítja, 

hogy az utaljon a hullámtéri elhelyezkedésre (pld. Üüh = hullámtéri 

üdülőházas üdülőterület) 

- Tervező a hiányzó övezeti jeleket pótolja 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 

19. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Ir. 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 

- A 213. sz. régészeti lelőhely kiterjedését a Tervező a KÖI-től kapott 

adatoknak megfelelően javítja. 
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20. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvéd., Term.véd., és Vízügyi Felügy. Természet- 

és Tájvéd. Osztály 

A tájékoztatást köszönettel vettem. 

- A Marosparti üdülőterület évtizedek óta belterületi beépítésre szánt terület, 

mint ilyen a 21/2006(I.31.) és az azt módosító 209/2011(X.12.)Korm. 

rendelet szerint is beépíthető érvényes szabályozási terv alapján. A még 

üresen álló telkekre az építési tilalom elrendelése határidőhöz kötött 

Kártalanítási kötelezettséggel jár. A kártérítést az Önkormányzat nem tudja 

felvállalni. A Natura 2000 terület jelölésekor az érvényes területrendezési 

tervek alapján a telkek jogszerűen beépíthetők voltak. 

- A hullámtérbe kerülő épületek esztétikai megjelenésének érvényesítése a 

városi főépítész feladatkörébe tartozik. 

- A tervet az ATIKÖVIZIG is véleményezte, a Tervező külön egyeztetést is 

kezdeményezett. 

21. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 A tervekkel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

22. Tótkomlós Város Polgármestere 

 A módosítással egyetért. 

23. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőség 

 A tájékoztatást köszönettel vettem. 

 A Tervező a keresztszelvényt módosítja. 

24. Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke 

 A tájékoztatást köszönettel vettem. 

 
 

 

Makó, 2012. augusztus  

 

 

        …………………………………… 

         Megrendelő 
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