1.2. TERVELŐZMÉNYEK, A MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT)
országos övezeteket, területfelhasználási kategóriákat és közlekedési fő elemeket határoz
meg. Az OTrT 4.§ (3), (4) bek. alapján az országos területfelhasználási kategóriák és az
országos övezetek határait a megyei területrendezési tervekben kell pontosítani. KomáromEsztergom Megye Területrendezési Terve tartalmazza az országos területfelhasználási
kategóriák és az országos övezetek határait, ezen belül az országos ökológiai hálózat határait,
amelyek az aktuális adatszolgáltatások és hatályos jogszabályok figyelembe vételével a
község településrendezési tervében, a hiteles kataszteri térképek és földnyilvántartás
segítségével tovább pontosíthatók.
Országos Területrendezési Terv
A 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv (későbbiekben:
OTrT) Országos Szerkezeti Terve alapján Süttő közigazgatási területének nagy része
erdőgazdálkodási térségbe tarozik, kisebb része mezőgazdasági térségbe és települési
térségbe. A területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokat az OTrT 6. §-a
tartalmazza, melyek a következők:
„6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és
megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség
kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező
települések kivételével – városias települési térség nem jelölhető ki;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába
kell sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések
kivételével – városias települési térség nem jelölhető ki;
…
d) a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki
települési térség kategóriába kell sorolni;
…”

Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete
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Süttő a következő öt, OTrT-ben meghatározott térségi övezet által érintett:

Az országos ökológiai hálózat övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
A térségi övezetekre vonatkozó előírásokat az OTrT V. és VI. fejezete tartalmazza.

Az országos ökológiai hálózat övezetének vonatkozó részlete

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének vonatkozó részlete
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Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének vonatkozó részlete

A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezetének vonatkozó részlete

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetének vonatkozó részlete
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Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve (Teampannon Kft.)
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervét (későbbiekben: KEMTrT) a megyei
közgyűlés a 22/2005. (IX. 29.) számú Kgy. rendelettel hagyta jóvá.
Térségi szerkezeti terv
KEMTrT Szerkezeti Tervében Süttő közigazgatási területe három térségbe van sorolva:
- erdőgazdálkodási térség (a közigazgatási terület több mint fele tartozik ide),
- külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség,
- hagyományosan vidéki települési térség.

A KEMTrT Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete
A KEMTrT alapján az előforduló területfelhasználási kategóriákra vonatkozó legfontosabb
előírások a következők:
„6.§
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85 %-ban erdőterület kategóriába kell
sorolni;
…
c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75 %-ban mezőgazdasági terület
kategóriába kell sorolni;
…
f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével
bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
…”
A megyei területrendezési terv a település külterületének mintegy 67 %-át erdőgazdálkodási
térségként, a maradék részét külterjes hasznosítású mezőgazdasági térségként határozza meg.
A belterületet és Bikol puszta területét hagyományosan vidéki települési térségként határozza
meg a megyei szerkezeti terv.
A megyei terv a település belterületén áthaladó 10.számú főút mentén országos jelentőségű
kerékpárút nyomvonalát jelöli.
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A védelmi övezetek szabályozása szerint:
A KEMTrT alapján Süttő közigazgatási területét a következő térségi övezetek érintik:
 Országos ökológiai hálózat övezete
 Komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete
 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
 Tájképvédelmi területek övezete
 Csúszásveszélyes területek övezetével érintett települések közigazgatási
területe
 Vízeróziónak kitett terület által érintett települések közigazgatási területe
 Honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezete
A község területének mintegy 60%-a - a Gerecséhez tartozó területek és a Duna és a part
menti ártéri területek kisebb nagyobb szélességben - az Országos ökológiai hálózathoz tartozó
terület. A külterületnek az országos jelentőségű Gerecsei Tájvédelmi Körzethez tartozó
területei és a Duna a parti területekkel az ökológiai folyosó övezetének részét képezik. Az
ökológiai hálózat területén a tervmódosítás nem jelöl ki új beépítésre szánt területet, és az
ökológiai hálózat természeti értékeit veszélyeztető területfelhasználás változtatást sem
tartalmaz.
A belterülettől délre lévő kisebb külterületi rész lábatlani területekkel egy egységben,
valamint a település DNY-i sávja a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezetének része. A süttői bánya területe az övezetet nem érinti
A vízeróziónak kitett területek övezetébe tartozik a település déli kétharmadnyi területe.
A község belterületétől délre lévő zártkerti területek, Bikol puszta beépített környezete és a
Bikoli Felső dűlő és a tőle É-ra lévő Feketehegyi dűlő területe a csúszásveszélyes területek
övezetébe tartozik. Az övezetben beépítésre szánt terület és bánya nem jelölhető ki, aminek a
településszerkezeti terv változtatásai megfelelnek.
A tájképvédelmi területek övezete a település egész területét érinti. A tervmódosítások nem
okoznak tájképvédelmi konfliktusokat.
A süttői kőbányák területe a térségi tájrehabilitációt igénylő területek övezetébe tartozik. A
bányaművelés a bánya jóváhagyott rekultivácós tervével összhangban folyik.
A település idegenforgalmi-turisztikai potenciálja miatt a Natúrparkok tervezett területeinek
övezetébe, valamint egyéb térségi kapcsolatai miatt a Borvidéki területek által érintett
települések övezetébe tartozó település.
Süttő területe a Komárom-Tatabánya-Esztergom légszennyezettségi zóna által érintett
települések és a Nitrátérzékeny települések övezetébe tartozik.
A Duna menti interregionális közlekedési folyosó Süttő területét is érinti.
A település területe a Duna menti településsor részeként a Duna menti komplex
térségfejlesztési program készítésére kijelölt területek övezetébe tartozik.
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Országos ökológiai hálózat övezete

Komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
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Tájképvédelmi területek övezete

Csúszásveszélyes területek övezetével érintett települések közigazgatási területe

Vízeróziónak kitett terület által érintett települések közigazgatási területe
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Honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezete

SAJÁTOS MEGYEI TERÜLETI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Borvidék által érintett települések

8

Térségi ökológiai folyosók

Komárom-Tatabánya-Esztergom légszennyezettségi zóna által érintett települések

Nitrátérzékeny települések
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TERÜLETRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSI JAVASLATOKRÓL SZÓLÓ TERVLAPOK

Natúrparkok tervezett területével kapcsolatos intézkedések

Településhálózati csomópont intézkedési javaslatával érintett területek

Duna menti komplex térségfejlesztési program készítésére kijelölt területek
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVEKKEL

TERV-MÓDOSÍTÁS

ÖSSZHANGJA

A

TERÜLETI

A megyei területrendezési terv megyei településszerkezeti térségei

A KEM TrT településszerkezeti
térségei

Terület (ha)

Hagyományosan vidéki
települési térség

137,2409

Külterjes mezőgazdasági térség

811,1899

Erdőgazdálkodási térség

2305,6510

Vízgazdálkodási térség

143,4497

Közlekedési térségi terület

57,1466

Közigazgatási terület összesen

2011. évi
tervmódosítás
által igénybe vett
területi tartalék
(ha)

18,5242

3434,6269

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a Településszerkezeti terv tervezett módosítása a KEM
TrT előírásaival összhangban van, a beépítésre szánt területek fejlesztéséhez a TrT szabályozása
szerinti területi tartalékok rendelkezésre állnak.
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