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BEVEZETÉS 
 

Csemő község településrendezési eszközei 2006-ban készültek. Az új 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítésének célja a 
jogszabályváltozásoknak és a megyei területrendezési tervnek megfelelő terv és 
szabályzat készítése, a külterületi szabályozás felülvizsgálata, a mai igényekhez 
igazítása. 
 

HELYZETFELTÁRÓ  MUNKARÉSZ 
 

1 . TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, CSEMŐ KÖZSÉG HELYE 
A TELEPÜLÉS-HÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 

Csemő község a Közép-Magyarországi régióban, Pest megye déli részén, Budapesttől 
70 km-re, az M5-ös autópálya és a 4-es út között félúton, a Ceglédi járásban fekszik. A 
Ceglédi járás területe 886,30 
m2, lakosainak száma 88.952 fő 
(KSH, 2013-as adat), a 
települések száma 12. Csemőt 
három város határolja: Cegléd, 
Nagykőrös és Bács-Kiskun 
megye határán Lajosmizse. 

A településnek Cegléddel és 
azon keresztül Budapesttel 
van intenzív kapcsolata, 
oktatási, kulturális, 
foglalkoztatási és igazgatási 
szempontból Ceglédhez 
tartozik. A másik három közeli 
város, beleértve Kecskemétet 
is, nem fejt ki jelentős vonzerőt 
Csemő felé. A kistérségi társulások elhalásával egy időben a szomszédos települések 
együttműködése is megszűnt. A Cegléd – Budapest irányon kívüli munkába- iskolába 
járás elenyésző mértékű, a bejárást önállóan oldják meg az érintettek. 

Helyközi autóbusszal Cegléd jól megközelíthető. Csemő területén több, 
kerékpártárolóval ellátott buszmegálló biztosítja a külterületen élők számára a 
faluközpont és Cegléd elérését. 

Közúton Cegléd és Nagykőrös az alsóbbrendű utakhoz kapcsolódó 441-es számú 
főútvonalon érhető el, mindkettő kb. 14,5 km-re Csemőtől. A település a 4. sz. főút és 
az M5 –ös autópálya között, mindkettőtől alig több, mint 10 km-re fekszik. Az M5-ös 
autópályán keresztül az M0 autópálya kb. 60 km-re, Budapest 85 km-re, Kecskemét 36 
km-re, Szeged 120 km-re, a 4. sz. főúton Szolnok 42 km-re található. 
Csemő területe 79,44 km2, lakossága 4.171 fő (KSH, 2015). 

forrás: jarasinfo.gov.hu 
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2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG 
RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
 

2.1. AZ ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2014) 
 

Az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatának mellékleteként elfogadta az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. Az OFTK előzményeit, az Országos 
Területfejlesztési Koncepciót (OTK) és az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005-
ben fogadták el. Az azóta eltelt időszak alapján megállapítást nyert, hogy a területfejlesztési 
politika céljai nem kellően érvényesültek és időarányosan sem teljesültek. 

Az OFTK megfogalmazza Magyarország helyét a világban, Európában, Közép-Európában, a 
Kárpát-medencében. Megállapítja az ország gazdasági jellemzőit, társadalmi erőforrásait, a 
környezeti hatásokat, a térszerkezeti folyamatokat (utóbbi vonatkozásában különös tekintettel 
Budapest és a vidéki országrész kapcsolatára, a roma népesség területi szegregálódásához 
vezető sorsára, valamint a határ menti térségek jellemzőire). 

Az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzései között meghatározza a nemzeti 
jövőképet, a hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzéseket, a középtávú (2014-2020) 
fejlesztési prioritásokat, a horizontális szempontokat és alapelveket, a fejlesztéspolitikától 
elvárható eredményeket. 

A Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok c. fejezet foglalkozik az életképes vidék 
kritériumaival, illetve a Vidéki térségek népességeltartó képességének növelésével. 

Beavatkozási területek: 

� a kialakult város-vidék kapcsolatok, illetve településstruktúra és a gazdálkodási hagyományok 
függvényében differenciált, integrált vidékfejlesztés, 

� a tanyás és aprófalvas térségek fejlesztése, valamint a leszakadó vidéki térségek, többek között 
a Cserehát, az Ormánság felzárkóztatása és a Tisza-völgy komplex fejlesztése, 

� a klímaváltozás hatásai által különösen érintett vidéki térségek (pl.: a Duna-Tisza közi 
Homokhátság) esetében növelnünk kell a térségek alkalmazkodó képességét. (E törekvés nem 
kizárólagosan a vidéki térségeket érinti, a kedvezőtlen klímahatások ellen a városainkban is 
védekezni kell.) 

A területpolitikai irányok fontos pontja a város-vidék együttműködése. A város-vidék 
együttműködést érvényesítő várostérségek a helyi szint alapegységei kellene, hogy legyenek. 

A városok és vonzáskörzetük egysége nem csak a város felől közelíthető meg. Város és környéke, a 
környező vidéki térségek kölcsönösen szolgáltatnak egymás számára. Jó esetben a város környéke 
kínál elsődleges helyszínt a városban élők rekreációjára, az általuk fogyasztott élelmiszer, vagy sok 
esetben akár iparcikkek előállítására. 

A fővárost és a Közép-magyarországi régiót egy városgyűrű öleli körbe, amely gazdasági 
központoknak is tekinthetők. A meghatározott prioritások és a meglevő gazdasági 
lehetőségek alapján városprofilokat kell kialakítani és megvalósulásukat támogatni. 
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Csemő funkcionálisan főként a környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodás 
területébe tartozik. A budapesti agglomerációs területén belülre esik, és a belső gyűrű városai 
között (Nagykőrös, Cegléd) terül el. Egyik fő célként a többközpontú térszerkezetet biztosító 
városhálózat-fejlesztését tűzik ki. A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat úgy 
alkothat egységes rendszert, ha a városkörnyéki falvak a lakó- és rekreációs funkciókon kívül 
szerepet játszanak a városok élelmiszerellátásában és az ökológiai hálózatok, a városon kívüli 
zöld gyűrűk, zöldfelületek biztosításában. Ehhez fejlesztéspolitikai feladatokat is 
felsorolnak. 

A főváros körüli belső városgyűrű városainak lehetséges kitörési pontjai: 

Kecskemét megújuló mezővárosként az iparát, mező- és élelmiszergazdaságát 
megújító modern, szolgáltató alföldi centrum pozícióját kívánja elérni húzóágazataira 
támaszkodva (autóipar, élelmiszeripar, elektronika) és olyan kitörési pontokkal, mint 
az innovatív iparágak, gép- és járműipar („Daimler City”), élelmiszeripar, logisztika, 
kulturális ipar. A térség kiterjed a közvetlen városi vonzáskörzeten túl is, pl. a 
Nagykőrös és Cegléd agrár-élelmiszeripari és közlekedési csomóponti potenciális 
logisztikai térségére. 

A területpolitika és a vidékfejlesztés szempontjai: átfogó stratégiára épülő 
vidékpolitikai fordulatra van szükség a város-vidék kapcsolatok megújításával, a 
falvak, tanyák gazdasági létalapjának megerősítésével, a vidék érték alapú fejlesztési 
lehetőségeinek felismerésével. 

forrás: OTK 
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A térkép alapján Csemő térsége a tanyás térségek és a homokhátság térségek 
kategóriájába is beletartozik. 

A Homokhátság komplex fejlesztése: 

A fejlesztéspolitika feladata: a 2001-2008 között működő Homokhátsági Speciális 
Célprogram folytatása, kiemelten a szárazságtűrő és alternatív növények termesztésbe 
vonása, az erre vonatkozó termesztési és fajtakísérletek, modellértékű tájgazdálkodási 
projektek megvalósítása, a vízgazdálkodás, a tájhasználat és a gazdálkodás 
összhangját megteremtő gazdálkodási rendszerek, agrotechnikai módszerek 
terjesztése. 

� a megváltozott éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gazdálkodási formák 
elterjesztése 

� a Duna és a Tisza vízgazdálkodási jellegű programjaihoz, beavatkozásaihoz 
illeszkedve a Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak átfogó rendezése, 
a táj -és környezetgazdálkodási szempontokkal összhangban 

� a belvízrendszerek felülvizsgálata, belvízelvezetés, a táji fenntarthatóságot 
veszélyeztető mértékben vízigényes kultúrák és ipari tevékenységek 
visszaszorítása 

� a területhasználat, a gazdálkodás és a vízgazdálkodás összehangolása, 
szükséges esetekben a terület-és gazdálkodási forma váltásának elősegítése 

� a népességmegtartást és a tájfenntartást biztosító agrár-és élelmiszergazdaság 
működésének biztosítása, bővítése, a speciális táji körülményeknek megfelelő 
korszerű technológiák használatának elősegítése 

forrás: OTK 
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� a tanyai gazdaságok fennmaradásának, piacra jutásának segítése, annak 
érdekében, hogy tájfenntartó és megélhetést biztosító szerepüket betölthessék. 

 

Tanyás térségek fejlesztése: 

A tanya – mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma – a magyar 
társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra 
visszatekintő része. Az elsősorban az Alföldre jellemző tanyák száma az elmúlt 
évtizedekben jelentősen lecsökkent, és a fennmaradó tanyák egy része is elvesztette 
hagyományos mezőgazdasági funkcióját. A tanyák épületállománya leromlott, 
infrastruktúrájuk fejletlen, közművekkel való ellátottságuk alacsony szintű. 
Külterületi jellegük miatt többségében nehezen elérhetők. A közbiztonsági problémák 
megoldása szintén kihívást jelent a tanyavilág számára. A rossz elérhetőség, valamint 
a kedvezőtlen demográfiai mutatók és szociális adottságok következtében a térség 
lakossága nehezen tud védekezni a klímaváltozás negatív hatásaival (pl. szárazságok, 
hőhullámok) szemben. Tanyás vidékeink ugyanakkor megfelelnek a fenntartható 
fejlődés, az integrált vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság Európában 
kialakult fejlesztési modelljének, és megfelelő fejlesztésekkel minden esély megvan 
arra, hogy a tanyarendszer korszerű formában megújuljon. 

Fontos cél a többközpontú fejlődés megteremtése. Emellett fontos a természeti 
erőforrások védelme, és a klímaváltozás hatásaival szemben sérülékeny területek – 
melyekhez Csemő területe is tartozik - felzárkóztatása. 

Pest megyével kapcsolatban az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg a 
Koncepció: 

� A gazdasági dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre 
építve a feldolgozóipari- és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, 
szolgáltatások fejlesztésére. Befektetés-ösztönzés, a tőkevonzó képesség 
javítása, az egyes térségek endogén erőforrásaira alapozva. A gazdasági 
húzótérségek innovációs- és versenyképességének javítása, az M0-ás 
körgyűrű és a Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak 
fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására 
kiemelten építve a KKV szektorra. 

� Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az 
együttműködések ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe 
helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás 
intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság 
igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása. 

� A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne 
Pest megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai 
adottságainak jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer 
fejlesztése, kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és 
vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, 
takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével 
együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és 
életminőséget biztosító tér kialakítása. 
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2.2.  DUNA-T ISZA KÖZI  HOMOKHÁTSÁG TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 

A partnerség erősítés céljából 2013-ban újraalakították a Duna-Tisza Közi 
Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsot, melynek területi lehatárolásába Csemő is 
beletartozik. 

Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megyék együttműködése példaértékű projekteket 
generálhat az éghajlatváltozással a Duna-Tisza közén jellemzően megjelenő 
kiszáradás problémájának kezelésére. A Fejlesztési Tanács működéséről nem lelhető 
fel dokumentum. 

2.3.  PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2030) 
 
2013. november. 29-i ülésén hagyta jóvá Pest megye közgyűlése a megye 
területfejlesztési koncepcióját, mely a jogszabályokkal összhangban megfogalmazza a 
megye hosszútávra szóló (14 év) horizontális céljait és átfogó célját, valamint 
nagytávra és nagytávon túlmutatóra (20-25 év) szóló jövőképét. 

Megkülönböztető erővel bír az a tény, hogy Pest megyei kistérségek (nem függetlenül 
Budapesttől) alkotják Magyarország egyetlen, a kistérségi (és megyei) határokat jelentős 
mértékben átlépő regionális innováció rendszerét. Különös tekintettel az 
Érd/Százhalombatta térségtől, Budaörs, Pilisvörösvár, Szentendre, Dunakeszi 
kistérségekig tartó vállalkozási övezetre, amelyben a technológiai vállalkozások, és egyéb 
tudás-intenzív üzleti szolgáltatások, valamint a képzett munkaerő koncentrációja található. 
A versenyképességi pólusokhoz, illetve vállalkozási övezethez képest markánsan eltérő 
lehetőségeket mutatnak Pest megye déli, dél-keleti kistérségei, sajátos versenyelőnyökkel és 
kihívásokkal, megoldandó problémákkal. 

� 
Pest megye szorosan kapcsolódik a fővároshoz, ugyanakkor közvetlenül az ország egészéhez 
is. A metropolisztérség kapcsolatrendszere összetett; valóban gerincét képezi az ingázó 
népesség, amely a megyében lakik és a fővárosban vállal munkát és fordítva. A gazdasági, 
kulturális és társadalmi kapcsolatok azonban jelentősen rétegzettebbek, mint azt korábban 
feltételezték. Ugyanakkor törékenyebb is, az elmúlt évtized megmutatta, hogy Vác, Aszód, 
Nagykáta és Cegléd kistérségeiben a feldolgozóipari munkahelyteremtésen alapuló fejlődés 
megtorpant, a gazdasági aktivitás leépülésével jól láthatóan megtört a helyi gazdaság 
integritása, és gyengültek a térségek közötti kapcsolatok is. Az integráció nem 
visszafordíthatatlan, és a „csapágyvárosok” kedvező hatása sem fejti ki hatását 
automatikusan. 

� 
Átlag alatti vállalkozássűrűség jellemzi a Szobi, Nagykátai, Ceglédi, Aszódi, Monori, 
Gyáli, Dabasi kistérségeket. Ezekben a kistérségekben magasabb a mezőgazdaság, ipar és 
építőipar aránya, alacsonyabb a szolgáltató szektor aránya. Különösen Cegléd, Nagykőrös, 
Abony térségére jellemző a hagyományos mezőgazdaság és élelmiszeripar útkeresése. Mivel 
ezek a térségek Pest megyén belül nem megfelelő közlekedési kapcsolattal rendelkeznek, 
ezért elmaradtak a külföldi működő tőke beruházások is. 

Miután a koncepció meghatározza Pest megye 20 évre előrevetített pozícióját, 
bemutatja a megye lehetséges jövő forgatókönyveit, azaz a „Tendencia”, az „Idill”, a 
„Középpontban az Alkotó”, illetve az „Alapvető fordulat” forgatókönyveket. 
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Pest megye területfejlesztési koncepciója nem egyetlen forgatókönyvre épít. A 
szcenáriók között ugyanis részben átfedés van egyrészt a forgatókönyvek által vizsgált 
jelenségek tekintetében, másrészt azért, mert a megyei koncepció értékválasztása a 
gazdasági és társadalmi kihívások széles körét érinti. 

A forgatókönyvek a következő megállapításokkal kapcsolódnak Pest megye 
jövőképéhez: 

� Pest megye fejlődése érdekében indokolt a beavatkozás, mely azt jelenti, hogy 
aktív területfejlesztésre van szükség, de jelenti azt is, hogy az eddigi 
gyakorlattól eltérő fejlesztéspolitikára; 

� a gazdaság és a közösségek, valamint a társadalmi kohézió aktív támogatása 
nem eredményezi automatikusan azt, hogy Pest megye a lehető legteljesebben 
kihasználja az egyébként jónak tekinthető területi és humán adottságait; 

� beavatkozás nélkül a területi különbségek növekednek; vagy a területi 
kohézió csak azon az áron valósítható meg, hogy a nemzetgazdaság és/vagy 
a metropolisztérség összteljesítménye a lehetőségtől elmaradóan növekszik, 
sőt, akár csökkenhet is. 

A belső integritás megteremtése és humán környezet minőségi javítása mellett a 
metropolisztérség újragondolásra is szükség van ahhoz, hogy megteremtsük a 
dinamikus növekedés és a növekedés szétterülésének egyidejű feltételeit. E változás 
nélkül nagy a veszélye, hogy a közösségek – a „vidék” – fejlesztése befelé forduló 
gazdaságot hoz létre, és/vagy tovább erősíti a rövid távú eredményekért, fejlesztési 
forrásokért folytatott versenyt. 

Megállapítható, hogy Pest megye érdekében szükséges a területi kohézió erősítése. A 
kohézió mellett azonban a növekedési potenciált is meg kell teremteni A széles humán 
intézményi- és gazdasági háttéren alapuló helyi- és térégi integritás együtt teremtik 
meg a fenntartható növekedés alapjait ugyanez fordítva is; az integráció sem lehet 
eredményes, ha a közösségek nyújtotta életminőség, a metropolisztérség belső 
piacának fejlettsége, illetve a humán intézményrendszer minősége nem teremti meg 
az endogén fejlődés alapjait. 

A forgatókönyvek alapján levonható fontos következtetés éppen az, hogy a 
növekedést és a munkahelyteremtést, valamint a területi és társadalmi kohéziót össze 
lehet kapcsolni, azaz nem feltétlenül konkurensek; sőt, az életminőséget, a biztonságot, 
a bizalmi tőkét, vagy éppen az „önmegvalósítást” támogató erőfeszítések 
hozzájárulhatnak a növekedési potenciál bővítéséhez. 

Fontos következtetés az is, hogy Pest megye jövőképe nem lehet „védekező”; a 
forgatókönyvek megállapításai alapján a területfejlesztés célja nem lehet kizárólagosan 
a jelenlegi állapot megőrzése, a jelenlegi munkahelyek megtartása, az infrastruktúra 
karbantartása, a vállalkozások piacvédelme, mert, ha mindez megtörténik, a megye 
viszonylagos pozíciója akkor is szükségszerűen megváltozik a külső környezet 
változásának, valamint a belső folyamatoknak köszönhetően. Szinte bizonyosan 
tovább nő például a mobilitás, elkerülhetetlenül fejlődnek az európai közlekedési 
kapcsolatok, a kereskedelem, tovább erősödnek a feltörekvő kelet-európai és globális 
versenytársak – országok, illetve metropolisztérségek. 

A forgatókönyvek bemutatják, hogy több alternatíva csak addig jelent megoldást az itt 
élő emberek igényeire, amíg nem veszünk tudomást e változásokról. Pest megye 
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azonban képes lépést tartani a változó környezettel, melynek alapvető feltétele: a 
mostaninál lényegesen nagyobb hatékonyság és annak folyamatos fejlesztése a 
gazdaságban, a természeti erőforrások felhasználásában, a térszerkezetben, a 
közösségek működésében és különösen az érdekeltek közötti együttműködésekben a 
helyi gazdaság és az endogén erőforrások nagyobb kihasználása, valamint az 
életminőséget és az emberi erőforrásokat meghatározó intézmények és szolgáltatások 
fejlesztése mellett. A hatékonyság teremti meg a feltételét annak, hogy az itt élő 
embereknek és az itt működő vállalkozásoknak a megye lényegesen többet nyújtson, 
pontosabban „többet, jobban, kevesebből”. Ezt a hatékonyságot pedig nem elsősorban 
a fejlesztésre fordított források mennyisége határozza meg, de még csak nem is a 
humán környezet fejlesztése, hanem az emberek áramlása és a tudás megosztása. A 
metropolisztérség ezért sarkalatos része Pest megye jövőképének. A Budapest, Pest 
megye és a „csapágyvárosok” alkotta metropolisz, amely nem döntés kérdése, hanem 
természetes fejlődés eredménye; az itt élő emberek mobilitása és kapcsolatrendszere 
hozta létre. 

A forgatókönyvek rámutatnak arra, hogy Pest megye számára nem csak alapvető 
érdek, de valóságos lehetőség is, hogy ez a viszony kiegyensúlyozott legyen és 
hálózatos, a növekedés térségi csomópontjaival. Legyen szó kézművesiparról, 
mezőgazdaságról, vagy a hightech iparágak fejlődéséről, a többközpontú 
metropolisztér és az összekapcsolódó városhálózat az, amely az emberek, közösségek 
ás vállalkozások igen széles rétegei számára képes hozzáférhetővé tenni a tudást, az 
innovációt és a kreatív alkotóerőt; és így fenntartható módon alapozza meg a 
növekedést, és annak területi kiegyensúlyozott szétterítését. 

Pest megye területfejlesztési koncepciójának Cegléd környékére vonatkozó 
megállapításai: 

Kistérségi tematikus hangsúlyok Pest megye turisztikai fejlesztésében: Cegléd: egészség-és 
aktív turizmus. 

� 
Pest megye egyes kistérségeiben olyan minőségi változások történtek, amelyek csak részben 
magyarázhatóak a gazdasági és pénzügyi válság közvetlen hatásaival. A térségek egy 
részében már korábban is hiányoztak a növekedés feltételei, illetve folyamatosan romlott az 
életminőség. Más térségekben (Aszódi, Ceglédi kistérségek), korábban kedvező tendenciák 
fordultak meg, a települések minden erőfeszítése, s általában kedvezőnek tekintett 
adottságok ellenére (gyorsforgalmi út megléte, vagy az oktatási rendszer viszonylagos 
fejlettsége). 

� 
Pest megye fejlesztésének kiemelt célja a hátrányos helyzetű, leszakadó Szobi, és Nagykátai, 
valamint a fejlődésében elakadt Ceglédi, Aszódi és Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatása, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás növelése. 

� 
Dél-Pest megye: Cegléd –Nagykőrös térségében az elmúlt évtizedekben az Albertirsa –
Cegléd –Nagykőrös városok közötti tanyás térségek számítottak „kedvezőtlen 
adottságúnak”. A legutóbbi évek változásai, a térségi foglalkoztatásban jelentős szerepet 
játszó vállalkozások eltűnése, a feldolgozóipar leépülése a helyi gazdaságok megújulásának 
elmaradása miatt olyan helyzet alakult ki, amely miatt a térség egésze – Pest megye déli 
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határmenti térsége–átfogó és a szomszédos megyék térségeivel összehangolt fejlesztésre 
szorul. 
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forrás: Pest Megyei Területfejlesztési koncepció 

A Pest megye településeiben élők ellátását biztosító településközpontok térbeli 
rendszere sajátosan Pest megye főváros körüli elhelyezkedésének figyelembevételével 
alakul: 

Csemő Ceglédhez, mint kiemelt szerepkörű központhoz (és egyben járásközponthoz) 
kötődő település. (Nagykőrös, mint térségi és agglomerációs központ jelenik meg.) Az 
ábrán is látható, hogy Csemő jövőképe, tervezése során nem hagyható figyelmen kívül 
a szomszédos Bács-Kiskun megye, annak is elsősorban megyeszékhelye, a városi 
szolgáltatásokkal jól ellátott Kecskemét hatása a településre. 

A koncepció a vidékfejlesztés célterületei, a lemaradó térségek közé sorolja Csemő 
területét, ami előnnyé is kovácsolható, amennyiben jó elképzelésekkel, tervekkel fejlesztési 
támogatási forrásokhoz lehet jutni. 
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forrás: Pest Megyei Területfejlesztési koncepció 

 

A koncepció szerint a megújuló energiahordozók termelése szempontjából Csemőnek 
jó lehetőségei vannak: mind a szél-, mind a geotermikus, a napenergia és a biomassza 
előállítás célterületei közé sorolt: 
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2.4.  PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI  PROGRAMJA (2014-2020) 
 

Míg a területfejlesztési koncepció a megye hosszútávra szóló horizontális céljait és 
átfogó célját, valamint nagytávra és nagytávon túlmutatóra szóló jövőképét 
fogalmazza meg, addig a területfejlesztési program középtávra (7 évre) szól. 

Pest megyei területfejlesztési koncepciójának célrendszere három átfogó célt határoz 
meg, ezek: a gazdaság dinamizálása, a társadalmi megújulás és a térszerkezet 
fejlesztése és kiegyensúlyozása. Több pólustérséget is kijelölt, melyek élenjárnak 
bizonyos szegmensek terén. A koncepció rögzíti a leszakadóban lévő térségeke: átlag 
alatti vállalkozássűrűség jellemzi a Szobi, Nagykátai, Ceglédi, Aszódi, Monori, Gyáli, 
Dabasi kistérségeket. Ezekben a kistérségekben magasabb a mezőgazdaság, ipar és 
építőipar aránya, alacsonyabb a szolgáltató szektor aránya. Különösen Cegléd, 
Nagykőrös, Abony térségére jellemző a hagyományos mezőgazdaság és 
élelmiszeripar útkeresése. Mivel ezek a térségek Pest megyén belül nem rendelkeznek 
megfelelő közlekedési kapcsolattal, ezért elmaradtak a külföldi működő tőke 
beruházások is. A hátrányos térségekre általánosan igaz, hogy a munkaerő jelentős 
része alacsonyan iskolázott, vagy elavult képzettséggel rendelkezik. Ezt a folyamatot 
erősíti, hogy mivel a piacképes képzettséggel rendelkezők elvándorolnak a 
településekről, tovább csökken az aktív keresőképes lakosság aránya. A folyamat a 
települések demográfiai megújuló képességének esélyét is visszaveti. A leszakadás 
irányába mutató folyamatokat a helyi erőforrásokra alapozva, célzott módon kívánja 
megállítani Pest Megye Önkormányzata. Meghatározásra került a leginkább érintett 5 
térség. Ezek közé tartozik a Cegléd környéki térség is. A lemaradásban levő 
kistérségek komplex fejlesztésére intézkedéseket határoznak meg (a gazdasági-
társadalmi felzárkóztatásra). 

A ceglédi kistérségben öt olyan kitörési pontot fogalmaz meg a program, melyek 
segíthetnek újrapozícionálni a kistérség gazdaságát: 

1. az agrár, -öko potenciálra épülő feldolgozóipar fejlesztése; 
2. a rekreációs, regenerációs egészségmegőrzés keretfeltételeinek erősítése; 
3. vállalkozások nagytérségi kapcsolatának megerősítése; 
4. az oktatás, szakképzés képzési struktúrájának megújítása; 
5. a helyi kultúra-, és közösségek fejlesztése. 

A Cegléd térségének adottságaira és termelési hagyományaira épülő mezőgazdaság 
megújítása a környezeti feltételeknek megfelelő tájhasználat kialakításával, a környező 
agrár innovációs és tudásbázisok1 tapasztalatainak felhasználásával valósulhat meg az 
agrár, öko potenciálra épülő feldolgozóipar kialakítása, fókuszáltan a fiatal gazdák 
bevonásával. A hagyományos termékstruktúrán túl új, piacképes, innovatív termékek 
gyártásának ösztönzése, különösen a speciális (bio-, funkcionális, egészséges 
élelmiszer) szegmensben, kihasználva a fogyasztói trendeket. A feldolgozóipari 
kapacitás fejlesztésével új termékek előállítása, nagyobb mennyiségű alapanyag 
feldolgozása hatékonyabban mehet végbe. Szükséges komplex termelői rendszerek 
felállítása, a termelők összefogása az élelmiszeripar alapanyaggal történő ellátása 

                                            
1 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) – Ceglédi Kutatóállomás 
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érdekében, valamint ehhez kapcsolódóan modern technológia kerül kiépítésre, pl. 
hévíz felhasználása a kertészetekben. 

A rekreációs, regenerációs egészségmegőrzés keretfeltételeinek erősítése a kistérség 
rendkívül gazdag termálpotenciáljának felhasználásával az egészségmegőrzés, 
egészséges életmód programok erősítésén keresztül valósulhat meg. A vízkincsre 
épülve újulhatnak meg Abony, Albertirsa, Ceglédbercel, Cegléd, Nagykőrös 
fürdőintézményei, valamint bővülhetnek szolgáltatásaik. Meg kell valósulnia a 
gyógyfürdők specializációjának. A gyógy-tényezőre alapozva a rekreációs, 
regenerációs és rehabilitációs gyógyítás is előtérbe kerül a Ceglédi Kórház, illetve a 
Nagykőrösi Rehabilitációs Rendelőintézet infrastruktúráján keresztül. A kínálatot az 
öko-, aktív, kulturális, kerékpáros-és lovas turizmus színesíti, melyek fejlesztése a 
meglévő kapacitások és ehetőségek bővítésére törekszik, összhangban a kulturális 
vidékfejlesztés programjával és kiemelten a szellemi kulturális örökség védelmével, a 
helyi értéktárakkal kapcsolatos, a magyar szellemi értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényben megfogalmazott törekvésekkel. 

A ceglédi vállalkozások nagytérségi kapcsolatának megerősítése fejleszthető a 
beszállítói kapcsolatok javulásával, hiszen a fontos közlekedési folyosók mentén fekvő 
kistérség több gazdasági-ipari körzethez is csatlakozhat, illetve kapcsolhat össze: 
Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét (Szeged) tengely mellett Budapest-Ferihegy-Cegléd-
Szolnok folyosó is komoly potenciált hordoz magában, különösen annak tekintetében, 
hogy országos jelentőségű főútvonalak, autópályák (tervezett M4-M8) és vasúti 
vonalak (tervezett V0) csomópontja a térség. Kiemelkedő logisztikai potenciálja 
(Budapest keleti kapuja) összehangolásával a helyi vállalkozások ipari-gazdasági 
övezetek termelési rendszereire fűződhetnek fel beszállítóként (járműipar, gépgyártás, 
elektronika), illetve együttműködések ösztönzésével (klaszterek) nagyvállalati 
befektetéseket hozhatnak a térségbe. Ennek érdekében fejlesztésre kerülnek a térség 
ipari területei, telephelyei. 

A Ceglédi kistérségben fontos az oktatás, szakképzés képzési struktúrájának 
megújítása. Az alap-és középfokú oktatás, valamint a szakképzés átalakítása a térségi 
specifikumokra (pl. agrárium, turizmus, logisztika, informatika) reagálva történik 
meg, így a piaci-vállalati igények is kielégíthetők. A fejlesztés keretében a tananyagok 
modernizálása, igények szerinti alakítása mellett a gyakorlati képzések feltételei 
kerülnek fejlesztésre, többek között vállalati-iskolai együttműködések keretében, 
aminek célja a duális, gyakorlatorientált képzés meghonosítása. Az intézményi 
struktúra is megújul, szem előtt tartva a népesedési trendeket. 

A helyi kulturális, sportolási, szórakozási lehetőségeinek javításával a fiatalok és akár 
idősebbek lehetőségei, életkörülményei jelentősen javulnak, csökken a térségből 
elvándorló képzett és fiatal szakemberek száma. A közösségi párbeszéd gyakorlására, 
a közösségi és szabadidős programok szervezésére, a kulturális rendezvények 
megtartására a megfelelő kínálatot biztosítani szükséges. Az egészséges életmód 
szempontjából fontos rendszeres testmozgás feltételeinek megteremtése is kialakul, 
növekszik a kistérség életszínvonala. 
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2.5.  A  CEGLÉDI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI  KONCEPCIÓJA (2010) 

A Ceglédi kistérség jövőképe, hogy hosszú távon a belső erőforrások erősítése mellett, 
versenyképes, fejlődő kistérséggé váljon: 

� a települések virágosak, por és szennyezés mentesek, tiszták és rendezettek 
� az ipari parkok vonzzák a befektetőket, a kis- és közepes vállalkozások stabilak 
� a lakosság szociális- és egészségügyi szakellátása teljeskörűen megoldott 
� helyben maradási programok megvalósításával, szakképzett pályakezdők alkalmazásával, 

valamint felkészült szakemberek betelepedésével biztosított a közösségi, gazdasági 
fejlődés és a fiatalok szívesen vállalnak munkát szülőföldjükön 

� a családi gazdaságok jövedelmezőkké válnak 
� a lakosság és a vendégek kulturált környezetben, közösségi tereken, parkokban 

tölthetik szabad idejüket. 

A jövőkép megvalósításához a fenntartható gazdasági fejlődést kell elindítani. 
A fejlesztés meghatározó területei: 

� a környezeti állapot javítása a vízkészlettel való észszerű gazdálkodással, a vízminőség 
védelmével és fenntartható használatának megvalósításával 

� a kistérségi és települési infrastrukturális ellátó rendszerek megfelelő fejlesztése 
� a kistérség ökológiai rendszeréhez igazodó, egyedi, versenyképes gazdasági és 

turisztikai struktúrák kialakítása 
� a térség népességének kitörési esélyeit javító külső és a belső közlekedési kapcsolatok 

javítása 
� a kistelepülések elnéptelenedésének megakadályozása az EU támogatási rendszerek 

kihasználása által. 

Prioritások: 

1. Környezeti és ökológiai állapot fenntartható fejlesztése 
- természeti értékek megóvása, fejlesztése 
- táji és települési környezet védelme, fejlesztése 

2. Gazdasági szerkezet megújítása 
- térségi adottságokra épülő ipari struktúra fejlesztése 
- környezeti adottságoknak megfelelő tájgazdálkodás kialakítása 
- természeti és környezeti adottságokhoz alkalmazkodó komplex turisztikai 

struktúra kialakítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása 

3. Térségi és Települési infrastruktúra fejlesztése 
- belvízvédelmi létesítmények fejlesztése 
- külső- és belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
- közműrendszerek fejlesztése 
- turisztikai alap- és speciális infrastruktúra fejlesztése 

4. Humánerőforrások fejlesztése 
- alap- és középfokú oktatás, valamint szakképzés térség specifikus fejlesztése 
- szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése 
- civil szervezetek működésének elősegítése 
- szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

5. Térségi együttműködés és kohézió erősítése 
- összehangolt turizmus- és területfejlesztés feltételeinek megteremtése 
- együttműködésen alapuló térség- és településfejlesztés 

 



HELYZETFELTÁRÁS                               TELEPÜLÉSHÁLÓZATI  ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 22 

3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) határozza meg az ország egyes térségeinek 
térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, 
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az 
OTrT az ország szerkezeti tervét, benne a főbb hálózati elemekkel és 
területfelhasználási módokkal, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre 
vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

A megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák 
és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek és az 
érintett államigazgatási szervek véleményének figyelembevételével, azok 
pontosításával. Pest Megye Közgyűlésének a Pest Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete és a hozzá tartozó rajzi mellékletek 
előírásai a Pest megye közigazgatási területéhez tartozó, nem agglomerációs 
települések településrendezési eszközeinek készítése során kötelezően figyelembe 
veendők. A rendeleten túlmenően a Területrendezési Terv megyei szabályozási 
ajánlásairól szóló 19/2012. (04.27.) sz. Kgyh. határozata a hozzá tartozó rajzi 
mellékletekkel javaslatokat, ajánlásokat tartalmaz a megye összes települése számára. 
Ezek betartása ugyan nem kötelező, de a településrendezési eszközök készítése, 
módosítása során a határozat szem előtt tartása javasolt. 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt a 2013. évi 
CCXXIX. törvény módosította, jelen formájában 2017. június 30-tól hatályos. Az OTrT 
hatályba léptető és vegyes rendelkezései (31/B. §) meghatározzák, hogy a 
településrendezési terveknek az OTrT-vel való összhangba hozataláig mely 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 

� az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra-hálózatokat és az egyedi építményeket az OTrT előírásai és 1/1-
11. melléklete alkalmazásával, az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott 
térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; 

� a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül a hatályos OTrT szerinti térségi területfelhasználási 
kategóriákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; 

� azokat az országos övezeteket, melyeket a megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az OTrT módosítása megszüntetett, a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni; 

� azokra az országos övezetekre, melyeket a megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az OTrT módosította, a hatályos 
OTrT előírásait kell alkalmazni; 

� azokat az övezeteket, melyeket a megyei területrendezési terv megállapít, de az 
OTrT módosítása megszüntetett, a településrendezési terv készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni; 

� azokat az övezeteket, melyeket a megyei területrendezési terv megállapít, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat az OTrT módosította, a településrendezési 
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eszköz készítésénél, módosításánál a módosított OTrT övezeti előírásaival kell 
alkalmazni; 

� azon új országos és megyei övezeteket, melyeket a módosított OTrT állapított 
meg, azonban a megyei területrendezési tervben még nem került alkalmazásra, 
a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az államigazgatási 
szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembe vételével az OTrT övezeti 
előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. 

 

3. 1 .  TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
Az ország területfelhasználás rendszerében Csemő Községe 1.000 ha feletti települési 
térség. Erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség és vegyes területfelhasználású 
térség területfelhasználási kategóriákba sorolt. A város közigazgatási területét érinti 
egy nagy sebességű, tervezett vasútvonal (Ausztria és Szlovákia – Hegyeshalom és 
Rajka – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Röszke és Kübekháza – Szerbia 
és Románia, a IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza). A település 
északi részét pedig a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték nyomvonala 
(Ukrajna, országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – Szolnok – 
Százhalombatta) érinti. 

A megye területfelhasználás rendszerében Csemő hagyományosan vidéki települési 
térség, erdőgazdálkodási térség, vegyes területfelhasználású térség 
területfelhasználási kategóriákba sorolt. A község közigazgatási területét érinti egy 
tervezett nagysebességű vasútvonal (Ausztria és Szlovákia – Hegyeshalom és Rajka – 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Röszke és Kübekháza – Szerbia és 
Románia, a IV. sz. transzeurópai közlekedési Ffolyosó hazai szakasza). A községen 
térségi jelentőségű mellékutak haladnak át, illetve áthalad egy térségi kerékpárútvonal 
hálózat eleme (Gyál – Újlengyel – Nagykőrös – Tisza). A település északi részét pedig 
a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték nyomvonala (Ukrajna, 
országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – Szolnok - 
Százhalombatta) érinti. 
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

 

  

 

 
 

A PMTT az OTrT területfelhasználási 
kategóriáit pontosítja. Mezőgazdasági 
térséget nem jelöl ki a vegyes 
területfelhasználású térségen belül sem. 
Új kategória a vízgazdálkodási térség. 

 A megyei terv Csemő területén (7944,74 
ha) 
� 5.733,81 ha (72,17 %) 

erdőgazdálkodási térséget 
� 1.990,30 ha (25,05 %) vegyes 

területfelhasználású térséget 
� 219,34 ha (2,76%) hagyományosan 

vidéki települési térséget 
� 1,29 ha (0,02 %) vízgazdálkodási 

térséget jelöl ki. 

Az országos kategóriákon belül a megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése 
során 

A megyei területfelhasználási 
kategóriákon belül a település szerkezeti 
tervének készítése során 
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� az erdőgazdálkodási térséget legalább 
75%-ban erdőgazdálkodási térség 
kategóriába kell sorolni – a 
településtervezés során figyelembe 
kell venni, hogy az Országos 
Erdőállomány Adattár szerint 
erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben 
legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni 

� az erdőgazdálkodási térséget legalább 
75%-ban (4.300,36 ha) erdőterület 
terület-felhasználási egységbe kell 
sorolni 

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

� a vegyes területfelhasználású térséget 
legalább 85%-ban (1.691,76 ha) 
mezőgazdasági, erdőterület, vagy 
természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, a fennmaradó részen bármely 
települési területfelhasználási egység 
kijelölhető, 

� a települési térséget legalább 75%-ban 
települési térség kategóriába kell 
sorolni. 

� a települési térség bármely települési 
területfelhasználási egységbe 
sorolható, 

 � a vízgazdálkodási térséget legalább 
85%-ban (1,0965 ha) vízgazdálkodási 
terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

Csemőt a területrendezési tervek szerint az alábbi infrastruktúra elemek érintik: 

� IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó (Ausztria, Szlovákia – 
Hegyeshalom, Rajka – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – 
Röszke, Kübekháza – Szerbia, Románia) nagysebességű vasútvonala 

� Ukrajna, országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – 
Szolnok – Százhalombatta szénhidrogén szállítóvezeték 

� Gyál – Újlengyel – Nagykőrös térségi jelentőségű kerékpárút 
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3.2.  ÖVEZETEK –  AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÖVEZETEI 
 

Országos övezetek 

a) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 országos ökológiai hálózat övezete 

magterület övezete, 
ökológiai folyosó övezete, 
puffer-terület övezete 

OTrT 13., 17., 18., 19. § 
3/1. sz. melléklet 
 
Az OTrT módosította az 
országos ökológiai hálózat 
övezetét, az illetékes 
államigazgatási szerv 
adatszolgáltatása alapján 
kell a településrendezési 
tervben lehatárolni. 

 

 
 

 

 
 13. § országos ökológiai hálózat övezete 

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

Csemő területén a jelölt övezetben mezőgazdasági és erdőterületek vannak, de mezőgazdasági üzemterületet is érint az övezet. 
Nincs bányászati tevékenység a településen. 

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, 
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 



HELYZETFELTÁRÁS                                                                                                                     TERÜLETRENDEZÉSI DOKUMENTUMOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 

 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 27 

17. § A magterület övezete 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, és a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Az OTrT módosította a területfelhasználási kategória előírását. A 31/B. § h) bekezdés rendelkezése alapján a 
településrendezési terv készítésekor a hatályos (módosított) OTrT szerinti szabályokat kell alkalmazni. A magterületre 
vonatkozóan ennek megfelelően a hatályos előírást vettük figyelembe. 

18. § Az ökológiai folyosó övezete 
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet az ökológiai folyosó vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és ha a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
A kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Csemő területén a jelölt övezetben mezőgazdasági és erdőterületek vannak. 

19. § Pufferterület övezete) 
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület 
vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

Csemő területén a jelölt övezetben erdőterületek vannak. 
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b) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

 

   

nem érinti Csemő területét 

 

- OTrT hatályos c) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 

- 
 

kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

  

 az OTrT módosítás után a d) pontba került, ld. ott 
 

c) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

Pest megye területrendezési tervének jóváhagyása után vezette be 
az OTrT, a PMTT nem alkalmazza. 

nem érinti Csemő területét 
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- OTrT hatályos d) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 
 - 

országos komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület 

Pest megye területrendezési 
terve az OTrT megszüntetése 
óta nem tartalmazza 

Nem érintette Csemőt. 

 

d) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

[az OTrT c) pontja volt] kiváló termőhelyi adottságú 
és telepítésre alkalmas 
erdőterület övezete 

OTrT 14. § 
3/4. sz. melléklet 

 

  

 

Az OTrT módosította a kiváló 
termőhelyi adottságú erdő-
terület övezetének lehatárolá-
sát, az erdőtelepítésre alkal-
mas terület övezetét meg-
szüntette, helyette erdő-
telepítésre javasolt terület 
övezetet vezetett be. Az 
illetékes államigazgatási szerv 
adatszolgáltatása alap-ján kell 
a településrendezési tervben 
az övezetet lehatárolni. 

 14. § 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Nincs bányászati tevékenység a településen. 
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e) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

OTrT 14/A § 

 

 
 

 

Az övezetet az OTrT 
módosítása módosította. Az 
OTrT alapján "tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetet" 
kell lehatárolni és az ott előírt 
szempontokat kell figyelembe 
venni [ld. e) pont]. 

 14/A § 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak 
alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 
A település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
Az érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre 
vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

Csemő ezen területein nagyrészt erdő területbesorolású területek találhatók, egy kis felületen mezőgazdasági terület is van. 
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- OTrT hatályos f) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 

- 

kulturális örökség 
szempontjából kiemelten 
kezelendő terület 

 Az övezetet az OTrT 
módosítása megszüntette. 
Helyette az OTrT alapján 
"világörökségi és 
világörökségi várományos 
területet" kell lehatárolni és az 
ott előírt szempontokat kell 
figyelembe venni [ld. f) pont]. 
Nem érintette Csemő 
területét. 

  

 

  

 

f) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület 

nem alkalmazta Pest megye területrendezési 
terve nem alkalmazza. 
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  nem érinti Csemő területét 

- OTrT hatályos g) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

  kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi 
terület 

  

  

 

 Az övezetet az OTrT 
módosítása megszüntette. 
Helyette az OTrT alapján 
"országos vízminőség-
védelmi területet" kell 
lehatárolni és az ott előírt 
szempontokat kell figyelembe 
venni [ld. g) pont]. 
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- OTrT hatályos h) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

  felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtő területe 

  

  

 

 Az övezetet, mely Csemőt 
nem érintette, az OTrT 
módosítása megszüntette. 
Helyette az OTrT alapján 
"nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területét" 
kell lehatárolni és az ott előírt 
szempontokat kell figyelembe 
venni [ld. h) pont]. 

 

g) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 országos vízminőség-
védelmi terület 

nem alkalmazta nem alkalmazza OTrT 15. § 

 

 

  Azokat az övezeteket, 
melyeket az OTrT módosítása 
vezetett be, a 
településrendezési tervben az 
illetékes államigazgatási 
szervek előzetes 
adatszolgáltatása alapján kell 
lehatárolni [OTrT 31/b § l), 
12/A (1)]. 
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 15. § 
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a 
helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

Csemő ezen területein erdő és korlátozott használatú mezőgazdasági terület, valamint mezőgazdasági üzemi terület besorolású 
területek találhatók. 

 

h) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-
elhárítási célú 
szükségtározók területe 

nem alkalmazta nem tartalmazza Nem érinti Csemőt. 

 

- OTrT hatályos i) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

  ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület 

  

  

 

 Országos övezetként 
megszüntetett övezet, nem 
érintette Csemőt. 
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i) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület 

a korábban hatályos OTrT-ben 
k) pont volt 

  

 

   

Nem érinti Csemőt. 

 

- OTrT hatályos j) OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

  együtt tervezhető térségek nem tartalmazza Nem érinti Csemőt. 

 
 
Megyei övezetek: 

 

a) OTrT hatályos OTrT a PMTT készítésekor PMTT szabályozás 

 magterület magterület  

ld. országos ökológiai hálózat 
övezete (26. old.) b) ökológiai folyosó ökológiai folyosó  

c) pufferterület pufferterület  

 

- 
- 

d) erdőtelepítésre alkalmas 
terület 

az OTrT módosítás 
megszüntette az övezetet 
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d) erdőtelepítésre javasolt 
terület 

- 

új övezet – a megye 
területrendezési terve 
erdőtelepítésre alkalmas 
területet tartalmaz 

 

Azokat az övezeteket, 
melyeket az OTrT módosítása 
vezetett be, a 
településrendezési tervben az 
illetékes államigazgatási 
szervek előzetes 
adatszolgáltatása alapján kell 
lehatárolni [OTrT 31/b § l), 
12/A (1)]. 

 

 

 
 

- 

- 
e) térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület 

 
az OTrT módosítás 
megszüntette az övezetet  

e) ásványi nyersanyagvagyon-
terület 

- 

kiemelt térségi és megyei 
övezetként új övezetként 
vezette be az OTrT módosítása 

Azokat az övezeteket, 
melyeket az OTrT módosítása 
vezetett be, a 
településrendezési tervben az 
illetékes államigazgatási 
szervek előzetes 
adatszolgáltatása alapján kell 
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lehatárolni [OTrT 31/b § l), 
12/A (1)]. 

- 
- 

f) térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

 az OTrT módosítás 
megszüntette az övezetet  

 

f) rendszeresen belvízjárta 
terület 

a korábban hatályos OTrT-ben 
j) pont volt 

  

 

 

 OTrT 23. § 
A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv 
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

Csemőnek csak kis területe érintett, mint rendszeresen belvízjárta terület övezete, ennek is nagy része erdőterületre esik, egy kis 
területe pedig mezőgazdasági terület besorolású. 

- 

- 

g) térségi hulladéklerakó 
hely kijelöléséhez vizsgálat 
alá vonható terület 

az OTrT módosítás 
megszüntette, Pest megye 
területrendezési terve nem 
tartalmazza 

 

 

g) 
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 földtani veszélyforrás 
területe 

a korábban hatályos OTrT-
ben l) pont volt 

 (38) 

Nem érinti Csemőt. 

 

-  h) világörökség és 
világörökség-várományos 
terület – az OTrT módosítás 
óta országos övezet (ld. 
országos övezetek f) pont) 

 Nem érinti Csemőt. 
 

 

h) honvédelmi terület a korábban hatályos OTrT-ben 
o) pont volt 

 

Nem érinti Csemőt. 
 

 

- 

- 

i) történeti települési terület Pest megye területrendezési 
terve nem tartalmazza az 
OTrT módosítás által 
megszüntetett övezetet. 

 

 

 

- 
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 - j) rendszeresen belvízjárta 
terület – ld. hatályos OTrT f) 
pont 

  

 

- 

- 

k) nagyvízi meder – az OTrT 
módosítás óta országos 
övezet (ld. országos övezetek 
h) pont) 

  

 

 

-  

- 

l) földtani veszélyforrás 
területe – ld. hatályos OTrT 
kiemelet térségi és megyei 
övezetek g) pont 

 

 

 

- 
- 

m) vízeróziónak kitett terület 
– az OTrT módosítása 
megszüntette 

  

 

 

- 
- 

n) széleróziónak kitett terület 
- az OTrT módosítása 
megszüntette 

  

 

 

-  o) honvédelmi terület – ld. 
hatályos OTrT kiemelt 
térségi és megyei övezetek h) 
pont 
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3.3.  AJÁNLÁSOK PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI  TERVÉBEN  

 

1. erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete 

 

 

 
 

 
 

 

 

A fejlesztési elképzelések térbeli 
meghatározásánál érdemes figyelembe venni. 

 

2. történeti települési terület övezetét pontosító lehatárolás 

 

 

nem érinti Csemő területét 

 

3. szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület övezete 

 

 

az évi átlagos szélsebesség (m/s) területi 
eloszlása 50 m magasságban 

 

 
 

 
 

 

 
 

Csemő területének nagy részén az évi átlagos 
szélsebesség: 4,5-5 és 5 < m/s. Tehát erősen 
preferálható terület. 
Mikebuda határában az átlagos szélsebesség 3,5 és 
4-4,5 m/s, ami preferálható terület. 

 

4. új beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó – összesítő – övezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztési elképzelések térbeli 
meghatározásánál érdemes figyelembe venni. 
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3.4.  A  PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SORÁN BEVEZETHETŐ ,  
CSEMŐT ÉRINTŐ ÖVEZETEK 
 
Az OTrT módosítás 2017. június 30-ig hatályos előírásai az alábbi megyei övezetek 
bevezetését ajánlotta a megyei területrendezések készítéséhez: 

� Tanyás térség övezete – a 27/B § alapján tanyás térség kijelölhető, melybe a 
Ceglédi járások települései besorolhatók. Csemő tanyás térségbe sorolható. 

� Tájrehabilitációt igénylő terület övezete – Csemő térségét nem érinti. 

� Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete – a 27/D § 
alapján kijelölhető szélerőmű park telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület 
övezete. A megyei területrendezési terve a belterület határától legalább 1000, 
de legfeljebb 2000 m védőtávolságot határozhat meg a települési térség 
védelmében, melyen belül szélerőmű park nem létesíthető. – Pest megye 
területrendezési terve határozatként, ajánlásként kijelöl ilyen övezetet, ld. ott. 

� Térségi árvízi kockázatkezelési terület övezete – az Országos Árvízi kockázati 
térkép alapján Csemő nem minősül árvízzel veszélyeztetett területnek. 

2017. június 30. után az OTrT egyedileg meghatározott övezetek kijelölésére 
hatalmazza fel a megyei területrendezési tervet. 
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3.5.  TÉRSÉGI  ÖVEZETEK ÉS AZ AJÁNLOTT MEGYEI ÖVEZETEK ,  VALAMINT AZOK KAPCSOLATA 

(összefoglaló táblázat az OTrT 1/12. melléklete alapján): 
 

Országos 
Területrendezési Terv 

Kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv 

Érintettség 
(OTrT) 

Érintettség 
(PmTrT) 

a) országos ökológiai 
hálózat 

a) magterület 
igen 

igen 
b) ökológiai folyosó igen 
c) pufferterület igen 

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - - 
c) jó termőhelyi adottságú szántóterület -  
d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület igen igen 

 
d) erdőtelepítésre javasolt 
terület 

 igen 

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület 

igen igen 

f) világörökségi és világörökségi várományos terület -  
g) országos vízminőség-védelmi terület igen  
h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területe 

-  

 e) ásványi 
nyersanyagvagyon-terület 

 - 

f) rendszeresen belvízjárta 
terület 

 igen 

g) földtani veszélyforrás 
területe 

 - 

i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület - - 
 h) honvédelmi terület  - 
ajánlások Pest megye 
területrendezési tervében 

a) erdőtelepítésre 
másodlagosan alkalmas 
terület övezete 

 igen 

b) történeti települési 
terület övezetét pontosító 
lehatárolás 

 - 

c) szélerőmű elhelyezésére 
vizsgálat alá vonható 
terület övezete 

 igen 

d) új beépítésre szánt 
terület kijelölését korlátozó 
– összesítő – övezet 

 igen 

Az OTrT módosításában 2017. június 30-ig hatályban lévő javasolt, a megyei 
területrendezési tervben nem szereplő megyei övezetek közül Csemőt a tanyás térség 
övezete érinti. 
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3.6.  KÖZLEKEDÉS 

 
A magasabb rendű tervek Csemőt közvetlenül érintő közútfejlesztést nem 
tartalmaznak. A település környezetében viszont továbbra is több, az országos utakra 
vonatkozó fejlesztés várható (M4, M8, Nagykőrös/Cegléd elkerülés), és Csemő 
közigazgatási területén áthalad a tervezett nagysebességű vasútvonal Kelebiai ága. 
Csemőtől délre vezet a tervezett „Jászok, kiskunok földje kerékpárút: Jászberény – 
Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét – Bugacpusztaháza” szakasza. 
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4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉS-

SZERKEZETI TERVEINEK CSEMŐ FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ 

MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
A településszerkezeti tervnek az egyes területrészek felhasználási módját, a műszaki 
infrastruktúra elemek térbeli kialakítását és elrendezését az országos és térségi érdek, 
a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével kell meghatároznia. E követelmények a 
szomszédos településszerkezeti tervek vizsgálatának szempontjai. 

Csemő Nagykőrös és Cegléd között, Bács-Kiskun megye határán található. 
Északkeletről Cegléd, keletről Nyársapát, délről Nagykőrös, nyugatról Lajosmizse és 
Pusztavacs, északról Mikebuda határolja. 
 
Cegléd 
 

 

 

Cegléd településszerkezeti tervének módosítása 2015-ben készült, már a hatályos 
OTrT és megyei területrendezési terv figyelembevételével. Felelő tervezője Varga 
Eszter (Pestterv). 
Beépítésre szánt terület sem Cegléd, sem Csemő területén nincs a közigazgatási 
határok közelében, Cegléd településszerkezeti terve erdő és általános mezőgazdasági 
területeket határoz meg a közigazgatási határ mentén. 
Az OTrT a két település határán, a Kis-Gerje patak mentén országos ökológiai hálózat 
övezetét tartalmaz, melyet Pest megye területrendezési terve ökológiai folyosó 
övezetbe sorol. Cegléd településszerkezeti terve a ceglédi oldalon pontosítja a 
lehatárolást, valamint – szintén a településhatáron, mely érinti Csemőt is – ex lege 
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láppal érintett földrészeket tartalmaz, melyek Pest megye területrendezési tervében a 
rendszeresen belvízjárta terület övezetébe tartoznak. Három régészeti lelőhely 
területet ábrázol a terv, melyek Csemő közigazgatási területére átnyúlnak. 

A két település határán érkezik Csemőbe a Ceglédet Lajosmizsével – és az M5 
autópályával – összekötő 4608 sz. út. Két tervezett vasúti nyomvonal halad át a 
Cegléden, melyek egy kis szakaszon érintik Csemő területét: a V0 és a nagysebességű 
vasút, de ezek a hatályos OTrT szerint nem haladnak át Csemőn. 
 

 

Nyársapát 
 
Nyársapát településszerkezeti terve 
2001-ben készült. A Pest megye 
területrendezési tervéhez való 
megfeleltetés miatt várhatóan 2018-ban 
új terv készítésére kerül sor. A terv 
felelős tervezője Kovács Miklós, 
generáltervezője Pekár Zoltán volt 
(PESTTERV). 

A Csemővel határos területek 
mezőgazdasági ill. erdő besorolásúak. 
Csemőhöz hasonlatosan 
szórványtanyák sokasága jellemzi a 
területet. 

Jellemzően utak, dűlők határolják a két 
települést. Északnyugaton a 441-es 
számú, Ceglédet és Nagykőröst 
összekötő útról leágazó 46117. sz. út 
(Vett út), majd a Dávid dűlő (mely 
Csemőben Boján dűlőként folytatódik), 
a Hosszú dűlő és a Hatodik dűlő. 

A 441. sz. útról Nyársapátról induló, 
Csemő belterülete felé vezető 46118. 
sz. út (Csemő dűlő, majd Csemőben 
Bekötő út, Dajka dűlő) a Hatodik dűlőt 
keresztezve érkezik Csemő területére. 

Természetvédelmi területek a csemői 
oldalon nagyobb, Nyársapáton kisebb 
mértékben vannak jelen, de a 
közigazgatási határon nem nyúlnak át. 

A közigazgatási határon, a Dávid dűlő mentén működő Gokart pályának a 
településszerkezeti terven nincs nyoma. A 46118. sz. út mellé tervezett lakópark 
építése évekkel ezelőtt megrekedt, a három meglévő családi ház is lakatlannak látszik. 
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Nagykőrös 
 
Nagykőrös településszerkezeti terve 2011-ben készült, Pest megye területrendezési 
tervének jóváhagyása előtt, így várhatóan módosításra kerül sor. A terv felelős 
tervezője Szilberhorn Erzsébet (Építészműhely Kft.). 

Bár a két település határa Nagykőrös területén végig az ökológiai folyosó területébe 
sorolt, a közigazgatási határig kinyúló beépítésre szánt területet, kereskedelmi-
szolgáltató területet ábrázol a terv. A csemői oldalhoz hasonlóan Nagykőrösön is 
lakott tanyák vannak elszórva az erdő- és mezőgazdasági területeken belül, 
közvetlenül a közigazgatási határ mentén is. 

Természeti területet jelöl a terv a két település** határán, melyek Pest megye 
területrendezési tervében nagyrészt a magterület övezetébe, kisebb részt puffer 
területbe soroltak. 

A két település határán torkollik a Cegléd felől Csemőn keresztül érkező 4608 sz. út a 
Nagykőröst Csemőn keresztül Lajosmizsével összekötő 4601 sz. útba. 

Csemő területéről érkezik Nagykőrösre a Gógány ér és a Nyárkutréti csatorna. 
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Lajosmizse 
Lajosmizse településszerkezeti terve 2010-ben készült, 
mely a Bács-Kiskun megye 2011-ben készült 
területrendezési tervéhez még nincs hozzáigazítva, 
ezért várhatóan hamarosan módosításra kerül, vagy új 
terv készül. A terv felelős tervezője Fülöp Péter 
(VÁTI). 

Lajosmizse településszerkezeti terve Csemő határában 
általános mezőgazdasági területet, erdősítésre javasolt 
területet, egészségügyi erdő és gazdasági erdő 
területhasználatot jelöl ki. 

Sem országos, sem térségi övezet nem található 
Lajosmizsén Csemő határában. 

A közös közigazgatási határ déli végén halad át Budapest felől Szeged felé a tervezett 
nagysebességű vasútvonal. A határszakasz közepe tájékán érkezik Lajosmizse 
területére a Cegléd és Nagykőröst az M5 autópályával összekötő 4608 sz. út. melynek 
nyomvonalán Lajosmizse településszerkezeti terve kerékpárutat is ábrázol. 
 
 

Pusztavacs 
 

Pusztavacs településszerkezeti terve 2007-ben 
készült, így Pest megye területrendezési tervével 
még nincs összhangban, új településrendezési 
eszközök készítése várható a közeljövőben. A terv 
felelős tervezője Nagy Erika (Pestterv). 

Csemővel határos része erdőterület. Csemő és 
Pusztavacs határa Pest megye területrendezési 
tervében a térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezetébe tartozik. 

Egy infrastruktúra elem található a két település 
határán, a Nagykőrös felől Budapest felé vezető 
4601 sz. út. 
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Mikebuda 
 

 
 
Mikebuda településszerkezeti terve 2004-ben készült. Pest megye területrendezési 
tervéhez nincs összhangban, Mikebuda esetében is várható, hogy a közeljövőben új 
terv készül. A terv felelős tervezője Varga Eszter (Pestterv). 

Mikebuda Csemő felőli határában gazdasági erdő és általános mezőgazdasági terület 
van kijelölve. A terv jelöli a Csemőt Mikebudával összekötő 46114 sz. meglévő utat, 
nem ábrázolja viszont a Budapestről Szeged irányába tervezett gyorsforgalmi vasút 
nyomvonalát, mely a két település határán érkezik Csemő területére. 

Mikebuda területén Csemő területére átnyúló régészeti területek vannak ábrázolva. 
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5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

BEMUTATÁSA 
 

5.1 .  A  HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ,  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Csemő településfejlesztési koncepciója 2005-ben készült. Jövőképe ma is helytálló: 

� csendes, nyugodt vidékies karakter megőrzése 
� a tanyák és a tanyacsoportok hatékonyabb integrációja a település 

életébe (szomszédsági egységek, alközpontok kialakítása révén) 
� a mezőgazdaság modernizálása és átalakítása, a piaci lehetőségek 

bővítése, a turizmusban rejlő lehetőségek fokozottabb kihasználása 
� a települési társadalom összetartásának, kohéziójának megteremtése, az 

őslakosok és a beköltözők közötti konfliktusok mérséklése, illetve 
megszüntetése 

� tudásbázis fejlesztése 
� aktív település-irányítási eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása 
� a térség többi településével, illetve a térségközponttal való 

együttműködés erősítése, fejlesztése 

A fejlesztés fontosabb elemei: 

� település-termékfejlesztése 
� helyszínfejlesztés, környezetformálás 
� településirányítás és menedzsment fejlesztés 
� humán erőforrás és innovációs készség fejlesztése 
� kommunikáció/marketing 
 

5.2.  HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  SZERZŐDÉS 
 
Csemő Község Önkormányzatának nincs hatályban lévő településfejlesztési, 
településrendezési szerződése. 
 

5.3.  A  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ AKTUALIZÁLÁSA (2015-2016) 
 
A településrendezési eszközök elkészítéséhez, a meghatározott célok pontosítása és 
aktuálissá tétele céljából készült 2015-2016-ban elkészült a koncepciónak a tervezési 
programot előkészítő aktualizált összefoglalója. 

Négy forgatókönyvet dolgoztak ki a tervezők, Gauder Péter és Jáki Mónika 
(REevolutio Consulting Bt.), a „kertvárosi”, a „farmvárosi”, az „ipar- és logisztikai 
város” és a „turistaváros” forgatókönyvet. A lakosság bevonásával készült munka 
javaslata a négy forgatókönyv elemeinek keveréke, a „farmvárosi” forgatókönyvre – 
azaz az agrárium újratöltésének forgatókönyvére – felfűzve, kiegészítve a „kertváros” 
forgatókönyv elemeivel, kiegészítve az egészség- szépség- és tudásiparral, 
turizmussal. 
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Az elképzelt jövőkép megvalósításához elsősorban a településfejlesztés folyamatos 
menedzselésére, ambícióra, vállalkozási szellemre van szükség, melyhez a 
településrendezés biztosítja a vonzó helyszínt. 

A gazdálkodás megerősödése újraélesztheti a kétlaki életmódot, amikor a tanya 
mellett a faluban vagy a közeli városban is életvitelszerűen él a család. Ez két irányba 
is történhet, a falusiak részben kitelepülhetnek a tanyára, a tanyán élők részben 
betelepülhetnek a faluba. 

A korábbi építési szabályozás beköltözést korlátozó koncepcióját újra kell értékelni. A 
VII., a társadalom bemutatásával foglalkozó fejezet számszerűen bemutatja, hogy a 
település lakosságának nagy része alacsony iskolázottságú. Az értelmiség helyben 
maradását, vagy beköltözését a fejlesztés és a rendezés eszközeivel lehet segíteni: a jól 
megtervezett kertvárosi jellegű környezetfejlesztéssel, a falu arculatának 
fejlesztésével, az elsődleges szolgáltatások kínálatának fejlesztésével, minőségének 
növelésével. A település magjának a minőségjavítását a falu vezetése megkezdte, 
ennek újratöltését, átértékelését javasolja a terv. 

Ha a falukép kedvező változása összhangba kerül az ingatlangazdálkodás más 
eszközeivel, akkor a betelepülés irányított lesz a vonzerő folyamatos növelése mellett. 
Amennyiben gyorsításra lenne szükség értelmiségiek betelepítésére, vagy valamilyen 
vállalkozási forma igényli (pl. idősgondozás, nyugdíjas telep), a település maga is 
létesíthet olyan tematikus telepet, mellyel meg tudja nyerni a kívánt célcsoportokat, 
vagy egyéneket (orvos, tanár, mérnök, menedzser, marketing és agrárszakember, 
klímaszakértő, energiaszakértő stb.). 

A kertvárosi környezet alakításával együtt a közösségépítés mellett a közösségi 
kultúra kialakítása is szükséges ahhoz, hogy a beköltözők alkalmazkodjanak, ne az 
őslakosok a beköltözőkhöz. 

A tanyák, tanyaközpontok fejlődése elengedhetetlen mind az agrártermelési mód 
mind pedig az életminőség oldaláról. Ez különösen az infrastruktúrák oldaláról teremt 
fejlesztési igényeket. Ez a korszellem fenntartható és környezettudatos fejlesztésével 
is összhangba hozva egészen új versenyelőnyöket, technológiai előnyöket jelenthet 
(szél és napenergia hasznosítása, szennyvíztisztítás-újrahasznosítás stb.). 

Amennyiben menet közben kibővül a termény és termékkínálat, akkor ennek 
„harsányabb” kommunikálására is kínálkozik számos módszer, köztük egy 
termékbemutató és vásárhelyszín, ahol, mint egy skanzenben ismerkedhetnek meg a 
látogató-vevők, a helyiek pedig szakismeretekre tehetnek szert. 

Feltehetően a jól működő termelők központjai már ma igénylik a tanya fejlesztését. A 
gazdálkodás mikéntjének és a termelési módnak a függvényében a gazdasági 
épületek, csűrök, tárolók, gépszínek, állattartó istállók mellett számos egyéb épület 
építésére is szükség –igény lehet: így például a lakóépület komfortosítása bővítése 
összekapcsolható adott esetben vendéglátó szálláshelyek, vagy lokális 
termékbemutatók létesítésére. Ez kitekintést igényel a turizmusfejlesztésre. Ehhez 
szükséges az interdiszciplináris, vagyis szolgáltatások közötti kapcsolatokat is feltárni 
és favorizálni, nem csupán monokulturális fejlesztésekben gondolva újra a termelési 
módokat. Ma már a termelés helye, mikéntje is izgalmas és „eladható” információ, a 
tudatos vásárlóknak, különösen a biokultúra, az egészséges élelmiszerek, a 
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natúrkonyha kedvelőnek. Egyfajta „tanpálya” lehet egy- egy gazdaság vagy a 
gazdaságok hálózata, amint az a „boldogabb” végeken és elsősorban a vino-
kultúrában már régóta alkalmazzák. Ismerd meg, szeresd meg és fogyaszd! Igényli, az 
ismertesd meg szerettesd meg és biztosítsad-szállítsad programokat. A tágas térben 
elhelyezkedő tanyák-farmok hálózata és ezek hozzáférhetősége, láthatósága 
önmagában válik egy unikális térkínálattá, látoga(ha)tó „termékké”. 

Hagyományos ipari park iránt nem várható kereslet, de a tervekben lehetőségként 
érdemes nyitva hagyni azt az opciót, hogy esetleg az előbbiekben vázolt jelleggel 
elsősorban tudásgazdasági, azaz egyfajta „science” (tudomány) Park létesül, melyben 
kozmetikai, élelmiszerbiztonsági kutatás és /vagy gyártás települ. Ugyancsak 
hasonlóan egy „gerontológiai Park” is megfontolás tárgya lehet az öregellátás 
meghonosítása érdekében, bár itt is látható, hogy ehhez szükséges személyzet és 
szakértelem, azaz a HR feltételek még ugyancsak megoldásra várnának. 

Kihasználatlan lehetőség van még a turizmusban. Amennyiben azt érthetjük 
turizmusszolgáltatás alatt, hogy a mezőgazdasági üzemek – kiegészítve a 
feldolgozások skáláját a kézművesek látványműhelyeivel – megnyitják kapuikat az 
érdeklődők, az iskolai (tan)kirándulások, családi hétvégék, vagy akár más látogatási 
lehetőségek előtt, akkor máris a turizmusról beszélünk, mint kiegészítő 
tevékenységről. 
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6. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA 
 

6.1 .  A  HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZÖK 

Csemő község 1/2006. (I. 25.) sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve és 
1/2006. (I. 31.) sz. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzata 2006. február 1-én 
lépett hatályba. 

A településrendezési eszközök felelős tervezője Gauder Péter volt, munkatársai: 
Lelkes Nóra (településrendezés), Nagy Katalin (környezetvédelem, zöldterületek, 
tájrendezés), Heckenast Judit (közlekedés), Dima András (közművek), Tendli 
Krisztina (demográfia, gazdasági elemzések), Andrási Ágnes (ábrák, térképi 
feldolgozás). 

A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat jóváhagyása óta változatlan. 

 

6.2.  A  HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI,  MEGVALÓSULT ELEMEK 

A hatályos településszerkezeti terv beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területekre osztja Csemő közigazgatási területét. 

Beépítésre szánt területek: 

■ lakóterületek 

� falusias lakóterület (Lf) – a község szinte teljes belterülete falusias lakóterület, 
mely elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál 

� kertvárosias lakóterület (Lke) – a belterülethez kapcsolódó újonnan kijelölt 
lakóterület 

■ vegyes területek: településközpont vegyes (Vt) 

■ gazdasági területek 

� kereskedelmi – gazdasági területek (Gksz) – a meglévő fűrészüzem területe 
� mezőgazdasági üzemterületek (Gmü) – a meglévő (és felhagyott) állattartó 

telepek, mezőgazdasági üzemek besorolása 

■ különleges területek 

� sportterület (Ksp) – a meglévő sportpálya területe 
� hulladéklerakó telep (Kh) – a meglévő szennyvíztisztító és hulladéklerakó 

területe 
� temető (Kt) – a meglévő temető területe. 

Beépítésre nem szánt területek: 

■ Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési területek (Kö) 

■ Zöldterületek (Z) – közpark 

■ Erdőterületek (E) 

� gazdasági erdőterület (Eg) 
� turisztikai erdőterület (Et) – a Putri-sarki parkerdő területe 
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� védett erdőterület (Ev) – a Natura 2000 területként nyilvántartott és a helyi 
védelemre javasolt erdősült területek 

■ Mezőgazdasági területek (M) 

� általános mezőgazdasági terület (Má) 
� korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mv) – a Natura 2000 területként 

nyilvántartott, a természeti védelemre javasolt területek és a távlati vízbázis 
területei 

■ Vízgazdálkodási terület (V). 

Új fejlesztési területet belterületen északon az Ereklyési út jobb oldalán (~5,9 ha) és a 
Határ út elején (~3,1 ha) jelölt ki a terv. Külterületen gazdasági terület besorolást 
kapott a Ceglédi út mentén egy kb. 10 ha-os volt zártkerti terület, a meglévő gazdasági 
terület pedig kb. 4 ha-ral bővült. A temető területe kb. 0,5-ral bővült. 

A megalapozó vizsgálat idején hatályos településszerkezeti terv területfelhasználását 
ld. az 1. tervlapon. 

Területi mérleg 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

területfelhasználás terület (ha) területfelhasználás terület (ha) 
    

kertvárosias lakóterület 15,6656 közlekedési és 
közműterület 

61,4168 

falusias lakóterület 102,8635 zöldterület 1,1930 

településközpont vegyes 5,1292 erdőterület 4954,9024 

kereskedelmi-szolgáltató 25,2363 mezőgazdasági területek 2714,3267 

mezőgazdasági üzemi 
terület 

44,6605 - általános 2197,8532 

különleges terület 6,3751 - korlátozott használatú 516,4735 

- sportterület 0,7777 vízgazdálkodási terület 12,1224 

- temető 4,0324   

- hulladékkezelő és -
lerakó 

1,5650   

beépítésre szánt terület 199,9302 beépítésre nem szánt 
terület 

7.743,9613 

összesen:                                                                                                   7.943,8915 
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A tervezett elemek megvalósulása 

 

 
 
A korábbi tervben kijelölt beépítésre szánt területek nem, vagy csak kevéssé épültek 
be. 



HELYZETFELTÁRÁS                                                                                                   TÁRSADALOM 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 56 

7. TÁRSADALOM 
 

7.1 .  DEMOGRÁFIA ,  NÉPESSÉG ,  NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL ,  KÉPZETTSÉG ,  

FOGLALKOZTATOTTSÁG ,  JÖVEDELMI  VISZONYOK ,  ÉLETMINŐSÉG 

 

7. 1 . 1 .  DEMOGRÁFIA ,  NÉPESSÉG 

Csemő népessége az 1960-as évekig növekedett dinamikusan, jóformán töretlenül. A 
’60-as éveket a szocialista gazdaság szerkezetváltása miatti visszaesés követte, amit 
1990 után a szuburbanizáció, a városból való kiköltözés divatja okozta újbóli 
fellendülés követett. 
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A környező hasonló méretű települések közül egyedül a már 1870-ben is nagyobb 
Lajosmizse tudott nagyobb fejlődést elérni. 

A jelenleg hatályos településrendezési eszközök 2006-ban történt jóváhagyása óta 
csökkent a község népessége. A legjelentősebb csökkenés 2010-2011-ben történt, 
amikor közel kétszázzal csökkent a lakosság száma. 
 

 

Hosszú távú egyértelmű tendencia nem mutatható ki. Várhatóan a település megtartja 
a 4000-4500 közötti népességszámát. 

Csemő több, mint négyezres lakossága ellenére kistelepülés jellegű, mivel a lakosság 
2/3-a (2458) külterületen él, a belterületen pedig még mindig mindössze 1590. 

 

A bel- és külterületen élők 
aránya folyamatosan 
változik, csökken a 
különbség. 

A külterületi lakosság 
száma csökken, egyedül 
1990 és 2000 között 
növekedett. 

A belterületen élők száma 
akkor is növekedett, amikor 
az össznépesség száma 
csökkent, feltehetően a 

jövőben is számítani kell a belterületi lakosság növekedésére. 
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Csemő életkor szerinti népességmegoszlása a kistérségi, megyei és országos adatok 
tekintetében is pozitívnak mondható. Csemőben az országos átlagnál 8%-kal 
magasabb a 0-14 évesek aránya (22,7%), míg 60 év felettiek aránya alacsonyabb 
(14,6%). Bár Csemő öregségi mutatója (száz 0-14 évesre jutó 60+ éves) 2007 és 2013 
között 20%-kal nőtt, a környező települések helyzetéhez kifejezetten alacsonynak 
mondható. (Csemő öregségi mutatója 61,5%, míg Magyarországé 122%.) Elmondható, 
hogy az országot súlyosan érintő elöregedés problémája ugyan Csemő települését is 
érinti, de kisebb mértékben, ami főként annak fényében tekinthető pozitívnak, hogy 
az elöregedés jellemzően a falvakat és tanyás vidékeket súlyosabban érinti hazánkban. 

 

 0-14 ÉV 15-39 40-59 60+ 

Csemő 22,7% 36,0% 26,7% 14,6% 

Ceglédi kistérség 17,8% 34,6% 27,2% 20,4% 

Pest megye 17,8% 35,8% 28,3% 18,0% 

Magyarország 16,8% 35,0% 28,0% 20,2% 
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Korfák a 2011-es népszámlálási adatok alapján 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

A népesség számának alakulásában meghatározó szerepe van a természetes 
szaporodásnak/fogyásnak, valamint a vándorlási egyenlegnek. Csemő esetében a 
születések és a halálozások egyenlege az elmúlt 25 évben pozitív, köszönhetően a 
fiatalok országos átlagnál nagyobb arányának. A vándorlási különbözet hullámzó 
tendenciát mutat. 

A beköltözők összetétele is változó. A nyugalmas életre vágyó városi és külföldi 
értelmiségi beköltözők mellett a rendszerváltozás vesztesei, munkájukat, 
egzisztenciájukat elvesztő, elszegényedett és eladósodott rétegek is megjelentek. 
Legnagyobb számban a közeli Ceglédről és Nagykőrösről érkeztek, de jelentős 
tömeget képviselnek a budapesti beköltözők is, akik az alacsony telekárak, az üres, 
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használaton kívüli tanyák, és az önálló gazdálkodás nyújtotta alacsony megélhetési 
költségek reményében választották Csemőt. 

A demográfiai változások térségi összehasonlításban (%) 
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születési ráta 10,04 8,92 8,98 9,22 9,34 8,73 

halálozási ráta 1,14 1,30 1,27 1,10 1,19 1,26 

bevándorlók aránya 2,57 1,46 1,52 2,55 1,96 1,91 

elvándorlók aránya 2,01 1,58 1,60 2,18 1,67 1,91 

természetes 
növekedés/fogyás 

-0,13 -0,41 -0,37 -0,18 -0,26 -0,38 

vándorlási egyenleg 0,56 -0,12 -0,08 0,37 0,29 0,00 

teljes népmozgalmi egyenleg 0,42 -0,53 -0,46 0,19 0,03 -0,38 

 

7. 1 .2.  NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL 

Nemzetiségi szempontból Csemő lakossága homogénnek tekinthető. A 2011-es 
népszámlálási adatok szerint a népesség 92 %-a magyar. Ezt követően a legtöbben 
(0,9%) „egyéb” nemzetiségűek, vélhetően többségükben hollandok, 0,57% cigány, 
0,44% román, 0,4% német, 0,2% bolgár, 0,07% szlovák. 5,6% nem adott választ. 
 

7.1 .3.  KÉPZETTSÉG 

A község népességének nagy része, közel 80%, 8 osztályt végzett. A lakosság kb. 1/6-
a érettségizett. A főiskolát vagy egyetemet végzettek aránya alacsony. 
 

7.1 .4.  FOGLALKOZTATOTTSÁG 

Csemőn 2011-ben a teljes népesség 30%-a, 1409 volt foglalkoztatott. A 
foglalkoztatottak 40%-a dolgozott az iparban, építőiparban, 16-16%-os arányban pedig 
egyéb szellemi vagy kereskedelmi és szolgáltatás területén. 
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A településen élők foglalkozási szerkezetében a 
rendszerváltozást követő társadalmi-gazdasági 
változások ellenére továbbra is fontos szerepet 
tölt be a mezőgazdaság. A szezonális munkák 
ellátása okoz gondot a mezőgazdasági 
vállalkozóknak, mert a kiszámíthatatlan 
igényekre nem könnyű munkaerőt találni. Az 
ipar részesedési aránya országos átlag körüli, és 
leginkább a szomszédos városok (Cegléd és 
Nagykőrös) feldolgozóipari üzemeiben 
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dolgozókat jelenti. Legtöbben a szolgáltatási szektorban tevékenykednek, arányuk 
azonban messze elmarad az országos és a Pest megyei értékhez képest. 
A foglalkoztatottak körében rendkívül magas az alacsony, 8 általánossal, vagy 
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, többnyire fizikai munkát végzők aránya. 
Ezzel szemben a diplomások az elmúlt évek beköltözései ellenére is páratlanul 
alacsony arányt képviselnek. Ez egyrészt a társadalmi motiváció hiányával, másrészt 
a felsőfokú végzettséget igénylő munkahelyek szűkös kínálatával magyarázható. 

Egy ekkora település 
esetében az ingázás 
elkerülhetetlen. A 
Lechner Tudásközpont 
adatai szerint az összes 
foglalkoztatott (1.409 fő) 
65,9 %-a, 928 fő ingázik. 
A fenti ábra szemlélteti a 
Csemőből ingázók 
számát és irányát (a 
különböző színű 
végpontok jelzik az 
ingázás mértékét) 

Foglalkoztatási 
szempontból továbbra is Cegléd rendelkezik a legnagyobb vonzerővel, bár a 
0rendszerváltozást követő gazdasági átalakulásoknak, köszönhetően értelemszerűen 
kevesebb bejárót tud foglalkoztatni az átalakulási zavarokkal küzdő helyi gazdaság. 
Legtöbben a TESCO-ba, a húsüzembe, illetve a fürdőbe járnak dolgozni. Jelentős 
foglalkoztatónak számított a helyi ruhagyár is, amely 2003 év végén került bezárásra. 
A kedvezőtlen tömegközlekedési feltételek (alacsony járatsűrűség, a két, vagy három 
műszakos munkarendhez nem alkalmazkodó autóbuszok) miatt Nagykőrös vonzása 
gyengébb. Az itteni üzemekbe való bejárást vállalati buszok teszik lehetővé. 

A település foglalkoztatási szerkezetének egyik 
sajátossága, hogy mind a mezőgazdaságban, mind a 
szomszédos városok feldolgozóipari (konzervgyár, 
csokoládégyár) üzemeiben rendkívül erős szezonalitás 
érezhető, így rendkívül magas azok száma, akik csak az év 
meghatározott részében (általában a nyári félévben) 
rendelkeznek munkaviszonnyal. 
 

 Cegléd: 474 fő 

Budapest: 112 fő 

 Nagykőrös: 27 fő 

Kecskemét: 18 fő 

Szolnok: 12 fő 

 Vecsés: 7 fő 

Monor: 6 fő 

Bicske: 5 fő 

 Debrecen: 3 fő 

Tatabánya 3 fő 

Gyál: 3 fő 

Tata: 3 fő 

 Budakeszi 1-2 fő 

Gödöllő 1-2 fő 

Gyöngyös 1-2 fő 

Győr 1-2 fő 

Komárom 1-2 fő 

Sárbogárd 1-2 fő 

Szeged 1-2 fő 

Szigetszentmiklós 1-2 fő 

Törökszentmiklós 1-2 fő 

Vác 1-2 fő 
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7.1 .5.  JÖVEDELMI  VISZONYOK 

Az adófizetők aránya a teljes népességhez viszonyítva 2005 és 2013 között 23%-kal 
nőtt, de mind az országos, mind a megyei és a járási adathoz képest jelentősen 
elmarad. Az átlagos jövedelmek aránya is lényegesen kisebb szűkebb és tágabb 
környezetéhez képest egyaránt. Az egy lakosra jutó jövedelmet csökkenti az átlagosnál 

több gyermek. 
 

 
 
 

7.1 .6.  ÉLETMINŐSÉG 

Csemő község, bár fiatal település, az 1990-es évek közepétől a belterület 
infrastrukturális fejlődése rendkívül gyors és látványos volt. 1999-re elkészült a gáz- 
és telefonhálózat, a víz- és a csatornahálózat, valamennyi belterületi út szilárd 
burkolattal lett ellátva és a település központja is megszépült. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egy lakosra jutó nettó jövedelem

Csemő Ceglédi járás Pest megye Közép-Magyarország Magyarország

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Adófizetők aránya (%)



HELYZETFELTÁRÁS                                                                                                   TÁRSADALOM 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 64 

Az élhető településkép kialakításához hozzátartozik és elvárás is, hogy a középületek 
és azok funkciói magas szinten, a kor követelményinek mindenben megfelelő módon 
szolgálják a lakossági igényeket. 2008-ra a település valamennyi közösségi funkcióval 
bíró, illetve szolgáltatást nyújtó intézményét felújította és a berendezési, felszerelési 
tárgyakat is modernizálta. Mára elmondható, hogy a község belterületén felújított és 
európai mintaprojektté nyilvánított óvoda, iskola, egészségház, gyógyszertár, szociális 
foglalkoztató van, amely középületek a lakossági szükséglet kielégítését maximálisan 
biztosítják. A szintén teljesen felújított Községházán helyet kapott egy civilházi rész, 
valamint két szinten Könyvtár és közművelődési színtér működik. 

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy Csemő a szociális alapellátások és szolgáltatások 
tekintetében is kiemelkedik a régióból. 

A település fejlesztése nemcsak a belterület határáig terjed. A külterületen szinte teljes 
a villamosítottság, a sűrűbben lakott, ún. zöldhalmi településrészen elérhető a 
vezetékes gáz szolgáltatása is. A közlekedés szempontjából főbb útvonalak 
aszfaltosak, útjain távolsági buszközlekedés működik. Zöldhalomban orvosi rendelő 
is működik, valamint itt található a Tájház. 
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7.2.  TÉRBELI-TÁRSADALMI  RÉTEGZŐDÉS ,  KONFLIKTUSOK ,  ÉRDEKVISZONYOK 

Az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan nő a település lakosságszáma, túlnyomó 
részt új beköltözőkkel. Az önkormányzat nem végzett konkrét felmérést a betelepülők 
társadalmi adottságairól. Nehezíti a helyzetelemzést és a jelenlegi helyzet felmérését, 
hogy a lakcímbejelentés járási hatáskörbe került, így a helyi önkormányzat sokszor 
nem is találkozik az új lakókkal. 

A település csendjét és nyugalmát rendkívüli esemény nem zavarja. A 
bűncselekmények száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, illetve stagnál. A 
közbiztonságért helyi polgárőrség is dolgozik. Csemőben több civil szervezet is 
működik, sokan több szervezetnek is tagjai. A civil szervezetekre, mint lakossági 
csoportosulásokra partnerként tekint az önkormányzat, működésüket évente anyagi 
eszközökkel is támogatja. 
 
 

7.3.  TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS 

ADOTTSÁGOK ,  TÁRSADALMI  ÉLET ,  SZOKÁSOK ,  HAGYOMÁNYOK ,  NEMZETISÉGI  KÖTŐDÉS ,  C IVIL 

SZERVEZŐDÉSEK ,  VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK STB .) 

Csemő csak 1952 óta önálló település, ennek 
ellenére az itt élő közösség megteremtette a 
maga hagyományait, melyek elsősorban a 
mezőgazdasági munkákhoz, családi 
eseményekhez kötődtek. Ilyenek voltak a 
szüreti bálok lovas felvonulással, az arató 
bálok. Az esküvők is látványos felvonulással 
jártak. Mivel templom csak 1994-ben épült 
Csemőben, ezért lovaskocsikon, hintókon, 
szekereken vonult a násznép valamelyik 
szomszédos városba a templomi esküvőre. 
A szokásokat a termelőszövetkezetek is 
igyekeztek megőrizni. Mindnek volt 
kultúrháza, mely tánccsoportokat, színjátszó 
köröket működtetett. 
Új hagyományok is teremtődtek, melyek 
szervezik a település társadalmát: a civil 
szervezetek báljai, az iskolai Ladányi hét (az 
iskola névadója Ladányi Mihály költő), a 
március 15-i fáklyás felvonulás, a György 
napi virágvásár és az „Anyám tyúkja” 
főzőverseny, a Jawa fesztivál (az ország egyetlen Jawa motor múzeuma Csemőn 
található), a zöldhalmi gyermeknap, a templomi búcsú, a falunap, amikor átadják a 
díszpolgári címeket, augusztus 20-a, a legvirágosabb kertek tulajdonosainak 
elismerésével, az új diplomás fiatalok köszöntésével, a falu mestere cím átadásával. 
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Csemő honlapján 13 civil szervezet szerepel. A polgárőrség szervezete és az iskola 
alapítványa mellett elsősorban kulturális, szabadidős és sport tevékenységeket nyújtó 
csoportosulások működnek a faluban. 

Vallási közösségek nem alakultak ki. Mindkét 
templom csak a 90-es években épült, a 
szertartásokra Ceglédről jár ki pap, nincs, aki a 
közösségeket szervezné. 
Legtöbben, a lakosság 43%-a felekezet nélkülinek 
mondta magát a 2011-es népszámláláskor. 22% 
katolikus, 14% református, 0,7 % evangélikus. 8-
an mondták magukat ateistának. Izraelita nem 

volt. A lakosság közel 20 %-a nem válaszolt erre a kérdésre. 

katolikus

református
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felekezet 

nélküli
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8. HUMÁN INFRASTUKTÚRA 
 

8.1 .  HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

A bölcsőde a régi „Felsőcsemő” vasútállomás felújított épületében kerül kialakításra. 

Az óvoda 1976-ban létesült, 2 csoporttal. A növekedő gyermeklétszám hatására a 
következő évtől 3 csoport indult. 2005-ben bővíteni kellett az épületet. 7 csoport 
működik az óvodában, ahol kialakításra került egy sószoba is. 
A játszóudvaron 2008-ban adták 
át a minden közlekedési 
alapismeretet magába foglaló 
KRESZ parkot, elektromos 
jelzőlámpákkal, jelzőtáblákkal, 
útfestéssel és különböző, a 
korosztályoknak megfelelő 
járművekkel. 
Az óvodások kb. 60 %-a 
hátrányos helyzetű, mely 
főképp a szociális hátrányokból fakad. A közel 130 fő hátrányos helyzetű gyermekből 
60 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 

Az első iskolák az 1870-es 
években épültek Alsócsemőben, 
Felsőjáráson, Zöldhalomban, 1 
nagy tanteremmel, és egy tanítói 
lakással. A Klebelsberg Kunó 
által meghirdetett Alföld 
program keretében épült négy 
új iskola. A ’70-es években 
gyorsult fel a faluközpont 
kiépülése, ekkor kezdődött el a 
központi iskola kialakítása. 1977-ben adták át jelenlegi helyén az első négy tantermet, 
melyet később folyamatosan bővítettek újabb tantermekkel, tornateremmel. Ladányi 
Mihály nevét 1998-ban vette fel. Az iskola 18 tantermes. 
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2008-tól Nyársapáttal közös működtetésű az iskola. 2009-től a szolnoki alapítványi 
iskola irányítása alatt folyik a művészeti oktatás: néptánc, társastánc, modern tánc, 
hangszer (hegedű, zongora, fúvósok, gitár). 

A gyógypedagógiai oktatásban részesülők száma 2013-ra a harmadára, 7 főre 
csökkent. Az általános iskolások 69%-a hátrányos helyzetű, és rendkívül magas a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma is. 

Középiskola a közeli városokban érhető el: Cegléden, Nagykőrösön, Albertirsán, 
Kecskeméten. Nappali tagozatos főiskolai szintű képzést nyújt Nagykőrösön a Károli 
Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai kara. 

Az egészségügyi ellátás megfelelő. A településen két felnőtt és egy gyermek háziorvos 
és egy fogorvos nyújt orvosi ellátást. Két védőnő dolgozik a településen. Kórházi és 
szakorvosi ellátást Cegléden a Toldy Ferenc Kórház biztosít. Gyógyszertár működik a 
községben, hétfőtől péntekig tart nyitva. 
 

8.2.  ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

A tanyákon, külterületen élőket 4 tanyagondnok segíti. A két háziorvos, 
gyermekorvos, fogorvos, két védőnő mellett működik a településen gyermekjóléti 
szolgáltató, családsegítő, házi szociális gondozó szolgálat. A tanyákról a Volánbusz 
járataival, vagy egyénileg járnak a gyerekek iskolába. 

A rászorulók segítésére rendszeres és eseti segélyek, támogatások (szociális, lakhatási, 
fűtési, közüzemi díj támogatás, egészségmegőrzési szolgáltatásokhoz való 
hozzájárulás, gyermekgondozás költségeihez való hozzájárulás, rendkívüli 
támogatás, kamatmentes kölcsön) biztosítottak. 

A középületek közül akadálymentes a Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelő. Az 
óvoda és az iskola részben akadálymentesített. 
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9. GAZDASÁG 

 
A mezővárosi karakternek köszönhetően a feldolgozóipari (élelmiszeripari) cégeknek 
kulcsszerepük van a helyi székhelyű iparvállalatok között, bár a rendszerváltozást 
követően a gépipari és könnyűipari kapacitások bővülésével valamelyest oldódott a 
korábbi egyoldalú iparszerkezet. Az átalakulás azonban korántsem volt 
zökkenőmentes. Az üzemek privatizációja, technológiai szerkezetváltása befektetői 
tőke (különösen külföldi tőke) hiányában rendkívül lassan és vontatottan halad(t). Ez 
nem annyira a kedvezőtlen földrajzi fekvéssel, sokkal inkább a 
mezőgazdasági/élelmiszeripari orientációval és szakképzett rétegek hiányával 
magyarázható. Tehát összességében gyenge gazdasági potenciállal, alacsony 
vállalkozói aktivitással rendelkező területe ún. belső perifériája ez az országnak, ahol 
a lakossági jövedelmek is lényegesen alacsonyabbak Pest megye agglomerációs 
településeihez, valamint a nyugati országrészekhez képest. 
 

9.1 .  CSEMŐ GAZDASÁGI  SÚLYA ,  SZEREPKÖRE 

Csemő gazdaságának leghangsúlyosabb ága továbbra is a mezőgazdaság. A település 
mezőgazdaságára eredetileg a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi 
művelés volt jellemző. Ma a mezőgazdasági területek jelentős részén 
erdőgazdálkodást folytatnak. Az egykor nagy kiterjedésű szőlőterületeket az 
állomány kiöregedése miatt az 1970-es évektől kezdték felszámolni, az így kapott üres 
területeken több száz hektár akác, illetve nyárfaerdőt telepítettek. Ezzel az egykor 
híres homoki szőlőkultúra szinte teljesen eltűnt. Mindennek köszönhetően az 
erdősültség mértéke 10%-kal meghaladja az országos átlagot, jelenleg 30% (kb. 2600 
ha) körül van. A legértékesebb állományt a pusztai tölgyesek alkotják, amelyek a teljes 
erdőterületnek mindössze 3,5%-ra terjednek ki. A privatizációt követően az 
erdőtelepítéseket magas állami támogatások is ösztönözték (ösztönzik), amelyek a 
telepítést követő első öt évben illetik meg a terület tulajdonosát, de azt követően is 
igényelhetők források a tisztítási és gyérítési munkákra. Emellett a helyi vállalkozók 
számára különösen vonzó, hogy a mezőgazdaság többi ágazatához képest az 
erdőgazdálkodásban a telepítést követő évek kivételével lényegesen kisebb 
munkabefektetésre van szükség, miközben a jövedelmezősége alig marad el a 
szántóföldi műveléstől. 

A nagyobb erdőterülettel és tőkével rendelkező gazdák a 90-es évek közepén 
szövetkezetbe tömörültek, de bizonyos területeken (pl: a lajosmizsei határban, ahol 
már az 1950-es években megindultak a telepítési munkálatok) megmaradt az állami 
tulajdon is. 

A helyi erdőterületek vadászati célra nem igazán alkalmasak, hiszen többnyire 
mesterséges, ún. ültetvényszerű telepítésekről van szó, ahol a gyep-, és cserjeszint 
egyaránt fejletlen. A kevés búvóhely következtében a vadállomány többnyire 
váltóvadakra korlátozódik (kis számú vaddisznó, őz, apróvadak). 
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A település Nagykőrös felé eső részén (pl: 
Hantháza) nagy hagyománya van az 
állattenyésztésnek. Jelenleg a Dél-Pest Megyei 
Mezőgazdasági Rt. működtet itt egy nagyobb 
kapacitású sertéshizlaló üzemet. Emellett háztáji 
állattenyésztés és kisebb farmgazdaságok 
foglalkoznak szarvasmarha-, sertés-, és 
baromfitenyésztéssel, valamint tojás-, és tejtermeléssel. A kedvező természeti 
adottságok ellenére zöldségtermesztés sem kisüzemi, sem nagyüzemi formában nincs 
a településen. 

2013-ban 519 regisztrált vállalkozás volt a településen. A településen a legtöbb 
működő vállalkozás a kereskedelem területén működik, arányuk 36%, ezt követi a 
mezőgazdaság, 18%-os súllyal, majd az építőipar, 12%-os részesedéssel. A 
fennmaradó ágazatok 5% alatti arányt képviselnek. A tanyás településszerkezetből 
fakadóan a mezőgazdasági tevékenység fontos tényező gazdasági és társadalmi 
szempontból is. 

Az Önkormányzat 2006 óta „kiváló mester” címmel ismeri el a község kiemelkedő 
szakembereit. Az első kitüntető címet Rózsavölgyi József kádármester kapta. 
 

9.2.  A  TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI ,  JELLEMZŐI 

A település fekvése, adottságai miatt elsősorban a mezőgazdaság és a mezőgazdaságra 
épülő feldolgozóipar dominálja a Csemőben folyó gazdasági tevékenységeket: 
sertéstelep, baromfitelep, húsfeldolgozó, erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, kertészet, 
pálinkaház. A legnagyobb munkaadók és a legnagyobb adófizetők között is 
elsősorban ezek találhatók. A turizmus, vendéglátás, szálláshely is jelen van a 
településen. Az alapellátáshoz szükséges élelmiszerboltok, vegyesboltok mind a 
faluban, mind Zöldhalom területén megtalálhatók. A község központjában patika, 
posta, étterem, pizzéria, kisboltok, butikok működnek. 

A legnagyobb adófizetők: Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt, (Cegléd), Készpénz 
Hungária Kft. (Székesfehérvár), Freddo-Line Kft. (Csemő), Mizsetáp Kft. (Lajosmizse), 
Virágh Bt. (Csemő), EDF Démász (Szeged), Hazai Építőgép Kft. (Gyál), Magyar Posta 
(Miskolc), Co-op Star Zrt. (Jászberény), Lamido Kft. (Csemő), Mohella-2002. Bt. 
(Csemő), Komandor Lux Kft. (Csemő), Concordia Közraktár Zrt. (Budapest), Klau-ter 
2001. Kft. (Csemő), Csemő Cows Kft. (Kerekegyháza), O-PMM Kft. (Budapest), Pécel 
és Vidéke Takarékszövetkezet (Pécel), Nefag Zrt. (Szolnok), Start-Trió 2008. Kft. 
(Csemő), Csemői Erdőgazdák Szövetkezete (Csemő). 

A legnagyobb munkaadók: Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt, (Cegléd), Freddo-
Line Kft., Orlov Fa Kft., Palotás Pálinka és az Önkormányzat. 
 

9.3.  A  GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI ,  FONTOSABB BERUHÁZÁSAI ,  TELEPÜLÉST 

ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI  ELKÉPZELÉSEI 

Jellemzően a helyi vállalkozások a helyi termékek feldolgozására szakosodtak és 
évtizedek óta működnek. Új ipar vagy szolgáltatás betelepülése a település földrajzi és 

kereskedelem

mezőgazdaság

építőipar egyéb
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központi infrastrukturális fejlesztési lehetőségei okán nem várható. A helyi 
vállalkozások a fejlesztési elképzeléseiket a mindenkori uniós és hazai források által 
biztosított pályázati lehetőségekhez - a meglévő tevékenységük fejlesztésére 
használják. 

Az önkormányzat oldalán az alapvetések nem változtak az elmúlt évek, évtizedek 
gazdálkodási alappilléreit illetően: 

■ biztonságos működés – hitel felvétele nélkül, 
■ fejlesztések - nagyléptékű - pályázati forrásból, - kisléptékű – önerőből is,  
■ lehetőség szerint, helyi adó bevezetése nélkül kell a költségvetési egyensúlyt 

biztosítani,  
■ önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátás 

biztonságát. 

Helyi adó kivetése nélkül a bevételt az önkormányzati működéshez a központi 
költségvetési támogatások és az átengedett központi adóbevételek jelentik – 
kizárólagosan. Ezért a mindenkori fejlesztési elképzeléseket maximálisan igazítani kell 
a pályázati lehetőségekhez. Az egyes pályázati lehetőségekhez az önerőt az 
önkormányzat költségvetésében tervezi. Több pályázati lehetőség közül előnyt élvez 
az a fejlesztés, ami közösségi célokat szolgál.  

A helyi célkitűzések között a megújuló energiaforrások (geotermikus és napenergia) 
fokozottabb felhasználását tervezik a középületeken és közintézményekben. 

9.4.  A  GAZDASÁGI  VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ELÉRHETŐSÉG ,  
MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE ,  K+F  STB .) 

A települések által elsősorban preferált 
vállalkozási formák – ipar, logisztika, lehetőleg 
multinacionális cégek – számára Csemő 
elhelyezkedése, elérhetősége nem ideális, ezek 
megjelenésére nem lehet számítani. A közeli 
városok (Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, 
Szolnok) és a meglévő és tervezett gyorsforgalmú 
utak (M4, M5, M8) között az Európai autópálya 
hálózaton keresztül és a Ferihegyi repülőtérről is 
könnyen, gyorsan, bár jelenleg néhány kilométer rossz minőségű úton megközelíthető 
Csemő éppen, mert átmenő forgalomra nem alkalmas, és az utak felújítása esetén sem 
nélkülözhetetlen útvonal mentén fekszik, a környező „gyors” terek háttér települése, 
„lassú tere” lehet kellemes, nyugodt lakóteret, szabadidős program lehetőségeket 
nyújtva. A „slow citta” mozgalom értékeivel megcélozható a közeli nagy vállalatok, 
cégek managamentjének, az otthonról dolgozóknak („home office”), a magasan 
képzetteknek az idevonzása, a helybeli fiatalok helyben tartása. Ehhez a jelenlegi 
„lassú falu”-ban elérhető szolgáltatások fejlesztése és kiegészítése szükséges az alap 
szolgáltatások minőségi biztosításával. Elsősorban megbízható kommunikációs 
infrastruktúra (gyors, szélessávú internet, mobil szolgáltatók, jó térerő), az alapvető 
élelmiszerek, papíráru, illatszerek széles termékválasztéka (lehetőleg falusi hangulatú 
vegyesboltokban), rendszeres autóbuszjárat Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét között 
az elérhető munkahelyek, iskolák mennyiségi sokszorozása érdekében, közösségi 
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találkozóhely szükséges a falu képének további minőségi javítása, a falusi, tanyai jelleg 
megtartása mellett. 
 

9.5.  INGATLANPIACI  VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT) 

Csemőben 1848 lakás található. A 2008-ban kitörő válság hatására Csemőben is 
jelentősen, 85-90 %-kal csökkent a lakásépítések száma. 2014-ben az országos mutatók 
szerint a lakásépítés fellendült, azonban Csemőre vonatkozó lakásépítési adataink 
nincsenek a 2014-es évre. Az ingatlanpiaci változásokról az Önkormányzatnak sajnos 
nincsenek ismeretei. 

Lakóingatlanok esetén Csemő településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 
208.845 forintról 77.375 forintra csökkent. A lakóingatlanok között 2017 áprilisában a 
legmagasabb négyzetméter ár 107.116 forint, a legalacsonyabb 47.634 forint, az átlagár 
77.375 forint. 
 

 

 

 
2 statisztikák ingatlanstatisztikák 
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legkisebb 
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legnagyobb 
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105 77.375,- 47.634,- 107.116,- 10.533.125,- 2.075.000,- 29.900.000,- 
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A 2001-es adatok alapján a csemői lakások 64%-
a volt az alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás). A lakások mintegy kétharmada 
nem volt a közcsatorna-hálózatba kötve. 2011-
ben az alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya 35%-ra csökkent. A közcsatornával 
ellátott lakások aránya nem változott. Nem is 

várható érdemi változás, a külterületen korszerű egyedi szennyvíztisztító – szikkasztó 
berendezések használata célszerű. 

A belterületen biztosított a hálózati vízvezeték. A külterületen nincs ivóvízhálózat, 
Zöldhalom területére nyertes pályázata van az Önkormányzatnak. 

A lakásépítés intenzitás változását mutatja az alábbi grafikon (forrás: Lechner 
Tudásközpont): 
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10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 

10. 1 .  KÖLTSÉGVETÉS ,  VAGYONGAZDÁLKODÁS ,  GAZDASÁGI PROGRAM 

Csemő Község Önkormányzatának 3/2018. (III. 19.) rendelete a 2018-as 
költségvetésről az önkormányzat bevételeit és kiadásait egyaránt 540.100.433,- Ft-ban 
állapítja meg. A bevételek 65%-át a központi költségvetés (önkormányzatok működési 
támogatása), közel 10%-át pedig a közhatalmi bevételek (adók) biztosítják. 
A kiadási oldalon a személyi juttatások a kifizetéseket terhelő járulékokkal együtt a 
főösszeg 17%-át teszik ki. A dologi kiadások jelentik a kiadások közel 1/5-ét. A 
beruházásokra, felújításokra tervezett összeg a költségvetési összeg 14%-a. A 
költségvetés 6%-át fordítja az Önkormányzat szociális jellegű támogatásokra, 
ösztöndíjakra. 
A működési költségvetés kiegyensúlyozott, nem keletkezik hiány. 

Az Önkormányzatnak nincs vagyongazdálkodási, gazdasági koncepciója, stratégiája. 
 
 

10.2.  AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  TEVÉKENYSÉGE,  INTÉZMÉNY-

RENDSZERE 

Az Önkormányzat folyamatosan fejleszti a települést. Az elmúlt két évben elkészült a 
zöldhalmi orvosi rendelő felújítása, az óvoda épület energetikai korszerűsítése, 
klimatizálása, fűtésrekonstrukciója. 
A Sportcentrumban elkészült egy homokos röplabdapálya, mely a téli időszakban 
korcsolyapályaként működik. Bővült a gördeszka pálya, mely már bmx pályának is 
használható. A sportpályák megvilágítása is elkészült. Egy multifunkcionális 
tornacsarnok építése van előkészülőben. 
2015-ben elkészült 10 buszváró a külterületen, megtörtént a szökőkút cseréje a Hét 
vezér téren. 2016-ban elkészült a Templom tér felújítása, a Zöldhalmi közösségi ház 
udvara, az óvoda udvar burkolatának cseréje, a köztéri faszobrok felújítása. 
2017-ben elkészültek és kihelyezésre kerültek a külterületi dűlők neveit jelző táblák. 
Benyújtott pályázatok vannak folyamatban a Csemő – Cegléd kerékpárút 
megvalósítására, a külterületi ivóvízhálózat kiépítésére, sportparkok létesítésére, egy 
az 1956-os forradalomnak emléket állító emlékmű felállítására, az illegális 
hulladéklerakók felszámolására. 

A Polgármesteri Hivatal a polgármesterrel együtt 20 fős. A településfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatokat a polgármester a jegyző és az aljegyző segítségével látja el. 
Munkájukat megbízásos külső pályázatíró-projektmenedzser segíti, aki heti egy 
alkalommal a lakosság számára ingyenes tanácsadást nyújt. 
 
 

10.3.  LAKÁS-  ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS 

Az Önkormányzat 3 lakással és 2 üzlethelyiséggel rendelkezik. Az üzlethelyiségeket 
bérlők hasznosítják. A 3 szolgálati lakást a jegyző, a fogorvos és a védőnő használja. 
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10.4.  INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

A csemői Nefelejcs Óvoda 7 csoporttal működik a település központjában, 2,5 éves kor 
fölött bölcsődei ellátást is biztosítva. Felszereltsége a folyamatos fejlesztésnek 
köszönhetően korszerű. Tornaszobával, napkollektorral előállított melegvízzel, 
klímaberendezéssel, sóhomokozóval, fényterápiás sószobával, kresz tanpályával, 
mezítlábas parkkal, konyhakerttel az óvoda magas színvonalú ellátást biztosít. 2017-
ben elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. 

A Ladányi Mihály Általános Iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja 
fenn és működteti. A csemői székhelyű iskola a nyársapáti iskolával összevont 
intézmény. A művészeti oktatást a szolnoki alapítványi iskola biztosítja: alsó 
tagozaton felmenő rendszerben néptánc oktatás folyik. Lehetőség van társastánc, 
modern tánc tanulásra és zenei foglalkozásokra: hegedű, zongora, fúvósok, gitár). 

A Községháza épületében található a Községi Könyvtár, amely közművelődési 
színtérként is szolgál, két szintes épületrészével. 

A Helytörténeti Gyűjtemény a település központjában található több épülettel és 
árnyas udvarral, melyen külön épületet kapott Orisek Ferenc fafaragó, a népművészet 
mestere életműkiállítása. 

Az egészségügyi intézmények közül Csemőn elérhető a felnőtt és gyermek házorvosi 
szolgálat, fogorvosi és védőnői ellátás, gyógyszertár. 

A Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot és a házi segítségnyújtást Csemő Község 
Önkormányzata társulási megállapodás alapján a Ceglédi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el. 
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1 1 . TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKOS VÁROS 
TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Az Önkormányzat alkalmazásában álló tanyagondnokok, a környezetvédelmi 
ügyintéző, az intézmények (iskola, óvoda, hivatal) karbantartói gondoskodnak a 
település üzemeltetéséről. 

Csemő Község bár fiatal település, az 1990-es évek közepétől a belterület 
infrastrukturális fejlődése rendkívül gyors és látványos volt. 1999-re elkészült a gáz- 
és telefonhálózat, a víz- és a csatornahálózat, valamennyi belterületi út szilárd 
burkolattal lett ellátva és a település központja is megszépült. Az új évezred 
fordulójára a község belterületén a műszaki infrastruktúra kiépítettsége messze 
meghaladta az országos átlagot. A teljes közművesítettségen túl a szolgáltatások körét 
olyan további beruházások szélesítették, mint a kábeltelevíziós hálózat, később az 
internet kiépítése. 
A település fejlesztése nemcsak a belterület határáig terjed. A külterületen szinte teljes 
a villamosítottság, a sűrűbben lakott, ún. zöldhalmi településrészen elérhető a 
vezetékes gáz szolgáltatása is. A főbb útvonalak aszfaltosak, a távolsági 
buszközlekedés behálózza a tanyavilágot is. 

Az elért eredmények megőrzése, a kialakított infrastruktúra működtetése legalább 
akkora feladatot jelent önkormányzatunk számára, mint a kialakítás volt. Csemő 
Község Önkormányzata a célokat koncepcionálisan fogalmazta meg. E szerint 
legfontosabb feladat, hogy az önkormányzat és intézményei működését, működési 
kiadásait minden körülmények között biztosítani tudja. A költségvetés tervezésekor 
ezért a szükséges és elégséges mértéket szem előtt tartva, szigorú elszámolási rendben 
tervez, alapelv, hogy működésre nem vett és nem is vesz fel hitelt. 

Csemőnek egyelőre nincs „okos város” stratégiája, a települési szolgáltatásokat 
racionális döntések mentén biztosítják. 
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12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 

12. 1 .  TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK 

Földtani adottságok, domborzati viszonyok 

Csemő Pest megyében a Pilis-Alphári homokhát kistájon helyezkedik el. A kistáj a 
Pesti-síkság D-i teraszos vidékétől a Tisza mentéig húzódik, ÉNy-DK-i csapással. Az 
egykori hordalékkúp felszíne kis relatív reliefű (átlagos érték 2-4 m/km2 közötti), 
főként szélhordta homokkal fedett. Legnagyobb része az enyhén hullámos síkság 
ortográfiai domborzattípusba sorolható, kisebb részei (a Körös-ér és Kocsér 
környékén) elgátolt mélyedésekkel, szikes laposokkal mozaikszerűen tagoltak. A 
felszínt borító félig kötött homokformák Cegléd – Csemő vidékén a 
legváltozatosabbak. Horizontálisan gyengén szabdalt, a hosszanti vízlevezető laposok 
Ny-ÉNy-K-DK-i irányúak. (forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, 
2010). 

Talajviszonyok 

A terület talajtípusából a futóhomok és a humuszos homoktalajok, réti talajok, 
amelyek mind homokon képződött talajféleségek. A futóhomok talajok a terület K-i 
részén borítanak nagy, összefüggő területet, ennek a talajképző kőzete: löszös üledék. 
A gyenge termékenységű és bizonytalan hozamú humuszos homoktalaj a táj 
legkiterjedtebb talajtípusát képezi, ennek talajképző kőzete: Glaciális és alluviális 
üledék. 
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forrás: http://mta-taki.hu 

A talaj vízgazdálkodási tulajdonságra jellemző, hogy igen nagy víznyelésű és 
vízvezető képességű homok-talajok vannak itt jelen. A kémiai tulajdonsága: felszíntől 
karbonátos talajok találhatók itt. 

Vízrajz 

A kistájat számos, a Tiszához vezető vízfolyás keresztezi, ilyen a Körös-ér 
vízrendszere, amelynek mellékcsatornái DK-ről határolják Csemőt, és a Kőrös érbe 
befolyik többek között a Csemőn áthaladó Gógány-ér is. Északról a Kis-Gerje 
mellékcsatornája határolja a községet. 
 

 
forrás: http://webgis.okir.hu 

Csemő felszín feletti vizei a következők: Gerje-mellékcsatorna (20,6 km, befogadója a 
Gerje ér), Vett-úti csatorna (6,2 km hosszú, befogadója a Gógány-ér), Gógány ér (17,65 
km, befogadója a Kőrös ér), Szénásteleki I.-csatorna (5,5 km, befogadója a Gógány-ér), 
Nyárkúti ér (11,2 km, befogadója a Kőrös-ér), Felsőjárási csatorna (6,2 km, befogadója 
a Nyárkúti-ér). 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát 
érintő beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell 
kérni. 

A KÖTIVIZIG kezelésében a következő csatornák vannak: 
■ Szénásteleki I. -csatorna Csemő 018, 0180, 0481 , 0482 hrsz. 
■ Szénásteleki II.-csatorna Csemő 0167 hrsz. 
■ Nyárkútréti-csatorna Csemő 027, 033, 046, 051, 067, 078 hrsz. 
■ Nyárkút réti I-mellékcsatorna Csemő 059, 063 hrsz. 
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■ Kígyós I. -csatorna Csemő 037 hrsz. 
■ Kígyós I.- 1 és I.-2 csatorna Csemő 042 hrsz. 
■ Gógány-ér Csemő 0425, 0421, 03 hrsz. 
■ Kistelki-csatorna Csemő 0307, 0313 hrsz. 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel - és külterületi 
vízrendezési művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

Csemő egyébként száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos kistájba tartozik. A ritka 
árvizek nyár elején jelentkeznek, míg az év nagy részében alig van vizük. 
Vízminőségük - ha van bennük víz - II. osztályú. Az időszakos belvizeket 
csatornahálózat vezeti le. A száraz éghajlati jelleghez viszonyítva sok az állóvíz. (forrás: 
Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, 2010). 

Éghajlati viszonyok 

A mérsékelten meleg és a meleg határán fekvő terület, száraz éghajlatú. Az évi 
napsütés órák száma 2000. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 °C. Az évi 
csapadékösszeg 510 és 530 mm közötti, a vegetációs időszakban 300-310 mm. A 
hótakarós napok átlagos évi száma 32-35, a legnagyobb átlagos hóvastagság 18 cm 
körüli. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, második helyen - főleg ősszel - a K-i, DK-i szél 
áll. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A meleg, száraz éghajlat csak a kisebb 
vízigényű növényeknek kedvez. (forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak 
katasztere, 2010). 

Növényföldrajz 

Csemő az Alföldön, a Duna-Tisza közében, fekszik. Így az Alföld flóravidékén 
(Eupannonicum), a Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum) tartozik. Ma már 
jellemzően kultúrtáj, de a természetes növénytakaró: nyílt homoki tölgyes, 
homokpuszta, löszpuszta, és mocsár (a buckaközökben, lefolyástalan mélyedésekben 
levő bucka közi lápok) voltak. 

A pusztai tölgyes más néven nyílt homoki tölgyes hazánk legszárazabb homoki 
talajainak jellemző erdőtársulása. A leggyakrabban a buckatetőkön és melegebb 
lejtőkön jön létre – olyan helyeken, ahol a talajvíz hatása már nem érvényesül. Emiatt 
alacsonyabb a fák lombkorona szintje, legjellegzetesebb fája a kocsányos tölgy 
(Quercus robur) amihez a fehér nyár társul (Populus alba), elegyfái a mezei szil (Ulmus 
campestris), tatár juhar (Acer tataricum), mezei juhar (Acer campestre), vadkörte (Pyrus 
pyraster). Cserjék közül jellemző az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a 
közönséges mogyoró (Corylus avellana), a kökény (Prunus spinosa), a fagyal (Ligustrum 
vulgare), a közönséges boróka (Juniperus communis). Gyepszintjében főleg 
szárazságtűrő fűféléket találunk. pl.: karcsú perje (Poa angustifolia), árvalányhaj (Stipa 
pennata), korai sás (Carex praecox), barázdált csenkesz (Festuca rupicola), báránypirosító 
(Alkanna tinctoria), tarka sáfrány (Crocus variegatus). 

Löszpusztagyepeket lapos hátakon és a kunhalmokon találunk. Ebben a fajgazdag 
társulásban tömegesen fordul elő: pusztai csenkesz (Festuca rupicola), deres tarackbúza 
(Elymus hispidus). Gyakoriak a különböző zsályafajok. További, társulásalkotó fajok: 
taréjos tarackbúza (Agropyron pectinatum), közönséges borkóró (Thalictrum minus). A 
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fajszegényebb löszlegelők uralkodó fajai a csillagpázsit (Cynodon dactylon), karcsú 
perje (Poa angustifolia), sovány csenkesz (Festuca pseudovina). 

A térségben a telepíthető növények összetételét döntően befolyásolják a hidrológiai és 
talajviszonyok: a talajvíz közelsége, a homok, szik. Szárazság és hidegtűrő fák és 
cserjék ajánlhatók ide. 

Alkalmazható lombhullató fajok: őshonosak a tölgyek (Quercus robur), a fehér-, szürke- 
és feketenyár (Populus alba, Populus x canescens, Populus nigra). Szépen tájba illik az 
ezüsthárs (Tilia argentea). Cserjék közül őshonosak az egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna), mogyoró (Corylus avellana), fagyal (Ligustrum vulgare), kökény (Prunus 
spinosa). Az exoták közül az alföldet jól kihangsúlyozzák a ostorfák (Celtis fajok), a 
törökmogyoró (Corylus colurna) és a császárfa (Parrotia persica). A tanyák környékén 
ajánlott az eperfa (Morus alba), a lazább talajokon meghonosodott az akác (Robinia 
pseudoacacia), a nyirkos szikeseken elvadult az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia). Szépen 
fejlődhetnek és jól áttelelhetnek az alábbi fajok: papíreperfa (Broussonetia papyrifera), 
nyugati fűszercserje (Calycanthus occidentalis), mézesfa (Evodia hupehensis), 
narancseperfa (Maclura pomifera), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), barátcserje (Vitex 
fajok). 

A mocsaras területeken fő fafajok: az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők találhatók. 

Örökzöldek közül csak az edzettebbek jöhetnek szóba. Fenyőfélékből a boróka 
(Juniperus) fajok, a feketefenyő (Pinus nigra), erdei fenyő (Pinus silvestris), havasi 
törpefenyő (Pinus mugo), szürke duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii var. caesia), szürke 
luc (Picea pungens), szerb luc (Picea omorika), ős mamutfenyő (Metasequoia 
glyptostroboides), keleti tuja (Thuja orientalis), tiszafa (Taxus baccata). Mészkerülő és 
melegigényes-nem túl mélyfekvésű területen szép a kolorádói jegenyefenyő (Abies 
concolor), görög jegenyefenyő (Abies cephalonica), Atlasz-cédrus (Cedrus atlantica). 
Amennyiben a talajvizet eléri, telepíthető közönséges tuja (Thuja occidentalis) és 
mamutfenyő (Seguoiadendron giganteum) is. 

Lomblevelű örökzöldek közül telepíthetők ide a pálmaliliomok (Yucca fajok), 
puszpáng fajok (Buxus sempervirens), a mahónia fajok (Mahonia) és félárnyékba a 
sipkai babérmeggy (Laurocerasus officinalis f. shipkaensis), júlia borbolya (Berberis 
julianae), bibircses borbolya (Berberis verruculosa), tűztövis (Pyracantha coccinea), 
ráncoslevelű bangita (Viburnum rythidophyllum). Védett, félárnyékos helyre valók a 
madárbirsek (Cotoneaster dammerii és C. calicifolia). 

Állatvilág 

Az előforduló védett fajok listáját (ld. 2. melléklet) a Természetvédelmi Információs 
Rendszer honlapjáról vett adatok alapján írjuk le. A honlapon védett és fokozottan 
védett növény- és állatfajok előfordulása listázható és tekinthető meg. Az előfordulás 
– e fajok védelmében – tíz kilométer oldalszélességű négyzetes (ETRS) háló 
segítségével megjelenített. A háló cellái kódokkal jelöltek, megadva egy faj 
előfordulásának helyeit. 
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kivonat fajok előfordulási helyeiről Csemő területén (10x10 km-es területeken) forrás: 

http://web.okir.hu/hu/tir 

 

12.2.  TÁJHASZNÁLAT ,  TÁJSZERKEZET 
 

12.2.1 .  TÁJTÖRTÉNETI  VIZSGÁLAT 

Csemő Cegléd és Nagykőrös történelméhez igen szorosan kötődik, így ezen városok 
történelmén keresztül kerül a táj alakulása bemutatásra. 

Cegléd és környékének területén az emberi élet feltételeit, a település rendjét is a 
földrajzi viszonyok befolyásolták. A településfejlesztő tényezők közül az egyik 
legfontosabb, hogy a víz bőven rendelkezésre állt. A Gerje (és Perje) patakok medrének 
partjain, a környező mocsaras rétségek kiemelkedő részein létesültek a települések az 
Árpád-korban éppúgy, mint az őskorban. (Ikvai Nándor: Cegléd története, 1982) 

A leletek szerint Cegléd és környéke a honfoglalás korában már lakott volt. Cegléd 
határa Árpád-kori történetének rekonstruálásához csak későbbi, XIV — XV. századi 
oklevelek, főként a határjárások, a régészeti ásatások, leletmentések, terepbejárások 
leletanyaga nyújthatnak segítséget. Az első ilyen határjel Szárhomokhalma, valahol a 
mai Csemő területén lehetett, Cegléd déli határa tehát a mainál délebbre húzódhatott. 
Erre utal a XVII. században az apácák és Kőrös között lefolyt per Csemő birtokáért, 
amely végül az apácák győzelmével végződött, s ezután a XVIII. század végéig Cegléd 
egyedül birtokolta Csemőt. 

A török hódoltság korában Cegléd mezőváros földesura: a Clarissa apácarend a királyi 
Magyarország területére kényszerült, Budáról Pozsonyba tették át székhelyüket. A 
földesúr és a mezőváros közötti kapcsolat azonban nem szakadt meg, a clarissák új 
székhelyükről is ügyeltek a hódoltsági területen fekvő jószágukra. Ezekben az 
években a ceglédi hász-városi tanács széles körű gazdasági irányítást látott el. A 
legeltetés, az aratás és szüretelés minden mozzanatán kívül érdekvédelmi célokat is 
megszabott. Az állattartás intenzív módja a legelőterületek növelését követelte meg. 
Cegléd déli határrészén, a Csemő homok birtoklása körül, Nagykőrössel az 1648-ban 
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kialakult vitában, az említett gazdasági tényező is közrejátszhatott. A ceglédi határ 
legnagyobb része, így Csemő mostani területe ekkor még legelő és kaszáló volt. 

A néhány évtizedes, még egyedüli birtokos apácarend tulajdonát kevély földesurak és 
szolgálataikért földdel jutalmazott kisnemesek tépázták, szorongatták. Ettől kezdve 
vége-hossza nem volt a torzsalkodásnak. Tusakodtak a szentéletű klarisszák észak 
felől a szelei uradalommal, keletről a nagyhatú Wezsenyi Lászlóval, déli oldalról a 
nagykőrösi és mikebudai nemesekkel, nyugati irányból az Irsai meg az Alberti 
családokkal. Megdézsmált termés, elhajtott gulyák, kifosztott jobbágyok… Mindenki 
hitte, hogy pont kerül a perpatvar végére, midőn trónra lépésének hetedik évében 
Mátyás király elrendelte a ceglédi határokat rögzítő teljes bejárást, de ez sem járt 
sikerrel. 

A "háromváros": 

Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd a XVI-XVII. században sorsközösségben élt. Sok 
közös vonás mutatható ki török kori fejlődésükben, históriájukban, 
gazdálkodásukban, kultúrájukban, lakosaik életmódjában. Fontos sajátosságuknak 
számított, hogy magyar földesuraik távollétével összefüggésben a török hatalom 
árnyékában különösen fejlett mezővárosi önkormányzatuk alakult ki. A 
„Háromváros" parasztpolgárai számára évszázadokon át a gabonatermesztő 
földművelés és a pusztai állattartás jelentette a legfontosabb megélhetési forrást. A 
XIX. század második és a XX. század első felében az un. kertkultúrás tanya 
felvirágzásával Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd határa a magyar zöldség, -szőlő- és 
gyümölcstermesztés egyik legfontosabb területe lett. (Bráth János) 
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I. Katonai felmérés (1763-87), rávetítve Csemő jelenlegi településhatára 
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I. Katonai felmérés (1763-87), Csemő tájkarakterei 

Északon a kis-Gerje vízfolyást vizes, mocsaras területnek ábrázolja. Jól látszanak a 
domborzat megjelenítésekor a homokbuckák ábrázolásai és a közöttük megálló vizes 
területek jelenléte (állóvizek, láprétek). 1-2 db lakóház (a legelők közepén egy csárda, 
a Gerje ér mentén egy malom) jelenik csak meg a térképen, nem mondható lakott 
területnek, inkább több áthaladó útvonal keresztezi a vidéket. 

A buckások eredetileg kétféle színezése (zöld és sárga) a növényzettel való borítottság 
különbözőségéről ad felvilágosítást. Eszerint a zöld szín a jó füvet adó rét és legelő. 
Gyengébb minőségű gyepeket, illetve futóhomokos területeket jelentenek a buckás 
részeken sárgára színezett, egyéb jelölést nem tartalmazó területek. Csemő esetében a 
színezés alapján: jó legelők lehettek település a keleti részén és homokos területek a 
nyugati részen. A keleti részen kevesebb az út is, mivel a homok miatt az ezek az utak 
nehezen járhatók lehettek. Erdő nem jelenik meg itt: nyílt vagy zárt homoki gyepek 
voltak csak. Erdők, ligetes buckások nem jelenhettek meg a legeltetés miatt. 

A földesúr és a mezővárosi communitas kapcsolatában döntő fordulat következett be 
1780 után, Mária Terézia halálát követően. II. József király az első szekularizációs 
rendeletével, 1782. január 12-én megszüntette a komparatív szerzetesrendeket. Ennek 
értelmében oszlatták fel a Clarissa apácarendet is, amelynek földbirtokai (köztük 
Cegléd) a kincstárra szálltak. A különböző szerzetesi birtokokból, a királyi kamara 
fennhatósága alatt szervezték meg a vallásalapítványi uradalmakat. Cegléd 
mezőváros a pesti kerülethez tartozott. 
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A határhasználat és üzemszervezet rendszere hasonló volt a nagykőrösihez. A Clarissa 
apácarend által 1749-ben kiadott urbárium bár célul tűzte a jobbágy-telekszervezet 
kialakítását, azonban ehhez nélkülözhetetlen határfelosztást még nem tudták 
végrehajtani. Az úrbérrendezés során a jobbágytelkek szerint osztották fel a határt, ami 
szükségessé tette volna a korábbi szállásos határhasználati rendszer megszüntetését, s 
a kötött, nyomásos, vagyis a calcaturás határ kialakítását. Természetesen, az óriási 
kiterjedésű határ művelése lehetetlenné tette ennek megvalósítását, bármennyire is 
korszerű gazdálkodási rendszernek tartotta a Királyi Kamara, a calcaturás 
földművelést csupán a települések belső részétől nem messze fekvő határrészeken 
tudták kialakítani. A ceglédi jobbágyságot még elviekben meg lehetett győzni őket a 
calcaturás földművelés előnyeiről, de amikor gyakorlatban kívánta az uradalom 
megvalósítani azt, azonnal rádöbbentek annak hátrányára és tarthatatlanságára. Az új, 
nyomásos határtervezet ténylegesen lehetetlenné tette a gazdálkodást, a racionális 
termelést. 

A ceglédiek protestálása eredményt hozott. A korábbi, ésszerű határhasználati és 
gazdálkodási rendszer gyökeres felszámolása kudarcot vallott. A határ kiterjedése, a 
nagy távolságok döntöttek, az a törvényszerűség érvényesült, miszerint az 5-5,5 km 
távolságban levő munkahelyre nem lehet naponta kijárni, azaz szükség van a határbeli 
üzemközpontra, a tanyára. A mezeikert, a tanya a szántóföldi gazdálkodásra alkalmas 
helyen létesült, ahol természetesen lehetett kisebb-nagyobb darab földet is kaszálni, és 
jószágot legeltetni. A tanyaudvarokon építették fel az istállókat, színeket, ólakat (juh 
és borjú számára), s egyéb gazdasági épületeket. A nagyobb gazdák igyekeztek házat 
is építeni tanyájukon. 

Valamennyi határrészen ceglédi jobbágyok földjei voltak, amelyeket kisajátított az 
uradalom. Ezek közül több föld a majorsági birtok része lett (Átalszék, Cifrakert, Belső- 
és Felsőmajor, Nagyszék, Varjas, Csemő-erdő). 

A futóhomok megkötése, tovább terjedésének megakadályozása — akárcsak a szőlők 
esetében — szükségessé tette az erdőtelepítést is, amely az 1802. évi XXIII. te. és az 
1807. évi XX. te. nyomán került megvalósításra. Az uradalom tiszti székével kötött 
egyezség értelmében, 1813-ban láttak a ceglédi jobbágyok a Kistelek és Gerje-hát 
homokbuckáinak erdősítéséhez (A II. katonai felmérésen már láthatók a telepített 
erdőfoltok). 

A külterjes legeltetés korszakában egyrészt az intenzív legeltetés és a velejáró tiprás 
(főleg szürkemarha, illetve juh), másrészt a helyenkénti teljes fátlanság, s ezzel 
összefüggésben a szél akadálytalan fújása miatt a 18. századra a homok mozgásba 
lendült. A homoksiványok terjedésének megállítása a 19. századra központi kérdéssé 
vált. 



HELYZETFELTÁRÁS                                                        TÁJI ÉS TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 86 

 
II. Katonai felmérés (1806-69), rávetítve Csemő jelenlegi településhatára 

A második felmérésen alig található még lakott helység: 1-2 csőszház jelenik meg és a 
szántók mellett és pár tanya. Puszták és erdős területek váltakoznak, de már 
megjelentek az erdők! Bár nem borítanak be nagy felületeket: Csemő erdő és Csöme 
erdő néven jelennek meg a térképen. Csemő északi részén már megjelennek a szántók 
(fehér színnel jelölve) rajtuk tanyaépületekkel. A Kis-Gerje és a Gógány-ér mentén, kék 
színnel jelölik a mocsaras, lápos területek meglétét. 

Csemő mai területe Cegléd határhasználatához tartozott, a XVII. századtól, kisebb 
változtatásokkal a XIX. század második feléig tartotta magát. A homokos talaj miatt 
óriási legelők helyezkedtek itt el. A legnagyobb változást a határhasználatban az 
úrbéri elkülönözés utáni legelőfelosztás hozta. A ceglédi határban tehát egymás 
mellett, egyidejűleg létezett a tanyás és nyomásos gazdálkodás. A kiosztott legelőkön 
hamarosan felépültek a tanyák. Ezek a tanyák azonban többnyire még csak gazdasági 
telephelyek és időszakos (nyári) lakóhelyek voltak. A kiosztott homokos legelőn szőlőt 
vagy gyümölcsöt ekkor még szinte egyáltalán nem telepítettek. A legelők 
meghódítása, feltöltése nagy erőfeszítéssel járt, különösen a víz okozott sok gondot a 
gazdáknak. A legelőfelosztás eredményeképp, a gabonakonjunktúra hatására a század 
végére a ceglédi határ nagy részén már tanyás szántóművelés folyt. A szántónál is 
intenzívebb szőlő-, gyümölcs- és kertkultúra területi növekedése a század végéig csak 
kismértékű, valószínűleg a korábbi hagyományok, valamint a tőkehiány 
következtében. (A szőlők és gyümölcsösök területe csak a XX. század első évtizedében, 
a parcellázások következtében növekedett nagyobb ütemben.) 
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III. Katonai felmérés (1869-87), rávetítve Csemő jelenlegi településhatára 

A III. katonai felmérés térképén láthatóan a legelők területét feltörték, kicsi foltokban 
maradtak csak meg a legelőterületek, és az ehhez tartozó gazdasági telephelyek és 
időszakos lakhelyek lettek ide építve. Erdőterület a K-i részen található. 

A századfordulótól 1924-ig a szőlőterületek az új telepítések nagy összefüggő 
tömbökben jöttek létre. A birtokosok számára rendkívül előnyös volt, hogy 1910-re 
már vasúti szárnyvonal kapcsolta az újonnan telepített Csemőt a fővonalhoz, ami 
nagymértékben megkönnyítette az értékesítést. Ettől kezdve hosszú időn át a 
gyümölcspiac éjféltájban volt Cegléden, hogy az egyik nap szedett gyümölcs másnap 
reggel már az ország szinte bármely részén, de leginkább Budapesten a fogyasztók 
asztalán lehessen. Egyes gazdáknál már a jobbágyfelszabadítás előtti időkben is 
komoly jövedelemforrást jelentett a szőlőkben nevelt gyümölcsfák haszna. 

A szilaj állattartás jelentősége, a XVIII. század végén, a XIX. század első felében sem 
volt jelentős. A legelőket járó csordákat, gulyákat, méneseket, juhnyájakat télire 
szétverték és minden gazda egyénileg teleltette a tanyáján vagy akloskertjében 
felhalmozott takarmányon. A XIX. század első felében pedig egyes gazdák már egész 
éven át igyekeztek tanyájukon nevelni a jószágot. A közlegelők felosztása után a 
ceglédi határ egészére a tanyai istállózó állattartás volt jellemző, a közös legeltetés 
szerepe minimálisra csökkent. A 1900-as évek elején sem általános az állandó tanyán 
lakás, mivel a tanyatulajdonosok többségének városi lakóháza is volt. 

A másik jelentős kezdeményezés a csemői parcellázás volt. Az ügy 1901-Ьеп indult el. 
Józsa Sándor kérvényt intézett a kultuszminiszterhez, melyben arra kérték, hogy a 
csemői vallásalapítványi birtokot adja el a nincstelen földmunkásoknak. A miniszter 
megígérte a támogatását, de a miniszter csak két év múlva, 1903. decemberében hozta 
meg a döntését és elrendelte 318 kh föld eladását Cegléd városának „szőlőtelepítés 
céljából leendő parcellázás (kiosztás) végett átengedni, illetőleg eladni 1100 
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négyszögöles holdanként 180 koronáért". Az átengedés csakis szőlőtelepítési célra 
történhetett. Mindemellett az országos tendenciához hasonlóan, egyben a helyi 
viszonyoknak, gazdasági szerkezetnek megfelelően a XIX. század második felében a 
malomipar fejlődött a legintenzívebben a térségben. 

A benépesedés és a nagy kiterjedésű puszták felosztása következtében egyre nagyobb 
területek kerültek mezőgazdasági művelés alá (tanyásodás). A sík területeken levő 
legelők nagy részét szántóföld, takarmánytermelés vagy tarlólegelő céljára feltörték, a 
szelídebb homokbuckákon pedig virágzó szőlő- és kertkultúra alakult ki. A 
felszántások először a legjobb termőképességű területeket érintették, így a homoki 
sztyepprétek rohamos csökkenését, majd szinte teljes eltűnését eredményezték, 
először a sík területekről, majd a szelídebb dombokról is. A 19. század második felében 
a fásítás újabb lendületet vesz, ekkor már egyre többfelé (sokszor túlzásba esve) 
próbálkoznak akáccal, általában sikerrel. Mindezen beavatkozások ellenére a 20. 
század közepéig a nyílt homokbuckások csak területileg csökkentek, de jellegükben 
nem változtak meg. Ennek oka, hogy rajtuk a tájhasználat alapvetően ugyanaz maradt 
(legeltetés), s mivel az erdősültség mértéke többnyire még túl kicsi volt ahhoz, hogy a 
homokot teljesen megfogja, így a homoki gyepek nyitottsága is csak nagyon lassan 
csökkent. 

Más-más jelleggel, de ezen a tájon mindenütt, mindvégig nagyon jelentős volt a 
mezőgazdasági gazdaság a szocializmus évtizedei alatt: a kezdeti években azért, mert 
a tanyás gazdaságok a hetvenes évekig többé-kevésbé fennmaradtak, azután pedig 
azért, mert legalizálódott a nagyüzemmel békés szimbiózisban élő kisüzem. 
Természeti okai is voltak a kisüzem fennmaradásának: nagyon változó a föld 
minősége, még egy-egy település határán belül is. Jó minőségű, löszös, ún. fekete 
földek Cegléden, Abonyban és Nagykőrösön voltak viszonylag nagy darabokban, 
ezeken kívül a szántóföldi növénytermesztés nagyüzemi válfaja nemigen volt 
eredményesen működtethető. A tsz-ek kivágták a hagyományos telepítésű szőlőket 
Cegléden, Csemőben, Nyársapáton és Nagykőrösön, hamar kiderült azonban, hogy 
azokat nem véletlenül telepítették éppen oda az elődök: virágzó szőlők, zöldséges- és 
gyümölcsöskertek helyett homoksivatag uralta el a tájat. Mindenütt máshogyan 
próbálkoztak a homokot újra megkötni: hol erdőt, hol nagyüzemi szőlőt vagy 
gyümölcsöst, hol gyepet, hol pedig hobbikerteket "telepítettek" a hatvanas évek 
második felétől kezdve és a hetvenes években. Jelentős mértékű erdősítés folyik a 
térségben, éppen ilyen okokból. 

Csemő a Kunsági Borvidékhez tartozik, korábban a szőlők egy részét a futóhomok 
megkötése céljából telepítették. A filoxéra pusztítása után megnőtt az immunis 
homokterületek értéke, ahol ez a veszélyes kártevő nem tud megélni. A XIX. század 
végére a borvidék szőlőterülete megtöbbszöröződött. A Kunsági borvidéken 
elsősorban asztali minőségű borokat állítanak elő, amik egyszerűek és szép tiszta 
ízűek. 

Az 1920-as években három tanyatípus alakult ki Cegléd város határában: az egyik a 
nagygazdatanya, amelynek a gazdája állandóan a városban élt, csak a cselédeit tartotta 
kint (a mezőgazdasági cselédek 85%-a a tanyákon élt). A második típus, az 
úgynevezett kisgazdatanya, ezeknek kétharmad része a tíz holdon aluliaknak a kezén 
volt. A harmadik típus a haszonbéres tanyák. 
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Csemő Cegléd és Nagykőrös között fekvő tanyavilágból 1952-ben szerveződött 
községgé ezen városok határából kialakítva. Tanyás szerkezetét a mai napig 
megőrizte, és megtalálható itt Magyarország valaha létezett összes tanyatípusa. 

 
Csemő topográfiai térképe 

forrás: www.mepar.hu 

Csemő, Mikebuda, Nagykőrös térségében az erdészet egy kiemelkedő ágazattá vált a 
mezőgazdaságon belül: jelenleg a Pusztavacsi Erdészet működési területén, Csemő 
község határában található Putrisarki Parkerdő, ami rendelkezésre áll a pihenni, 
kikapcsolódni vágyók részére. Emellett a jelenlegi tájkarakterek közül az erdő 
művelési ág aránya nagy lett a településen (53,2%). 
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12.2.2.  TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE 

Csemő változatos táji és természeti adottságokkal rendelkezik. Csemő lakosságának 
jelentős része hagyományosan mezőgazdasági termesztéssel foglalkozó földműves 
volt, mely a település tájszerkezetét nagyban meghatározza. Ennek köszönhetően a 
mezőgazdasági területek foglalják el a területek egy kis részét, de emellett nagyon 
meghatározó az erdők magas aránya. A fő karakterek a következők: agrár művelés, 
beleértve a szőlőket, gyümölcsösöket, legelőket, réteket is, erdő területek és 
természetközeli területek, valamint a települési zóna. 
 

Földrészlet statisztika 
művelési áganként 

Csemő művelési ágainak megoszlása 

művelési ág 

összes 
alrészlet 
terület 

(ha) 

összes 
művelési 
ág %-ka 

 
 

erdő 4225,86 53,2% 

fásított 
terület 0,24 0,0% 

gyep (legelő) 143,66 1,8% 

gyep (rét) 290,60 3,7% 

gyümölcsös 231,04 2,9% 

kert 59,43 0,7% 

kivett 1011,56 12,7% 

nádas 4,78 0,1% 

szántó 1761,84 22,2% 

szőlő 214,71 2,7% 

Összesen 7943,72 100,0% 

forrás: www.foldhivatal.hu 

 

 
forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_corine_2006_2012/ 

erdő

fásított terület

gyep (legelő)

gyep (rét)

gyümölcsös

kert

kivett

nádas

szántó

szőlő
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Erdőterületek 

A település erdősültsége magas aránya (53,2 %) az országos átlaghoz viszonyítva 
kedvező képet mutat. A hatályos településszerkezeti tervben az erdőterületek nem 
lettek differenciálva, egységes erdőterület területfelhasználási kategóriában van a 
település összes erdeje. A szabályozási tervben 3 típus van jelölve: általános erdő, 
turisztikai erdő és védett erdőterület. 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

Csemő törtélelmében a 18. században Község területén sokáig rét és legelő 
területhasználat volt főként a jellemző, erdő csak kevés volt. Majd ezeket feltörve a 19. 
század elején, ahogy végbement a tanyásítás és a földterületek szétosztása, az erdők 
aránya még tovább csökkent. A második világháború után az ötvenes években 
megindul a termelőszövetkezetek szervezése. A hetvenes években csökken a közösen 
és az egyénileg művelt szőlőterületek nagysága, helyét Csemő szinte minden 
kerületében az erdő vette át. Ez elsősorban a gyorsan növő papírnyárfa telepítését 
jelentette, majd megjelenik még itt az akác és kis százalékban tölgy is. 

■ Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

A Putri-sarki erdő területe alakult ki közjóléti erdőként. Található itt nyár, erdei fenyő, 
akácos és tölgy. 

■ Védelmi rendeltetésű erdőterület 

Védett erdőterület 2 helyen található, amelyek Natura 2000 területek: 
Gerje mente (kódja: HUDI 20021) 
Nagykőrösi pusztai tölgyesek (kódja: HUDI 20035) 

 

  
Kivonat az OTrT Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete c. tervlapról (3/4. melléklet) 
 
....... Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

Kivonat az PmTrT Pest megye, Kiváló termőhelyi 
adottságú és telepítésre alkalmas erdőterület övezete 
c. tervlapról (3/3. melléklet) 

...... Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

....... Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

A közigazgatási területen elhelyezkedő, tájhasználatukban mindenképpen 
megőrzendő, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket a fenti ábra mutatja be a 
Pest Megyei területrendezési terv szerint. A hatályos OTrT hasonló tartalmú övezeti 
tervlapja ugyanezeket a területeket sorolja kiváló termőhelyi adottságú erdőknek, 
mint a megyei. 



HELYZETFELTÁRÁS                                                        TÁJI ÉS TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 92 

 
Erdőtérkép, 

Magyarországi Erdészeti Webtérkép-2015 évi évzárási adatok alapján 

forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

Az erdők itt elsődleges rendeltetésük alapján elsősorban gazdasági rendeltetésűek, pár 
erdőtag szolgál csak védelmi célokat. Kedvezőtlennek minősíthető, hogy a Nagykőrös 
felől lévő erdőterületek, bár a Natura 2000 területnek részét képezik, tehát védendő 
élőhelyek találhatók itt, nagyrészük mégsem védelmi, hanem gazdasági célt szolgál. 
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■ Mezőgazdasági területek 

Csemő Község területe összesen 7943,72 ha, amelynek 87,2 %-a termőterület. Ebből a 
mezőgazdaságilag hasznosított terület 2598,25 ha (a teljes terület 32,7%-a). Az alábbi 
táblázat a település viszonylatában meglévő átlagosnál jobb minőségű 
termőföldterületek művelési ágát, minőségi osztályát és területnagyságát mutatja az 
adott művelési ágban átlagos aranykorona érték megjelölésével. (forrás: Pest Megyei 
Kormányhivatal, Földhivatali osztály) 

 

Művelési ág 
minőségi  

osztály 
AK 

érték 
területnagyság 

(ha) 

gyümölcsös 
3 53,9 

35,75 
4 36,5 

kert 
4 36,5 

22,9 
5 31,3 

szántó 
3 26,1 

7,36 4 17,4 
5 12,2 

szőlő 
2 69,5 

31,64 3 52,1 
4 34,8 

gyep 
(legelő) 

2 27,8 
8,09 3 15,6 

4 9,4 

gyep (rét) 
1 30,4 

15,27 2 24,3 
3 19,1 

forrás: Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali osztály 

Az OTrT "Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete" c. tervlapon (3/2. melléklet) 
és a "Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete" c. tervlapon (3/3. melléklet) 
Csemő térsége nem érintett. 

A PmTrT Pest Megye "Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete" c. 
tervlapon (3/2. melléklet) Csemő térsége nem érintett. 

Csemő a Kunsági Borvidékhez tartozó borvidéki település. 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény szerint 2. § 
(4.) a borvidék: olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási 
területére kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző 
fajtaösszetételű és művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési 
hagyományokkal rendelkezik, és amelyről sajátos jellegű borászati termékek 
származnak; borvidékbe olyan település sorolható, amelynek a szőlő termőhelyi 
kataszterében nyilvántartott területe a település összes mezőgazdaságilag hasznosított 
területének 7%-át eléri vagy olyan település, illetve fővárosi vagy megyei jogú városi 
kerület, amelynek területén borászati üzem működik. 
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Csemő térségén 31,64 % a szőlőművelésű területek nagysága a mezőgazdaságilag 
hasznosított területből, aminek a részaránya igen magas. 

8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

Tanyás térségek 

Az OTrT 2017. június 30-ig hatályos ajánlott megyei övezetekre vonatkozó szabálya: 

Tanyás térség övezete: 
27/B. § A megye területrendezési tervében tanyás térség övezete kijelölhető, amelybe 
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-
Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye 
Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi és 
Vecsési járások tanyás települései sorolhatók be. 

http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok: 

Sajátos települési formák: A tanya 

A tanya fogalma a vonatkozó jogszabályokban: 

A tanya fogalmát a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontja határozza 
meg, mely szerint: 

a tanya a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és 
állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára 
létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá 
tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) a rurális (vidékies) térségek 
területileg integrált fejlesztési prioritásai között szerepelnek a tanyás térségek is: 

„Az európai szinten kultúrtörténeti jelentőséggel bíró tanyás településrendszer és 
gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség fontos részét képező sajátos térszerkezeti 
struktúra, melynek fennmaradása, revitalizációja, fejlesztése nemzeti érdek. A tanyás 
térségek fontos értéke, hogy potenciálisan alkalmasak a fenntartható fejlődés, az integrált, 
komplex vidékfejlesztés és a multifunkcionális mezőgazdaság Európában kialakult 
fejlesztési modelljének megvalósítására." 

A koncepcióban megfogalmazottak szerint alapvető cél, hogy tanyás térségeink zöme 
megújuljon az alábbi életképes funkciók megszerzése ill. megőrzése révén: 

■ Korszerű gazdálkodó tanyák (főként egyes intenzív, termelési, valamint 
organikus gazdálkodási formák esetében) 

■ Üdülő- és lakófunkciójú tanyák (főként városok közelében, illetve táji-
természeti értékekben gazdag helyszíneken, idegenforgalmi vonzerők 
közelében) 

■ Vendéglátó tanyák (pl. falusi- és ökoturizmus helyszínei, vendégházak, 
turisztikai programok, vendéglők stb.) 
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■ Megszűnt tanyák esetén művelésbe vonás (birtokrendezés után gyümölcsös 
telepítés, erdőtelepítés stb. abban az esetben, ha tanyaként nem indokolt a 
fenntartás) 

A tanyák megújításának alapvetően e korszerű funkciók ösztönzésén, ugyanakkor a 
tanyák által képviselt értékek (hagyományos gazdálkodás, tájfenntartás, épített 
örökség) megőrzésén kell alapulnia, annak érdekében, hogy a tanyavilág ismét élő tér 
lehessen. A tanyák fejlesztése a településfejlesztés során is érvényesítendő, különösen 
azon kiterjedt nagyobb városok tanyavilágában, melyek statisztikailag nem 
számítanak vidékies területnek. 

A néprajzi szakirodalomban a tanya az alföldi városok és falvak határában szétszórtan 
álló, rendszerint egy lakóépületet és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába 
foglaló, állandóan lakott magános telep. A 20. századi állapotokat véve alapul a 
településföldrajz kutatói és részben a történészek is sokáig úgy vélték, hogy a tanyák 
a török uralom alatt kialakult nagyhatárú óriásfalvak bomlásával, a nép 
„széttelepülésével” jöttek létre. A tanyákat kezdettől fogva állandóan lakott 
szórványtelepülésnek tartották, vagyis az európai települési rendszerek kategóriáit 
alkalmazták rájuk. Később, különösen Győrffy István és Erdei Ferenc kutatásai után 
világossá vált, hogy a tanya a történetiségben tartozéktelepülés, azaz a megosztott 
parasztváros külső-határbeli része volt. Az alföldi városok nagyméretű tanyásodása a 
18. sz.-ban bontakozott ki. A tanyák kialakulásának alapvető feltétele volt a paraszti 
földtulajdon vagy legalábbis kötetlen, szabad földhasználat. E feltételek elsősorban a 
szabadalmas alföldi parasztvárosokban voltak adottak. Úrbéres helyeken csak a 19. 
század második felében, a jobbágyfelszabadítás után alakultak tanyák. 

A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) 
országgyűlési határozat megfogalmazása szerint „A tanya - mint hagyományos 
gazdálkodási, települési és létforma 

a magyar társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több 
évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos társadalom-földrajzi, építészeti, 
nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a tanyás településrendszer a magyar 
nemzeti örökség, ezzel együtt pedig az európai örökség részét képezi. 

A tanyák igazodnak természetföldrajzi adottságainkhoz, az itt élő generációk 
nemzedékről nemzedékre adják át hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a 
gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik tájfajtáinkat és 
őshonos állatfajtáinkat, ezzel a biodiverzitás gazdagságát, hozzájárulnak a magyar táj 
fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra fenntartásához." 

Tanyafejlődés Magyarországon 

A tanyakeletkezés általános feltételei: 

1. a belterületről intenzíven és gazdaságosan nem művelhető nagyságú 
településhatárok 

2. az intenzív gazdálkodás (szántóművelés, később szőlő- és gyümölcstermesztés) 
igénye, ill. kényszere 

3. a mezővárosból való végleges kitelepedés (falvak létesítése a távolabbi 
határrészeken, ill. pusztákon) lehetőségeknek elvetése, annak tiltása 
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(ragaszkodás a mezővárosokban élvezett jogokhoz, előnyökhöz, a mezővárosi 
közösség ragaszkodása adófizető, közteherviselő) polgáraihoz stb.) 

A tanyakeletkezés előfeltételei közül különösen fontos szerepet játszott a 
határhasználat rendje, illetve annak szabályozása, ugyanis annak bizonyos formái (pl. 
közös tulajdonú határrészek, rendszeresen újraosztásra kerülő határrészek, nyomásos 
rendszer stb.) nem tették lehetővé a tanyák kialakulását. Hazánkban a tanyafejlődés 
első szakasza nagyjából a 16-18. század közepe-végére zárult le, amikor is a mezei 
kertek, ill. szállások helyébe a szántóföldi tanyák léptek. Ezek a tanyás 
településrendszerű térségek a Duna-Tisza közére a Cegléd-Kiskunlacháza vonaltól 
délre, a Jászságra, a Tiszántúlon pedig a Maros-Pécska-Battonya-Gyula-Földes-
Debrecen-Karcag-Kunmadaras-Tisza vonallal határolt területre estek. 

Kezdetben csak „tanyázó helyek” létesültek a határban, tartósabb építmények nélkül, 
s itt kizárólag a mezőgazdasági munkák idején tartózkodtak a család munkaképes 
tagjai. Majd tartósabb épületeket, kutat, marhaállást stb. készítettek, és a munkát végző 
családtagok a nyári hónapokra kiköltözhettek a tanyákra. A hétvégét, ünnepnapokat 
a városban töltötték. A jószág belterjesebb tartása, istállózása megkövetelte a család 
valamely tagjának (legény, fiú) állandó kinntartózkodását. Ezért tartósabb, fűzhető 
épületeket – tüzelős ólakat – emeltek, de a tanya-anyateleülés kapcsolata nem 
változott. A tanyai lakóház és az istálló különválasztása lehetővé tette a család 
huzamosabb kinntartózkodását, ám a városi lakást nem adták fel. Általános volt, hogy 
a család a mezőgazdasági munkák befejezése után a téli hónapokra beköltözött a 
városi házba. Végül, e „fejlődés” betetőzéseként – tömegesebben csak a 19. század 
végétől – a tanyaiak feladták városi házukat – így a tanya valódi szórvánnyá vált. 

A tanyák határbéli elhelyezkedése 

■ A tanyás település területek nagyobb részén minden különösebb rendszer 
nélkül épültek fel a tanyák, rendszertelenül ülve meg a határt – „szórt tanyák” 

■ Elsősorban Békés megyében utak mentén sorakoztak a tanyák – „tanyautcákat” 
alkotva (Szarvas, Tótkomlós, Békés, Gádoros, Szabadka, Zenta, stb.) Másnéven 
tanyasor, amelynél a keskeny földbirtokokon épült tanyák egymás mellett, 
sorban helyezkednek el. Legismertebbek a szarvasi tanyasorok. (Bővebben lásd 
az Átmeneti településtípusok menütartalomban). 

■ Néhány mezőváros határában faluszerű csoportokba tömörültek a tanyaházak. 
Nyíregyháza határában közel 70 „bokorba” húzódtak a tanyák, helyenként 30-40 
ház is – ezek az úgynevezett „tanyabokrok, bokortanyák”. Kalocsán is 
faluszerűen ülték meg a határt a kitelepülők, az ún. „szállásokon”. 

A farmtanya 

A farmtanya állandóan lakott, egy-egy földművelő család tulajdonában és 
használatában levő külterületi magános telep. Teljes gazdasági udvar és a tulajdonos 
családi otthona. Lakójának nincs háza a városban. Körülötte terül el a hozzá tartozó 
termelőhely, a szántóföld, a kaszáló, szőlő. Mivel gazdasági és települési egység, 
látszólag szórványfalusi telepnek felel meg. Társadalmi szempontból azonban 
különbözik attól. A farmtanya mindig valamelyik város távoli határán áll. Lakója 
gazdaságilag és közigazgatásilag kötődik a városhoz. A farmtanya különösen a Duna–
Tisza közén elterjedt, de előfordul Alföld-szerte. Megtalálható szőlőben, 
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gyümölcsösben és szántóföldön egyaránt. A farmtanyák kialakulása és elterjedése a 
19. sz. második felére, valamint a 20. sz. elejére esik. Számukat nagymértékben növelte 
sok régi tanya állandó lakóhellyé alakulása. 1950 után, amikor a nagy határú városok 
távoli pusztáin önálló tanyaközségeket szerveztek, a farmtanyák többsége valódi 
szórványtanyává vált. 
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12.3.  VÉDETT ,  VÉDENDŐ TÁJI-,  TERMÉSZETI  ÉRTÉKEK ,  TERÜLETEK 

 

12.3.1 .  TÁJKÉPVÉDELMI  SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK 

A táji és természeti értékek védelmével, a természeti adottságokhoz igazodó 
hagyományos tájhasználati formákból adódó tájszerkezeti elemek megőrzésével 
szorosan összefügg a tájképi értékek védelme. A természeti adottságok és az emberi 
tevékenység nyomán kialakult sajátos arculatú táj ugyanis egyszerre tájképi érték, 
építészeti örökség és védendő természeti-, táji érték. 
 

  
Kivonat az OTrT tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete c. tervlapról 
(3/5. melléklet) 
 
....... Tájképi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete 

Kivonat az PmTrT Pest megye, Országos és térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezete c. (2014-

ben hatályon kívül helyezett) tervlapról (3/5. 
melléklet) 
 
....... Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezete 
........ Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete 

2014. január 1-től módosultak a területrendezési tervek tájképvédelmi övezeteinek 
rendszere. A korábbi két tájképvédelmi övezet —országos jelentőségű, ill. térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület— helyett egy tájképvédelmi övezet, a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete lépett. A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területi lehatárolása egyelőre 
még csak az OTrT-ben történt meg. 
Csemő közigazgatási területének déli részét két helyen is érinti az Országos 
Területrendezési Terv tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete. Tájékoztatásul bemutatjuk a Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 
5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet kivonatát is, amelyen nem volt jelölve 
országos jelentőségű tájképvédelmi övezet.  
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12.3.2.  NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI  OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY 

VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET ,  ÉRTÉK ,  EMLÉK  

Csemő közigazgatási területén találhatók Natura 2000 területek, Ex-lege védett lápok, 
helyi védett- és egyedi tájértékek. 

Natura 2000 területek (nemzetközi védettség alatt álló természeti értékek) 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján 
kijelölendő területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv 
(79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és 
az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő 
különleges természetmegőrzési területeket - foglalja magába. A két jogszabály 
rendelkezései szerint kijelölt természetvédelmi területek közös európai rendszere a 
Natura2000 hálózat, melyet az Európai Unió, a területén még fönnmaradt közösségi 
szinten jelentős, veszélyeztetett élőhely típusok, vadon élő állat- és növényfajok 
védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és hosszú távú 
fennmaradásának biztosítása érdekében hozott létre. Csemőn kettő területen jelenik 
meg ez a védettség: 
 

kód név típus terület (ha) 

HUDI20021 Gerje-mente Különleges természetmegőrzési terület 3.343,07 

HUDI20035 
Nagykőrösi pusztai 
tölgyesek Különleges természetmegőrzési terület 3.302,00 

forrás: http://web.okir.hu/hu (OKIR TIR - Természetvédelmi Információs Rendszer) 

A területek helyrajzi számos jegyzékét az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010 

(V.11) KvVM rendelet 5. számú melléklete rögzíti, az alábbiak szerint: 
 

5.35. Nagykőrösi pusztai 
tölgyesek (HUDI20035) -  
5.35.1. Csemő: 
020/14, 0461/5, 0464, 
0465, 0466, 0467/1, 
0467/2, 0468, 0469, 
0470/2, 0470/3, 0470/4, 
0470/5, 0470/6, 0470/7, 
0470/8, 0470/9, 0470/10, 
0470/11, 0470/12, 
0470/13, 0470/14, 
0471/1, 0471/3, 0480b, 
0481 

5.23. Gerje mente 
(HUDI20021) -  5.23.4. 
Csemő: 
0251/5, 0251/9, 0252, 
0253, 0254/1, 0255, 0256, 
0257/11, 0257/2, 0257/9, 
0259/1, 0259/2, 0263/2, 

  
forrás: https://www.mepar.hu 
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0263/3, 0263/4, 0267/15, 
0267/17, 0267/18, 
0268/3c, 0268/10, 
0268/13, 0268/16b, 
0268/9 

A Gerje mente (HUDI 20021) jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, NATURA 
2000 terület. Ennek a Natura 2000 területnek kiterjedése összesen 3343,07 ha. Pilis, 
Albertirsa, Ceglédbercel, Cegléd, Csemő, Nyársapát és Törtel közigazgatási területét 
érinti. Nagy kiterjedésű, jó állapotú élőhelyek jellemzik. Láprétek, zsombékosok, 
homok-pusztagyepek alkotják, a déli részen szikesekkel. A gyepeket kaszálással és 
legeltetéssel hasznosítják. Az ültetvényszerű nemes nyarasokban és akácosokban 
intenzív erdőgazdálkodás történik.  

A Nagykőrösi pusztai tölgyesek (HUDI 20035) jelű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési, NATURA 2000 terület. A Nagykőrös határában elterülő pusztai 
tölgyesek és gyöngyvirágos tölgyesek egyediségük, természetességük, kiterjedésük 
alapján egyedülálló értéket képviselnek. Az itt található homoki erdőssztyepp-tölgyes 
a legtermészetesebb és a legnagyobb összefüggő homoki erdőtömb. A magyar Alföld 
még mindig létező homoki tölgyesei kiemelkedően változatos élővilágukkal 
szigetként bukkannak fel az ültetvények és mezőgazdasági táblák tengerében. 

Ex lege védelem 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint: 
23. § (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, 
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek 
országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában: 
d) a láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg 
amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és da) amelynek jelentős részén lápi 
életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy db) talaját változó kifejlődésű 
tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik; 

Ezek a területek a Tvt. 28 § (4) bekezdése alapján országos jelentőségű 
természetvédelmi területnek minősülnek: 

28 § (4) Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti 
értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy 
több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A 23. § (2) 
bekezdése alapján védett láp, szikes tó természetvédelmi területnek minősül. 

Csemőn található védett lápterületek az alábbiak: 

név 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
típus Nemzeti Park Igazgatóság 

Hosszúcsemő 698/EL/14 Ex lege védett láp Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Gógány-ér 694/EL/14 Ex lege védett láp Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

forrás: http://web.okir.hu/hu (OKIR TIR - Természetvédelmi Információs Rendszer) 

Mindkettő ex lege lápterület Natura 2000 terület részei is egyben, így egyedi 
jogszabály alapján is védettséget élveznek. 



HELYZETFELTÁRÁS                                                        TÁJI ÉS TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 101 

Helyi védett területek, természeti értékek 

A helyi védelem jogi alapját külön önkormányzati rendelet képezheti, amely 
tartalmazza a védetté nyilvánított területek helyrajzi számát, a területen megengedett 
területhasználatot, a védelemmel összehangolható tevékenységeket és korlátozásokat, 
a terület védendő értékeinek megmaradását biztosító szükséges intézkedések leírását 
és a védelem érdekében elkülönített források és alapok megnevezését. Helyi védett 
terület, természeti érték Csemőn nem található. 

Egyedi tájértékek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben található meghatározás 
szerint (6.§ (3) bekezdés): 

„Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az 
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 
kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból a társadalom szempontjából 
jelentősége van.” 

6. §, (4) bekezdés értelmében: 
„Az egyedi tájérték megállapítása és nyilvántartásba vétele a természetvédelem állami 
területi szerveinek (nemzeti park igazgatóság, illetve természetvédelmi igazgatóság; a 
továbbiakban együtt: igazgatóság) feladata.” 

A tájértékek országos felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Az egyedi tájérték 
kataszter készítését a Corvinus Egyetem végzi, melynek adatai a TÉKA tajertektar.hu 
weboldalon megtalálhatók. A weboldalon található adatok Csemőn 17 db egyedi 
tájértéket mutatnak. 
 

Tájképvédelmi szempontból megőrzendő elemek                                   forrás: www.tajertektar.hu  
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egyedi tájérték típusa darabszám 

Feszület 5 
Halom 1 

Gémeskút 9 
Szobor 2 

 

A TÉKA alapján megjelenített tájértékeket szemrevételeztük. 

■ Az itt jelölt gémeskutak egytől egyig elpusztultak. A gémeskutak nagy része olyan 
régi tanyákon vannak feltüntetve, amelyeken már nem is élnek. A tanyák elpusztultak, 
velük együtt a gémeskútjaik is. A kutak föld feletti részei már sehol nem maradtak 
meg: az ágas, a gém eltűntek. A föld alatti részekből (volt, ahol már az sem volt meg, 
betemették) csak a kútgyűrűk mutatták a kút egykori helyét. Mivel már nem 
használják őket, mivel már lejjebb van a talajvízszint, megszűntek működni, mint 
használati tárgy és betakarják, betemetik azokat. Az elpusztult tanyákon tátongó 
lyukak, kútgyűrűk mutatják az egykori helyüket, ahol még laknak ott pedig érthető 
okokból betemetik őket, az ott élő gazdák tudják csak megmutatni, hol volt a régi 
helyük. Példák a kutak állapotára: 
 

  
Gémeskút (Papp dűlő, hrsz. 0166/4, 
elpusztult tanya) A kútgyűrűk maradtak 
csak meg. 

Gémeskút (Agyagos dűlő, elpusztult tanya.) 
A kút fala még téglákból rakott volt. 
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Gémeskút (Fakan dűlő, hrsz. 058/2, 
elpusztult tanya, gallyakkal lefedett 
kútgyűrűk találhatók) 

Gémeskút (Balla dűlő, hrsz.: 0380/10, 
elpusztult tanya, a kút egykori helye fel sem 
lelhető, teljesen betemetett.) 

 
 
 
■ Az itt jelölt halom jelenlegi állapota: 
 

 
 
 

 
- Az itt jelölt szobrok (2 db) állnak, állapotuk jó. 
 

  

Határkő (Szélmalom dűlőnél) 
Szobor 

(a Polgármesteri Hivatal előtt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Gyurkadomb, 

geodéziai, háromszögelési ponttal a tetején 
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■ A TÉKA szerint jelölt feszületek közül 4 db volt fellelhető, 1 feszületet (a 
sportpályával szemben) elbontottak. 
 

  
Feszület (Szent István út bevezetőjénél) 

  
Feszület (Szent István út, Határ út sarkán) 

 
 

  
Feszület 

(Urunk Színelváltozása templom előtt) 
Feszület 

(Ceglédi út 31. szám, Kápolna előtt) 
 
Az egyedi tájértékek elhelyezkedését a táj- és természetvédelmi vonatkozású 2. sz. 
ábra mutatja meg. 
 
 
 
 
 



HELYZETFELTÁRÁS                                                        TÁJI ÉS TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 105 

12.3.3.  ÖKOLÓGIAI  HÁLÓZAT 

Az ökológiai hálózat területeit az Országos Területrendezési Terv (OTrT) határolja le. 
Az OTrT-ben lehatárolt ökológiai hálózati elemeket a megyei területrendezési tervek 
differenciáltan bontják tovább magterületre, ökológiai folyosóra és pufferterületre. 
 

  

Kivonat az OTrT Országos ökológiai hálózat 
övezete c. tervlapról (3/1. melléklet) 

.. ....  Országos ökológiai hálózat övezete 

Kivonat az PmTrT Pest megye, Magterület, 
ökológiai folyosó és pufferterület övezete c. 

tervlapról (3/1. melléklet) 

  ....   ..  Magterület övezete 

    Ökológiai folyosó övezete  

  ........   Puffer terület övezete 

 
Magterület: a Nagykőrös felől belógó Nagykőrösi pusztai tölgyesek – Natura 2000 
területre eső erdőterületeket jelöli. 

Ökológiai folyosó: a Majoros és Nagy Pál nevű dűlők melletti területek, a 
közigazgatási terület keleti oldalán, valamint a Gerje-ér mentén végig, az északi 
oldalon. 

Pufferterület: a Nagykőrösi pusztai tölgyeseket védendő terület, déli oldalon. 
Az adatszolgáltatás szerint lehatárolt ökológiai hálózati elemeket a táj és természeti 
vonatkozású 2. sz. ábra mutatja meg. 
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12.4.  TÁJHASZNÁLATI  KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

■ Az ökológiai hálózat magterülete nincs körbehatárolva puffer területtel, így a 
környező tevékenységek negatív hatásait nem tudják megakadályozni. 

■ A természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek jelentős része nem a 
védendő társulások megőrzését biztosítani tudó elsődlegesen védelmi 
rendeltetésűek, hanem gazdasági rendeltetésűek. 

■ Az ökológiai folyosó területén szántóterületek vannak, zöldsáv, tájfásítások 
nélkül. A folyosó jellegét jobban tudná teljesíteni köztes fasorok, zöldsávok, 
tájfásítások jelenlétével. 

■ A felszín alatti víztest védőterületén vannak gazdasági hasznosítású 
telephelyek, amelyek potenciális veszélyforrások lehetnek, főként havária 
esetén. 

■ A tervezett gyorsvasút: A város közigazgatási területét érinti egy tervezett 
nagysebességű vasútvonal (Ausztria és Szlovákia- Hegyeshalom és Rajka - 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - Röszke és Kübekháza - Szerbia 
és Románia) (IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza (OTrT). 
A megvalósulás által növekedni fog a zajkibocsátás és rezgésterhelés. A talaj és 
felszínalatti vizek védelmére figyelni kell, valamint a vasút természetes és 
épített területeket egyaránt kettészel majd. Ezért olyan eszközöket kell a 
megvalósulás során alkalmazni, ami a vasút és környezete között a legjobb 
kapcsolatot teremti meg. 

 
 
 
 
 
 



HELYZETFELTÁRÁS                                                              ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 107 

13. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

 

13. 1 .  A  TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI  RENDSZER ELEMEI 

 
13. 1 . 1 .  SZERKEZETI-,  KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES ,  VALAMINT A 

ZÖLDFELÜLETI  KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK 

Településszerkezeti és kondicionáló szempontból lényeges zöldfelületi elemei a 
külterületen az erdők. Csemő erdősültsége az országos átlaghoz képest átlag feletti. 

Zöldterületek (közparkok, közkertek) 

A zöldfelületi rendszer alapvető alkotóelemei a közparkok és a közkertek, vagyis a 
közhasználatú zöldterületek. Legfőbb funkciójuk a pihenés, a rekreáció és a növényzet 
kondicionáló hatása révén a környezetminőség-javítás és emellett, ha szerencsés 
kialakításúak, egyéniséget adhatnak a településnek. 

Jelentős közparkok: 

� Hét vezér tér: A Hétvezér tér a falu belterületének központjában található, 
intézmény épületekkel (iskola, óvoda, Polgármesteri Hivatal) körbe vett tér. Itt 
találtható egy autóbuszmegálló és különböző szolgáltatásokat nyújtó üzletek is. 
A tér területe 7.000 m2. Itt áll egy faragott faszobor (Négy évszak címmel), amit 
a falu fafaragó művésze, Orisek Ferenc faragott ki egy 400 éves tölgyből. A 
Polgármesteri Hivatal előtti zöldfelületet alacsony tégla-támfal veszi körbe, ami 
egy keretet (és egyben kerítést) is ad a térnek és aminek a tetejére ülőpadokat 
helyeztek. A burkolatok mellett gazdagon futnak az egynyári és évelő 
virágágyások, amik karbantartására az Önkormányzat igen nagy hangsúlyt 
fektet. A gyepfelületbe ültetett, mostanra már hatalmas hatalmas luc- és 
ezüstfenyők szabályos, kúp alakú koronájukkal uralják az Önkormányzat előtti 
teret. 

Az iskola előtt kialakításra került egy modern, a mai kor elvárásainak megfelelő 
játszótér. Itt a játékszerek mellett kerékpártárolók, pihenőpadok, szemetes 
tárolók és egy régi, nyomós, ártézi kút is található. A játszótér mellett és az 
iskola előtti nyírfás liget hangulata nagyon jó, a nyírfák szépek, egységes képet 
adnak és jól árnyékolják a teret. 
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� Templom tér: A Templom tér a falu legnagyobb kiterjedésű közparkja, területe 
12.000 m2. Ezen a téren található a község 1992-1993-ban épült katolikus 
temploma (Urunk Színeváltozása Templom) és egy szabadtéri színpad. 
A közpark nem funkcionált, mint közösségi tér, a növényzet sűrű volt és 
átláthatatlan. A parkot éppen a napokban újítják fel. A növényzetet 
kitisztították, az értékes, nagy fák megmaradtak, átlátható lett a tér. Burkolt 
sátorhelyek épülnek itt és egy nagy, téglából rakott, fedett sütögető kemence. 
Rendezvénytérnek lesz kialakítva a park. 
 

  
 

� Piac tér és a Református templom: A Református templom mellett kicsi 
zöldfelület található a két betonút közé bezárva, ami fiatal, alacsony 
növényekkel, évelő ágyásokkal van beültetve. A templom két oldalán, az út 
mellett 1-1 fiatal fasor került beültetésre. Az út melletti fasor kezd erősödni, 
szép egységes képet és hátteret fog adni a templomnak. A Kossuth Lajos utca 
felől lévő fasor nagyon fiatal, gyenge fákból áll, aminek több mint fele derékba 
van törve. Ezek pótlandók. Egységes koncepció alapján kellene kialakítani a 
zöldfelületet, hogy szép képet adhasson, használható lenne itt több örökzöld 
növényzet, színesebb díszcserjék is. A burkolt útnak, ami a templomtól halad, 
a végén nincs lezárása. Szép lezárást adhatna pl. egy különleges, szoliter nagy 
fa. 

 

  
A burkolat végén hiányzik egy optikai 
lezárás, egy látnivaló 

 

 
� Wass Albert utca elején emlékpark: Az utca elején egy Wass Albert szobor áll, 

előtte burkolattal, ülőpaddal, díszcserjékkel. A mellszobor mögött egy füves 
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terület fekszik, raszteresen ültetett, középkorú hársfákkal. Hangulatos kezdése 
az utcának, mivel a hársak ültetése végighalad hátra a Wass Albert utcán. 
 

 
 

� Putrisarki erdő: Az erdőt elsősorban a környéken élők (Cegléd, Csemő) 
látogatják. Hiányossága a területnek, hogy bár turisztikai célú erdő, semmilyen 
útmutató tábla nem utal az erdő közepén levő tisztás megközelíthetőségére, 
messzebbről érkezők és helyismeret nélküliek számára csak a helyiek 
útbaigazításával lehet oda eljutni. A területen található közjóléti berendezések 
a következők: a nagy tisztáson focipálya van, rönkfából épített kapukkal és 
tűzrakóhelyek, a kisebbik tisztáson pedig egy rönkfa játékokból épített 
játszótér. A belső, nagyobb tisztáson régi és új építésű rönkbútorok vannak 
lehelyezve vegyesen. Új építésű tűzrakóhelyek is kialakításra kerültek, téglából 
kirakva. Szeméttárolók is a bútorzathoz illő fa-kukák, de nem ürítik őket 
rendszeresen, felgyűlik mellettük a szemét. Esőbeállók biztosítják, hogy eső 
esetén is itt lehessen időzni. Egy nagyobb, kör alakú esőbeálló ad védelmet a 
nagyobb társaságok számára és egy kisebb a hátulsó részen. Mindkettő fából 
kialakított: faszerkezettel és deszka borítással kialakított, az erdei környezetbe 
illeszkednek. A kisebb beálló viszont nagyon öreg, régi és balesetveszélyes lehet 
a későbbiekben, ennek javítása, felújítása időszerű. 
Az erdő szinte egész területén vezetékes kúthálózat is van, azonban ezeket 
elzárják, csak a nyári rendezvény alatt nyitják ki a csapokat. Nyaranként van 
kihasználva a tisztás igazán, mint rendezvényterület, mert ilyenkor egy több 
napos hagyományőrző rendezvény kerül megrendezésre és koncertek 
hallgatására van lehetőség. Sátorozókat is fogadnak ilyenkor a rendezvény 
idejére. Összességében jó hangulatú, piknikezésre, sütögetésre alkalmas a 
tisztás és az ehhez kialakított infrastruktúra. 
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Rönkfa játszótér Új kialakítású tűzrakóhelyek és rönkfabútorok 

 

  
A kisebb esőbeálló tetőszerkezete nem 

biztonságos már 
A szemetesek nem rendszeresen ürítettek, 

felgyűlik benne-mellette a szemét. 
 

� Intézménykertek: Az intézménykertek jellemzően nem közterületek, hanem 
korlátozott közhasználatra szánt, időszakosan megnyitott zöldfelületi 
létesítmények, szabadterek, zöldterek. Funkciójuk lehet a pihenés, a 
szórakozás, a rekreáció, a sport és regenerálódás, az oktatás és kutatás. Mint 
minden zöldfelület, ezek is rendelkeznek környezetvédelmi és ökológiai 
funkcióval. 

Jelentős zöldfelületi intézmények: 

� Nefelejcs Óvoda: Az óvoda udvara 5.996 m2, ezen a területen van játszótér, 
örökzöldek, virágágyások és idős fák is. Jól felszerelt, tágas az udvara, a gyep 
gondozott, nem kitaposott. Szép, igényesen kialakított az összképe. 
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� Ladányi Mihály Általános Iskola: Hozzá tartozó gyepfelület, sportpálya 
mintegy 10.000 m2-en terül el. Az iskolaudvarnak a bejáratnál van burkolat 
felület, illetve több ping-pong asztallal ellátott burkolt felület. Hátul egy nagy 
sportpálya, illetve futópálya. Összességében elmondható, hogy nem 
érvényesülnek a kertépítészeti elvek, egyhangú a növényzet, hiányoznak a 
térhatároló fásítások, funkcionális és esztétikai értéke alacsony. 

 
 
 

� Tájház: A tájház a Ceglédi útról közelíthető meg. Sok örökzöld növény lett 
ültetve az udvarban, ami télen is szépen mutat, de nem a hazai és nem a tanyai 
növényvilágot mutatja be ezzel az udvar, inkább díszkertként funkcionál. 
Jelenleg terülő borókák és smaragd tuják alkotják a díszkertet, ezek mellett 
megjelenik pár lombhullató fa, nyírek és körtefák. Az örökzöldek mellett be 
lehetne mutatni több, régen alkalmazott növényt is, amelyek jellemző voltak a 
parasztkertekben. Megjelenhetne több évelő és fűszernövény. Cserjéknek 
ajánlottak a törpe mandula, mályvarózsa, orgona, bodza, füge. 
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� Temető: A temető a hazai temetkezési és temetőkultúrára jellemző kialakítású 

sírhantos, kőkeresztes síremlékekkel, melyek jellemzően kevés helyet hagynak 
a zöldfelület számára. Nincs benne sok növény, de a bejárati, fogadó részen 
burkolt út vezet be. A fogadórész kialakítása lehetne átgondoltabb, szebb 
kialakítású, ide is érdemes lenne pl. évelőágyakat telepíteni. 
A sírhelyek közötti növények hiányát kompenzálja a temető közvetlen 
szomszédságban levő erdők, idős fák látványa. Valamint az ide vezet úton, a 
Vasút utcán végigmenő óriási fasor nagyon jó hangulatú. 

 

 
� Sportpálya: A területen két sportpályát helyeztek el, a körülötte levő 

gyepfelület újonnan lett kialakítva. Új fatelepítések is lettek, a cserjeszint 
hiányzik. Ez nem negatívum, mivel a terület átláthatósága így szépen 
megmaradt, de foltokban, ahol indokolt cserjék még telepíthetők lehetnének. A 
sportpályák területe teljesen körbe kerített, igényesen kialakított zöldfelület lett. 
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� Lakókertek:  
A magánkertek olyan épületekhez kapcsolódó zöldfelületek, amelyek a 
tulajdonosok számára biztosítanak kellemes külső környezetet, lehetőséget 
pihenésre, sportra, játékra, kiskert művelésre, rekreációra. Csemőben a 
lakóterületek jellemzően hagyományosan vidéki települési térségbe soroltak és 
többnyire rendezettek, ápoltak. A telkek növényborítottsága kedvező zöldfelületi 
arányokat, ökológiailag kedvező lakókörnyezetet biztosítanak az itt élőknek. 

 

� Vonalas zöldfelületi elemek 
A vonalas zöldfelületi elemek az ökológiai és funkcionális kapcsolatok 
megteremtését hivatottak biztosítani. Ilyenek lehetnek a vízfolyások melletti 
galériaerdő sávok, jelentős fasorokkal, növénysávval rendelkező kerékpárutak, 
gyalogutak, közlekedési utak, zöldsávval kísért kötöttpályás nyomvonalak, vagy a 
mezőgazdasági parcellákat elválasztó, tagoló, védő erdősávok. 

A vonalas zöldfelületi elemek tekintetében Csemőn sok jó példa felhozható, és 
megtartásuk a jövőben a természet-közeliséget, a jó környezeti minőséget 
biztosíthatja. 

Az ökológiai hálózat részét képező vízfolyások összekötik a település legtöbb 
zöldfelületi elemét. Csemő település vízfolyásokban igen szegény és a víz csak 
időszakonként jelenik meg bennük. Ennek ellenére nagyon jól működő zöldfolyosó 
elemek, mivel a természetes növényzet megmaradhatott, nem irtják ki a mellette 
levő növényzetet, szép, egységes folyosót alkotnak a meglévő vízfolyások és 
partjaik. Több helyen nádas, cserjék, galériaerdők kísérik őket. 

 

  
Irsai út melletti Gógány ér Pesti út melletti Szénásteleki csatorna 
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A Mizsei út és Pesti út melletti vízelvezető csatornák mellett széles zöldsáv 
maradhatott, szintén változatos növényzettel (náddal, cserjékkel, fasorokkal) szép 
természetes vízfolyási nyomvonalakat és biológiai sokféleséget meghagyva. Ezek a 
csatornák nyílt árokkal kialakítottak, sekélyek és csaknem mindenütt gyeppel 
fedettek, (esetleg egy-két csomópontnál vannak csak beburkolva) ami szintén nagyon 
jó környezeti minőséget ad. 
 

  
Mizsei út melletti csatorna, cserjés-fás növényzettel, 

bokros területnek meghagyva. 
Mizsei út melletti csatorna, galériaerdővel 

 
Az utak, dűlőutak mentén is főként a jó példa a gyakoribb, fasor szegélyezi az 
útvonalakat, de találtunk olyan területet, ami felhozható ellenpéldának. (A következő 
képen látszik, hogy a fásítás és a zöldszegély hiánya miatt az erodálódó homoktalaj 
fenntartási nehézségeket is okozhat a közúton.) 
 

  
Védő fasor a Labát dűlő út és a szántóföld között Fásítás hiánya a szántóföld és a Ceglédi út között 

(Szénásteleki dűlő előtt) 
 
A vonalas zöldfelületi elemek tekintetében Csemőben egységes, ültetett fasorokat a 
belterületen még fiatalokat (néhol középkorúakat) találunk főként, de ezek idővel szép 
képet adnak majd és jól funkcionálnak, mint zöldfelületi vonalas elemek. Csemő utcái 
szinte kivétel nélkül szélesek, tágasak. Jó lehetőséget adnak növénysávok, fasorok 
telepítésére, amit már sok helyen ki is használtak, a telepítések elkezdődtek. Igazán 
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idős, egységes fasor csak a temető felé fut ki, végig a Vasút dűlőn, szép hangulatot 
adva az erre közlekedőknek. A Kossuth utcán végigültetett középkorú fasor most kezd 
markáns elemévé válni az utcaképnek. 
 

Egységes, idős fasor a temető előtt A Kossuth utcán ültetett fasor kezdi éreztetni 
árnyékoló hatását. 

Csemőben több utcában is elkezdődtek a telepítések és a fiatal fák később üdítő 
zöldként funkcionálnak majd: 

A Szent István út végig fásított: 
fiatal egységes fasor 

Tavasz utcában telepített fiatal fasor 

 
A további fa és növénysáv telepítések ösztönzendők a többi utcákban is, hiszen a széles 
utcák, széles zöld növénysávok jó lehetőséget adnak erre a településnek. 
 
A település fő közlekedési, bevezető útjai mellett az erdők nagy előfordulása miatt a 
fasorok hiánya nem jelenik meg hiányosságként. Több helyen szoliter faóriásokat 
(főleg nyárakat) fedeztünk fel, amelyek védendők. 
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Nyárfaóriás a Mizsei út mentén Óriás nyárak a Pesti út mentén Faóriás a Ceglédi út, Pesti út 
kereszteződésénél 
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13. 1 .2.  ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE 

 
Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe vehető zöldfelületek 
nagysága, illetve ezek térbeli elhelyezkedése határozza meg. Szintén meghatározó, 
hogy az adott zöldfelületek milyen minőséggel bírnak, azaz betöltik-e szerepüket, a 
minőségi jellemzők pedig összefüggésben állnak a zöldfelületek vonzáskörzetével, 
hiszen egy rendezési tervben kijelölt, azonban ténylegesen hasznosítatlan zöldfelület 
rekreációs szempontból elhanyagolható. 

Csemő esetében a közhasználat számára igénybe vehető zöldterületek száma kevés. A 
hatályos rendezési tervben van két kijelölt zöldterület, az egyik a Polgármesteri 
Hivatal előtti rész, ami inkább díszparkként funkcionál. A másik a Bem utca végén 
található, de ez egy bozótos-akácos terület, aminek tényleges kialakítása még nem 
történt meg, használati értéke nincs, később fejleszthető. 

A külterületi részeken a természet közelsége, a tanyavilág és a vonalas zöldfelületi 
elemek változatos élővilága, az erdők nagy kiterjedése miatt Csemő vonzereje éppen 
az ittlévő tájképben rejlik. Csemőben a külterületen levő erdők nagy aránya, a 
vízfolyások jelenlegi állapota (pl. nincs nyírva a növényzet a természetes vízfolyási 
nyomvonalakon), az utak melletti zöld sávok állapota (pl. nyílt, lankás oldalú árokkal 
van a vízelvezetés megoldva, azok gyeppel fedettek, fák, cserjék megtelepedhetnek 
bennük, bár helyigényesek de) ideálisnak mondhatók és jó környezeti minőséget 
biztosítanak. 

Fontos az itt lévő természet és tájvédelmi igények figyelembe vétele, a biodiverzitás 
megtartása és növelésének elősegítése, a táj mozaikosságának és változatosságának 
növelése, a tájjelleg megőrzése. 
 

13.2.  A  ZÖLDFELÜLETI  RENDSZER KONFLIKTUSAI  ÉS PROBLÉMÁI 

 
A növényzettel borított parkok, utcák hozzájárulnak a település karakterének, 
arculatának kialakításához, részt vesznek a település szerkezeti tagolásában, a 
zöldfelületek a település egyes területeit egymással és a külterülettel kapcsolják össze, 
szervezik egésszé. 

■ A lakosság számára igénybe vehető, használati értékkel bíró közterületi 
zöldfelület a Polgármesteri Hivatal előtt van. A hatályos településrendezési terv 
által kijelölt zöldterületek igazából nem funkcionálnak: A Polgármesteri 
Hivatalnál levő zöldfelület inkább díszpark jellegű, a Bem utca végén levő 
terület megmaradt potenciális fejlesztési lehetőségként, közhasználati értéke 
nincs. 

■ Sok utcában fiatal, egységes fasorok telepítése látható, a fák megeredtek, nem 
rongálódtak. Azonban egyes utcák zöldfelületi sávjában ötletszerű telepítés a 
jellemző vagy csak sivár zöldsáv jelenik meg és nincs egységes utcakép. A fa és 
növénysáv telepítése ezért tovább ösztönzendő ezekben az utcákban is. 
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Szőlő utca, hiányos zöldfelületi sáv Bem utca Várkonyi István u. 

■ A külterületi részeken a közlekedési utak, dűlők, vízfolyások, csatornák mentén 
levő zöldsávok valamint a nagyarányú erdők, fás állományok kapcsolatának 
megteremtésével javítják a település ökológiai adottságait. Csemő ilyen 
szempontból szerencsés helyzetben van. A meglévő vízfolyások, csatornák, 
dűlőutak menti fasorok a fentiek alapján természetközeli állapotúak, biológiai 
sokféleségük nagy, elősegítik a fajok migrációját stb. 

■ A helyi felmérés során néhány helyen illegális szemételhelyezést láttunk 
ezekben a csatornákban, vízfolyásokban, aminek a kezelésére több figyelmet 
kellene szentelni, hiszen éppen a természet-közeliség és az érintetlenség a 
vonzereje a falunak, ami ezzel csorbul és rontja az összképet. 

 

Mizsei út melletti csatorna szeméttel Szénásteleki csatorna, közepén bedobott 
szeméttel a Papp dűlő és Agyagos dűlő között 
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14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
 

14. 1 .  A  TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 
 

14. 1 . 1 .  A  TELEPÜLÉS SZERKEZETE ,  A  HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA 

A település fő tengelyét a Ceglédet Lajosmizsével összekötő út jelenti, melynek 
vonalvezetése meglehetősen szabálytalan – valószínűleg az egykori 
birtokszerkezethez igazodva került kialakításra. A külterületi részt 135 dűlőből álló 
hálózat tárja fel. A dűlők többsége történetileg alakult ki, nevüket a hozzájuk tartozó 
mezőgazdasági földterület birtokosairól kapták (pl. Bölcsek dűlő, Silye dűlő, Gombai 
dűlő). A külterület legsűrűbben lakott, a tanyai átlagnál intenzívebb beépítésű része a 
ceglédi határban fekvő Zöldhalom, ahol túlnyomórészt 800-1200 négyszögöles 
parcellákkal találkozhatunk. A dűlők hálózatának egy része természetes úton alakult 
ki, más részét nagyobb területek felosztásakor alakították ki szabályos rendszerben. 
Legritkábban lakott területnek az egykor Nagykőröshöz tartozó Ereklyés és Hantháza 
számítanak, ahol a külterjes állattartáshoz igazodóan nagyobb földterületek voltak. Ez 
magyarázza a ritkább dűlőhálózatot. 

A belterületi utcahálózat két fő eleme a Cegléd – Lajosmizse és Nagykőrös – Mikebuda 
településeket összekötő két országos út, melyek Csemő északkeleti szélénél 
merőlegesen keresztezik egymást. 

Csemő belterületi része teljes 
egészében tervezett, 
utcahálózata ennek 
megfelelően sakktábla 
alaprajzú. A község 
központja (Polgármesteri 
hivatal, könyvtár, orvosi 
rendelő, általános iskola, 
óvoda, élelmiszerüzlet, 
étterem) nem a település 
geometriai központjában és 
nem is a két országos út 
kereszteződésében 
helyezkedik el, hanem a 
Petőfi és a Szent István út találkozásánál. A posta a településközponttól viszonylag 
távol található. 
 
 

14. 1 .2.  TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK 

ALAPJÁN ,  TERMŐFÖLD ESETÉN A MŰVELÉSI  ÁGAK ÉS A MINŐSÉGI  OSZTÁLYOK 

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a belterület nagy részén lakóingatlanok 
találhatók. a település központjában jelennek meg a középületek (Polgármesteri 
Hivatal, óvoda, iskola). 

A művelési ágakat és minőségi osztályokat a 2. és 3. tervlapok ábrázolják. 
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14. 1 .3.BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Beépítésre szánt területek elsősorban a belterületen találhatók. Településközpont 
vegyes területbe soroltak a település meglévő központjához kapcsolódó intézmények, 
a lakossági alapellátást biztosító kereskedelmi és szolgáltató területek. A község szinte 
teljes belterülete falusias lakóterület, a hatályos terv által kijelölt tartalék lakóterület 
kapott kertvárosias lakóterület besorolást. Kereskedelmi-gazdasági, illetve 
mezőgazdasági üzemi besorolásúak a külterületen található gazdasági tevékenységű 
területek. Különleges terület besorolású a sportterület, a temető és a hulladékkezelő és 
-lerakó. 

Beépítésre nem szánt területek a belterületen található zöldterületek, a külterületi 
erdő- és mezőgazdasági területek, valamint a vízgazdálkodási területek. 
 

 
 
 

14. 1 .4.  FUNKCIÓ VIZSGÁLAT  

Csemőre a külterületen mozaikosan elhelyezkedő tanyák és művelt vagy parlagon 
hagyott szántók, erdők jellemzők. A tanyatelkek a Cegléd felőli területeken, 
Zöldhalomban sűrűbben, Nagykőrös, Lajosmizse felé szórványosan helyezkednek el. 
A sűrűn lakott Zöldhalom központjában működik élelmiszerbolt, orvosi rendelő. 
Néhány kisbolt, kocsma működik a szórványtanyás településrészen. 
A belterület nagy része lakóterület, az alapellátást szolgáló intézmények, üzletek, 
szolgáltatások főleg a település központjában, a Szent István út – Petőfi utca 
kereszteződés környezetében találhatók. Itt működik a polgármesteri hivatal, a 



HELYZETFELTÁRÁS                                                   AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 121 

könyvtár, az általános iskola, az óvoda, a helytörténeti múzeum, az egészségház, a 
gyógyszertár. A kiskereskedelmi és egyéb szolgáltatások közül élelmiszerbolt, 
ruházati butik, fodrászat-kozmetika, étterem, ajándékbolt található a központban. 

A település sajátossága miatt sok funkció a lakosság nagy része számára gyaloglási 
távolságon kívül érhető csak el. A tanyákról autóbuszjáratokkal jól megközelíthető a 
településközpont, de sokan járnak gépkocsival, kerékpárral. A rászorulóknak a 
tanyagondnokok segítenek ügyeik elintézésében. 

A település belterületének funkcióvizsgálatát ld. a 4., a tanyatelkek elhelyezkedését az 
5. tervlapon. 
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14.2.  A  TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

 
14.2.1 .  TELEKMORFOLÓGIA ÉS TELEKMÉRET VIZSGÁLAT 

A belterületi rész a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején alakult ki, teljes 
egészében tervezett, utcahálózata ennek megfelelően sakktábla alaprajzú. A telkek 
szabályosak, többségükben 800-1.200 m2-esek. 
A külterületi lakótelkek változatos kialakításúak. A Cegléd felőli részen vegyesen 
találhatók a szőlőtermesztésre, kertgazdálkodásra jellemző keskeny, hosszú 
szalagtelkek és a szántóföldi művelésre jellemző közel négyzet alakú tanyatelkek. 
Méretük és kialakításuk is változatos. A kivett tanya- és lakóház, udvar területek 
többnyire, de nem kizárólag egy helyrajzi számon belüli alrészletként jelennek meg. 
A legkisebb önálló helyrajzi számú tanyatelek 252,0 m2 (0,04 hold), a legnagyobb 9.516 
m2 (1,65 hold)2. A legkisebb alrészletként kialakított tanyaterület Zöldhalomban az 
Iskola dűlőben található, mindössze 85 m2 (melyhez 2.612 m2 szőlő művelési ágú 
terület tartozik), a legnagyobb Hantháza és Ereklyés határán terül el, 9.767 m2, 
melyhez további 83.056 m2 (~83 ha) erdő művelési ágú terület tartozik. A tanyatelkek 
felsorolását és méretét ld. a 3. mellékletben. 
 

14.2.2.  TULAJDONJOGI V IZSGÁLAT 
 

tulajdonos 
terület 

ha % 

állam 2.698,0103 34% 

szövetkezet 1,5411 < 1% 

gazdasági társaságok 57,7733 < 1% 

egyéb jogi személyek 0,4259 < 1% 

önkormányzat 257,3647 3% 

természetes személyek 4.926,3758 62% 

egyházak 1,2149 < 1% 

összesen 7.942,706  

Csemő területének tulajdonosi megoszlását meghatározza az állami jelenlét. A 
magánszemélyek után (62%) a második legnagyobb tulajdonos az állam (34%). 
Számottevő tulajdonos még az önkormányzat, mely a település területének 3 %-át 
birtokolja. A gazdasági társaságok, a szövetkezetek, az egyházak és egyéb jogi 
személyek tulajdonrésze nem tesz ki 1 %-ot. 
 

                                            
2 A földek államosításakor a tanyákat többnyire 1 hold (5.754,0 m2) területtel határolták le és vonták ki 
a művelés alól. Egyes csemői tanyák méretein is felfedezhető a hold mértékegység szerinti kialakítás 

nyoma. 

állam

szövetkezet

gazdasági társaságok
egyéb jogi személyek

önkormányzat
természetes személyek

egyházak
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14.3.  ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER 

A földhivatali nyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
területének legnagyobb hányadát a közlekedési úthálózat alkotja (53%). A tipikusan 
önkormányzati tulajdonba tartozó funkciók, mint az árkok, csatornák, a 
szennyvíztisztító telep, vízmű területek, temető stb. az önkormányzat tulajdonában 
lévő területekből 7%-ot tesznek ki. Az önkormányzati intézmények (polgármesteri 
hivatal, óvoda, orvosi rendelő stb.) területe mindössze 1%-a az összes önkormányzati 
tulajdonban lévő területeknek. 
A közterületek aránya csupán 4%, azonban csak a belterületen belül vizsgálva már 
jelentős nagyságrendet képviselnek. 
Ezek a területek alkotják a nem forgalomképes ingatlanok körét. 
A gazdasági területek (3%) és az ingatlanok (33%), ezen belül is főként az építési telkek, 
erdők, szántók alkotják az önkormányzat forgalomképes ingatlanait. 
Az ingatlanok összterülete meghaladja a 250 hektárt, ami igen jelentősnek mondható. 
A nagy a külterületi úthálózat, a külterületi ingatlantulajdonok területe miatt csupán 
az arányok összehasonlítása nem ad reális képet. Ezért indokolt a belterület és a 
külterület külön-külön való vizsgálata is. 
Az önkormányzati tulajdonú területek művelési ágak, vagy funkciók szerinti 
megoszlását ld. a 4. mellékletben, térbeli ábrázolását a 6. tervlapon. 

A belterületen belül a legnagyobb arányt (40%) a közterületek jelentik, melyek a teljes 
belterületen belül is jelentős hányadot (5%) tesznek ki. A közlekedési területek a 
belterületen belül is nagy arányt képviselnek (35%). Az ingatlanok (15%) összterülete 
közel 4 ha. Ezek nagy része beépítetlen terület, építési telkek, melyek a forgalomképes 
önkormányzati ingatlanok döntő hányadát képviselik. 

A külterület önkormányzati tulajdon döntő hányada (82%) közlekedési terület. Ezt 
követik a közmű, infrastruktúra területek (11%). Az egyéb (gazdasági területek, 
ingatlanok) területek az önkormányzati tulajdon csekély hányadát jelentik. 

 
 
 
 
 
 

BELTERÜLET

intézmények

közművek, infrastruktúra

közlekedési terület

közterület

ingatlanok

KÜLTERÜLET

intézmények

közművek, infrastruktúra

közlekedési terület

gazdasági területek

ingatlanok

KÖZIG. TERÜLET

intézmények
közművek, infrastruktúra
közlekedési terület
közterület
gazdasági területek
ingatlanok
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14.4.  AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

A belterületi épületek nagy többsége az 1952-es település alapítás után, többnyire az 
1960-as, 1970-es években, vagy azt követően. A szabályos utcahálózat mentén 
kezdetben egyszintes, sátortetős, kisebb alapterületű házak épültek. A 80-as, 90-es 
években vált általánossá a tetőtér beépítés. 
A külterületen többnyire régi tanyaépületek, sok esetben vályogházak állnak, de 
újonnan épített családi házak is előfordulnak. 
A településközpontban található intézmények (könyvtár, iskola, óvoda) emeletesek. 
Ezeken kívül a lakóterületen egy szolgálati lakásokat tartalmazó lapostetős, emeletes 
lakóház épült az Ősz utcában a városi társasházak stílusában, melynek lakásait 
nagyrészt megvásárolták a lakóik. 
 

14.4.1 .  FUNKCIÓ ,  KAPACITÁS 

Lakó- és „második otthon” funkció 

A település belterületének, Zöldhalom központi területének és a tanyatelkeknek 
jelentős része lakó funkciót tölt be. Elsősorban a tanyákon fordul elő a „második 
otthon” használat. Külföldiek, főként hollandok élnek életvitelszerűen Csemőben, 
akik közül néhányan állandóan itt laknak, mások pedig az év egy szakaszát, főként a 
nyári hónapokat töltik itt. Térbeli szempontból nem lehet a két funkciót lehatárolni, a 
település teljes külterületén vegyesen találhatók. 

Köz- és közösségi intézmények 

Csemőben az alapszintű közigazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális 
ellátás megtalálható. 
A településközpont az 1970-es években alakult ki, ekkor épült a polgármesteri hivatal 
(községháza), az iskola, az óvoda, az egészségház. A községháza épületének 
bővítésével jött létre a könyvtár. Az iskola és az óvoda bővítése után a település egészét 
kiszolgálják. Zöldhalomban orvosi rendelő és a régi iskola épületében kialakított 
közösségi ház működik, udvarán játszótérrel. 

Kereskedelem, szolgáltatások 

Az üzletek, szolgáltatások többsége a településközpontban, a Hétvezér téren és 
közvetlen környezetében találhatók. Egy Coop élelmiszerüzlet látja el a település nagy 
részét az alapvető élelmiszer- és háztartási cikkekkel. A Szent István út menti üzletsor 
egészíti ki termékválasztékot, itt ruhabolt is található. Fodrász, kozmetika is itt 
működik. A gyógyszertár az egészségházzal szemben helyezkedik el. A Szent István 
úton a Pécel és vidéke takarékszövetkezet működtet pénzintézetet. Még egy 
élelmiszerbolt található településközpont közelében, a belterület súlyponti részéhez 
közel. A posta kissé távolabb, a Posta utcában üzemel. 
A külterületen Zöldhalomban működik élelmiszerbolt, a szórványtanyás 
településrészen néhány kisbolt-italbolt látja el a lakossági igényeket. 

Vendéglátás, szálláshely, sport 

A Hétvezér téren működő Hétvezér éttermen kívül a Szent István úton található a 
Csemői csárda, az üzletsoron az Erzsébet büfé, söröző. A belterületi részen a Platán 
vendégház és a Csemői vendégház kínál szálláshelyet, melyek egy-egy család számára 
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kínálnak megfelelő szállást. A külterületen nagyobb kapacitású szálláshelyek, több 
család, baráti társaságok számára találhatók vendégházak, panziók, esküvői 
színhelyek, gyerektáborok, lovastanyák is működnek. 

A Csemői Palotás Sportegyesület asztalitenisz, labdarúgás, mediball, ökölvívás és 
sakk szakosztályokkal biztosít sportolási lehetőséget. A közelmúltban kiépített 
megvilágított sportpályát az önkormányzat tartja karban, éjjel-nappal igénybe vehető. 
A közérdekű funkciók elhelyezkedését ld. a 7. tervlapon. 
 

14.5.2.  BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK 

A faluban az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a belterületen 25-30%-os 
legnagyobb beépítettséggel. A külterületi beépítés sűrűsége változatos, a telek ill. 
földméretek függvényében. Egyes területeken a belterülethez hasonló sűrűséggel 
fordulnak elő lakóépületek a dűlőutak mentén, míg másutt alig megtalálhatóan, 
elszórva helyezkednek el az erdőkben, szántók belsejében. 
 
 

14.5.3.  MAGASSÁG ,  SZINTSZÁM ,  TETŐIDOM 

A településen a földszintes, magasított térdfal nélküli földszint + tetőtérbeépítéses 
épületek a jellemzők. A település központjában, intézmény részére van lehetőség 
emeletes épület kialakítására. Lakóépületek esetében a sátortető és az utcára merőleges 
nyeregtető a leggyakoribb tetőforma. A külterületen elsősorban az utcára (dűlőútra) 
merőleges gerincű, földszintes parasztház jellegű beépítés a jellemző. 
 

14.5.4.  TELEPÜLÉSKARAKTER ,  HELYI  SAJÁTOSSÁGOK :  UTCAKÉP ,  TÉRARÁNY ,  
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUSOK 

A belterületi részen kevés az egységes utcakép: általában vegyesen jelennek meg a 
sátortetős kockaházak és a falura jellemző másik típus, a nyeregtetős, de a régi népi 
építészetre jellemző épületeknél magasabb lakóépületek. Egy-két utca esetében 
megfigyelhető ezek egyikének vagy másikának dominanciája. Nem jellemző a 
csapadékvízelvezető árok, a homokos talaj hamar elnyeli a vizet komolyabb esők 
esetén is, viszont helyük a járda és az úttest között szabadon maradt. A beépítés 
mindenhol előkertes, így az utcák jellemzően szélesek Csemőben, az egymással 
szemben lévő házak között tágas tér biztosított. 
 
 

14.5.  AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI ,  PROBLÉMÁI 

A Cegléddel határos Zöldhalom a település megalakításakor is sűrűn lakott terület 
volt. A külterületi szabályozású Zöldhalomban a meglévő lakóépületek bővítése, az 
egyértelműen lakóépület építésére alkalmas telkek beépítése nem, vagy csak olyan 
feltételek mellett – a környező telkek összevásárlása – lehetséges, melyek teljesítése 
egyrészt nem várható el a tulajdonosoktól, másrészt nem szolgálja a település, a térség 
és az ott lakók érdekeit. 

Hasonló konfliktushelyzetet okoz, hogy az országos jogszabályok nem ismerik a tanya 
sajátosságait. Külterületi beépítésre tartalmaz előírásokat, de ezek az előírások éppen 
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viszonylag kis méretű tanyatelkek beépítését lehetetlenítik el, a nagykiterjedésű 
szántóföldek, erdőterületek felé terelve az építkezni szándékozókat, miközben a 
tanyatelkek megfelelő hasznosítására nincs lehetőség. Szántóföldi művelésre az 
egybefüggő nagy területek az alkalmasak. 

Három meglévő, a jelenleg hatályos terv készítésekor is már működő vállalkozás 
területe téves besorolást kapott, mezőgazdasági területbe soroltak, ezeknek a 
valóságnak megfelelő besorolásuk szükséges a készülő új tervben. 
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15. KÖZLEKEDÉS 

A hatályos településrendezési terv elkészülte óta Csemő közlekedési helyzetében 
lényeges, szerkezeti szintű változások nem történtek. 
 

15. 1 .  HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI  KAPCSOLATOK 

A közúthálózati kapcsolatok szempontjából Csemő változatlanul egy kedvező 
adottságú, országos utakkal viszonylag sűrűn lefedett térségben található. A 
főúthálózati kapcsolatokat továbbra is a településtől nyugatra húzódó M5 autópálya, 
délre a 441sz. főút, keletre a 40-es és 4sz. főutak biztosítják. Nem változott a fő 
közlekedési tengelyek között a kis települést körülvevő országos mellékutak hálója 
sem. A legközelebbi autópálya csomópont jelenleg is Lajosmizsénél van, a 4608j. út 
Ceglédtől Csemőn keresztül ehhez a csomóponthoz vezet. A 4608j. út, részben, azonos 
nyomvonalon halad a Csemőtől nyugatra lévő, észak-déli irányú 4601j. úttal. Sajnos 
az sem változott, hogy bár ennek az útnak a nyomvonala Nagykőröstől Gyálig vezet, 
csak szakaszosan van kiépítve. Csemő környékén a 4608j. úttól délre, Nagykőrösig 
burkolt. Csemőt északkeletről „L” alakban határolja a 46126j. út. A belőle kiágazó 
46114j. út Albertirsára vezet. Még két bekötőút érinti a települést, a 46117j. és a 46118j. 
utak. Mindkét út a 441sz. úthoz vezet, és Csemő belterületétől délre, közös 
nyomvonalról indulnak. A közös kiinduló ponttól Csemő központjáig helyi út vezet. 

A közigazgatási határon belüli országos utak burkolata jelenleg is a kategóriájuknak 
megfelelő, átlagos vonalvezetésű, átlagos szélességű, átlagos állapotú 2×1 nyomú 
burkolatok. A forgalom változatlanul jellemzően alacsony, az elmúlt években 
gyakorlatilag nem változott (az országos forgalomszámlálási adatok szerint). 
 

15.2.  KÖZÚTI  KÖZLEKEDÉS  

Csemő belterületi helyi utcahálózatának két fő eleme jelenleg is két országos út, a 
4608j. és a 46126j. út. A két fő utca a belterület északi szélénél merőlegesen keresztezi 
egymást. A többi helyi utca az országos utakkal párhuzamos, szabályos, négyzetes 
hálót alkot. Kimondottan szépek a közterületek. Az elmúlt években gyakorlatilag 
minden utcát leburkoltak, járdák is vannak legalább az egyik oldalon, zárt 
csapadékvíz-elvezetés, utcafásítás valósult meg. A központban színvonalas 
térburkolás történt. 

Csemő külterületi helyi úthálózatát is a négyzethálós rendszer jellemzi, változatlanul. 
A külterületi utak nagy többsége most is földút, a szétszórt tanyákat kötik össze. A 
földutak jelenleg is megfelelnek a kis forgalomnak, a lovas, kerékpáros, 
mezőgazdasági forgalomnak kimondottan kedvezők. A tanyás úthálózat, a 
közrefogott földekkel, legelőkkel, tanyákkal nagyon jellegzetes, szép tájat ad, ami 
érdemes a megtartásra. A sűrűbben betelepült, kiskerti részeken (ahol kevésbé vonzó 
az „utcakép”) is történtek útburkolások.  
Az egyik jelentősebb burkolt külterületi út jelenleg is a Zöldhalomnál, ill. 
Hosszúcsemőnél lévő út, ami most „U” alakban kapcsolódik a 4608j. úthoz. A 
viszonylag keskeny útról gyakran ágaznak ki keresztirányban a tanyákhoz vezető 
földutak. Az út a helyi forgalom számára megfelelő. A másik fontosabb külterületi 
burkolt út változatlanul a 4608j. útból a 46126-os úttal szemben dél felé kiágazó út, ami 
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a Gyurka dombhoz visz ki. Ezen az úton lehet eljutni a sertéstelepre, és a temetőhöz, 
azután, már mint a 46118j. országos út, a 441sz. főúthoz kapcsolódik. Az út tehát a 
helyi forgalom szempontjából is fontos, de ezen kívül hálózati jelentősége is van. A 
burkolat átlagos, a vonalvezetés változatlan, továbbra is kedvezőtlen a temetőnél lévő 
élesebb ív. 

15.3.  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  

15.3.1.  KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  

A közúti tömegközlekedést jelenleg is az országos utakon közlekedő helyközi 
autóbuszok biztosítják. Elég sűrűn vannak a külterületen is megállók, ez nyilván a 
tanyás térség miatt alakult így. A megállók jellemzően öbölben vannak, a 
községközpontban parkolók is kiépültek a buszmegálló mellett. A külterületi 
buszmegállóknál viszont még mindig várat magára egy-egy kisebb parkolónak a 
kialakítása. 

 
15.3.2.  KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI  KÖZLEKEDÉS 

Vasúthálózat továbbra is Lajosmizsén, Nagykőrösön, vagy Cegléden érhető el. 
 
 

15.4.  KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogos és kerékpáros közlekedésnek jelenleg sincsenek jelentősebb önálló 
létesítményei, viszont a belterületen gyakorlatilag mindenütt kiépültek a járdák is, a 
központban a gyalogos főtér is. Helyi jellegzetességként továbbra is nagyobb 
hangsúlyt kap a lovas utak kérdése. Lovaglásra főként az ilyen profilú tanyák területét, 
és a tanyák közti földutakat használják. 
 

15.5.  PARKOLÁS 

A parkolás, gépkocsi tárolás a falusias beépítés mellett jellemzően nem jelent gondot. 
Szép parkolókat építettek ki a Polgármesteri Hivatal közelében. 

 

15.6.  MAGASABB RENDŰ TERVEK ,  A  HATÁLYOS TERV ELHATÁROZÁSA 

A magasabb rendű tervek Csemőt közvetlenül érintő közútfejlesztést nem 
tartalmaznak. A település környezetében viszont továbbra is több, az országos utakra 
vonatkozó fejlesztés várható (M4, -M8, Nagykőrös/Cegléd elkerülés), és Csemő 
közigazgatási területén áthalad a tervezett nagysebességű vasútvonal Kelebiai ága. 
Csemőtől délre vezet a tervezett „Jászok, kiskunok földje kerékpárút: Jászberény - 
Cegléd - Nagykőrös - Kecskemét – Bugacpusztaháza” szakasza.  

A hatályos terv közúthálózat-fejlesztési javaslatai (helyi külterületi út 
meghosszabbítása a 46126j. útig, 4608j. és 46118j. utak (Gyurka-domb és Zöldhalom) 
közúti összekapcsolása) egyelőre nem valósultak meg, bár továbbra is javasolhatóak. 
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16. KÖZMŰVESÍTÉS 
 
Csemő település infrastrukturális fejlesztésekben mai napig elől jár a hazai települések 
között. Az elmúlt időszakban főleg a közművesítés kiépítése jelentette a község 
belterületén a nagy fejlődést és változást. 
A település belterületi részére elmondható, hogy - a 2006-tól a hatályos 
településrendezési terv idején is - össz-közművel rendelkezett, mivel mind a vízi-, 
(vízellátás, szennyvízcsatornázás), mind az energia közművek (a villamos energia-, és 
földgázellátás) hálózatai mellett, a hírközlés (vezetékes és vezeték nélküli rendszerei) 
is megvalósításra kerültek. Ennek megfelelően a községben a városias ellátásnak 
megfelelő összközműves infrastruktúra ellátás áll a lakosság rendelkezésére, és ez 
egyben meghatározza, valamint elősegíti a település beépítés-fejlesztéseinek 
lehetőségeit is. 

A csapadék-vízelvezetés, mint általában minden településen a probléma megoldásra 
váró feladatok közé tartozik, de Csemőn a kedvező talajviszonyok miatt a 
csapadékvizek általában elszivárognak a burkolattal nem rendelkező közterületeken 
is, és jelentős fejlesztések történtek a burkolattal ellátott közterületeken is. 

A településen nagyságához képest viszonylag jelentős beépítés-fejlesztési igény 
jelentkezett. Ez főleg lakóterületi és kis mértékű intézményi-, továbbá kereskedelmi, 
gazdasági területi beépítéseket jelent. Továbbra is problémaként jelentkezik a 
külterületek jelentős tanya-világának közművesítése, habár Zöldhalom térségében 
az energia-ellátás közművei – villamos energia-, és a gázellátás vezetékei - kiépültek. 
A közművesítési munkarészünk elkészítéséhez felhasználtuk az egyeztetéseink során 
kapott információkat, adatszolgáltatásokat – Csemői Önkormányzat, a helyi víz-, és 
csatornamű, TIGÁZ Zrt - és helyszíni vizsgálatainkat.  
A következőkben szakáganként ismertetjük szöveges formában a vízellátás, a 
szennyvízcsatornázás, a gázellátás, a villamosenergia-ellátás, a csapadékvíz-elvezetés 
és a hírközlés meglévő hálózatait. 
 

16. 1 .  V ÍZ IKÖZMŰVEK 
 

16. 1 . 1 .  V ÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS ( IVÓ-,  IPARI-,  TŰZOLTÓ-,  ÖNTÖZŐVÍZ ,  
TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁS) 

 
Csemő település vízellátásának üzemeltetését 2015. január 1-től a BÁCSVÍZ Víz- és 
Csatornaszolgáltató Zrt. Ceglédi Üzemmérnöksége vette át a Csemői Vízmű Kft.-től. 
A község közüzemi vízellátása helyi vízművel történik.  

A vízmű terület - 2 db vízmű kúttal, 100 m3-es mélytározóval - a Szent István utcában, 
az iskola mögött került kialakításra.  

Az I. számú kút mélysége 160 m, míg a II. számú 99 m.  

A település belterületi részén a jelenlegi igényeknek megfelelő körvezetékes vízellátó 
hálózat üzemel. 

A település hálózata a jelenlegi vízigényeken túlmenően a távlati igények kiadására 
is alkalmas. 
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A község fővezetéke a vízműtől a Szent István utca, Petőfi Sándor utca, Homok utca 
nyomvonalon húzódik D 160 mm-es KPE átmérővel a Homok utcában található 
víztoronyig. 

A víztorony AK 100-37/2 típusú 100 m3-es. 

A további nagyobb vezetékek D 110 mm-esek. 

Az elosztóhálózat D 90 mm-es. Az ismertetett hálózat körvezetékes rendszert alkot. 

A közüzemi vízbekötéssel rendelkező ingatlanok száma 2006-ben 527 db, 2010-ben 554 
db volt, míg 2015-ben közel eléri a 580 db-ot, amely alapján a becsült fogyasztói 
létszám 2000 – 2400 fő. 

A bekötés számának növekedésének ellenére a fogyasztói létszám szinte 
változatlannak tekinthető és továbbra is 4200 fő körül mozog.  

A település átlagos napi vízfogyasztása 2005-ben 48.000 m3/év, 131,5 m3/d, 2008-ban 
50.200 m3/év 137,5 m3/d volt.  

A fogyasztói létszám 2010 és 2017 között alig változott, így a napi átlagos vízigény a 
közintézményekkel együtt 130,0 – 140,0 m3/d. 

A település közvezetékről ellátott fajlagos vízigénye 70 l/fő,d 

A kiépített közcsőhálózat 2004-2008 között szinte nem változott 14,7 km, míg jelenleg 
a 2006-ban előirányzott 15,9 km-re tehető.  

A hálózaton 3 db közkifolyó üzemel.  

A külterület - Zöldhalom, Hantháza, Ereklyés területrészeken található – a tanya-világ 
vízellátása továbbra is egyedi kutakkal történik.  

Az a vízellátás fejlesztés, melyet 2006.-ban javasolt a településrendezési terv nem 
történt meg. Szinte minden ingatlan – tanya - saját általában fúrt kúttal rendelkezik. 
Megjegyzendő, hogy a belterületi vízbekötéssel rendelkező ingatlanoknál is igen sok 
saját kút üzemel. 

A községben jelentős fogyasztásnövekedést jelentett volna a külterületi tanyás 
beépítés közüzemi vízellátása, melynek javasolt hálózatát, fogyasztásokkal a hatályos 
településrendezési terv közmű alátámasztó munkarésze is tartalmazta, nem került 
megvalósításra, annak ellenére, hogy továbbtervezését is elvégeztette az 
Önkormányzat. 

A belterület meglévő körvezetékes hálózata a távlati igények kiadására is alkalmas. 

 
16. 1 .2.  SZENNYVÍZELVEZETÉS 

Csemő község belterületén elválasztott rendszerű csatornázás valósult meg.  

A szennyvízelvezető rendszer - szennyvíztisztító-telep és csatorna-hálózat -  
üzemeltetője a vízellátáshoz hasonlóan a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 
Ceglédi Üzemmérnöksége.  
A csapadék-vízelvezetés általában az úthálózat menti árokhálózattal történik. Mint azt 
már a bevezetőnkben is jeleztük, a település belterületén a szennyvízcsatornázás 
kiépítése már 2005-ben megtörtént. 
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A külterület jelentős tanyás beépítésénél a szennyvízelhelyezés zárt tározókban 
kerül összegyűjtésre, és u.n. „tengelyen” kerül a szennyvíztisztító telepre. 

A szennyvízcsatorna-hálózat nagyrészt gravitációs rendszerben üzemel, de a 
szennyvizek továbbításában a szennyvíztisztító telepre juttatásában átemelők és 
nyomóvezetékek is szerepet kaptak. 

A község szennyvízcsatornázása helyi rendszerrel került megvalósításra. 

A település szennyvíztisztító-telepe Szent István út folytatásaként a Lajosmizsei út 
mellett a belterülettől 1,2 km-re létesült. A tisztított-szennyvizek befogadója a Gógány 
ér, mely az Irsai út mellett, a szennyvíztisztító-teleptől kb.700 m-re található. 

A szennyvízcsatorna rendszeren hét átemelő került kialakításra, mely nagyrészt egy-
egy vízgyűjtő-területi rendszert alkot. 

A szennyvízcsatorna-hálózat 1-0-0 jelű DN 200 mm-es gravitációs főgyűjtője a Szent 
István utcában épült ki.  

Az 1- 0- 0 számú rendszer a település valamennyi szennyvízét fogadja. Az I. számú 
átemelő az 1-0-0 rendszer a Szent István utca végén a Gógány ér bal partján került 
letelepítésre.  

Az I. számú átemelőtől a szennyvíz a Lajosmizsei közút mellett D160 mm-es 
nyomóvezetéken kerül a már ismertetett szennyvíztisztító-telepre.  

A meglévő gravitációs csatornahálózat DN 200 mm-es KG-PVC csövekből épült ki. A 
közbenső átemelők II.-VII. ig. általában rövid nyomóvezetékkel létesültek és nyomják 
a szennyvizet a befogadó gravitációs csatornákba. 

A szennyvíz-csatornahálózat hossza 14,5 km.  

A szennyvízelvezetésbe bekötött ingatlanok száma megközelíti a vízbekötések 
számát, 2005-ben 410 db, 2010-ben 489 db 2015-ben 515 db körüli. 

A település jelenlegi szennyvízmennyisége a KSH adatai alapján: 2010-ben 46.700 
m3/év -128,0 m3/d, 2015-ben 48.890 m3/év - 134,0 m3/d. 

A településen a 2006 óta hatályos tervben javasolt szennyvízcsatornázás a 
vízellátáshoz hasonlóan nem valósultak meg. A község belterületén kiépített 
szennyvízelvezető rendszer lényegileg nem változott. 

 

16. 1 .3.  CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ,  FELSZÍNI  VÍZRENDEZÉS 

Csemő csapadékvíz-elvezetés szempontjából eltér a települések felszíni vízelvezetési 
problémáitól, mivel a kedvező talajviszonyok miatt a csapadékvizek általában 
elszivárognak a burkolattal nem rendelkező közterületeken is, továbbá nagy 
hangsúlyt fordítanak a csapadékvizek elvezetésére, illetve ártalmatlanítására. 
A településen összegyülekező csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított 
nyílt árokhálózattal vezetik el, illetve szivárogtató csatornákban gyűjtik össze. Az 
árokhálózat, ahol kiépült burkolt, illetve földmedrű. Mindkét típusnál rendszeres 
karbantartás tapasztalható, de vannak olyan utcák is, ahol egyáltalán nincs 
vízelvezetés. Ezekben az utcákban az útburkolással egy időben a csapadék-
vízelvezetést is meg kell oldani.  



HELYZETFELTÁRÁS                                                                                                KÖZMŰVESÍTÉS 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 132 

A vízelvezető rendszer természetes befogadói a belvízcsatornák. A csapadékvíz-
elvezető rendszer a következő egységekből áll: 
- lefolyástalan szikkasztó árkok, 
- vízelvezető és szikkasztó árkok, 
- burkolt vízelvezető árkok, 
- átereszek, rövid zárt csatornaszakaszok. 
A csapadék-vízelvezetés szempontjából elsődlegesnek tartjuk a jelenlegi árokrendszer 
vízszállító-kapacitásának szinten tartását, melyet csak megfelelő karbantartással lehet 
eszközölni.  
Jelentős fejlesztésnek tekinthető a településközpont felszín közeli zárt vízelvezető 
rendszerének városias kialakítása.  

Csemő község csapadék-vízelvezető rendszer fő befogadója a Gógány ér, mely a 
település belterületének déli részén húzódik végig. A Gógány ér az Ereklyés út 
térségében ered, majd a Szent István út keleti végén - elhagyva a belterületet -, délkeleti 
irányban folyik tovább, és keresztezve a 441-es számú közutat, Nyársapát alatt éri el a 
befogadó Kőrös ér kisvízfolyást. A Gógány ér időszakos kisvízfolyás. 

A község belterülete és az Ereklyés településrész a Gógány ér, míg az északi 
területrészek már a Gerje patak vízgyűjtőjéhez tartozik.  

A Gerje patak a befogadója a Vett úti csatornának. A Vett úti csatorna vízgyűjtője a 
Határ út környezetéből indul. 

16.2.  ENERGIA 
 

16.2.1 .  ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS (VILLAMOS ENERGIA ,  
KÖZVILÁGÍTÁS ,  GÁZELLÁTÁS ,  TÁVHŐELLÁTÁS ÉS MÁS ELLÁTÓRENDSZEREK) 

Villamos-energiaellátás 
Csemő községben a villamosenergia-ellátás 100%-osnak tekinthető, még a külterületi 
ingatlanok is szinte teljes ellátásban részesülnek. Az elektromos hálózat üzemeltetője 
az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nagykőrösi Üzemigazgatósága. 

A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes 

formában üzemel, kivételt képez a településközpont a Szent István u. Petőfi Sándor 
csomópontja, ahol a kisfeszültségű és a közvilágítás hálózata földkábeles hálózattá 
építették át. 

A községben a háztartási villamos energia fogyasztók száma 2300 db, fogyasztása 5258 
e kWh, míg a villamos energia fogyasztók száma 2350 db a hozzá tartozó energia 
felhasználás eléri a 8500 e kWh-t. A villamos-energiafelhasználás az elmúlt időszakban 
lényegesen nem változott. 

A közvilágítási hálózat a főútvonalakon nátrium fényforrásos lámpatestekkel, a 
mellékutcákban higanygőz és izzólámpákkal vegyesen üzemel, a kisfeszültségű 
hálózat oszlopain elhelyezve. A középfeszültségre felfüzött oszloptranszformátorok 
általában úgy kerültek kialakításra, hogy 400 vagy 630 kVA-es teljesítményű 
transzformátor-bővítés megoldható legyen. A nagyfogyasztók közvetlen 
középfeszültségen, transzformátoron keresztül kapják a villamos-energiát. 
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A közvilágítási hálózat a főútvonalakon nátrium fényforrásos lámpatestekkel, a 
mellékutcákban higanygőz és izzólámpákkal vegyesen üzemel, a kisfeszültségű 
hálózat oszlopain elhelyezve. 

Gázellátás 
A jelenleg hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészében ismertetett 
gázellátás a belterületi területrészen lényegileg nem változott, ennek ellenére az 
egységes közműellátás miatt a fontosabb jellemzőket megismételjük. A gázhálózat 
üzemeltetője a TIGÁZ Rt.  

A településen a gázellátás rendszere a belterületen vízellátáshoz hasonlóan teljesen 
kiépült. Az elmúlt időszakban a gázhálózat továbbfejlesztésre került, és a Zöldhalom 
külterületi településrészen is kiépült.  

A földgáz a község keleti oldalán nagy-középnyomású vezetéken érkezik a csemői 
gázfogadóig. 

A nyomásszabályozó a Posta utca végén a 17/9 utcánál került kialakításra. A 
gázfogadótól kiinduló 3,0 baros hálózat középnyomású gerincvezetéke NÁ 90 mm-es 
KPE átmérővel a Posta utca, majd a Szent István utcában Posta utca, Rákóczi utca 
között épült ki. A többi utcában kiépült elosztóhálózat átmérője NÁ 63 mm-es. 

A nyomásszabályozótól kiépült középnyomású hálózat teljes gázellátást 

biztosít a település belterületének, de a Zöldhalom településrész jelenlegi beépítésének 
nagy része is gázellátásban részesült. 

Zöldhalom településrész gerincvezetéke a Ceglédi út mentén húzódik, melyről 
csatlakozik le a tanya dűlőutakon a középnyomású gázvezetékek. 

A 2005-ben az éves gázfogyasztás közel 400.000 m3 volt a gázellátásba bekapcsol 
fogyasztók száma: 320 fölötti. 

2010 után a jelenlegi gázfogyasztás jelentősen megnövekedett, a további külterületi 
nagy-középnyomású gázhálózat fejlesztéssel. A Kónya és az Őze dűlők 
nagyfogyasztói nagy-középnyomású hálózaton kapják a gázenergiát. 

A jelenlegi háztartási gázfogyasztó 600 fölötti, az összes gázfogyasztó több mint 650 
db. Jelentős a gázfogyasztás, háztartási 770 e m3, a teljes fogyasztás 1350 e m3. 

A község középnyomású hálózata kiterheltnek tekinthető, míg a nagy-középnyomású 
hálózat szabad kapacitással rendelkezik. 

Termékvezetékek 

Csemő északi Cegléd várossal határos külterületén kelet nyugat irányú nemzetközi 
termékvezeték húzódik az OTRT és a PMTT alapján. Védőövezete 30-30 m. 

A szabályozási terv során a külterületi beépítésfejlesztéseknél és a HÉSZ-nél a 
nemzetközi termékvezetéket és védőövezetét figyelembe kell venni. 
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16.2.2.  MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA ,  A  KÖRNYEZETTUDATOS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI (MTA  KUTATÁSAIBÓL) 

Hazánkban az elmúlt években az energiapolitika szerves részévé vált a megújuló 
energiaforrások használatának elősegítése. 

A hazai energiaellátás rendszerében a megújuló energia felhasználásának öt 
forrásával lehet és kell számolni: ezek a biomassza, a földhő, a nap, a szél és a víz.  

Hazai viszonylatban az összes megújuló energiafelhasználás 72,5%-át a tűzifa teszi ki. 
A geotermikus 10,3%-ot, a vízenergia 1,9%-ot, a növényi és egyéb szilárd hulladékok 
10,9%-ot, a hasznosított napenergia 0,15%-ot ad az összesbe. A szeméttelepi biogázból, 
a települési szennyvizekből nyert biogázból és a kommunális szemétégetésből 2,75% 
származik. 

A legnagyobb részarányt a biomassza, azaz a mezőgazdaságból, az 
erdőgazdálkodásból származó hulladékok, valamint az ipari és települési hulladékok 
biológiailag lebomló része jelenti. 

A biomasszát elsősorban közvetlen hő-ellátásra és kapcsolt energiatermelésre célszerű 
hasznosítani. A biomassza közvetlen villamosenergia-termelésre történő 
hasznosításának azonban rosszak az átlagos energetikai mutatói.  
A biomasszát elsősorban táv-hőellátásra, konkrétabban falufűtésre érdemes fordítani, 
és ide tartozik a családi házak egyedi fűtése is, ám ez utóbbi az előbbieknél 
gazdaságtalanabb. A családi házak fűtése biomasszával mindenekelőtt a fűtőanyag-
termelők érdeke. A távfűtésben történő alkalmazás pedig elképzelhetetlen az állami 
beavatkozás nélkül.  

Egyes biomassza típusoknál - trágya, lágyszárú növények, szennyvíziszap, települési 
hulladék - a tüzelési technikákkal szemben célszerűbb átállni a biogáz termelésre, 
amely a vidékfejlesztésnek is fontos eszköze lehet. A biogáz, amely mind a távhő- 
mind a gázellátásban hasznosítható- a jelenlegi földgázfogyasztás akár 11 százalékát 
is kiválthatná. 

A földhő vagy geotermikus energia alapja a szilárd talaj felszíne alatt, a felszíni 
vizekben - elsősorban termálvizekben -, valamint a levegőben hőként tárolt energia.  
Magyarországot nemzetközi összehasonlításban „nagyhatalomként" szokták 
emlegetni geotermikusenergia-vagyonunkat látva.  
A földhő villamos energia előállítására, de inkább hőtermelésre javasolható, intenzív 
beépítéseknél még a földgáz kiváltására is jelentős szerepet játszhat felhasználása. 
A termálvizeink hőjének közvetlen energetikai hasznosítása határozottan előnyös 
minden más hőtermeléssel összehasonlítva, ezért intenzív fejlesztés szükséges a 
közvetlen hő-ellátás növelése érdekében. 
A napenergia felhasználása jelenleg a legkisebb arányú a megújuló energiaforrások 
között. 
A napenergia legjobb alkalmazási lehetősége az időszakosan üzemeltetett 
létesítmények, például a kempingek, panziók, nyaralók energiaszükségleteinek 
kielégítése. Meleg víz előállítására 90 százalékos hatásfokkal hasznosítható, éves 
átlagban azonban a hatásfok 30-50 százalékos. A tanulmány szerint az un. fotovillamos 
napelemek az elkövetkező időszakban még nem válnak a hazai villamosenergia-
rendszer fejlesztésének számításba vehető részévé, kialakításuk elsősorban az 
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autonóm áramforrások szempontjából szükséges és lehetséges. A hő-ellátásban 
azonban indokolt növelni a napelemek szerepét, mert a nyári melegvíz-ellátásban 
számottevő földgáz-megtakarítást eredményezhet. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szélenergia-hasznosítás vizsgálatának, mert 
még a hozzáértők körében is komoly viták vannak a szélerőművek gazdaságosságáról. 
A szélerőművek létesítésének csekély szerepe van a munkahelyteremtésben, és 
megoszlanak a vélemények a megtakarított (tehát ki nem bocsátott) szén-dioxid 
mennyiségéről is. Mérlegelni kell ugyanakkor azt is - hívják fel a figyelmet a szakértők 
-, hogy a közeli jövőben a megújuló energiaforrások közül a villamosenergia-
termelésben kulcsszerepet játszhat a szélenergia. 

Fontos szempont az is, hogy a szélerőművek energiatermelése nem egyenletes, így 
alkalmazásukkal párhuzamosan szivattyús tározós erőművek létesítése is szükségessé 
válhat. 
 

16.2.3.  AZ ÖNKORMÁNYZATI  INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI  ÉRTÉKELÉSE 

A jelenlegi hasznosító technológiák még nem alkalmasak arra, hogy a megújuló 
energiahordozók teljes mértékben helyettesítsék a hagyományos energiaforrásokat, de 
igen nagy mértékben csökkenthetik a felhasználási ütemüket, és a hasznosításukkal 
járó környezeti károkat. 
Csemő önkormányzata foglalkozik az energiagazdálkodás, energiahatékonyság 
kérdéskörével. 
A megújuló természeti erőforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése és elterjedése 
csak jelentős állami támogatással oldható meg. 
A komplex energiahatékonysági beruházások részeként hőszigetelés és nyílászáró 
csere valósult meg néhány intézményen. 
 

16.3.  ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT ,  VEZETÉK NÉLKÜLI 

H ÍRKÖZLÉSI  ÉPÍTMÉNYEK) 

Vezetékes elektronikus hálózat 

Csemő község távbeszélő hálózati ellátását az UPC Szolgáltató Rt. biztosítja. A csemői 
fogyasztók az 53-as hívószámon csatlakozhatnak az országos rendszerhez. 

A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve a külső területeken a 
kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok betonoszlopos tartószerkezetein kerültek 
elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások ennek megfelelően föld- vagy légkábeles 
kivitelezéssel épültek ki. 

A távbeszélő hálózat a település nagy részén kiépült, az UPC Rt.? térségben 
színvonalas szolgáltatást nyújt, igény esetén, a távbeszélő hálózatokon keresztül 
vehető igénybe az Internet, e-mail, Telefax és az adatátviteli szolgáltatások, az 
alközpont és a hálózatok jelentős tartalék kapacitással rendelkeznek. 
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Vezeték nélküli hírközlési építmények 

Mobil távközlés 

Csemő mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Valamennyi 
üzemeltető a T-Mobile, a Telenor, VODAFONE megfelelő vételi lehetőséget biztosit a 
községben. 
A település vonzáskörzetében a mobil távközlést szolgáló bázisállomások és 
adóberendezések üzemelnek. 
 
Telekommunikáció 

A műsorszóró telekommunikációs adóállomások vételére egyedi, kisközösségi és 
nagyközösségi telekommunikációs hálózatok valósultak meg és épültek Csemőben. 

A településen létesített kábeltelevíziós hálózatok, melyek a távközlési hálózatokkal 
együtt, velük azonos nyomvonalakon, alépítményekben és légkábeles 
tartószerkezeteken, illetve helyenként a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok 
tartóoszlopaira szerelten valósultak meg. 
Fenti rendszer lehetővé teszi előfizetői részére szinte valamennyi földi és műholdas 
sugárzású műsor szóró telekommunikációs adóállomás vételét, a választott 
programcsomagokkal kapcsolatos egyedi szerződésekben rögzítettek alapján. 
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17. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Csemő a következő környezetvédelmi vonatkozású rendelettel rendelkezik: 5/2015 
(IV. 29.) rendelet a helyi környezet védelméről. 
 

17. 1 .  TALAJ 
 
A település földtani közeg, talajtani adottságai a 1.12.1. fejezetben kerültek 
ismertetésre. E fejezetben a területfejlesztést, területhasználatot befolyásoló földtani-, 
talajtani adottságokat ismertetjük:  
A mezőgazdasági művelés számára megtartandó térségként a közigazgatási területén 
nem található sem "kiváló termőhelyi adottságú szántóterület", sem "jó termőhelyi 
adottságú szántóterület". A termőföldek közepes, illetve gyenge minőségűek. (lásd: 
talajértékszám ábráját. A maximális talajértékszám: 100) 
 

 
forrás: MTA ATK TAKI Agrotopográfiai adatbázis 

 
Ott, ahol a legmagasabb a talajértékszám (40-30), azon a területen jelenleg főként 
mezőgazdasági hasznosítású a terület. A gyengébb (0-10) homoktalajon alakultak ki a 
szőlő művelésű területek, illetve oda települt a Putrisarki erdő. A kicsivel jobb (30-20) 
talajértékszámú földeken pedig főként erdő található jelenleg, kisebb foltokban 
mezőgazdasági művelésű területek is. 
A talajminőséget rontó antropogén hatások közül elsősorban a mezőgazdasági, azon 
belül az intenzív szántóföldi művelés említendő meg, mely nem túl magas arányban 
jelenik meg a településen, ettől függetlenül a szántóföldi művelés negatív hatásokat 
okozhat a talajminőségben, diffúz szennyezés formájában. A mezőgazdasági területek 
művelése során a kemikália használat, a talajt, a talajvizeket és a felszíni vizeket 
veszélyezteti. A műtrágyák és permetszerek nagyon jól oldódnak, így a csapadék 
beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. A homok megkötésére telepítettek 
nagy területeken erdőket Csemőben. 

A közigazgatási területen nitrátérzékenynek minősülő területeket az alábbi ábra 
tünteti fel. Látható, hogy szinte a teljes közigazgatási területet érintett: 
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forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszetvedelem/ 

A nitrátérzékeny területek: 
Nitrátérzékeny területnek minősülnek (1) bizonyos területek geológiai, talajtani 
adottságaik vagy vizeik nitráttartalma alapján, valamint (2) a nagy létszámú állattartó 
telepek és a hozzájuk kapcsolódó trágyatárolók. A 27/2006-os Kormányrendelet 
település Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) blokk alapú kijelölése 
mutatja meg a nitrátérzékeny területeket. Az említett földekre vonatkozó 
gazdálkodási követelmények célja, hogy csökkentse, illetve megelőzze a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrát terhelését. A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak 
kötelező nyilvántartást vezetniük. 
 
 

17.2.  FELSZÍNI  ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 
 
A település területén állóvízkészlet nincs, folyó vízkészlet a közcsatornákban fordul 
alkalmanként elő. Természetes vízkészlet a talajban található. 

Felszíni vizek 

A felszíni vizek a 1.12.1. természeti adottságok fejezetben kerülnek részletezésre.  

Vízgazdálkodási szempontból az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 30. § (1) szerint a 
vízgazdálkodással összefüggő területek:  

1. a folyóvizek medre és parti sávja, 
2. az állóvizek medre és parti sávja, 
3. a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek, 
4. a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, 
5. a vízbázis területek, 
6. a hullámterek. 

(2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. 
 
A felszíni vizek védelme szempontjából az alábbi jogszabályok meghatározók:  
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A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet célja a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot 
megőrzése, valamint a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében e rendelet 
meghatározza a felszíni vizek minőségének megóvását, javítását, a víztestek jó 
állapotának elérését és fenntartását, továbbá a vízi és vízközeli, valamint a felszíni 
víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához 
szükséges feltételek biztosítását szolgáló intézkedéseket. 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
alapján elkészült a vízgyűjtő-gazdálkodási terv, országosan. Csemő a 2-12. 
Nagykőrösi Homokhát alegységtervbe tartozó település. Csemő területe ez alapján 
része a Gerje (AEP515) és a Kőrös-ér (AEP719) vízgyűjtő területeinek. 

 

 
forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2010 

Az alegység középső részének felszíne főként szélhordta homokkal fedett, nagyobb 
része az enyhén hullámos síkság domborzattípusba sorolható, míg kisebb részei (a 
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Kőrös-ér és Kocsér környéke) elgátolt mélyedésekkel, szikes laposokkal 
mozaikszerűen tagoltak. A felszínt félig borító félig kötött homokformák Cegléd–
Csemő vidékén a legváltozatosabbak. 
A Gerje legjelentősebb mellékcsatornája a viszonylag gyors vízjárású Gerje mellék, 
mely a Gerjébe Cegléd belterületén torkollik. A Gerje csatorna felső 20 km-es szakasza 
gyors vízjárású. 
A Kőrös-ér lefolyási viszonyai természetesek, a Tisza magas vízállása idején 
szivattyúval szabályozott. A Kőrös-ér a Duna-Tisza közi homokhátság dombvidéki 
területeiről vezeti a bel- és külterület csapadékvizét a Tisza völgy, jellemzően 
árvízvédelmi töltéssel védett síkvidéki területére. A Kőrös-éri öblözet torkolat közeli 
szakasza mélyártéren vezet át, emiatt a jellemző szimultán bel- és árvízvédekezéskor 
szükséges torkolati szivattyúzást a meglévő stabil szivattyútelep biztosítja. 
Természetes hatásra előfordulhat nagyvíz, vízhiányos időszakban egyes szakaszok 
kiszáradása gyakori. 
 
 

 
Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések, kivonat 

forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2010, 2-1. térkép,  
 

Utalva a terhelési adatokra, a határérték feletti tápanyagtartalom miatt kifogásolt 
vízfolyások (Gerje, Kőrös-ér, Közös-csatorna, Perje) esetében a szennyezések 
forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy a szennyvízterhelés 
(tisztított kommunális vagy ipari szennyvízbevezetés) és a diffúz szennyezés okoz 
tápanyag (elsősorban foszfor) és szerves anyag problémát. Az alegység vízfolyás 
víztesteiről megállapítható, hogy a vizsgálatok alapján a nem megfelelő kémiai 
állapotú vízfolyásokat tisztított kommunális szennyvíz, illetve halastavi lecsapolásból 
származó használtvíz bevezetésből, diffúz mezőgazdasági és belterületi 
szennyezésből eredőterhelés éri. Emellett egyes víztestnél jellemző egyéb, pontszerű 
szennyezések hatása is (állattartó telepek, hulladéklerakók, használt termálvíz 
bevezetés). A víztestek állapotromlásának megelőzése érdekében ezen víztestek 
esetében is szükség van vízminőség javító intézkedésekre. 
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A kommunális szennyvíztisztítók által kibocsátott terhelés 3 víztest esetében (Gerje, 
Perje, Kőrös-ér) jelentős. A csatornahálózat fejlesztésével a felszín alatti vizek terhelése 
csökken. A leendő telepek, mint új pontforrások, a felszíni vizek terhelését várhatóan 
növelik. Hasonló következménye lesz a meglévő telepek kapacitás bővítésének is, ha 
az nem jár együtt technológiai fejlesztéssel, a tisztítási hatásfok emelésével. (Forrás: 
https://vgtszolnok.wordpress.com/2-12-nagykorosi-homokhat/.) 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési 
terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 
14.) Korm. rendelet 2. § (3) pontja szerint a vizek és a közcélú vízilétesítmények 
kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízilétesítmények mentén 
az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder 
megközelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot 
használhatnak. Ez közcélú vízilétesítmények partvonala esetén 3 méterig terjed. 

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírja a tisztított 
szennyvizek minőségi követelményeit, felszíni víz befogadóba bocsátás esetén. 
Amennyiben a tisztított szennyvíz befogadója felszíni víz, e rendelet előírásait kell 
figyelembe venni. 
 
Felszín alatti vizek 
 

 
Kivonat az OTrT országos vízminőség-védelmi terület 

övezete c. tervlapról (3/7. melléklet) 
 

A felszín alatti vizek legjelentősebb potenciális szennyező forrása a közcsatorna-
hálózatba be nem kapcsolt területeken az egyedi szennyvízgyűjtőkből a talajba, ill. a 
felszín alatti vizekbe szivárgó szennyvíz. Csemőnek van kiemelt felszín alatti 
vízminőségvédelmi területe, és mivel Csemő a felszín alatti víz állapotának 
érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen lévő település, érzékenységi besorolása a beruházások tervezése, bővítése 
során is elsődleges szempont kell legyen. 

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
alapján elkészült vízgyűjtő-gazdálkozási terv szerint egyes vízkivételek 
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környezetében tartós, de lokális süllyedési tendencia jelentkezhet. Ilyen lokális 
probléma az alegység területén Csemő környezetében található, ahol a távlati vízbázis 
monitoring kútjainak vízszint idősoraiból kiolvashatóan jelentős (3,0 métert is elérő) 
talajvízszint és rétegvízszint csökkenés következett be az utóbbi 8-9 évben. Ennek 
okaként a természetes okok mellett a környékbeli vízkivételek és vízhasználatok 
nevezhetők meg elsősorban. Ezekről a vízhasználatokról meg kell jegyezni, hogy 
jelentős részük engedély nélküli, melynek mértékére vonatkozólag azonban csupán 
becslések állnak rendelkezésre. A kitermelhető vízkészlet, valamint a ténylegesen 
kitermelt vízmennyiségek ismeretének hiánya megnehezíti a felszín alatti 
vízkészletekkel történő gazdálkodást. Az említett Csemő környéki probléma ugyan 
lokális (nem okozza a víztest gyenge állapotát), de a jelenleg is zajló süllyedési 
tendencia, valamint az érintett terület pontos ismeretének hiánya miatt meg kell 
említeni. 

Csemő területén sérülékeny parti szűrésű és felszín alatti ivóvízbázis található: egy 
működő és egy, ami távlati vízbázisként van nyilvántartva. Az üzemelő ivóvízbázisok 
között nincs olyan, amelynél a termelő-vagy megfigyelőkutak vizének elemzése 
szennyeződést jelzett. A csemői távlati ivóvízbázis egyik megfigyelőkút csoportjának 
legsekélyebb (talajvíz) és középső (15 m-es talpmélységű) kútjának magas szulfát, 
kolirid, ammónium, nátrium és kálium tartalma korábbi műtrágya és növényvédőszer 
tárolásból származtatható kis mértékű, lokális talajvízszennyezést jelez. A vízkémiai 
vizsgálatok évek óta csökkenő szennyezőanyag tendenciát jeleznek vagyis a vízbázis 
veszélyeztetettsége nem jelentős mértékű és csökkenő jellegű. 

 
Diffúz nitrátterhelés, állattartó telepek, kivonat 

forrás: Vízgyüjtő-gazdálkodási terv, 2010, 2-6. térkép: 

 
A térképek szerint Csemő alatt (sp 2.10.1-gyel jelölt) felszín alatti sekély, porózus 
felszín alatti víztest található, leáramlással (1-7. térkép alapján). A fenti térképen pedig 
látható, hogy az állattartó telepek száma nagy, és a nitrátterhelés is. 
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A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet az ivóvízellátást szolgáló sérülékeny 
környezetű üzemelő vízbázisok védelmét, védőterületek kijelölését hivatott szolgálni. A rendelet 
előírja, hogy az ivóvízminőségű vízigények kielégítését szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy 
távlati hasznosítás érdekében kijelölt vízbázisokat, továbbá az ilyen felhasználású víz kezelését, 
tárolását, elosztását szolgáló vízilétesítményeket, amelyek napi átlagban legalább 50 személy 
vízellátását biztosítják, fokozott védelemben kell tartani. A védelem felszín alatti vízbázisnál 
védőidom, védőterület; felszíni vízkivétel esetén védőterület; a kivett víz kezelését, tárolását, 
elosztását szolgáló vízilétesítmény esetén védőterület, illetve védősáv meghatározását, 
kijelölését, kialakítását és fenntartását jelenti. 
 
Csemőben található közcélú vízbázisok (2 db): 
 

Vízbázis VOR kódja AID282 nincs 
Vízbázis kódja 38.1 12173-190 
Település Csemő Csemő 
Vízbázis neve Csemő Ny. Csemő vízmű 
Vízbázis üzemeltetője KÖTI-KÖVIZIG Csemővíz Kft 
Felszín alatti (FAV) vagy 
felszíni (FEV) vízbázis 

FAV FAV 

Vízkivétel célja ivóvíz ivóvíz 
Vízbázis státusza távlati üzemelő 
Vízbázis típusa R Q6Fv1 Iv7 R Q2 Iv4 
Védendő termelés 
( m3/nap ) 

15000 180 

Védőterület (VT) és/vagy 
védőidom vetülete (VI) 

VT és VI 
(azonosak) 

  

Vízbázis sérülékeny-e ? igen nem ismert 
Érvényben lévő védőterületi 
határozat száma 

7173-4/2007   

Számított VT/VI van, 
de nem a 123/1997 (VII.18.)  
alapján 

igen, 123/1997   

SVB diagnosztika helyzete befejezett   

Intézkedés Nincs tennivaló 
Védőidom meghatározása 

 központilag 
A termelő kutak melyik 
víztesten találhatók 

p.2.10.1 p.2.10.1 

Vízbázis súlyponti koordinátái:     
EOVX 195950 197010 
EOVY 696350 699400 

Közcélú vízbázisok, kivonat 
forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2010, 3-1.melléklet: 

 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM 
rendelet kitér a vízilétesítmények tervezésére, elhelyezése, méretezésére, kialakítására 
és üzemeltetésére. 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 
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meghatározza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, 
művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására, 
használatára, fenntartására és üzemeltetésére, a vízgazdálkodási és vízrajzi észlelési célokat 
szolgáló technológiai berendezések műszaki tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére, és a 
vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízilétesítmények megvalósítását magukban foglaló 
beruházások döntési eljárására vonatkozó szabályokat. 

Az egyéb tevékenységből adódó talaj-, talajvíz szennyezések tekintetében az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatait vizsgálva az alábbi 
telephelyek esetében történt eljárás lefolytatása, mellyel kapcsolatban hatósági 
határozat született. 

 
 

név cím besorolás profil 
Cse-Mi Farm Kft. Csemő Pesti út 10. Telephely Tojótyúktelep 

Bácsvíz Zrt Csemő 
Szabó dűlő 
12. Telephely szennyvíztisztító telep 

Dpmg Zrt. Csemő Határ út 1. Telephely 
Sertéshústermelő üzem, 
sertéstelep 

Berki Pál Csemő Czakó Major  Telephely sertéstelep 
Terenyi Ferenc 
Péterné Csemő Pesti út 6. Telephely Pulykanevelő telep 

forrás: www.webgis.okir.hu 

A felsorolt telephelyek jelölve vannak az 1-es számú, környezetvédelmi vonatkozású 
ábrán, (kék színnel) potenciális szennyező-forrásként. 

A felszín alatti vizek védelme az alábbi jogszabályok alapján történik: 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célja a felszín alatti 
vizek jó állapotának biztosítása, fenntartása, szennyezésének fokozatos csökkentése, megelőzése. 
Hasznosítható készleteinek hosszú távú védelme, fenntartható vízhasználattal, és a földtani 
közeg kármentesítése. A szennyező anyagok elhelyezése engedélyköteles tevékenység. A 
mezőgazdasági tevékenység során a természetes terhelésre, továbbá egyes anyagok 
felhasználásából származó terhelés esetében külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a 
bevezetések és elhelyezések engedélyezésére. Állattenyésztési tevékenységet folytatók közül 
részletes-adatlap benyújtásra kötelezett az, aki a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízbe 
közvetlen bevezetést végez vagy tevékenysége során szennyezőanyagot helyez el. 

A földtani közeg és felszín alatti vizek szennyezettségi határértékeit a földtani közeg 
és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről 
és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes 
rendelet határozza meg. Gazdasági tevékenységek során üzemzavarból vagy 
meghibásodásból adódóan szennyező anyagok juthatnak ki a környezetbe, 
elszennyezve a földtani közeget, talajvizet. Amennyiben a rendeletben rögzített „B” 
szennyezettségi határértéket meghaladja a tényfeltárás során az adott szennyeződés 
mértéke, kármentesítési műszaki beavatkozás válhat indokolttá.  
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A felszín alatti vizek védelme a mezőgazdasági eredetű szennyezése ellen az alábbi 
jogszabályok alapján történik: 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) 
Korm. rendelet határozza meg a nitrátérzékeny terület fogalmát. Összegzi a vizek védelmét 
szolgáló általános szabályokat, előírja a vizek védelme érdekében cselekvési program készítését 
és a termelőkre vonatkozó adatszolgáltatást. 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet rögzíti a nitrátérzékeny 
területen levő mezőgazdasági tevékenységeket és állattartást végző tevékenységekre 
vonatkozó cselekvési programot és kötelező előírásait. Adatszolgáltatási és 
nyilvántartási kötelezettséget ír elő a Gazdálkodási Naplóban. 
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szabályozza egyes szennyvizek, 
kezelt iszapok, ideértve a szennyvíziszap komposztokat, mezőgazdasági területen 
való szakszerű felhasználását, hogy elkerülhetővé váljanak a talajra, a felszíni és 
felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra 
gyakorolt káros hatások. 
A csemői hulladéklerakó rekultivációja megtörtént, a lerakó körül talajvízfigyelő 
kutak létesültek. 

A helyi állattartásra vonatkozó rendelet hatályon kívül került. 
 

17.3.  LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 
 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) alapján 
Magyarország területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati 
küszöbértékek alapján, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek 
kijelölésre. 
Levegőminőség-védelmi szempontból a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, Csemő települést a 10. 
kategóriába sorolja. Ez az ország többi területe (kivéve a kijelölt városokat) 
légszennyezettségi agglomerációját jelenti. 
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

  

Kén- Nitrogén- Szén- PM10 Benzol
 

Talajközeli
 

PM10
 

PM10 PM10 PM10 PM10 

dioxid dioxid monoxid ózon Arzén Kadmium Nikkel Ólom benz(a)- 

        (As) (Cd) (Ni) (Pb) 
pirén 
(BaP) 

Légszennyezettségi agglomeráció 
10. Az 
ország 
többi 
területe, 
(kivéve az 
alább 
kijelölt 
városokat) 

F F F E F O-I F F F F D 
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban 
együtt: zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, 
amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező 
anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint 
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. mellékletében meghatározott 
tartományok valamelyikébe esik. Ezek a következők: 
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha 
valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező 
anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a 
csoportba kell sorolni. 
3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 4. D 
csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között 
van. 
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú 
célként kitűzött koncentráció értéket. 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez 
kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

A fentiek szerint "az ország többi területe" zóna nem haladja meg a legtöbb helyen az 
alsó vizsgálati küszöböt sem: "F" csoport jelölések. A PM10 tekintetében van csak "E" 
csoport és a PM10-benz(a)pirén esetén "D" csoport jelölés. 
A zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, ugyanis a zónán 
belüli átlagot jeleníti meg. 

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 
14.) VM rendelet határozza meg levegőterheltségi szint mérésével kapcsolatos 
szabályokat, továbbá a kibocsátások mérésének követelményeit, a minőségirányítási 
követelményeket, továbbá a levegőterheltségi szint vizsgálatára, értékelésére 
vonatkozó vizsgálati módszereket. A rendeletben meghatározottak szerint kell 
továbbá a helyhez kötött légszennyező források ellenőrzését dokumentálni. A rendelet 
9. mellékletében adottak a levegőben lévő kén-dioxid, nitrogén-dioxid (NO2) és 
nitrogén-oxidok (NOx), szálló por (PM10 és PM2,5), ólom, szén-monoxid, benzol és a 
szálló por PM10 frakciójában található arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén felső- és 
alsó vizsgálati küszöbértékei. 
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Közlekedési eredetű légszennyezés 

A levegőterhelés esetében a közlekedési eredetű légszennyezés meghatározó, mely 
elsősorban az 4608 (Mizsei út és Ceglédi út) és 4601 (Pesti út) számú főutak közvetlen 
közelében tapasztalható. A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, 
szén-dioxid, nitrogén-oxidok és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül a 
telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. 
A település belterületének forgalmasabb útjai a Szent István út (4608 számú), a 
Mikebuda felé kapcsolatot biztosító Kossuth Lajos út (46 126 jelű). Ezen utak közvetlen 
közelében feltételezhető koncentráltabb terhelés. 

Üzemi eredetű légszennyezés 

Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs 
Rendszer (LAIR) önbevallásos alapon működő adatai alapján 4 db olyan telephely 
található Csemőn, ahol bejelentett légszennyező telephely működik. Az alábbi 
táblázatban szerepelnek a bejelentett, potenciális szennyező anyag kibocsájtók. 
  

név cím beosorolás profil 
Dpmg Zrt. Csemő Hornyák dűlő Telephely Erdészeti gépműhely 
Concordia Közraktár 
Zrt. Csemő Őze dűlő Telephely Vetőmag üzem 
Cse-Mi Farm Kft. Csemő Pesti út 10. Telephely Tojótyúktelep 
Dpmg Zrt. Csemő Határ út 1. Telephely Sertéshústermelő 

üzem, sertéstelep 

forrás: www.webgis.okir.hu 
 

A felsorolt telephelyek jelölve vannak az 1-es számú, környezetvédelmi vonatkozású 
ábrán, (sárga színnel) potenciális szennyező-forrásként. 

A csemői hulladéklerakó és a dögkút rekultivációja megtörtént, szaghatásuk a 
belterületen nincs. A szennyvíztisztító telep a belterülettől 1,2 km-re létesült, 
belterületet érintő szaghatás itt sem jellemző. 
 
Diffúz légszennyezés 

Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről, illetve 
burkolatlan utakról származó por jelenti. A szántók nagyfokú porterhelése elsősorban 
a nagytáblás kialakításuknak köszönhető. Az egybefüggő nagytáblás parcellák között, 
ha nincsen tagolás, fizikai elválasztás, hiányoznak a dűlőutak menti fásítások, 
cserjesávok, melyek csökkenthetik a deflációt, porterhelést. Az erózióveszélyes 
területek jelölve vannak az 1. sz., környezetvédelmi vonatkozású ábrán. Az 
erózióveszélyes területek jelölése a településen a Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer (MePAR) blokk alapú kijelölése alapján vannak feltüntetve. A meglévő erdős 
területek, illetve erdősávok, valamint a gyepek megőrzése és védelme a település és a 
talajvédelem érdekét szolgálja. A földhasználókat az erózióval veszélyeztetett 
területen a víz-és szélerózió megakadályozása érdekében kötelezettségek terhelik. (Az 
előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.) 
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Lakossági, fűtésből eredő légszennyezés 

A háztartások energiafelhasználásán belül a fűtés részesedése kiemelkedő. A 
fenntartható fejlődés fontos eleme ezért a háztartások épületenergetikájának 
racionalizálása. A településen a gázvezeték a belterület szinte valamennyi utcában 
kiépítésre került, így valamennyi ingatlannak megvan a lehetősége a rákötésre. 
Tapasztalatok szerint az utóbbi években jellemző, hogy egyre több ingatlan a 
hagyományos tüzelőanyagot is felhasználja fűtési célra, energiatakarékossági okokból, 
mely a légszennyezést kedvezőtlen irányban befolyásolja. 

 
Pollenterhelés 

A település pollenterheléséről nem áll rendelkezésre adat, azonban Csemő 
közigazgatási területének számos részén találhatók felhagyott szántók, kertek, melyek 
többségénél tápanyagban szegény, gyakran szerkezet nélküli homoktalaj és elégtelen 
vízellátás jellemző. E területek a gyomok számára már megfelelő életteret nyújtanak, 
azonban kevés az esélye a gyomokat idővel felváltó gyepvegetáció megjelenésének 
vagy a spontán erdősülésnek. Az allergén gyomok nemcsak a parlagterületen, hanem 
az utak, árkok mentén, a művelt területek szélén, a mezsgyéken, de gyakran a telepített 
erdőkben (pl. selyemkóró a nemesnyár ültetvényekben) is nagy arányban vannak 
jelen. Mindezek miatt a térség jelentős pollenterhelése feltételezhető. 
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17.4.  ZAJ-  ÉS REZGÉSTERHELÉS 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján - a (3)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel 
- a települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel: 

a)  az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá 
b)  a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi 

követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint 
c)  a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt 

rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben 
ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve 
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú 

melléklet szerinti tevékenységeknél. 
Kistérségi települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozó ügyek a 284/2007. (X. 
29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbiak:  
 

TEÁOR Tevékenység 
41 épületek építése 
42 egyéb építmények építése 
43 speciális szaképítés 
45  gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 
46  nagykereskedelem 
47  kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) 
55  szálláshely szolgáltatás 
56  vendéglátás 
73  reklám, piackutatás 
81  építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés 
90  alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység 
93  sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység 
 

A rendelet hatálya nem terjed ki (1. §): 
a)  közterületi rendezvényre, 
b)  a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre, 
c)  a magánszemélyek demográfiai igényeit kielégítő tevékenységre, 
d)  közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre, 
e)  az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki 

mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, 
valamint 

f)  a vallási tevékenység végzésére. 

A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása:  
A hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §, 6. §, 7. §, 8. §-ában foglaltak 
szerint kell értelmezni és megállapítani. Az erről készített mérési vagy számítási 
dokumentációnak tartalmaznia kell a hivatalos szabályozási térkép részletét – az 
elfogadó rendelet számának feltüntetésével –, mely ábrázolja az üzemi zajforrást, a 
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hatásterületet és azon elhelyezkedő védendő létesítményeket beazonosítható 
formában.  

A rendelet még leírja az üzemi, építési, közlekedési és szabadidős zajforrások 
létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Kijelöli az eljáró hatóságokat, 
leírja az intézkedési tervek benyújtásának feltételeit, előírja a fokozottan zajos 
övezetekkel, csendes övezetekkel és zajvédelmi szempontból fokozottan védett 
területekkel kapcsolatos elvárásokat, megjelöli a zaj és rezgésvédelmi szakértő 
kötelező alkalmazásának a területeit és kitér a bírságolás rendjére is. 

Egy tervezett tevékenység helyének kijelölésekor, elrendezésének meghatározásakor 
figyelembe kell venni a várható zajkibocsátás nagyságát, a zajtól védendő 
létesítmények, területek elhelyezkedését. A tervezést úgy kell elkészíteni, hogy a 
tevékenység zajkibocsátásának a védendő létesítmények (pl. lakóház), illetve területek 
(pl. temető) előtt minden esetben teljesítenie kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
mellékleteiben meghatározott zajterhelési határértékeket. 

A települések általános zajterhelését jellemzően a közúti és vasúti közlekedésből és az 
üzemi tevékenységből származó zaj mértéke határozza meg. Mivel ipari vagy 
bányászati tevékenységből adódó zaj itt nincs, Csemő közigazgatási területén a 
környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. Az üzemi- és közlekedésre 
vonatkozó zajterhelésre nem állt rendelkezésünkre adat. 
 
Közúti zajterhelés 

A település belterületének forgalmasabb útjai a Szent István út (4608 számú), a 
Mikebuda felé kapcsolatot biztosító Kossuth Lajos út (46 126 jelű). Ezen utak közvetlen 
közelében feltételezhető koncentráltabb terhelés. Az átmenő forgalom nem nagy, de 
időszakosan kiemelkedő lehet, mely a főutak közvetlen közelében található 
építményeket, illetve a benne élők egészségét hosszú távon károsíthatja. 
 
Üzemi zajterhelés, szolgáltatásokból eredő zajterhelés  

A településen jelenleg nem működik olyan ipari, mezőgazdasági létesítmény, mely 
jelentős zajterhelést okozna környezeti zajtól védendő területek térségében. Az OKIR 
adatbázisa sem tartalmaz olyan határozatot, amely zajvédelmi intézkedéssel, 
határérték megállapítással kapcsolatos. 
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17.5.  HULLADÉKKEZELÉS  
 
Csemő belterületén a kommunális szilárd hulladék szervezett gyüjtését a DTKH 
Nonprofit Kft. heti rendszerességgel végzi. A hulladéklerakó Cegléden található. 
Lomtalanítás évente két alkalommal történik. A külterületen nincs kommunális 
hulladékgyűjtés. 
A zöld hulladék és a szelektív hulladékok gyűjtését szintén a DTKH Nonprofit Kft. 
végzi, belterületen zsákos és kukás rendszerrel. A belterületen kettő, a külterületen 
három szelektív gyűjtő sziget is található. 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai szerint az alábbi 
telephelyek tettek bejelentést hulladék képződéséről, továbbá a felsorolt cégek 
esetében folytatott le a KDV hatósági eljárást, melyek többnyire hulladékkezelési 
engedély kiadására, valamint bírság kiszabására irányultak. 
 

név cím besorolás profil 
Concordia Közraktár 
Zrt. Csemő Őze dűlő Telephely Vetőmag üzem 
Csemő Községi 
Önkorm. 
Polgármesteri 
Hivatala 

Csemő   Telephely Hulladéklerakó 

HÉT Kft. Csemő Zöldhalom Telephely Veszélyes hulladék 
gyűjtőhely, 
szervizbázis 

Cse-Mi Farm Kft. Csemő Pesti út 10. Telephely Tojótyúktelep 
Freddo-Line 
Élelmiszer, 
Feldolg. és Ker. Kft. Csemő Hornyák dűlő 5. Telephely 

marhapacal 
feldolgozó üzem 

Bácsvíz Zrt. Csemő  Telephely 
szennyvíztisztító 
telep 

Dpmg Zrt. Csemő Határ út 1. Telephely Sertéshústermelő 
üzem, 
sertéstelep 

Oldal És Társa Bt. Csemő Fischer dűlő 5. Telephely Fuvarozó telephely 
H.Hild Bt. Csemő Ceglédi út Telephely Kereskedelmi telep 

Virágh Bt. Csemő 
Szent István út 
39. Telephely 

mezőgazdasági 
központ 

Ladányi Mihály 
Ált.Isk. és  
Alapfoku Müvészet 
okt.i Intézmény 

Csemő Szent István út 
32-34. 

Telephely általános iskola 

Plusz Út Építőipari 
Kft. Csemő 

Külterület 
234/8 Telephely 

Csemői 
géptároló/javító 
telep 

forrás: www.webgis.okir.hu 
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A felsorolt telephelyek jelölve vannak az 1-es számú, környezetvédelmi vonatkozású 
ábrán, (barna színnel) potenciális szennyező-forrásként. 

A belterületen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépített, a rákötési arány 87%-os. A 
külterületen és a szennyvízhálózatra nem csatlakozó ingatlanokon keletkező 
folyékony hulladék elszállítását a Combos Bt. igény szerint végzi. A belterülettől 1,2 
km-re délre épült szennyvíztisztító telepet a Bácsvíz Zrt. működteti, kihasználtsága 
alacsony. A tisztított szennyvíz befogadója a Gerje patak. 



HELYZETFELTÁRÁS                                                                                     KÖRNYEZETVÉDELEM 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 153 

17.6.  V IZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 
 
Vizuális környezetterhelés elsősorban a felhagyott, degradált területek, másodsorban 
illegális hulladéklerakás formájában jelenik meg a településen. Vizuális 
környezetterhelést okoznak a leromlott állagú épületek, melyek nem csak ipari, 
gazdasági létesítmények, de lakóingatlanok is lehetnek, továbbá a kirívó építészeti 
kialakítású, jelentősen eltérő építménymagasságú létesítmények. 

Csemőben degradált területeknek kezelhetők a felhagyott tanyák. Több helyen építési 
törmelék, leomlott falak mutatják az elhagyott, felhagyott tanyák helyét. Ezek jelentős 
száma a tanyavilágban zajló negatív folyamatokat mutatja. 
 

  
Összedőlt tanya Papp dűlő mentén Összedőlt tanya az Agyagos dűlő mellett 

 
Degradált területként jelenik meg az egykori hulladéklerakó, melynek rekultivációja 
megvalósult, de így is észrevehető az emberi beavatkozás nyoma a tájban. 
Az illegális hulladéklerakás több helyen megjelenik, főként a csatornákban, 
vízfolyásokban jellemzők és inkább a külterületi részeken. Így a vízfolyások, csatornák 
és partjaik, mint a zöldfelületi rendszer elemei szennyeződhetnek. (Lásd: 1.13.2. A 
zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái fejezetben képekkel illusztrálva.) 
A mezőgazdasági területek egy része műveletlen, gyomos. 
 

17.7.  ÁRVÍZVÉDELEM 
 
OTrT: 

Térségi árvízi kockázatkezelési terület övezete: 
27/E. § (1) A megye területrendezési tervében térségi árvízi kockázatkezelési terület 

övezete kijelölhető. 
(2) A megye területrendezési terve rendelkezhet arról, hogy az övezet által érintett 

települések településrendezési eszközeit az Országos Árvízi Kockázatkezelési 
Koncepció és a kockázatkezelési tervek figyelembevételével kell elkészíteni. 

Az alábbi térkép az ártéri öblözet területén az árvízzel veszélyeztetett területeket 
mutatja be a feltételezett gátszakadásból kialakuló maximális elöntési területek, 
vízmélységek összesített értékei tartalmazza. Csemő a térkép szerint árvízzel nem 
érintett terület. 
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Az Országos Árvízi Kockázatkezelés tájékoztatása alapján: 

1. Árvízi veszélytérképezés Csemőre vonatkozó része: 

 
 

Kivonat a Közép-Tisza alegység 1%-es valószínűségű potenciális elöntési térképből, rávetítve 
Csemő közigazgatási határát. 

forrás: Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv, konzultációs változat 

Az alábbi térkép az ártéri öblözet területén az árvízi elöntés okozta vagyoni kockázat 
évesített fajlagos értékeit tartalmazza. Csemő esetében nincsen vagyoni kockázat az 
árvízi elöntések során. 
 

 
Kivonat a Közép-Tisza tervezési alegység kockázati térképből rávetítve Csemő közigazgatási 

határát. 
forrás: Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv, konzultációs változat 
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17.8.  FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI  KONFLIKTUSOK ,  PROBLÉMÁK 
 

17.8.1 .  TALAJ 

■ Az időszakosan növényzettel fedett (jellemzően szántóként hasznosított) 
területeken a talajminőséget rontó tényezők közül a legjelentősebb a defláció, 
kisebb részben a vízerózió. 

■ A mezőgazdasági területek művelése során a kemikália használat, a talajt, a 
talajvizeket és a felszíni vizeket veszélyeztetik. 

■ A telepített erdőterületeken az erózió kockázata jóval alacsonyabb, viszont a 
talajvíz emiatt mélyebbre süllyedt. 

 
 

17.8.2.  FELSZÍNI  ÉS A FELSZÍN ALATTI  VIZEK 

■ A közigazgatási terület legnagyobb része nitrátérzékeny területnek minősül. 
■ A településen található érzékeny felszín alatti vízminőségű területen működő 

gazdasági telephelyek, állattartó telepek találhatók. 
■ A külterületi lakott helyek (tanyák) szennyvíz kezelése nem megoldott. 
■ Belterületen a szennyvízcsatorna-rákötések aránya 87%. A közcsatorna 

rákötéssel nem rendelkező ingatlanokon keletkező szennyvizek derítőaknába 
kerülnek, potenciális szennyező forrást jelentenek a talajra és a felszín alatti 
vizek minőségére. 

 
17.8.3.  LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

 
■ A település belterületének forgalmasabb útjai közvetlen közelében 

feltételezhető koncentráltabb terhelés. 
■ Néhány állattartó telep esetében, kedvezőtlen időjárású napokon, lakóterületet 

érint a szagterhelés. 
■ Az allergén gyomokkal benőtt, gondozatlan területek miatt jelentős 

pollenterhelés feltételezhető. 
 

17.8.4.  ZAJ-  ÉS REZGÉSTERHELÉS 

■ A település közigazgatási területén működő kisebb telephelyek és üzemi 
létesítmények nem adnak okot hatósági zaj- és rezgésvizsgálatok elvégzésére. 

■ A település belső forgalmasabb útjain koncentrálódhat a forgalmi terhelés. 
■ A tervezett nagysebességű vasútvonal zaj és rezgésterhelő hatású lesz a 

településen. 
 

17.8.5.  HULLADÉK KEZELÉS 
 

■ Korábban szemétlerakó telep működött, melyet a település bezárt, 
rekultivációja megtörtént. 

■ Bezárásra került a felhagyott szeméttelep szomszédságában lévő dögkút, így 
jelenleg az állati tetemek gyűjtése konténeresen történik. 
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■ A településen a kommunális hulladék, veszélyes hulladékok gyűjtése 
szervezett keretek között zajlik, az éves lomtalanítás, valamint a zöldhulladék 
elszállítás is megoldott. 

■ A szelektív hulladékgyűjtés háznál történő, zsákos rendszerben üzemel. 
■ A belterületen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépített, a rákötési arány azonban 

csak 80% körüli. 
■ Külterületen a folyékony hulladékok keletkezéséről, gyűjtéséről és kezeléséről 

nem áll rendelkezésre megfelelő információ. Igény szerint a Combos Bt. szállítja 
el. 

■ Illegális hulladéklerakás a csatornákban jelenik meg. 
 

17.8.6.  V IZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

■ A leromlott, elpusztult tanyák, rossz állagú épületek vizuálisan kedvezőtlenek. 
■ Illegális hulladéklerakás az utak melletti vizes csatornákban, árkokban, holott 

ezek fontos zöldfolyosó elemek a tájban. 
■ Vonalas közlekedési létesítmények elvágnak egymástól településrészeket, az 

tervezett nagysebességű vasútvonal ez még fokozni fogja. 
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18. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

18. 1 .  ÉPÍTÉSFÖLDTANI  KORLÁTOK 
 
Földrengés veszélyeztetett területei 
 

 
forrás: http://www.foldrenges.hu 

 

Magyarország szeizmikus zónatérképe szerint (a földrengések következtében 50 év 
alatt 10%-os meghaladási valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes 
gyorsulás g-gravitációs gyorsulás egységben) Csemő a 3. zónába tartozik, tehát 
földrengés szempontjából közepesen veszélyetetett térség. Az egész ország területe 5 
zónába sorolt. 
 



HELYZETFELTÁRÁS                                                                 KATASZTRÓFAVÉDELEM 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 158 

18.2.  V ÍZRAJZI  VESZÉLYEZTETETTSÉG 
 

18.2.1 .  BELVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK 

18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról: 
Csemő település nem szerepel a rendeletben, így Csemő települést ár- belvízzel nem 
veszélyeztetett kategóriába sorolja. 

A PmTrT szerint Csemő északi határán (Hosszúcsemő városrésznél) van egy kisebb 
kiterjedésű rendszeresen belvízjárta terület, a kis-Gerje melletti részen:  

 
forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. 

A Pálfai féle térkép* az elöntési gyakoriságot négy kategóriába (I, II, III, IV) sorolja. Az 
egyes kategóriákkal jellemzett területek egymástól jól megkülönböztethető színekkel 
jeleníthetők meg, amelyek jelentése: 
 

Veszélyeztetettségi 
kategória 

Az elöntés relatív gyakorisága Szöveges minősítés 

I. <0,05: 20 évnél ritkábban Belvízzel alig 
veszélyeztetett terület 

II. 0,05-0,10: 10 és 20 év között Belvízzel mérsékelten 
veszélyeztetett terület 

III. 0,10-0,20: 5 és 10 év között Belvízzel közepesen 
veszélyeztetett terület 
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IV. >0,20: 5 évnél is sűrűbben 
előforduló (visszatérő) 

esemény 

Belvízzel erősen 
veszélyeztetett terület 

Az OTrT rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó előírása: 

23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során 
adott véleményében hozzájárul. 
 
 

18.2.2.  ÁRVÍZ ÉS BELVÍZVÉDELEM 

A településen árvízi veszélyeztetettség nincs, így árvízvédelemre nincsen szükség. 
Belvízveszélyes terület van a településen, de az itt nyilvántartott területek nem 
beépítettek, erdő és korlátozott használatú mezőgazdasági területek, így 
belvízvédelemre sincsen szükség. A település mélyfekvésű területeinek védelmére és 
az előforduló villámárvíz okozta vízelöntéseknél a védekezés, helyi, önkormányzati 
feladat. 
 

18.3.  EGYÉB 
 

TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ KORLÁTOZÁSOK  
 
Közműlétesítményekkel összefüggő korlátozások: 
 

� Vízellátás szolgáltatási területén: 
■ felszín alatti vízminőség védelmi terület 
■ települést ellátó kutak és annak műtárgyai, és hidrogeológiai védőterülete 

� Szennyvízelvezetés területén: 
■ szennyvíztisztító telep védőövezete: 500 m 

� Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés: 
■ felszíni vízelrendezést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó 

sávval 
■ mocsaras-lápos területek 
■ belvízveszélyes, belvízjárta területek 

� Energiaellátás: 
■ villamosenergia: közép- és kisfeszültségű légvezeték hálózatok érintik a 

települést; a középfeszültségű hálózatok védőtávolsága 5-5 m, a 
kisfeszültségűé 1-1 m. 

■ szénhidrogén szállító vezeték: nagy és középnyomású gázvezeték érinti a 
települést; a nagynyomású gázvezeték védőtávolsága 5-5 m, a 
középnyomásúé 3-3 m. 

Közlekedési létesítmények: 

■ országos közutak védőterülete: külterületen 50-50 m 
■ vasút védőterülete külterületen: 50-50 m 
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19. VÁROSI KLÍMA 
 
A kialakult különböző méretű városok jelentősen módosítják a településen belüli 
környezetet, amely visszahat az ott élő emberekre és magára a környezetre is. Ennek a 
komplex környezetmódosító hatásnak talán a legfontosabb eleme a települések területén 
kialakuló városi klíma. A városklíma több sajátos vonással rendelkezik, melyek alapján 
jól elkülöníthető, elhatárolható a környezetében kialakuló éghajlattól. A legjellemzőbb 
vonása, a városok felett kialakuló hőmérsékleti többlet megjelenése, amely az ún. városi 
hősziget formájában jelentkezik. Ez a hatás már kisebb települések esetén is kimutatható, 
a nagy városoknál, pedig igen jelentős mértékűvé válhat, a változás mértéke a város 
méretével arányosan nő. 

A településen belül, a mesterségesen kialakított környezetben a beépítés miatt sajátos 
éghajlat alakul ki, amit „városklímá”-nak neveznek. A be nem épített külterület felől a 
beépített terület felé haladva egyre magasabb lesz a hőmérséklet, amelynek növekedését 
a beépített területen megjelenő zöldfelület, vízfolyás, árkok-csatornák medre, de kisebb 
beépítettségű telek is meg tuda törni. A beépítés „sűrűjében” a hőmérséklet növekszik, 
a hőérzet fokozódik. 

A „városi” klíma alakítását település szinten a meteorológiai adottságok befolyásolják, 
de azt a beépítéssel, annak alakításával, intenzitásával javítani is és rontani is lehet. 
Csemő meteorológiai adottsága alapján a város napfénytartama 2000 óra/év. Az évi 
középhőmérséklet a 10,2-10,3 °C, az uralkodó szélirány az északnyugati. Az évi 
csapadék mennyisége 510-530 mm. 

Csemő esetében jelentős mértékű városi hősziget kialakulásáról nem beszélhetünk, a 
belterületen is a lazább beépítettség jellemző. Az egész településre nézve e tekintetben 
szerencsés kiterjedése, a tanyás szerkezet volta, a településszerkezete, és úthálózata 
mind kedvezőek a város átszellőzése szempontjából. Csemőben nem jellemzőek a nagy 
kiterjedésű burkolt felületek, melyek a mikroklimatikus viszonyoknak kedvezőtlenül 
hatnának. Nincsen pl. nagy bevásárlóközpont. A település területén a nagy erdőfelületek 
aránya Csemő levegőjét nagy valószínűséggel tisztán tartják. 

A globális felmelegedés egyik következményeként emelkedhet a hőhullámok száma és 
intenzitása, ami a városlakók számára főleg a nyári időszakokban kedvezőtlenebb 
életkörülményeket teremthet. A hőérzet nem csak hőmérséklet függvénye. Magyarország 
földrajzi helyzetében fontos tényező a napsugárzás, emellett a szél és a légnedvesség 
szerepe sem elhanyagolható. E négy tényező befolyásolásával lehet komfortosabb a 
környezet a városok szabadterein, a közterületeken, utcákon, tereken stb. Az utcák, terek 
esetében fontos szempont az árnyékolás, ami széles utak mentén fasorok telepítését 
jelenti, de egy jól fásított zöldfelület is a nyári időszakokban alacsonyabb hőmérsékletet 
biztosít, mint pl. a városon kívüli füves területek. Az árnyékolás és a borítottság mellett 
előnyben kell továbbá részesíteni a vízáteresztő burkolatokat. 

Csemő zöldfelületi rendszer elemeit, hálózatosságát részletesen ismerteti az 1.13. fejezet. 
A városi klíma és levegőminőség alakulása szempontjából kedvező, hogy elkezdődött 
több utcában is az egységes fasorok telepítése. Ezek még fiatalok, csak a későbbiekben 
lehet érezni áldásos hatásukat. A beépítésre szánt területek esetében a fasorok összekötik 
a zöldterületeket, kondicionálják és élhetővé teszik a lakosság mozgásterét. A fasorok az 
utcakép legmarkánsabb élő elemei. 
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A klímatudatos építészeti megoldások alkalmazására fontos lenne. Az 
energiarendszerek, az energiafelhasználás és a közlekedés hatékonyabbá tételével 
csökkenthető a széndioxid kibocsátás, a helyi, megújuló energiaforrások bevonásával és 
a köz- és lakóépületek korszerűsítésével, szigetelésével is sokat javíthatunk a levegő 
tisztaságán és a klímán (pl. homlokzat és nyílászáró szigetelés, fűtés-korszerűsítés). E 
törekvések megvalósítása jelentősen hozzájárulhat a városi klíma javításához. 
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HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK 
ÖSSZEVETÉSE 
(A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 
folyamataik elemzése) 
 

TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ,  TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

A kistáj településhálózata nem szokványos. Jelentős részén a 18. századtól a népes 
mezővárosok és kiterjedt tanyarendszerük határozták meg a települési rendet. Az 1950 
táján létrehozott tanyaközségekkel alakult ki a formális faluhálózat, a külterületi 
népesség aránya azonban ma is jelentős. Csemő lakosságának több mint 60%-a még 
ma is tanyán él, de jelentős (1000-3000 fő) a külterületen élő népesség Albertirsa, Pilis, 
Cegléd, Nagykőrös és Tiszakécske határában is. A fenti – egykori mezővárosi – 
települések a kistáj városi jogállású helységei. Ennek következtében a népesség 
mintegy 70%-a elvileg városi lakos. Jelentősebb városi funkciókkal Cegléd és 
Nagykőrös, kisebb arányban Tiszakécske rendelkezik. (Dövényi Zoltán: Magyarország 
kistájainak katasztere, 2010). 

Csemő Pest megyében, a fővárostól 70 km-re elhelyezkedő községi jogú település. A 
települést Albertirsa, Cegléd, Nagykőrös vagy Lajosmizse irányából érhetjük el. Az 
M5-ös autópálya lajosmizsei lejárójánál Cegléd felé, illetve még a 441-es főúton Cegléd 
és Nagykőrös között érhető el közúton. Az M5 autópályától a távolsága 18 km. Pest 
megyében a városhálózatot 5 db középfokú központ (Érd, Budaörs, Gödöllő, Vác, 
Cegléd városok) alkotják. Csemő főként Cegléd vonzáskörzetébe tartozó település, 
közlekedés-földrajzi szempontból igen kedvező pozícióban van. 

A község a Ceglédi járási rendszerhez tartozik, ahol a járásszékhely Cegléd városa. 
Csemő speciális helyzetű falu, a szomszédos városok határmenti területeiből, azokból 
kivált község. A település központja később, "mesterségesen" kialakított, így 
sakktáblás alaprajzú. A külterület is többnyire sakktáblás alaprajzú, a területek 
felosztása miatt (egykori tanyásítás). Az utak mellett szalagtelkes utcák alakultak ki a 
Zöldhalom és Hosszúcsemő településrészeken. 
 

ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERVEKKEL  
 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és 
hálózatait. Csemő esetében fejlesztéspolitikai feladat a vidéki térség fejlesztése a 
környező városok együttműködésével úgy, hogy a természet- és környezetvédelmi 
szempontok ne sérüljenek. Csemő funkcionálisan főként a környezeti 
meghatározottságú, természetközeli gazdálkodás területébe tartozik. A fenntartható 
és harmonikus város-vidék kapcsolat úgy alkothat egységes rendszert, ha a 
városkörnyéki falvak a lakó- és rekreációs funkciókon kívül szerepet játszanak a 
városok élelmiszerellátásában és az ökológiai hálózatok, a városon kívüli zöld gyűrűk, 
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zöldfelületek biztosításában. Megoldandó kérdés a tanyák sorsa és a szélsőséges 
csapadékviszonyok kiegyenlítése: a koncepcióterv alapján Csemő térsége beletartozik 
a tanyás térségek és a homokhátság térségek kategóriájába is. 
 
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 

Pest megye településeiben élők ellátását biztosító település (központok) térbeli 
rendszere sajátosan Pest megye főváros körüli elhelyezkedésének figyelembevételével 
alakul: Csemő Ceglédhez, mint kiemelt szerepkörű központhoz (és egyben 
járásközponthoz) kötődő település. A várostérségi tervezés során a koncepció együtt 
említi a Budapesti Agglomeráción kívül Cegléd –Nagykőrös várostérségét, mint 
együtt kezelendő területet. Cegléd – Nagykőrös térségében az elmúlt évtizedekben az 
Albertirsa – Cegléd – Nagykőrös városok közötti tanyás térségek számítottak 
„kedvezőtlen adottságúnak”. Pest megye fejlesztésének kiemelt célja a hátrányos 
helyzetű, valamint a fejlődésében elakadt Ceglédi, Aszódi és Ráckevei térségek 
gazdasági-társadalmi felzárkóztatása, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás 
növelése. 
 

A Ceglédi kistérség területfejlesztési koncepciója 

A koncepció a versenyképesség növelését tűzi ki a kistérség céljának. A fenntartható 
gazdasági fejlődés mellett a térségi kapcsolatok fejlesztését, a környezeti állapot és a 
humánerőforrások fejlesztését helyezi előtérbe. 
 

Országos Területrendezési Terv 

Az ország területfelhasználás rendszerében Csemő Községe 1.000 ha feletti települési 
térség. Erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség és vegyes területfelhasználású 
térség területfelhasználási kategóriákba sorolt. A város közigazgatási területét érinti 
egy nagy sebességű, tervezett vasútvonal (Ausztria és Szlovákia – Hegyeshalom és 
Rajka – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Röszke és Kübekháza – Szerbia 
és Románia) a IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza. Pest megye 
területrendezési terve alá tartozó település. A település északi részét pedig érinti a 
nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték nyomvonala (Ukrajna, országhatár 
– Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – Szolnok - Százhalombatta). 
 

Pest Megye Területrendezési Terve 

A területfelhasználási rendszerben Csemő község hagyományosan vidéki települési 
térség, erdőgazdálkodási térség, vegyes területfelhasználású térség 
területfelhasználási kategóriákba sorolt. A település közigazgatási területét érinti egy 
tervezett nagysebességű vasútvonal (Ausztria és Szlovákia – Hegyeshalom és Rajka – 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Röszke és Kübekháza – Szerbia és 
Románia), a IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza. Csemő 
közigazgatási területén térségi jelentőségű mellékutak haladnak át, illetve áthalad egy 
térségi kerékpárútvonal hálózat eleme (Gyál – Újlengyel – Nagykőrös – Tisza). A 
település északi részét érinti a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték 
nyomvonala (Ukrajna, országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – 
Szolnok – Százhalombatta). 
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TÁRSADALOM  

Magyarország népességszáma évtizedek óta csökken. Csemő esetében sincs ez 
másképp. 2006-tól 2010-ig gyarapodott a népesség, majd 2006 és 2011 között volt egy 
nagyobb népesség veszteség, ami azóta lassú növekedésbe kezdett. A 
népességváltozásban nagy szerepe van a születésszámnak, mely Csemő esetében 
kiemelkedő, ezért a fiatalok aránya a lakosság számához képest kedvezőbb az átlagnál. 
Az iskolázottság szempontjából vizsgálva alacsony a magasan kvalifikáltak aránya. A 
fiatalok helyben tartása, értelmiségiek bevonzása lenne kívánatos. 

 
GAZDASÁG ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  

Csemő gazdaságának alapja a mezőgazdaság, melyet kiegészít az élelmiszer- és 
fafeldolgozás, a turizmus. A vállalkozások legnagyobb hányada a kereskedelem 
területén működik. 
A munkavállalók jelentős része ingázik a környező városokba (Cegléd, Nagykőrös, 
Kecskemét), vagy a fővárosba. Csemő legnagyobb munkaadója a DPMG sertéstelep és 
a Freddo-Line Kft. (élelmiszerfeldolgozó). 

Az Önkormányzata gazdálkodása stabil. A közszolgáltatások: az óvodai ellátás, az 
egészségügyi szolgáltatások, a köztisztaság stb. biztosítottak. A külterületen lakók 
nagy aránya miatt kiemelkedő szerepe van a tanyagondnoki hálózatnak. A település 
fejlesztését jelentő beruházások nagy része pályázati forrásokból, kisebb arányban 
saját erőből valósul meg. 
 
TÁJHASZNÁLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  

Csemő tájszerkezetét a két fő közlekedési út tagolja. A település északi részén a kis-
Gerje patak mentén természetközeli lápréti növénytársulás, Csemő déli részén 
természetközeli erdőtársulások találhatók. Az északi, észak-keleti részen előfordulnak 
mezőgazdasági területek, de inkább az erdőterületek uralják a tájat. 

Csemőn az alábbi sajátos tájkarakterek fordulnak elő: 

� természetközeli vízfolyás: a Gerje mente 
� természetközeli erdő: a Nagykőrösi pusztai tölgyesek 
� települési zóna karakter: jellemzően beépített térség a közigazgatási terület 

középső részén, a főközlekedési útvonalak metszésénél 
� mezőgazdasági terület tájkarakter 
� nagyobb kiterjedésű erdők tájkarakter 
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A településen nemzetközi védelem alatt álló táji és természeti értékek találhatók. 
Natura 2000 terület a Gerje mente és a Nagykőrösi pusztai tölgyesek területe. 
Országosan védett természeti értékek a Gógány ér mentén található Ex lege láp és 
Hosszúcsemő területén található Ex lege láp. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek vannak Csemő déli részén kijelölve. Helyi védett természeti 
terület nincs a településen. 

Az Országos Ökológiai Hálózat területei is megtalálhatók Csemőn. A magterület szintén 
a Nagykőrösi pusztai tölgyesek a közigazgatási határ déli részén és mellette szintén a déli 
részen a Pesti út és a Pótharaszti út kereszteződésénél levő erdőterület. Puffer terület az e 
két út kereszteződésében levő erdőfolt. Ökológiai folyosó a Gerje menti természetvédelmi 
terület és a Majorosdűlő településrészen levő mezőgazdasági területek. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeket a közigazgatási határ 
déli részén találunk, ahol főként erdő felhasználású területek vannak. 
 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER  

A zöldfelület bemutatása során kitűnik, hogy a település közhasználati zöldfelületi 
ellátottsága hiányos. A lakosság számára igénybe vehető, használati értékkel bíró 
közparkok érdemben nem találhatók, bár a hatályos településrendezési terv jelöl 
ilyeneket, ezek a valóságban nem funkcionálnak, megmaradtak potenciális fejlesztési 
lehetőségként. Javítja a helyzetet a Putrisarki erdő, amely egy közjóléti erdő. A 
központban megépült egy, a mai igényeknek megfelelő játszótér, és a központhoz 
közel egy sportpálya. 

A város zöldfelületi hálózatában fontos szerepet töltenek be a magánkertek 
zöldfelületei, amelyeknek ökológiai szerepe van. Egységes, tervezett fasorok, mint 
zöldfelületi elemek kezdenek megjelenni központi résznél, még fiatal telepítések, 
amelyek később jól fognak funkcionálni. 

A külterületi részen az erdőterületek és az extenzív fenntartású (rét, legelő, 
gyepterületek) területek aránya nagy, az ökológiai folyosó területein (csatornák, 
vízfolyások és partjaik mellett) széles zöldsáv maradhatott, szintén változatos 
növényzettel (náddal, cserjékkel, fasorokkal) szép természetes vízfolyási 
nyomvonalakat és biológiai sokféleséget meghagyva. Ez jó! Egyes utak mellett 
tájfásítások telepítése még azért javasolt. 
 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET  

Csemő településszerkezete a hatvanas években fejlődésnek indult belterületi részre, a 
Zöldhalom településrész hagyományosan sűrűn beépített, de külterületi besorolású 
intenzív lakóterületre, valamint a szórványtanyás mezőgazdasági művelésű, de 
nagyobb részt erdővel borított külterületre osztható. A belterület tervezetten alakult, 
szabályos utcahálózattal, telekstruktúrával. Épületeinek két főbb típusa határozható 
meg: a sátortetős kockaházak és az utcára merőleges nyeregtetős lakóházak. 

Zöldhalomban elsősorban a népi építészetre jellemző két- vagy háromosztatú 
oldalhatáron álló parasztházak a jellemzőek, de itt is előfordulnak kockaházak is 
(elsősorban a sűrű beépítésű részeken), illetve nagyobb „farmházak”, is, ezeket főleg a 
külföldi tulajdonosok építették. Csemői jellegzetes építési szokások nem fedezhetők fel. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM  

Csemőben jelenleg a lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, 
természeti értékeket veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn. 
Csemőben nem található sem kiváló, sem jó termőhelyi adottságú szántóterület. A 
termőföldek közepes vagy annál gyengébb minőségűek. Nincsenek vízeróziónak 
kitett területek. Földtani veszélyforrással érintett területek nincsenek a településen. 
Csaknem az egész közigazgatási terület nitrátérzékeny. Belterületen a csatornázottság 
mértéke teljes, a rákötési arány 80%-ot meghaladó. 
A település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz 
szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település. A 
belterülettől nyugati irányban található vízbázis terület. 
Csemő levegőminőségére vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre, a 
településen, illetve közvetlen környezetében állandó üzemelésű immisszió-mérő 
állomás nem található. A településen belül nincs jelentős légszennyezést kibocsátó 
forrás. A levegő minőségét a községben alapvetően a közlekedés, valamint a 
mezőgazdasági területekről származó por- és pollenterhelés határozza meg. 
Csemő közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. 
A településre nem készült stratégiai zajtérkép. A főutak forgalmából eredő zajterhelés, 
a közvetlen közelében található építményeket, illetve a benne élők egészségét hosszú 
távon károsíthatja. 
Belterületen a kommunális hulladékgyűjtés megoldott, külterületen az illegális 
hulladéklerakás számos helyen gondot okoz. 
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HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

1 . A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
(A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel 
szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus 
témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés 
korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások alapján készített 
kockázatértékelés figyelembevételével.) 
 

1 . 1 .  A  FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

Csemő fejlődése megalapítása óta töretlen, nem volt olyan évtized, amikor ne történt 
volna számottevő előrelépés a település életében. A XX. század végére kialakult a 
településmag, megépültek, majd az igényeknek megfelelően bővültek az intézmények, 
kiépült és egyre bővül az infrastruktúra hálózat. A tanyák is jól megközelíthetők 
autóbusszal, a munkába- és iskolába járás az adottságokhoz képest jól megoldott. 

A népesség változásában egyértelmű tendencia nem fedezhető fel: egyes 
időszakokban a szegényebb rétegek számára nyújtott jó lehetőséget a (nem igazán jó 
állapotú) tanyák elérhető ára, máskor a városból való kiköltözés divatja, a vidéki idill 
jelentett vonzerőt, de megfigyelhetők a városba, ill. a fővárosba való beköltözés is. 

 

1 .2.  A  TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ 

TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

A település fekvése nem kedvez ipar- vagy logisztika megtelepülésének, viszont 
elhelyezkedését más fejlesztési célok kitűzésével előnnyé lehet formálni. Mihelyt 
megvalósul a 4-es út és a 8-as út autópályaként, Csemő három autópályától kerül kb. 
negyedórás autóútra, a forgalomtól, a nyüzsgéstől mentes környezetben, így olyan 
funkciókat, vállalkozásokat érdemes támogatni, olyan célcsoportot idevonzani, 
melyek ezt a nyugalmat igénylik. 

Nincs olyan város, ahonnan és ahová ne ingáznának munkavállalók. A 
szakértelmeket, a munkalehetőségeket és az időbeliséget nem lehet úgy irányítani, 
hogy ez elkerülhető lenne. A különbséget csak az arányok jelenthetik. Egy ekkora 
településen az ingázás – helyben foglalkoztatottság aránya inkább az ingázás irányába 
tolódik. Megszüntetése nem, csupán mérséklése lehet reális célkitűzés. 

A virágosítás révén megszerzett hírnév megtartására, frissítésére annak magasabb 
szintre való emelésére van szükség. Az Önkormányzat ingyenes vetőmaggal, az 
évente megrendezett virágvásárral igyekszik fenntartani a virágosítási kedvet, ennek 
kiegészítése szükséges egyéb rendezvényekkel, előadásokkal, a lakosság 
mozgósításával. 

Csemő egyedülálló adottsága, hogy a lakosság kb. 2/3-a a külterületen él. Itt 
különösen fontos a közösségfejlesztés, valamint a vezetékes közműhálózattól 
független autonóm infrastruktúra megvalósításának elősegítése. 
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1 .3.  A  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS -RENDEZÉS KAPCSOLATA 

Jogszabályok: 

■ 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 
■ 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 
■ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
■ 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
 

 Fejlesztési tervek Rendezési tervek 

országos Országos fejlesztési és 
területfejlesztési koncepció 

Országos Területrendezési Terv 
 

megyei Pest megye területfejlesztési 
koncepciója 

Pest megye területrendezési 
terve 

települési Csemő településfejlesztési 
koncepciója 

Csemő településrendezési 
eszközei 

(településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat) 

 
Csemő 2015-2016-ban készült fejlesztési koncepciójának a hatályos jogszabály tartalmi 
követelményeinek megfelelő átdolgozása együtt készül a településrendezési 
eszközökkel, azok egymásra épülnek, így összhangjuk biztosított. 
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2. PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP 
(A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása) 

Az erősségek – gyengeségek – lehetőségek – veszélyek (SWOT analízis) 
összefoglalását tartalmazza az alábbi táblázat: 
 

földrajzi fekvés, 
közlekedéspolitikai helyzet 
(külső-belső) 

erősségek gyengeségek 

� M5 autópálya közelsége 
� két nagyváros és két 

középváros 
vonzáskörzetében fekszik 

� Cegléd város, mint 
járásközpont könnyű 
elérhetősége 

� ingyenes parkolás 

� gyalogosforgalmi 
létesítmények hiánya 

� kerékpáros forgalmi 
létesítmények hiánya 

� utak rossz minősége 
� több belterületi út még 

földút, nincs burkolva 

lehetőségek veszélyek 

� kerékpározási kedv 
növelése 

� Cegléd irányába 
növekedő átmenő 
forgalom 

társadalom 

erősségek gyengeségek 
  

lehetőségek veszélyek 
  

gazdasági erőforrások 

erősségek gyengeségek 
� magas erdősültségi arány, 

kiterjedt, összefüggő 
erdőterületek 

� munkaerő tartalék 
� közjóléti erdő jelenléte 
� erős helyi identitástudat 
� borvidékhez tartozás 
� helyi termelést biztosító 

telepek működése: 
állattartó telepek, 
takarmány előállítás, 
fűrésztelep, 
húsfeldolgozó 

� állattenyésztési 
hagyományok 

� élénk önszerveződés 
(civil szervezetek) 

� nagyszámú kulturális 
rendezvény 

� termőföldek közepes vagy 
gyenge minősége 

� főként idénymunkák az 
alkalmazottak számára 

� kevés helybeni munkahely 
� mezőgazdasági termelők 

információhiánya a 
lehetőségekről, a saját 
termékeik értékéről 

� klímaváltozás miatt 
bekövetkező szélsőséges 
időjárási körülményekhez 
való alkalmazkodás 
nehézsége 

� a település nem 
rendelkezik meghatározó 
húzóágazattal 

lehetőségek veszélyek 
� idegenforgalom 

fejlesztése (erdei iskola?) 
� termelő, értékesítő 

szövetkezetek alakítása 

� állattartó telepek talaj és 
levegőszennyező hatásai 

� közeli nagy települések 
munkaerő elszívása 
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� mezőgazdasági termékek 
magasabb fogú 
feldolgozása helyben 

� tanyai vendéglátás 
fejlesztése 

� természeti környezet 
értékei, vonzereje 
növekszik 

� agrárgazdaságok 
szövetkezése 

� biotermelés felfuttatása 
� bioenergia hasznosítása 

(biogázüzem) 
� Csemő-brand 

megteremtése 

települési adottságok 

erősségek gyengeségek 
� virágos város cím 

elnyerése és szinten 
tartása 

� erdőterületek nagy aránya 
� új sportpálya megépülése 
� laza, falusias beépítés 
� tanyás beépítettség 

hagyományos, tájképi 
jelentősége 

� Kunsági Borvidékhez 
tartozó, borvidéki 
település 

� árvízveszéllyel nem 
érintett település 

� sok helyen előforduló, 
tájképi szempontból 
zavaró beépítés 

� összedőlt tanyák, épületek 
jelenléte 

lehetőségek veszélyek 
� a gyengébb 

termőképességű 
mezőgazdasági területek 
hasznosítása alternatív 
energia termelő -
hasznosító beruházások 
létesítésével 

� tanyás térségek 
lepusztulása 

táj, természet, zöldfelület 

erősségek gyengeségek 
� jelentős értéket képviselő 

természeti értékek 
jelenléte 

� Natura 2000 területek 
jelenléte (2 db) 

� ökológiai hálózat jelenléte 
� ex lege lápok jelenléte (2 

db) 
� tájképvédelmi 

szempontból kiemelten 
kezelendő területek 
jelenléte 

� száraz éghajlattal az 
erősen vízhiányos térségbe 
tartozik 

� közparkok hiánya 
� meglévő zöldfelületek 

funkcióhiányosak 
� a természetvédelmi erdők 

között vannak gazdasági 
rendeltetésűek 

� helyi természetvédelmi 
rendelet hiánya 
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� családi házas területek 
jelentős zöldfelületei 

� belvízzel veszélyeztetett 
terület alig van a 
településen 

� turisztikai erdő: Putrisarki 
erdő jelenléte 

� tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 
van a településen 

� egyedi tájértékek jelenléte 
(17 db) 

� sportpálya felépülése 

� utcákban az egységes 
fasorok hiányosak 

� településen belüli kevés a 
közcélú zöldfelületet aránya 

� növényzet szempontjából 
mára jellemzően kultúrtáj, 
természetes növénytakaró 
csak a védett területeken 
található 

� közparkok, közkertek 
funkcióhiányosak 

� egységes fasorok hiánya, 
főként a lakott területeken 

� egyedi tájértékek 
pusztulása (gémeskutak 
mind elpusztultak) 

lehetőségek veszélyek 
� közparkok funkcionális 

fejlesztése 
� erózióveszélyes területek 

nagy aránya 
� tervezett gyorsvasút a 

települést kettészeli 

környezetvédelem 

erősségek gyengeségek 
� környezeti állapot jó 

minősége 
� védett erdőterület jelenléte 

2 helyen is (Gerje-mente és 
Nagykőrösi pusztai 
tölgyesek) 

� ex lege védelemi területek 
(Hosszúcsemő és Gógány 
ér) 

� nincs jelentős 
környezetszennyező ipari-, 
üzemi létesítmény 

� ivóvízbázis megléte 
� kommunális és szelektív 

hulladékgyűjtés a 
belterületen megoldott 

� szennyvízcsatorna-
ellátottság a belterületen 
teljes 

� vízbázis terület felett 
állattartó telephelyek 
üzemelése 

� nitrátérzékeny területek 
nagy aránya 

� fokozott erózióveszély 
� talajvíz süllyedése az 

erdősítés miatt 
� homokos, gyenge 

termőképességű talajok 

lehetőségek veszélyek 
� kerékpárutak fejlesztése 
� megújuló energiaforrások 

nagyobb mértékű 
hasznosítása 

� felszín alatti vízbázis 
szennyeződése havária 
esetén 

� tervezett útvonal hatásának 
vizsgálata, hogy ne kerüljön 
veszélybe az ökológiai 
hálózat folytonossága 
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PROBLÉMATÉRKÉP 
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ÉRTÉKTÉRKÉP 
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3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 

TELEPÜLÉSRÉSZEK KIJELÖLÉSE ,  PONTOS LEHATÁROLÁSA ,  A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSA ,  

TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ,  A LEHATÁROLT TELEPÜLÉSRÉSZEK RÖVID BEMUTATÁSA 
 
A településrészek lehatárolása a Településképi Arculati Kézikönyv készítése során 
történt meg 2017 őszén. Hat területegységet jelöl a Kézikönyv, melyből az „egyéb 
területek” jellemzői megegyeznek az „egyéb tanyás területek” jellemzőivel, csak 
elhelyezkedésük miatt nem településképi előírásokat nem kívánt az Önkormányzat 
ezekre megfogalmazni. Településrendezési szempontból nincs jelentősége a 
megkülönböztetésnek, ezért e dokumentumban nem jelölünk „egyéb területek”-et. 
 
 
 
 
 

 
 

Faluközpont: Csemő faluközpontja a 
belterület részeként, a Ceglédet Lajosmizsével 
összekötő út két oldalán helyezkedik el. Itt 
található a Községháza, az orvosi rendelő, 
óvoda, iskola, a Helytörténeti Múzeum, egy 
élelmiszerbolt, a Hétvezér étterem és az 
autóbuszmegálló. A „virágos Csemő”-re 
jellemző sok kiültetett virág is ezen a területen 
összpontosul. Az intézmények jellemzően 
emeletesek, magastetősek és szabadonálló beépítési módban épültek. A terület 
központjában található Hétvezér tér közösségi találkozóhely. Itt szokták rendezni az 
Anyák napi virágvásárt. 

Csemő belterület: A belterületi rész fejlődése az 1970-es évektől indult meg. Az 
utcahálózat és a telekkiosztás is szabályos. Az utcák viszonylag szélesek. Csapadékvíz 
elevező árok jellemzően nincs a faluban, a homokos talajon a legnagyobb esőben is 
hamar eltűnik a víz. Az első épületek a jelenlegi belterületen egyszintes, sátortetős, 
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kisebb alapterületű kockaházak voltak. 
Hagyományos falusi parasztház nem 
található a faluban. A sátortetős 
kockaházakon és a szintén gyakori oromfalas, 
utcára merőleges tetőgerincű lakóházakon 
kívül megtalálhatók az utóbbi évek, évtizedek 
divatos épülettípusai is. Előkertes, többnyire 
oldalhatáros, kertvárosias beépítés jellemző a 
területre, de a hátsókertekben gyakori a falusi 
hangulatot keltő baromfiudvar. A ’80-as, ’90-es években vált általánossá a 
tetőtérbeépítés. A belterület szélei felé haladva a beépítés egyre foghíjasabbá válik. 
Még mindig van tartalék beépíthető telek, gyakoriak a befejezetlen épületek, melyek 
előtt sok esetben már virágos a kert. 

Zöldhalom: Zöldhalom területe rendkívül 
változatos. Néhol három-négy lakóház van sűrűn 
egymás mellett, egymással szemben, néhol egy 
kisebb falunak megfelelő beépített utcahálózatot 
találunk, ezek között pedig kisebb-nagyobb 
beépítetlen, megművelt, vagy parlagon hagyott 
földterület található. A különböző típusú 
beépítések, a telekstruktúra olyan egymásba 
szövődött, hogy tisztán egy beépítési jellemzőkkel 
bíró terület lehatárolása nem hozható létre. 
Zöldhalom egyes részein a telekosztás, a még meglévő borházak és néhol a szőlőskertek őrzik 
az egykori kertes szőlőművelés nyomát. A zöldhalmi terület lehatárolásának szempontja az 
volt, hogy ne lehetetlenedjen el a terület: itt vizsgálandó beépítésre szánt terület kijelölése 
azzal, hogy a lehető legkisebb területre koncentrálódjon a falusias jellegű külterület, a 
sűrűsödés ne terjedjen tovább. 
 
Zöldhalmi tanyás területek: a Zöldhalom 
központi részétől távolabb eső, de hasonló 
jellemzőkkel bíró területek, ahol beépítésre szánt 
terület kijelölése nem kívánatos. A tanyatelkek 
rendeltetésszerű használatának biztosítása a 
célkitűzés, legyenek azok kertes jellegű 
szalagtelkek, vagy szórványtelkek, melyek 
vegyesen találhatók ezen a részen. 
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Egyéb tanyás területek: szórványtanyás területek, 
vagyis a tanyák egymástól távol helyezkednek el, 
többségük nem közvetlenül az utak mentén 
találhatók, bekötőutakon közelíthetők meg. Itt is 
cél a tanyatelkek rendeltetésszerű használatának 
biztosítása. 
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FORRÁSOK JEGYZÉKE 
 

■ Megismeréssel környezetünk védelméért – Segédanyag a csemői általános 
iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak 

■ Csemő község településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata – 
alátámasztó munkarész 2006. 

■ KSH 
■ TEIR 
■ Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása 
■ adatai.eu 
■ Településképi Arculati Kézikönyv – 2017. 
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1. Környezetvédelem 
2. Táj- és természetvédelem 
3. Zöldfelületi elemek 
4. Zöldfelületi elemek belterület 
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MELLÉKLETEK 
 
1. Tartalmi elemek meghatározása 
2. Védett fajok listája 
3. Tanyatelkek, majorságok 
4. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
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1 . TARTALMI ELEMEK MEGHATÁROZÁSA 

A MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZ 
TARTALMI ELEMEINEK ÉS AZOK RÉSZLETEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL ÉS A 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL, 
VALAMINT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKRŐL SZÓLÓ 

314/2012. (XI. 8.) KORMÁNY RENDELET ALAPJÁN 

 

 
Csemő településfejlesztési és településrendezési eszközeinek komplex tartalmi megújítása az 
új jogszabályi környezetre való tekintettel vált aktuálissá. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) és az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) számos tartalmi eleme, fogalmi rendszere megváltozott. 

Változtak az egyes településrendezési eszközök tartalmi követelményei, melyeket egy új, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határoz meg. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény új településtervezési eszközöket 
vezetett be: a Településképi Arculati Kézikönyvet és a településképi rendeletet. 

Mindezek alapján szükségessé vált Csemő településtervezési dokumentumainak elkészítése, 
megújítása. 

2015-2016-ban elkészült Csemő településfejlesztési koncepciójának vázlata, 2017-ben a 
Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet. 

A településrendezési eszközökkel együtt az elkészült vázlat alapján elkészül a 
településfejlesztési koncepció is valamint készül új örökségvédelmi hatástanulmány. 

A megalapozó vizsgálat a koncepcióhoz és a településrendezési eszközökhöz közösen készül. 

Tartalma a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmi 
követelmények alapján készül, az alábbi (a Korm. rendelet szerinti) pontok kihagyásával: 
 

 elhagyott tartalmi elem indoklás 

Helyzetfeltáró munkarész 

1.10.3. az önkormányzat 
gazdaságfejlesztési tevékenysége 

Az Önkormányzat közvetlenül 
nem foglalkozik 
gazdaságfejlesztéssel. 

1.10.4. az önkormányzat 
foglalkoztatáspolitikája 

Az Önkormányzat rendszeresen 
foglalkoztat közmunkásokat, de 
tervezett foglalkoztatáspolitikája 
nincs. 

1.10.7. az önkormányzat 
energiagazdálkodása 

Az Önkormányzatnak nincs 
energiagazdálkodási stratégiája. 
Az óvoda fűtéskorszerűsítésekor 
2016-ban napkollektorokat 
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helyeztek el a tetőszerkezeten a 
melegvíz biztosítására. 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős 
területek 

Alulhasznosított barnamezős 
területek nem találhatók Csemő 
területén. 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt 
(szlömösödött, degradálódott) 
terület 

Konfliktusokkal terhelt területek 
nem találhatók Csemő területén. 

1.14.4. az épületállomány és a környezet 
geodéziai felmérése 

Jelen megalapozó vizsgálatnak 
sem előzetes 
adatszolgáltatásként, sem a 
vizsgálat keretében elvégzendő 
feladatként nem része a geodézia 
felmérés. Ez nem is indokolt, 
mivel részletes szabályozás nem 
készül. 

1.14.6. az épített környezet értékei Az Örökségvédelmi hatás-
tanulmányban megtalálhatók az 
előírt fejezetek. 

1.17.5. sugárzás védelem A településen sugárzásveszély 
nem áll fenn. 

1.18.1.1. alábányászott területek, 
barlangok és pincék területei 

Csemő közigazgatási területén a 
rendelkezésre álló információk, 
adatok alapján alábányászott 
területen nem találthatók, illetve 
nem találhatók a területek 
beépíthetőségét, fejlesztését 
korlátozó barlangok, pincék. 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes 
területek 

Csemő község területén a Pest 
Megyei Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
adatszolgáltatása alapján 
felszínmozgás-veszélyes terület 
nincs. 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek Csemőben nincsenek 
árvízveszélyes területek 

1.18.2.3. mély fekvésű területek A településen a korábbi 
rendezési tervekben is jelölt 
mélyfekvésű területek 
nincsenek. Mélyebben fekvő 
területek a patakok-árkok medre 
menti sávok. 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai 
adottságok 

Csemő közigazgatási területén 
kedvezőtlen morfológiai 
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adottságokról nincsen 
tudomásunk. 

1.18.3.2. mélységi, magassági 
korlátozások 

Csemő közigazgatási területén a 
rendelkezésünkre álló 
információk, adatok alapján 
mélységi- és magassági 
korlátozással érintett terület 
nincs. 

1.19. ásványi nyersanyag lelőhely A Pest megyei Hivatal, Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
adatszolgáltatása alapján sem 
bányatelek, sem nyilvántartott 
ásványvagyon nincs. 

Helyzetértékelő munkarész 

3.2. szegregált vagy szegregációval 
veszélyeztetett területek 
lehatárolása, térképi ábrázolása 
és helyzetelemzése (potenciális 
akcióterületek) 

A KSH adatszolgáltatása szerint 
nincs Csemőben szegregált, vagy 
szegregációval veszélyeztetett 
terület. 

3.3. egyéb szempontból beavatkozást 
igénylő területek lehatárolása, 
térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális 
akcióterületek) 

A település kiegyensúlyozottan 
fejlődik, kifejezett akcióterületek 
nem jelölhetők ki. 

 
Csemő, 2018. május 15. 
 
 
 
 
 

Szilberhorn Erzsébet 
mb. települési főépítész 
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2. VÉDETT FAJOK LISTÁJA 

 
sorsz. latin név magyar név cella kód 

1 Alauda arvensis mezei pacsirta 10kmE504N271 és E505N271 
2 Anthus campestris parlagi pityer 10kmE504N271 
3 Asio otus erdei fülesbagoly 10kmE504N271 
4 Athene noctua kuvik 10kmE504N271 
5 Bufo viridis zöld varangy 10kmE505N271 
6 Buteo buteo egerészölyv  10kmE504N271 
7 Caprimulgus europaeus lappantyú  10kmE504N271 
8 Carabus hungaricus magyar futrinka 10kmE504N271 
9 Carduelis cannabina kenderike  10kmE504N271 és E505N271 

10 Carduelis carduelis tengelic 10kmE504N271 és E505N271 
11 Carduelis chloris zöldike 10kmE504N271 és E505N271 
12 Cerambyx cerdo nagy hőscincér 10kmE504N271 
13 Ciconia ciconia fehér gólya 10kmE505N271 
14 Circus aeruginosus barna rétihéja 10kmE504N271 és E505N271 
15 Colchicum arenarium homoki kikerics 10kmE505N271 
16 Columba livia szirti galamb 10kmE504N271 és E505N271 
17 Columba palumbus örvös galamb 10kmE504N271 és E505N271 
18 Coracias garrulus szalakóta  10kmE504N271 
19 Corvus corone cornix dolmányos varjú 10kmE504N271 és E505N271 
20 Cucujus cinnaberinus skarlátbogár 10kmE505N271 
21 Cuculus canorus kakukk  10kmE504N271 és E505N271 
22 Dendrocopos major nagy fakopáncs 10kmE504N271 és E505N271 
23 Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 10kmE504N271 és E505N271 
24 Dianthus diutinus tartós szegfű 10kmE504N271 és E505N271 
25 Emberiza citrinella citromsármány 10kmE504N271 és E505N271 
26 Emys orbicularis mocsári teknős 10kmE506N271 
27 Erithacus rubecula vörösbegy  10kmE504N271 és E505N271 
28 Fringilla coelebs erdei pinty 10kmE504N271 és E505N271 
29 Galerida cristata búbospacsirta 10kmE504N271 és E505N271 
30 Hirundo rustica füsti fecske  10kmE504N271 és E505N271 
31 Hyla arborea zöld levelibéka 10kmE505N271 
32 Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom 10kmE504N271 és E505N271 
33 Lacerta agilis fürge gyík 10kmE505N271 
34 Lacerta viridis zöld gyík 10kmE504N271 és E505N271 
35 Lanius collurio tövisszúró gébics 10kmE504N271 
36 Lanius minor kis őrgébics  10kmE504N271 
37 Lullula arborea erdei pacsirta 10kmE504N271 
38 Luscinia megarhynchos fülemüle 10kmE504N271 és E505N271 
39 Merops apiaster gyurgyalag 10kmE506N271 
40 Motacilla alba barázdabillegető 10kmE504N271 és E505N271 
41 Motacilla flava sárga billegető  10kmE504N271 és E505N271 
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42 Muscicapa striata szürke légykapó  10kmE504N271 és E505N271 
43 Myotis blythii hegyesorrú denevér 10kmE505N271 
44 Myotis emarginatus csonkafülű denevér 10kmE505N271 
45 Oriolus oriolus sárgarigó  10kmE504N271 és E505N271 
46 Parus caeruleus kék cinege  10kmE504N271 és E505N271 
47 Parus major széncinege 10kmE504N271 és E505N271 
48 Passer domesticus házi veréb 10kmE504N271 és E505N271 
49 Passer montanus mezei veréb 10kmE504N271 és E505N271 
50 Pelobates fuscus barna ásóbéka 10kmE504N271 és E505N271 
51 Perdix perdix fogoly  10kmE504N271 és E505N271 
52 Pernis apivorius darázsölyv 10kmE504N271 
53 Phasianus colchicus fácán 10kmE504N271 és E505N271 
54 Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú  10kmE504N271 és E505N271 
55 Pica pica szarka  10kmE504N271 és E505N271 
56 Rana esculenta kecskebéka 10kmE505N271 
57 Rana lessonae kis tavibéka 10kmE505N271 
58 Rana ridibunda tavi béka 10kmE505N271 
59 Serinus serinus csicsörke  10kmE504N271 és E505N271 
60 Streptopelia decaocto balkáni gerle 10kmE504N271 és E505N271 
61 Streptopelia turtur vadgerle 10kmE504N271 és E505N271 
62 Strix aluco macskabagoly  10kmE504N271 és E505N271 
63 Sturnus vulgaris seregély 10kmE504N271 és E505N271 
64 Sylvia atricapilla barátposzáta  10kmE504N271 és E505N271 
65 Sylvia curruca kis poszáta 10kmE504N271 és E505N271 
66 Turdus merula fekete rigó 10kmE504N271 és E505N271 
67 Turdus philomelos énekes rigó 10kmE504N271 és E505N271 
68 Upupa epops búbosbanka 10kmE504N271 és E505N271 
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A  FÖLDHIVATALI  NYILVÁNTARTÁS SZERINTI TANYÁK 

 
 
 

hrsz. 

tanya, major, 
lakóház alrészlet 

területe 
egyéb alrészletek 

ingatlan Σ területe 
megjegyzés 

(ha) (m2) (ha) (m2) 
        

1. 4/2 0,0701 701,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2176 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

2. 4/5 0,1098 1098,0 „a” + „b” szőlő 0,1959 ha 0,3057 3.057,0  

3. 4/6 0,2028 2028,0 - 0,2028 2.028,0  

4. 4/7 0,1080 1080,0 „a” + „b” szőlő 0,1797 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

5. 4/8 0,0548 548,0 „a” + „b” szántó 0,4186 ha 0,4734 4.734,0  

6. 4/15 0,1405 1405,0 - 0,1405 1.405,0  

7. 6/3 0,0615 615,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2622 ha 0,3237 3.237,0  

8. 6/4 0,0554 554,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,4251 ha 0,4805 4.805,0  

9. 6/5 0,0429 429,0 „a” + „b” szántó 0,4606 ha 0,5035 5.035,0  

10. 6/6 0,0715 715,0 „a” + „b” szántó 0,3062 ha 0,3777 3.777,0  

11. 6/8 0,1020 1020,0 „a” + „b” szántó 0,2550 + „c” 
gyümölcsös 0,1875 ha 

0,5445 5.445,0  

12. 6/9 0,0742 742,0 „a” + „b” szántó 0,2855 ha 0,3597 3.597,0  

13. 6/11 0,2537 2537,0 - 0,2537 2.537,0  

14. 6/12 0,1069 1069,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3265 ha 0,4334 4.334,0  

15. 6/13 0,3201 3201,0 „a” + „b” szántó 0,5764 ha 0,8965 8.965,0  

16. 6/24 0,4396 4396,0 - 0,4396 4.396,0  

17. 9/2 0,1196 1196,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2300 + „c” 
erdő 0,8014 ha 

1.1510 11.510,0  

18. 9/3 0,4870 4870,0 - 0,4870 4.870,0  
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19. 9/4 0,0838 838,0 „a” + „b” szántó 0,2828 ha 0,3666 3.666,0  

20. 13/2 0,1026 1026,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3649 ha 0,4675 4.675,0  

21. 13/3 0,1400 1400,0 „a” + „b” szőlő 0,2520 ha 0,3920 3.920,0  

22. 13/4 0,0246 246,0 „a” + „b” szántó 0,2631 ha 0,2850 2.850,0  

23. 13/5 0,0595 595,0 - 0,0595 595,0  

24. 13/6 0,0859 859,0 - 0,0859 859,0  

25. 13/7 0,1086 1086,0 - 0,1086 1.086,0  

26. 13/8 0,1467 1467,0 - 0,1467 1.467,0  

27. 13/13 0,3000 3000,0 - 0,3000 3.000,0  

28. 16/2 0,1752 1752,0 „a” + „b” szőlő 0,3159 ha 0,4911 4.911,0  

29. 16/4 0,0793 793,0 „a” + „b” szántó 0,4832 ha 1,2762 12.762,0  

30. 16/5 0,1295 1295,0 - 0,1295 1.295,0  

31. 16/6 0,4748 4748,0 - 0,4748 4.748,0  

32. 16/7 0,1799 1799,0 „a” + „b” szántó 0,1589 ha 0,3388 3.388,0  

33. 16/8 0,0971 971,0 „a” + „b” szántó 0,3345 ha 0,4316 4,316,0  

34. 16/9 0,1210 1210,0 „a” + „b” szántó 0,1955 ha 0,3165 3.165,0  

35. 16/10 0,1703 1703,0 „a” + „b” szántó 0,3598 ha 0,5301 5.301,0  

36. 16/11 0,2782 2782,0 „a” + „b” szántó 0,2185 ha 0,4967 4.967,0  

37. 16/12 0,3037 3037,0 „a” + „b” szőlő 0,1740 ha 0,4777 4.777,0  

38. 16/13 0,2161 2161,0 „a” + „b” szántó 0,3611 ha 0,5772 5.772,0  

39. 16/18 0,1990 1990,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2222 + „c” 
szántó 2,3116 + „d” szántó 0,5642 ha 

3,2970 3.297,0  

40. 16/80 0,1882 1882,0 „a” + „b” rét 0,1237 + „c” szántó 0,2204 
ha 

0,5323 5.323,0  

41. 20/2 0,3214 3214,0 „a” + „b” szántó 0,2648 ha 0,5862 5.862,0  

42. 20/3 0,1088 1088,0 „a” + „b” szántó 0,4091 ha 0,5179 5.179,0  

43. 20/4 0,0799 799,0 „a” + „b” szántó 0,3517 ha 0,4316 4.316,0  

44. 20/7 0,1244 1244,0 „a” + „b” szántó 0,1756 ha 0,3000 3.000,0  

45. 20/8 0,1213 1213,0 „a” + „b” szántó 0,1787 ha 0,3000 3.000,0  
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46. 21/2 0,4315 4315,0 - 0,4315 4.315,0  

47. 21/4 0,1940 1940,0 „a” + „b” szántó 0,3815 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

48. 23/2 0,2404 2404,0 „a” + „b” szőlő 0,3509 ha 0,5913 5.913,0  

49. 23/3 0,1422 1422,0 „a” + „b” szántó 0,4290 ha 0,5712 5.712,0  

50. 23/6 0,1619 1619,0 - 0,1619 1.619,0  

51. 28/2 0,2647 2647,0 „a” + „b” szántó 0,3107 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

52. 29/3 0,3185 3185,0 „a” + „b” szántó 0,2084 ha 0,5269 5.269,0  

53. 29/4 0,3347 3347,0 „a” + „b” szántó 0,1984 ha 0,5331 5.331,0  

54. 29/5 0,5754 5754,0 - 0,5754 5.754,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

55. 29/6 0,2001 2001,0 „a” + „b” szántó 0,3754 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

56. 29/7 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

57. 29/8 0,2051 2051,0 - 0,2051 2.051,0  

58. 29/10 0,0480 480,0 „a” + „b” legelő 0,5274 ha 0,3309 3.309,0  

59. 29/11 0,5755 5755,0 - 0,5755 5.755,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

60. 32 0,0749 749,0 „a” + „b” szántó 0,3927 ha 0,4676 4.676,0  

61. 34/2 0,1282 1282,0 „a” + „b” szántó 0,1595 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

62. 34/3 0,2898 2898,0 „a” + „b” szántó 0,2856 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

63. 34/4 0,1992 1992,0 „a” + „b” szántó 0,3763 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

64. 34/5 0,3934 3934,0 „a” + „b” szántó 0,1821 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 
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65. 34/6 0,2877 2887,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

66. 34/7 0,1784 1784,0 - 0,1784 1.784,0  

67. 35/2 0,2372 2372,0 „a” + „b” szántó 0,1559 ha 0,3931 3.931,0  

68. 36/2 0,2028 2028,0 „a” + „b” szántó 0,3727 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

69. 36/3 0,1375 1375,0 „a” + „b” szántó 0,1502 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

70. 36/4 0,1344 1344,0 „a” + „b” szántó 0,2332 ha 0,3676 3.676,0  

71. 36/5 0,1797 1797,0 „a” + „b” szántó 0,2375 ha 0,4172 4.172,0  

72. 36/7 0,5463 5463,0 - 0,5463 5.463,0  

73. 36/8 0,4565 4565,0 - 0,4565 4.565,0  

74. 43/3 0,0761 761,0 „a” + „b” szántó 0,2116 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

75. 43/4 0,3237 3237,0 - 0,3237 3.237,0  

76. 43/5 0,5188 5188,0 - 0.5188 5.188,0  

77. 43/6 0,1226 1226,0 „a” + „b” szántó 0,4493 ha 0,5719 5.719,0  

78. 43/7 0,3638 3638,0 - 0,3638 3.638,0  

79. 43/8 0,2213 2213,0 „a” + „b” szántó 0,1585 ha 0,3798 3.798,0  

80. 43/9 0,1312 1312,0 „a” + „b” szántó 0,2213 ha 0,3525 3.525,0  

81. 44/5 0,5060 5060,0 „a” + „b” szántó 0,3842 ha 0,8902 8.902,0  

82. 44/6 0,1195 1195,0 „a” + „b” szántó 0,1682 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

83. 44/11 0,1998 1998,0 „a” + „b” szántó 0,2815 + 1,8515 + 
0,6782 + 1,3898 ha 

4.4008 44.008,0  

84. 44/28 0,2656 2656,0 - 0,2656 2.656,0  

85. 45/2 0,1798 1798,0 - 0,1798 1.798,0  

86. 45/3 0,3237 3237,0 - 0,3237 3.237,0  

87. 53/2 0,1592 1592,0 „a” + „b” szántó 0,2004 ha 0,3596 3.596,0  
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88. 53/4 0,2877 2877,0 „a” + „b” szántó 0,3890 + 0,0911 ha 0,7678 7.678,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

89. 53/5 0,3237 3237,0 - 0,3237 3.237,0  

90. 53/33 0,3597 3597,0 „a” + „b” szántó 6,2473 ha 6,6070 62.473,0  

91. 54/2 0,1935 1935,0 „a” + „b” szántó 0,2863 ha 0,4798 4.798,0  

92. 54/4 0,1439 1439,0 - 0,1439 1.439,0  

93. 58/2 0,2695 2695,0 „a” + „b” szántó 0,2211 ha 0,4906 4.906,0  

94. 60/2 0,5223 5223,0 - 0,5223 5.223,0  

95. 60/3 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

96. 61/2 0,1654 1654,0 - 0,1654 1.654,0  

97. 68/4 0,5629 5629,0 „c” + „a” erdő 11,1716 + „b” rét 2,2636 
+ „d” rét 0,3509 ha 

14,3490 143.490,0  

98. 71/2 0,1439 1439,0 - 0,1439 1.439,0  

99. 73/3 0,3884 3884,0 - 0,3884 3.884,0  

100. 83/2 0,2806 2806,0 - 0,2806 2.806,0  

101. 83/3 0,3147 3147,0 - 0,3147 3.147,0  

102. 83/5 0,2726 2726,0 „a” + „b” szántó 0,3274 ha 0,6000 6.000,0  

103. 83/6 0,1583 1583,0 - 0,1583 1.583,0  

104. 88/2 0,1287 1287,0 „a” + „b” szántó 0,3029 ha 0,4316 4.316,0  

105. 96/2 0,5762 5762,0 - 0,5762 5.762,0  

106. 99/2 0,1936 1936,0 „a” + „b” legelő 0,1988 ha 0,3924 3.924,0  

107. 99/3 0,1265 1265,0 „a” + „b” legelő 0,3051 0,4316 4.316,0  

108. 99/4 0,2290 2290,0 „a” + „b” legelő 0,2025 ha 0,4315 4.315,0  

109. 101/3 0,0487 487,0 „a” + „b” legelő 0,3829 ha 0,4316 4.316,0  

110. 101/4 0,0761 761,0 „a” + „b” legelő 0,3555 ha 0,4316 4.316,0  

111. 101/6 0,2473 2473,0 „a” + „b” legelő 0,1842 ha 0,4315 4.315,0  

112. 104/2 0,2665 2665,0 „a” + „b” szántó 0,1766 ha 0,4431 4.431,0  

113. 104/3 0,2246 2246,0 „a” + „b” szántó 0,2070 ha 0,4316 4.316,0  
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114. 104/4 0,4316 4316,0 - 0,4316 4.316,0  

115. 104/5 0,1701 1701,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2615 ha 0,4316 4.316,0  

116. 106/2 0,3410 3410,0 „a” + „b” szántó 0,2344 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

117. 107/2 0,3208 3208,0 „a” + „b” szántó 0,2546 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

118. 107/3 0,1753 1753,0 „a” + „b” szántó 0,4002 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

119. 107/16 0,1477 1477,0 - 0,1477 1.477,0  

120. 111/1 0,9767 9767,0 „b” + „a” erdő 83,0560 ha 84,0327 840.327,0  

121. 111/2 0,1291 1291,0 „a” + „b” erdő 0,1946 ha 0,3237 3.237,0  

122. 114/2 0,1349 1349,0 - 0,1349 1.349,0  

123. 114/4 0,2690 2690,0 „a” + „b” szántó 0,3065 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

124. 114/6 0,6000 6000,0 - 0,6000 6.000,0  

125. 114/23 0,3324 3324,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0988 + „c” 
szántó 0,8488 ha 

1,2800 12.800,0  

126. 116/2 0,4316 4316,0 - 0,4316 4.316,0  

127. 116/3 0,1060 1060,0 „a” + „b” szántó 0,1817 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

128. 
129. 

118/1 0,1765 
0,0844 

1765,0 „b” tanya + 
„d” tanya + 
„a” erdő 30,3708 + „c” szántó 0,1639 
ha 

30,7956 307.956,0  

130. 118/2 0,2526 2526,0 - 0,2526 2.526,0  

131. 119/2 0,2251 2251,0 „a” + „b” szőlő 0,3504 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

132. 119/3 0,1472 1472,0 „a” + „b” szőlő 0,4318 ha 0,5790 5.790,0  

133. 119/4 0,1218 1218,0 „a” + „b” szántó 0,3458 ha 0,4676 4.676,0  



MELLÉKLETEK                                                                                                                                     3 .  TANYATELKEK, MAJORSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 195 

134. 119/5 0,5294 5294,0 - 0,5294 5.294,0  

135. 119/6 0,1509 1509,0 „a” + „b” szőlő 0,1858 ha 0,3367 3.367,0  

136. 119/7 0,1335 1335,0 „a” + „b” szántó 0,1902 ha 0,3237 3.237,0  

137. 119/8 0,0523 523,0 „a” + „b” szőlő 0,2355 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

138. 119/11 0,2597 2597,0 - 0,2597 2.597,0  

139. 122/3 0,4291 4291,0 - 0,4291 4.291,0  

140. 122/4 0,1286 1286,0 „a” + „b” erdő 0,1628 + „c” legelő 
0,2841 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

141. 122/5 0,1021 1021,0 - 0,1021 1.021,0  

142. 122/6 0,1186 1186,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,4004 ha 0,5190 5.190,0  

143. 122/7 0,1302 1302,0 - 0,1302 1,302,0  

144. 122/8 0,1532 1532,0 - 0,1532 1.532,0  

145. 123/2 0,2899 2899,0 - 0,2899 2.899,0  

146. 123/4 0,4666 4666,0 - 0,4666 4.666,0  

147. 123/9 0,1928 1928,0 - 0,1928 1.928,0  

148. 124/2 0,2035 2035,0 - 0,2035 2.035,0  

149. 124/3 0,4075 4075,0 - 0,4075 4.075,0  

150. 124/6 0,0890 890,0 - 0,089 890,0  

151. 124/7 0,1972 1972,0 - 0,1972 1.972,0  

152. 124/8 0,2891 2891,0 - 0,2891 2.891,0  

153. 124/9 0,1043 1043,0 - 0,1043 1.043,0  

154. 125/2 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

155. 127/2 0,1077 1077,0 „a” + „b” szántó 0,2397 ha 0,4167 4.167,0  

156. 127/3 0,2116 2116,0 „a” + „b” szántó 0,0762 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

157. 128/2 0,1053 1053,0 - 0,1053 1.053,0  

158. 128/3 0,1500 1500,0 - 0,1500 1.500,0  
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159. 130/8 0,1440 1440,0 „a” + „b” szántó 0,6703 ha 0,8143 8.143,0  

160. 134/5 0,1428 1428,0 - 0,1428 1.428,0  

161. 134/6 0,1578 1578,0 - 0,1578 1.578,0  

162. 134/8 0,1223 1223,0 „a” + „b” szántó 0,2471 ha 0,3694 3.694,0  

163. 136/2 0,1182 1182,0 „a” + „b” szőlő 0,2630 ha 0,3812 3.812,0  

164. 136/16 0,2047 2047,0 - 0,2047 2.047,0  

165. 137/2 0,0709 709,0 - 0,709 709,0  

166. 138/4 0,2158 2158,0 - 0,2158 2.158,0  

167. 138/6 0,0698 698,0 „a” + „b” szántó 0,2348 ha 0,3046 3.046,0  

168. 143/2 0,1643 1643,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3057 ha 0,4700 4.700,0  

169. 147/2 0,2044 2044,0 „a” + „b” szántó 0,2847 ha 0,4891 4.891,0  

170. 152/3 0,1880 1880,0 - 0,1880 1.880,0  

171. 152/4 0,1315 1315,0 - 0,1315 1.315,0  

172. 152/5 0,1329 1329,0 - 0,1329 1.329,0  

173. 152/6 0,1384 1384,0 - 0,1384 1.384,0  

174. 158/2 0,0498 498,0 „a” + „b” erdő 0,3081 ha 0,3579 3.579,0  

175. 158/3 0,1362 1362,0 „a” + „b” szántó 0,2281 ha 0,3643 3.643,0  

176. 158/4 0,1044 1044,0 „a” + „b” erdő 0,1847 ha 0,2891 2.891,0  

177. 158/5 0,1349 1349,0 - 0,1349 1,349,0  

178. 158/16 0,2672 2672,0 - 0,2672 2.672,0  

179. 158/19 0,1370 1370,0 - 0,1370 1.370,0  

180. 158/20 0,1099 1099,0 - 0,1099 1.099,0  

181. 158/21 0,1660 1660,0 - 0,1660 1.660,0  

182. 158/22 0,0765 765,0 - 0,0765 765,0  

183. 158/24 0,1523 1523,0 - 0,1523 1.523,0  

184. 158/25 0,1371 1371,0 - 0,1371 1.371,0  

185. 161/2 0,1500 1500,0 „a” + „b” legelő 0,3023 + „c” szántó 
0,5834 ha 

0,5834 5.834,0  

186. 161/3 0,2540 2540,0 - 0,2540 2.540,0  
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187. 161/4 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

188. 161/5 0,1440 1440,0 - 0,1440 1.440,0  

189. 161/6 0,1500 1500,0 - 0,1500 1.500,0  

190. 161/9 0,5153 5153,0 „a” + „b” legelő 0,1586 + „c” szántó 
0,6523 ha 

1,3262 13.262,0  

191. 161/10 0,1557 1557,0 - 0,1557 1.557,0  

192. 166/2 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

193. 166/3 0,5754 5754,0 - 0,5754 5.754,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

194. 166/4 0,4769 4769,0 - 0,4769 4.749,0  

195. 168/2 0,1020 1020,0 „a” + „b” legelő 0,4652 ha 0,5672 5.672,0  

196. 168/4 0,1493 1493,0 „a” + „b” szántó 0,4262 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

197. 169/1 0,1439 1439,0 - 0,1439 1.439,0  

198. 176/2 0,2606 2606,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1843 ha 0,4449 4.449,0  

199. 176/4 0,0787 787,0 „a” + „b” szőlő 0,3241 ha 0,4028 4.028,0  

200. 176/5 0,0985 985,0 „a” + „b” szántó 0,4011 ha 0,4996 4.996,0  

201. 184/2 0,1158 1158,0 - 0,1158 1.158,0  

202. 187/2 0,3555 3555,0 „a” + „b” kert 0,2200 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

203. 187/3 0,1395 1395,0 „a” + „b” szántó 0,2986 ha 0,4381 4.381,0  

204. 187/4 0,0421 421,0 „a” + „b” szőlő 0,3089 ha 0,3510 3.510,0  

205. 187/5 0,0308 308,0 „a” + „b” szántó 0,3145 ha 0,3453 3.453,0  

206. 187/6 0,0588 588,0 „a” + „b” szántó 0,3545 ha 0,4133 4.133,0  

207. 187/7 0,1309 1309,0 „a” + „b” szántó 0,2018 ha 0,3327 3.327,0  

208. 187/8 0,2037 2037,0 „a” + „b” szőlő 0,3559 ha 0,5596 5.596,0  

209. 187/9 0,1868 1868,0 „a” + „b” szántó 0,3311 ha 0,5179 5.179,0  
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210. 187/10 0,1731 1731,0 „a” + „b” szántó 0,2686 ha 0,5740 5.740,0  

211. 187/11 0,2099 2099,0 „a” + „b” szántó 0,2390 0,4489 4.489,0  

212. 189/2 0,2305 2305,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3393 ha 0,5698 5.698,0  

213. 189/3 0,1152 1152,0 „a” + „b” szőlő 0,2390 ha 0,3542 3,542,0  

214. 190/2 0,0805 805,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,4949 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

215. 190/5 0,0784 784,0 „a” + „b” 0,2356 ha 0,3140 3.140,0  

216. 190/7 0,0835 835,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3121 ha 0,3956 3.956,0  

217. 190/23 0,1888 1888,0 „a” + „b” szántó 0,2384 + „c” szántó 
0,1723 ha 

0,5995 5.995,0  

218. 192/2 0,3359 3359,0 - 0,3359 3.359,0  

219. 192/5 0,0275 275,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3253 ha 0,3528 3.528,0  

220. 194/2 0,0727 727,0 „a” + „b” szántó 0,1636 ha 0,2363 2.363,0  

221. 199/2 0,0554 554,0 „a” + „b” szántó 0,4266 ha 0,4820 4.820,0  

222. 199/3 0,1819 1819,0 „a” + „b” szőlő 0,4130 ha 0,5949 5.949,0  

223. 199/17 0,3373 3373,0 - 0,3373 3.373,0  

224. 201/2 0,0766 766,0 „a” + „b” szántó 0,4025 ha 0,4791 4.791,0  

225. 201/4 0,1069 1069,0 - 0,1069 1.069,0  

226. 201/7 0,3601 3601,0 „b” + „a” erdő 36,6144 ha 36,9745 366.144,0  

227. 201/8 0,2292 2292,0 - 0,2292 2.292,0  

228. 203/2 0,1038 1038,0 „a” + „b” szántó 0,1840 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

229. 203/4 0,1234 1234,0 „a” + „b” szőlő 0,2219 ha 0,4687 4.687,0  

230. 203/9 0,2873 2873,0 - 0,2873 2.873,0  

231. 205/4 0,0392 392,0 - 0,0392 392,0  

232. 205/9 0,2485 2485,0 - 0,2485 2.485,0  

233. 205/10 0,1672 1672,0 - 0,1672 1.672,0  

234. 205/13 0,4306 4306,0 - 0,4306 4.306,0  

235. 205/22 0,0465 465,0 „a” + „b” szántó 0,2536 ha 0,3001 3.001,0  
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236. 206/2 0,0630 630,0 - 0,0630 630,0  

237. 206/3 0,0306 306,0 „a” + „b” szántó 0,1730 ha 0,2036 2.036,0  

238. 208/4 0,0371 371,0 „a” + „b” szőlő 0,2722 ha 0,3093 3.093,0  

239. 208/7 0,0487 487,0 „a” + „b” szőlő 0,3667 ha 0,4154 4.154,0  

240. 208/9 0,1712 1712,0 - 0,1712 1.712,0  

241. 208/12 0,0335 335,0 „a” + „b” szőlő 0,2902 ha 0,3237 3.237,0  

242. 208/14 0,1438 1438,0 - 0,1438 1.438,0  

243. 210/2 0,0506 506,0 „a” + „b” szőlő 0,2947 ha 0,3453 3.453,0  

244. 210/4 0,0537 537,0 „a” + „b” szántó 0,3714 ha 0,4788 4.788,0  

245. 213/2 0,1175 1175,0 „a” + „b” szántó 0,2163 ha 0,3338 3.338,0  

246. 216/4 0,1064 1064,0 „a” + „b” szántó 0,2173 ha 0,3237 3.237,0  

247. 216/8 0,1001 1001,0 - 0,1001 1.001,0  

248. 218/2 0,0836 836,0 „a” + „b” szőlő 0,3016 ha 0, 3852 3.852,0  

249. 218/3 0,0738 738,0 „a” + „b” szántó 0,4215 ha 0,4953 4.953,0  

250. 218/4 0,1636 1636,0 „a” + „b” szántó 0,1590 ha 0,3226 3.226,0  

251. 218/5 0,1193 1193,0 „a” + „b” szántó 0,3663 ha 0,2875 2.875,0  

252. 218/7 0,1095 1095,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1783 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

253. 218/8 0,1580 1580,0 „a” + „b” szántó 0,3671 ha 0,5251 5.251,0  

254. 221/2 0,3000 3000,0 - 0,3000 3.000,0  

255. 223/2 0,4679 4679,0 - 0,4679 4.679,0  

256. 223/3 0,0563 563,0 „a” + „b” szántó 0,3214 ha 0.3777 3.777,0  

257. 223/4 0,1219 1219,0 „a” + „b” szántó 0,1658 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

258. 223/6 0,1589 1589,0 „a” + „b” szőlő 0,4165 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

259. 223/13 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2581 ha 0,2981 2.981,0  

260. 225/2 0,2878 2878,0 - 0,2878 2.878,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 
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261. 225/3 0,0606 606,0 „a” + „b” szántó 0,3080 ha 0,3686 3.686,0  

262. 225/4 0,0453 453,0 „a” + „b” szántó 0,3277 0,3730 3.730,0  

263. 225/6 0,0357 357,0 „a” + „b” szántó 0,3635 0,3992 3.992,0  

264. 225/8 0,0489 489,0 „a” + „b” szőlő 0,2388 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

265. 225/9 0,0669 669,0 „a” + „b” szántó 0,2963 ha 0,3632 3.632,0  

266. 225/19 0,1308 1308,0 „a” + „b” szántó 0,1762 ha 0,3070 3.070,0  

267. 225/42 0,0556 556,0 „a” + „b” szántó 0,5218 ha 0,5774 5.774,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

268. 227/2 0,0920 920,0 „a” + „b” szántó 0,1537 + „c” 0,1500 ha 0,3957 3.957,0  

269. 227/3 0,0347 347,0 „a” + „b” szőlő 0,3649 0,3996 3.996,0  

270. 227/4 0,0252 252,0 „a” + „b” szőlő 0,3679 ha 0,3931 3.931,0  

271. 228/2 0,0615 615,0 „a” + „b” 0,1690 + „c” szántó 0,2622 0,4927 4.927,0  

272. 228/3 0,1935 1935,0 „a” + „b” kert 0,1594 + „c” szántó 
0,3075 ha 

0,6604 6.604,0  

273. 228/4 0,0270 270,0 „a” + „b” szőlő 0,3251 ha 0,3521 3.521,0  

274. 230/2 0,0754 754,0 „a” + „b” szántó 0,3202 ha 0,3956 3.956,0  

275. 230/3 0,0573 573,0 „a” + „b” szőlő 0,3384 ha 0,3957 3.957,0  

276. 231 0,0331 331,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3003 0,3334 3.334,0  

277. 232/4 0,0919 919,0 „a” + „b” szántó 0,3195 ha 0,4114 4.114,0  

278. 235/3 0,0892 892,0 „c” + „a” szántó 1,9643 + „b” rét 0,2220 
ha 

2,2755 22.755,0  

279. 236/1 0,2088 2088,0 - 0,2088 2.088,0  

280. 236/3 0,1920 1920,0 - 0,1912 1,912,0  

281. 236/4 0,1948 1948,0 - 0,1948 1.948,0  

282. 236/5 0,1932 1932,0 - 0,1932 1.932,0  

283. 236/6 0,2054 2054,0 - 0,2054 2.054,0  

284. 236/7 0,1898 1898,0 - 0,1898 1.898,0  

285. 236/8 0,1814 1814,0 - 0,1814 1.814,0  
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286. 236/9 0,1759 1759,0 - 0,1759 1.759,0  

287. 236/10 0,1941 1941,0 - 0,1941 1.941,0  

288. 236/11 0,1910 1910,0 - 0,1910 1,910,0  

289. 239/2 0,0324 324,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3632 ha 0,3956 3.956,0  

290. 239/3 0,1079 1079,0 - 0,1079 1.079,0  

291. 239/4 0,0375 375,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2945 ha 0,3320 3.320,0  

292. 239/5 0,2289 2289,0 „a” + „b” szántó 0,2520 ha 0,4809 4.809,0  

293. 239/6 0,0361 361,0 „a” + „b” szántó 0,2200 + „c” szőlő 
0,2385 ha 

0,4946 4.946,0  

294. 240 0,0528 528,0 „a” + „b” szőlő 0,2030 + „c” szántó 
0,2387 ha 

0.4945 4.945,0  

295. 244/2 0,1216 1216,0 „a” + „b” szántó 0,2741 ha 0,3957 3.957,0  

296. 244/3 0,0699 699,0 „a” + „b” szántó 0,3865 ha 0,4664 4.664,0  

297. 244/4 0,1164 1164,0 „a” + „b” szőlő 0,3122 ha 0,4286 4.286,0  

298. 244/5 0,0273 273,0 „a” + „b” szőlő 0,3122 ha 0,3395 3.395,0  

299. 244/6 0,1153 1153,0 „a” + „b” szőlő: 0,5057 ha + „c” szántó 
0,2024 ha 

0,8234 8.234,0  

300. 245 0,5068 5068,0 - 0,5068 5.068,0  

301. 246/2 0,0253 253,0 „a” + „b” szőlő 0,2984 ha 0,3237 3.237,0  

302. 251/2 0,0844 844,0 „a” + „b” szőlő 0,1545 + „c” szántó 
0,1567 ha 

0,3956 3.956,0  

303. 251/3 0,0907 907,0 „a” + „b” szántó 0,3049 ha 0,5770 5.770,0  

304. 251/4 0,0508 508,0 „a” + „b” szőlő 0,1645 + „c” szántó 
0,4861 ha 

0,7014 7.014,0  

305. 251/5 0,1030 1030,0 „a” + „b” szántó 0,2566 ha 0,3596 3.596,0  

306. 254/2 0,0802 802,0 „a” + „b” szántó 0,3154 ha 0,3956 3.956,0  

307. 254/3 0, 0546 546,0 „a” + „b” szántó 0,3410 ha 0,3956 3.956,0  

308. 254/4 0,0811 811,0 „a” + „b” szőlő 0,3146 ha 0,3957 3.957,0  

309. 254/5 0,1019 1019,0 „a” + „b” szőlő 0,1365 ha 0,2384 2.384,0  
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310. 254/6 0,0503 503,0 „a” + „b” szőlő 0,3453 ha 0,3956 3.956,0  

311. 254/7 0,0418 418,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1514 + „c” 
szőlő 0,1818 ha 

0,3750 3.750,0  

312. 257/3 0,0624 624,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1514 + „c” 
szőlő 0,1818 ha 

0,3956 3.956,0  

313. 257/4 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

314. 257/5 0,0847 847,0 „a” + „b” szőlő 0,3110 ha 0,3957 3.957,0  

315. 257/6 0,0586 586,0 „a” + „b” szőlő 0,3370 ha 0,3956 3.956,0  

316. 258 0,3537 3537,0 - 0,3537 3.537,0  

317. 261/2 0,0244 244,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3712 ha 0,3956 3.956,0  

318. 261/3 0,0968 968,0 „a” + „b” szőlő 0,2989 ha 0,3957 3.957,0  

319. 261/4 0,0997 997,0 „a” + „b” szántó 0,2959 ha 0,3956 3.956,0  

320. 261/5 0,1152 1152,0 „a” + „b” szántó 0,1725 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

321. 261/6 0,0685 685,0 „a” + „b” szántó 0,5070 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

322. 261/7 0,0554 554,0 „a” + „b” szántó 0,3402 ha 0,3956 3.956,0  

323. 265/2 0,0820 820,0 „a” + „b” szőlő 0,3136 + „c” szántó 
0,2034 ha 

0,5990 5.990,0  

324. 265/3 0,3956 3956,0 - 0,3956 3.956,0  

325. 265/5 0,1537 1537,0 „a” + „b” szántó 0,2420 ha 0,3957 3.957,0  

326. 267/2 0,0352 352,0 „a” + „b” szőlő 0,2531 + „c” szántó 
0,1073 ha 

0,3956 3.956,0  

327. 267/4 0,2655 2655,0 „a” + „b” szőlő 0,1301 ha 0,3956 3.956,0  

328. 267/6 0,0781 781,0 „a” + „b” szántó 0,3283 ha 0,4064 4.064,0  

329. 267/7 0,0721 721,0 „a” + „b” szőlő 0,3235 ha 0,3956 3.956,0  

330. 267/8 0,0480 480,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2829 ha 0,3309 3.309,0  
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331. 268/3 0,0647 647,0 „a” + „b” szántó 0,3998 + „c” rét 0,2349 
ha 

0,6994 6.994,0  

332. 268/4 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

333. 268/5 0,0742 742,0 „a” + „b” szőlő 0,2136 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

334. 268/6 0,0808 808,0 „a” + „b” szőlő 0,2609 + „c” 
gyümölcsös 0,2337 ha 

0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

335. 268/15 0,1191 1191,0 „a” + „b” szőlő 0,2360 ha 0,3551 3.551,0  

336. 268/16 0,0913 913,0 „a” + „b” szőlő 0,1878 ha 0,2791 2.791,0  

337. 272/2 0,0963 963,0 „a” + „b” szántó 0,2274 ha 0,3237 3.237,0  

338. 272/3 0,0719 719,0 „a” + „b” szántó 0,2248 ha 0,2967 2.967,0  

339. 272/4 0,0629 629,0 „a” + „b” szántó 0,5125 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

340. 272/5 0,0452 452,0 „a” + „b” szántó 0,3350 ha 0,3802 3.802,0  

341. 272/6 0,1081 1081,0 „a” + „b” szántó 0,4674 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

342. 272/7 0,0669 669,0 - 0,0669 669,0  

343. 274/2 0,1293 1293,0 „a” + „b” szántó 0,4461 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

344. 274/3 0,0719 719,0 - 0,0719 719,0  

345. 274/4 0,0521 521,0 „a” + „b” rét 0,2356 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

346. 274/5 0,2689 2689,0 „a” + „b” szántó 0,1699 ha 0,4388 4.388,0  

347. 274/6 0,2275 2275,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1681 ha 0,3956 3.956,0  

348. 274/7 0,2320 2320,0 „a” + „b” szőlő 0,1654 + „c” rét 1,6794 
ha 

2,0768 20,768,0  

349. 274/9 0,1162 1162,0 „a” + „b” szőlő 0,2795 ha 0,3957 3.957,0  
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350. 274/11 0,1148 1148,0 „a” + „b” szántó 0,4607 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

351. 274/12 0,0924 924,0 „a” + „b” legelő 0,4830 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

352. 274/13 0,1079 1079,0 „a” + „b” szántó 0,4676 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

353. 274/14 0,0934 934,0 „a” + „b” erdő 0,2037 + „c” rét 0,1921 
ha 

0,4892 4.892,0  

354. 274/15 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

355. 278/2 0,0854 854,0 „a” + „b” szántó 0,2695 ha 0,3549 3.549,0  

356. 278/10 0,0708 708,0 „a” + „b” szántó 0,2299 ha 0,3007 3.007,0  

357. 278/11 0,1321 1321,0 „a” + „b” szántó 0,1556 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

358. 278/12 0,0450 450,0 „a” + „b” szántó 0,2679 ha 0,3129 3.129,0  

359. 278/13 0,0699 699,0 „a” + „b” szántó 0,2740 ha 0,3439 3.439,0  

360. 278/14 0,0313 313,0 „a” + „b” szőlő 0,2852 ha 0,3165 3.165,0  

361. 278/15 0,0509 509,0 „a” + „b” szántó 0,2368 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

362. 278/32 0,1546 1546,0 - 0,1546 1.546,0  

363. 281/6 0,0240 240,0 „a” + „b” szántó 0,3898 ha 0,4138 4.138,0  

364. 281/10 0,0129 129,0 „a” + „b” szőlő 0,5176 ha 0,5305 5.305,0  

365. 281/20 0,0378 378,0 „a” + „b” szőlő 0,3517 ha 0,3895 3.895,0  

366. 281/22 0,0296 296,0 „a” + „b” szőlő 0,2655 ha 0,2951 2.951,0  

367. 281/24 0,0331 331,0 „a” + „b” szőlő 0,4544 ha 0,4875 4.875,0  

368. 281/33 0,0599 599,0 „a” + „b” szőlő 0,1651 ha 0,2250 2.250,0  

369. 281/37 0,0390 390,0 „a” + „b” szántó 0,3429 ha 0,3819 3.819,0  

370. 281/40 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3735 0,4135 4.135,0  

371. 281/59 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3570 ha 0,3970 3.970,0  



MELLÉKLETEK                                                                                                                                     3 .  TANYATELKEK, MAJORSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 205 

372. 281/66 0,0600 600,0 „a” + „b” szántó 0,6750 ha 0,7350 7.350,0  

373. 283/2 0,0689 689,0 „a” + „b” szántó 0,1711 ha 0,2400 2.400,0  

374. 283/4 0,0225 225,0 „a” + „b” szőlő 0,2632 ha 0,2857 2.857,0  

375. 283/6 0,0452 452,0 „a” + „b” szántó 0,3489 ha 0,3941 3.941,0  

376. 283/18 0,0940 940,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2914 ha 0,3854 3.854,0  

377. 283/23 0,1006 1006,0 „a” + „b” erdő 0,2267 ha 0,3273 3.273,0  

378. 283/29 0,0432 432,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2879 ha 0,3311 3.311,0  

379. 283/31 0,0277 277,0 „a” + „b” fásított terület 0,4047 ha 0,4324 4.324,0  

380. 283/40 0,0509 509,0 „a” + „b” szőlő 0,3560 ha 0,4069 4.069,0  

381. 283/50 0,0542 542,0 „a” + „b” szántó 0,2902 ha 0,3444 3.444,0  

382. 285/11 0,0437 437,0 „a” + „b” szőlő 0,3513 ha 0,3950 3.950,0  

383. 285/12 0,0302 302,0 „a” + „b” szőlő 0,1761 ha 0,2063 2.063,0  

384. 287/9 0,1977 1977,0 - 0,1977 1.977,0  

385. 287/10 0,0435 435,0 „a” + „b” 0,1527 ha 0,1962 1.962,0  

386. 291/3 0,0877 877,0 „a” + „b” szántó 0,3439 ha 0,4316 4.316,0  

387. 291/6 0,0496 496,0 „a” + „b” szántó 0,5259 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

388. 291/8 0,0695 695,0 „a” + „b” szántó 0,4969 ha 0,6359 6.359,0  

389. 291/10 0,1790 1790,0 „a” + „b” szántó 0,2727 ha 0,4517 4.517,0  

390. 291/11 0,0529 529,0 „a” + „b” szántó 0,1664 + „c” szántó 
0,3562 ha 

0,4580 4.580,0  

391. 291/12 0,0827 827,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3129 ha 0,3956 3.956,0  

392. 291/17 0,0681 681,0 „a” + „b” rét 0,3523 ha 0,4204 4.204,0  

393. 291/27 0,1509 1509,0 „m” + „a” szántó 0,3123 + „b” legelő 
1,0413 + „c” erdő 5,000 + „c” erdő 
12,2840 + „d” szántó 0,1703 + „f” 
nádas 0,6710 + „g” árok 0,1321 + „h” 
rét 1,55 + „i” rét 0,6993 + „k” legelő 
2,9059 + „l” szántó 0,4245 ha 

25,3416 253.416,0  
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394. 293/2 0,0409 409,0 „a” + „b” fásított terület 0,3983 ha 0,4392 4.392,0  

395. 293/3 0,3381 3381,0 - 0,3381 3.381,0  

396. 293/4 0,0336 336,0 „a” + „b” szőlő 0,1840 ha 0,2176 2.176,0  

397. 293/5 0,0469 469,0 „a” + „b” fásított terület 0,2430 ha 0,2899 2.899,0  

398. 293/6 0,0604 604,0 „a” + „b” szőlő 0,3309 ha 0,3913 3.913,0  

399. 293/7 0,0288 288,0 - 0,0288 288,0  

400. 293/8 0,0161 161,0 „a” + „b” szántó 0,1889 ha 0,2050 2.050,0  

401. 293/12 0,0336 336,0 „a” + „b” szántó 0,2563 ha 0,2899 2.899,0  

402. 293/14 0,0465 465,0 „a” + „b” szántó 0,2024 ha 0,2489 2.489,0  

403. 293/15 0,0597 597,0 „a” + „b” szántó 0,2640 ha 0,3237 3.237,0  

404. 293/16 0,0236 236,0 „a” + „b” szőlő 0,2641 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

405. 293/17 0,0550 550,0 „a” + „b” szőlő 0,3169 ha 0,3719 3.719,0  

406. 293/18 0,1500 1500,0 - 0,1500 1.500,0  

407. 293/19 0,1050 1050,0 „a” + „b” szőlő 0,3341 ha 0,4391 4.391,0  

408. 293/20 0,0349 349,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1836 ha 0,2185 2.185,0  

409. 293/28 0,1026 1026,0 „a” + „b” szántó 0,3472 ha 0,4498 4.698,0  

410. 295/3 0,0516 516,0 „a” + „b” szántó 0,3666 ha 0,4182 4.182,0  

411. 295/4 0,0231 231,0 „a” + „b” szántó 0,2276 ha 0,2507 2.507,0  

412. 295/5 0,0436 436,0 „a” + „b” kert 0,2441 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

413. 295/6 0,0439 439,0 „a” + „b” szőlő 0,2546 ha 0,2985 2.985,0  

414. 297/2 0,0248 248,0 „a” + „b” szántó 0,4313 ha 0,4561 4.561,0  

415. 297/6 0,0273 273,0 „a” + „b” szőlő 0,2956 ha 0,3229 3.229,0  

416. 297/7 0,0559 559,0 „a” + „b” szőlő 0,1973 ha 0,2532 2.532,0  

417. 297/8 0,0148 148,0 - 0,0148 148,0  

418. 297/9 0,0085 85,0 „a” + „b” szőlő 0,2612 ha 0,2697 2.697,0  

419. 297/11 0,0482 482,0 „a” + „b” szőlő 0,1676 ha 0,2158 2.158,0  
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420. 297/12 0,0412 412,0 „a” + „b” szőlő 0,2465 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

421. 297/13 0,0236 236,0 „a” + „b” szőlő 0,2699 ha 0,2935 2.935,0  

422. 297/15 0,0854 854,0 „a” + „b” szántó 0,1891 ha 0,2745 2.745,0  

423. 297/17 0,0148 148,0 „a” + „b” fásított terület 0,2597 ha 0,2745 2.745,0  

424. 297/20 0,1540 1540,0 - 0,1540 1.540,0  

425. 297/24 0,1100 1100,0 - 0,1100 1.100,0  

426. 297/26 0,1669 1669,0 - 0,1669 1.669,0  

427. 297/29 0,0926 926,0 - 0,0926 926,0  

428. 297/30 0,0172 172,0 - 0,0172 172,0  

429. 297/31 0,0257 257,0 - 0,0257 257,0  

430.        

431. 297/38 0,0158 158,0 „c” + „a” erdő 6,2692 + „b” legelő 
0,3885 + „d” sporttelep 0,1973 + „f” 
szántó 0,0972 + „g” szántó 0,2884 ha 

7,2564 72.564,0  

432. 297/43 0,0380 380,0 „a” + „b” szőlő 0,1580 + „c” erdő 
0,1582 ha 

0,3542 3.542,0  

433. 297/46 0,0481 481,0 „a” + „b” kert 0,1596 ha 0,2077 2.077,0  

434. 299/1 0,1912 1912,0 - 0,1912 1.912,0  

435. 299/3 0,0515 515,0 - 0,0515 515,0  

436. 301/1 0,0487 487,0 „a” + „b” szántó 0,1608 + „c” szőlő 
0,1622 ha 

0,3717 3.717,0  

437. 301/3 0,0582 582,0 „a” + „b” szőlő 0,3123 ha 0,3705 3.705,0  

438. 301/4 0,1033 1033,0 „a” + „b” szőlő 0,1502 ha 0,2535 2.535,0  

439. 301/6 0,0404 404,0 „a” + „b” szőlő 0,2591 ha 0,2995 2.995,0  

440. 301/10 0,0321 321,0 - 0,0321 321,0  

441. 301/11 0,1587 1587,0 - 0,1587 1.587,0  

442. 301/14 0,0136 136,0 „a” + „b” szőlő 0,3373 ha 0,3509 3.509,0  

443. 301/20 0,1313 1313,0 „a” + „b” szántó -0,2074 ha 0,3387 3.387,0  



MELLÉKLETEK                                                                                                                                     3 .  TANYATELKEK, MAJORSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 208 

444. 301/21 0,1402 1402,0 - 0,1402 1.402,0  

445. 303/4 0,0280 280,0 „a” + „b” szőlő 0,2920 ha 0,3208 3.208,0  

446. 303/12 0,1435 1435,0 - 0,1435 1.435,0  

447. 305/10 0,0960 960,0 „a” + „b” szántó 0,1637 ha 0,2597 2.597,0  

448. 305/13 0,0705 705,0 „a” + „b” szőlő 0,3538 ha 0,4243 4.243,0  

449. 305/25 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1600 + „c” 
szántó 0,2250 ha 

0,4250 4.250,0  

450. 306/3 0,1143 1143,0 - 0,1143 1.143,0  

451. 310/3 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2620 ha 0.3020 3.020,0  

452. 310/4 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2620 ha 0,3020 3.020,0  

453. 312/2 0,0605 605,0 „a” + „b” rét 0,2819 ha 0,3424 3.424,0  

454. 318/2 0,0596 596,0 „a” + „b” szántó 0,1801 ha 0,2397 2.397,0  

455. 318/3 0,0450 450,0 „a” + „b” szántó 0,3190 ha 0,3640 3.640,0  

456. 320/2 0,0363 363,0 - 0,0363 363,0  

457. 320/4 0,0540 540,0 - 0,0540 540,0  

458. 320/5 0,0847 847,0 „a” + „b” szőlő 0,2634 ha 0,3481 3.481,0  

459. 320/6 0,0971 971,0 - 0,0971 971,0  

460. 320/7 0,0642 642,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2926 ha 0,3568 3.568,0  

461. 320/8 0,0346 346,0 - 0,0346 346,0  

462. 320/10 0,0435 435,0 - 0,0435 435,0  

463. 320/13 0,3924 3924,0 - 0,3924 3.924,0  

464. 320/14 0,1534 1534,0 - 0,1534 1,534,0  

465. 320/15 0,1265 1265,0 - 0,1265 1.265,0  

466. 322/2 0,1122 1122,0 „a” + „b” szőlő 0,2575 ha 0,3700 3.700,0  

467. 322/3 0,0623 623,0 „a” + „b” szántó 0,3599 ha 0,4222 4.222,0  

468. 322/5 0,0543 543,0 - 0,0543 543,0  

469. 322/7 0,1476 1476,0 - 0,1476 1.476,0  

470. 324/2 0,0543 543,0 - 0,0543 543,0  
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471. 327/2 0,0918 918,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1959 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

472. 327/3 0,1500 1500,0 „a” + „b” 0,2320 ha 0,3820 3.820,0  

473. 327/4 0,1587 1587,0 „a” + „b” szőlő 0,4167 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

474. 327/6 0,1295 1295,0 - 0,1295 1.295,0  

475. 327/7 0,0897 897,0 - 0,0897 897,0  

476. 327/9 0,1107 1107,0 - 0,1107 1.107,0  

477. 329/2 0,4176 4176,0 - 0,4176 4.176,0  

478. 329/3 0,0388 388,0 - 0,0388 388,0  

479. 329/5 0,0467 467,0 „a” + „b” szőlő 0,2914 ha 0,3381 3.381,0  

480. 329/6 0,0228 228,0 „a” + „b” szőlő 0,2944 ha 0,3172 3.172,0  

481. 329/10 0,0494 494,0 „a” + „b” szántó 0,2843 ha 0,3337 3.337,0  

482. 329/14 0,0341 341,0 „a” + „b” szántó 0,4615 ha 0,4957 4.957,0  

483. 329/15 0,0255 255,0 - 0,0255 255,0  

484. 329/16 0,0265 265,0 „a” + „b” szőlő 0,3332 ha 0,3597 3.597,0  

485. 329/17 0,0302 302,0 - 0,0302 302,0  

486. 331/2 0,0212 212,0 - 0,0212 212,0  

487. 331/4 0,0851 851,0 „a” + „b” szőlő 0,3368 ha 0,4219 4.219,0  

488. 331/6 0,1059 1059,0 „a” + „b” szántó 0,3473 ha 0,4532 4.532,0  

489. 331/7 0,0274 274,0 „a” + „b” szőlő 0,2963 ha 0,3237 3.237,0  

490. 331/10 0,0798 798,0 „a” + „b” szántó 0,1069 ha 0,1867 1.867,0  

491. 331/12 0,1669 1669,0 - 0,1669 1.669,0  

492. 331/14 0,5230 5230,0 - 0,5230 5.230,0  

493. 331/29 0,2323 2323,0 „a” + „b” szántó 0,3510 ha 0,5833 5.833,0  

494. 333/2 0,0866 866,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2011 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

495. 333/3 0,0621 621,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2616 ha 0,3237 3.237,0  

496. 335/4 0,0291 291,0 - 0,0291 291,0  
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497. 343/3 0,5014 5014,0 - 0,5014 5.014,0  

498. 355/6 0,1654 1654,0 „a” + „b” szántó 0,4098 ha 0,5749 5.749,0  

499. 335/8 0,0921 921,0 - 0,0921 921,0  

500. 335/9 0,0417 417,0 - 0,0417 417,0  

501. 335/10 0,0348 348,0 - 0,0348 348,0  

502. 335/14 0,0664 664,0 - 0,0664 664,0  

503. 337/2 0,0912 912,0 „a” + „b” szántó 0,3167 ha 0,4079 4.079,0  

504. 337/4 0,1219 1219,0 „d” + „a” kivett hígtrágya tároló 
3,2037 + „b” kivett tőzegtelep 1,6666 + 
„c” kivett hígtrágya tároló 14,6932 + 
„f” kivett tőzegtelep 0,2663 

19,9517 199.517,0  

505. 340/1 0,0219 219,0 „a” + „b” szőlő 0,3338 + „c” szántó 
0,2173 ha 

0,5730 5.730,0  

506. 340/2 0,0503 503,0 „a” + „b” szántó 0,2427 + „c” szőlő 
0,3022 ha 

0,5952 5.952,0  

507. 340/4 0,1199 1199,0 „a” + „b” szántó 0,2107 + „c” szántó 
0,2830 ha 

0,6136 6.136,0  

508. 340/7 0,0650 650,0 „a” + „b” szőlő 0,1701 + „c” szántó 
0,3549 ha 

0,5900 5.900,0  

509. 340/8 0,2565 2565,0 „a” + „b” szántó 0,4104 ha 0,6669 6.669,0  

510. 340/11 0,0759 759,0 „a” + „b” szántó 0,1938 ha 0.2697 2.697,0  

511. 340/12 0,1890 1890,0 - 0,1890 1.890,0  

512. 343/2 0,0398 398,0 „a” + „b” szőlő 0,2677 ha 0,3075 3.075,0  

513. 345/2 0,1618 1618,0 - 0,1618 1.618,0  

514. 347/2 0,3435 3435,0 - 0,3435 3.435,0  

515. 347/3 0,2878 2878,0 - 0,2878 2.878,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

516. 349/2 0,3273 3273,0 - 0,3273 3.273,0  

517. 353/2 0,3740 3740,0 - 0,3740 3.740,0  
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518. 353/3 0,9516 9516,0 - 1,6976 16.976,0  

519. 353/4 0,4316 4316,0 - 0,4316 4.316,0  

520. 353/5 0,3310 3310,0 - 0,3310 3.310,0  

521. 355/2 0,0782 782,0 „a” + „b” szántó 0,1972 ha 0,2754 2.754,0  

522. 355/3 0,0830 830,0 „a” + „b” szántó 0,4925 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

523. 355/4 0,2877 2877,0 - 0,2877 2.877,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

524. 355/5 0,1972 1972,0 „a” + „b” szántó 0,3776 ha 0,5748 5.748,0  

525. 355/8 0,0306 306,0 - 0,0306 306,0  

526. 357/2 0,0377 377,0 „a” + „b” szántó 0,2009 + „c” szőlő 
0,1678 ha 

0,4064 4.064,0  

527. 357/3 0,1297 1297,0 „a” + „b” szántó 0,4295 0,5595 5.592,0  

528. 359/2 0,0687 687,0 „a” + „b” szántó 0,3781 ha 0,4468 4.468,0  

529. 361/2 0,1784 1784,0 „a” + „b” szőlő 0,2197 ha 0,3981 3.981,0  

530. 361/3 0,0571 571,0 „a” + „b” szántó 0,3386 ha 0,3957 3.957,0  

531. 361/4 0,3439 3439,0 - 0,3439 3.439,0  

532. 361/5 0,4315 4315,0 - 0,4315 4.315,0  

533. 361/6 0,1039 1039,0 „a” + „b” szőlő 0,2917 ha 0,3956 3.956,0  

534. 361/7 0,0818 818,0 „a” + „b” szőlő 0,2102 + „c” szántó 
0,1936 ha 

0,4856 4.856,0  

535. 364/2 0,1472 1472,0 „a” + „b” szántó 0,4283 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

536. 364/3 0,1438 1438,0 - 0,1438 1.438,0  

537. 364/4 0,0638 638,0 „a” + „b” szántó 0,5117 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

538. 364/5 0,0920 920,0 „a” + „b” szántó 0,4835 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 
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539. 364/6 0,1356 1356,0 „a” + „b” szántó 0,4398 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

540. 364/8 0,5510 5510,0 - 0,5510 5.510,0  

541. 364/9 0,2072 2072,0 - 0,2072 2.072,0  

542. 367/6 0,1347 1347,0 „a” + „b” szántó 0,4283 ha 0,5630 5.630,0  

543. 367/7 0,1830 1830,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1946 ha 0,3776 3.776,0  

544. 367/8 0,0542 542,0 „a” + „b” szántó 0,3008 ha 0,8428 8.428,0  

545. 367/9 0,0875 875,0 „a” + „b” szőlő 0,2561 + „c” szántó 
0,1998 ha 

0,6309 6.309,0  

546. 367/12 0,0671 671,0 - 0,0671 671,0  

547. 369/2 0,2326 2326,0 „a” + „b” szántó 0,1659 ha 0,3985 3.985,0  

548. 369/3 0,0888 888,0 - 0,0888 888,0  

549. 369/4 0,0659 659,0 „a” + „b” kert 0,3261 + „c” legelő 
0,6477 ha 

1,0397 10.397,0  

550. 369/5 0,1170 1170,0 „a” + „b” szántó 0,2139 ha 0,3309 3.309,0  

551. 369/6 0,0733 733,0 „a” + „b” szántó 0,3583 ha 0,4319 4.319,0  

552. 369/7 0,4316 4316,0 - 0,4316 4.316,0  

553. 369/8 0,5539 5539,0 - 0,5539 5.539,0  

554. 369/9 0,5755 5755,0 - 0,5755 5.755,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

555. 372/2 0,2224 2224,0 „a” + „b” szőlő 0,1772 + „c” szántó 
0,1759 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

556. 372/4 0,2223 2223,0 „a” + „b” legelő 0,1603 + „c” szántó 
0,1929 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

557. 372/5 0,1773 1773,0 - 0,1773 1.773,0  

558. 372/6 0,0539 539,0 - 0,0539 539,0  

559. 372/7 0,0404 404,0 „a” + „b” szőlő 0,2930 ha 0,3334 3.334,0  

560. 372/9 0,0631 631,0 „a” + „b” szántó 0,5124 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 
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561. 372/10 0,1201 1201,0 „b” + „a” szántó 0,2587 + „c” legelő 
0,2734 ha 

0,6522 6.522,0  

562. 375/4 0,1048 1048,0 „a” + „b” szőlő 0,4707 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

563. 375/15 0,2334 2334,0 „a+ „b” szántó 0,3420 ha + „c” rét 
2,1148+2,6600 ha 

5,3502 53.502,0  

564. 378/2 0,0252 252,0 - 0,0252 252,0  

565. 378/3 0,0187 187,0 - 0,0187 187,0  

566. 378/4 0,0226 226,0 - 0,0226 226,0  

567. 378/5 0,0194 194,0 - 0,0194 194,0  

568.        

569. 380/2 0,0902 902,0 „a” + „b” szántó 0,5124 ha 0,6026 6.023,0  

570. 380/3 0,0189 189,0 „a” + „b” szőlő 0,2688 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

571. 380/4 0,0301 
0,0352 

301,0 
352,0 

„a” tanya + 
„c” kivett lakóház, udvar + 
„b” szőlő 0,2476 

0,3129 3.129,0  

572. 380/5 0,0536 536,0 „a” + „b” szőlő 0,2953 ha 0,3489 3.489,0  

573. 380/6 0,0519 519,0 „a” + „b” szőlő 0,2970 ha 0,3489 3.489,0  

574. 380/7 0,0944 944,0 „a” + „b” szántó 0,2973 ha 0,3917 3.917,0  

575. 380/8 0,0669 669,0 - 0,0669 669,0  

576. 380/9 0,2093 2093,0 „a” + „b” hígtrágya tároló 16,8910 ha 17,1003 171.003,0  

577. 380/10 0,0659 659,0 - 0,0659 659,0  

578. 380/11 0,0531 531,0 - 0,0531 531,0  

579. 380/12 0,1264 1264,0 - 0,1264 1.264,0  

580. 382/1 0,8388 8388,0 „b” + „a” hígtrágya tároló 16,8910 + 
„c” anyagbánya 0,7460 ha 

18,4758 184.758,0  

581. 382/2 0,0534 534,0 „a” + „b” szántó 0,1624 ha 0,2158 2.158,0  

582. 382/3 0,0604 604,0 - 0,0604 604,0  
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583. 384/2 0,0927 927,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1950 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

584. 384/3 0,0117 117,0 „a” + „b” szőlő 0,2149 ha 0,2266 2.266,0  

585. 384/4 0,0517 517,0 „a” + „b” szántó 0,5238 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

586. 384/6 0,0674 674,0 „a” + „b” szőlő 0,3613 ha 0,4287 4.287,0  

587. 384/7 0,2255 2255,0 „a” + „b” szőlő 0,2287 ha 0,4542 4.542,0  

588. 384/8 0,0520 520,0 „a” + „b” szőlő 0,3328 ha 0,3848 3.848,0  

589. 386/4 0,0264 264,0 „a” + „b” szántó 0,3446 ha 0,3710 3.710,0  

590. 386/12 0,0472 472,0 „a” + „b” szőlő 0,3573 ha 0,4045 4.045,0  

591. 386/15 0,0464 464,0 „a” + „b” szántó 0,3086 ha 0,3550 3.550,0  

592. 386/27 0,0443 443,0 „a” + „b” szőlő 0,4269 ha 0,4712 4.712,0  

593. 386/29 0,0503 503,0 „a” + „b” szőlő 0,6695 ha 0,7198 7.198,0  

594. 386/33 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,2355 ha 0,2355 2.355,0  

595. 386/35 0,0452 452,0 „a” + „b” szőlő 0,3550 ha 0,4002 4.002,0  

596. 386/37 0,0393 393,0 „a” + „b” szőlő 0,3023 ha 0,3416 3.416,0  

597. 388/1 0,0810 810,0 „a” + „b” gyümölcsös 1,2131 ha 1,2941 12.941,0  

598. 388/3 0,0414 414,0 „a” + „b” szőlő 0,4604 ha 0,5018 5.018,0  

599. 388/4 0,0711 711,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,4310 ha 0,5021 5.021,0  

600. 388/7 0,0270 270,0 „a” + „b” szőlő 0,4561 ha 0,4831 4.831,0  

601. 388/9 0,0342 342,0 „a” + „b” szántó 0,2892 ha 0,3234 3.234,0  

602. 388/10 0,0199 199,0 „a” + „b” szőlő 0,5831 ha 0,6229 6.229,0  

603. 388/11 0,0960 960,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1844 + „c” 
szőlő 0,3403 ha 

0,6207 6.207,0  

604. 390/2 0,0268 268,0 „a” + „b” szőlő 0, 3444 ha 0,3712 3.712,0  

605. 393/2 0,1727 1727,0 - 0,1727 1.727,0  

606. 393/3 0,0595 595,0 „a” + „b” szőlő 0,3649 ha 0,4244 4.244,0  

607. 393/4 0,0701 701,0 - 0,0701 701,0  

608. 393/5 0,0412 412,0 „a” + „b” szőlő 0,5307 ha 0,5719 5.719,0  
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609. 393/6 0,0586 586,0 „a” + „b” legelő 0,3730 ha 0,4316 4.316,0  

610. 393/7 0,0587 587,0 „a” + „b” szőlő 0,2830 ha 0,3417 3.417,0  

611. 393/8 0,4000 4000,0 - 0,4000 4.000,0  

612. 395/2 0,3457 3457,0 „a” + „b” rét 0,2297 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

613. 395/3 0,3272 3272,0 - 0,3272 3.272,0  

614. 395/4 0,0472 472,0 „a” + „b” szőlő 0,3197 ha 0,3669 3.669,0  

615. 395/5 0,0976 976,0 „a” + „b” szőlő 0,1902 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

616. 395/6 0,2371 2371,0 „a” + „b” legelő 0,3384 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

617. 395/7 0,1451 1451,0 „a” + „b” rét 0,4304 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

618. 396/2 0,1204 1204,0 „a” + „b” szántó 0,2753 ha 0,3957 3.957,0  

619. 396/3 0,0309 309,0 „a” + „b” szőlő 0,2928 ha 0,3237 3.237,0  

620. 396/4 0,4405 44058,0 - 0,4405 4.405,0  

621. 396/5 0,0584 584,0 „a” + „b” szőlő 0,2653 ha 0,3237 3.237,0  

622. 396/7 0,0166 166,0 „a” + „b” szőlő 0,2712 ha 0,2878 2.878,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

623. 396/8 0,0999 999,0 „a” + „b” szántó 0,3116 + „c” 0,1640 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

624. 396/9 0,3678 3678,0 „a” + „b” szőlő 0,2076 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

625. 396/10 0,0544 544,0 „a” + „b” szőlő 0,2873 ha 0,3417 3.417,0  

626. 396/11 0,0572 572,0 „a” + „b” szőlő 0,2845 ha 0,3417 3.417,0  

627. 396/33 0,0914 914,0 - 0,0914 914,0  

628. 397/2 0,0431 431,0 „a” + „b” szántó 0,5324 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

629. 397/3 0,0191 191,0 „a” + „b” szőlő 0,2866 ha 0,3057 3.057,0  
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630. 397/5 0,0391 391,0 „a” + „b” szántó 0,3882 ha 0,4273 4.273,0  

631. 397/6 0,0477 477,0 „a” + „b” szőlő 0,2774 ha 0,3251 3.251,0  

632. 399/3 0,2878 2878,0 - 0,2878 2.878,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

633. 399/6 0,1676 1676,0 „d” + „a” erdő 2,0387 + „b” 
gyümölcsös 0,5432 + „c” legelő 0,2082 
+ „f” szőlő 1,0216 ha 

3,9793 39.793,0  

634. 399/8 0,1078 1078,0 „a” + „b” szőlő 0,2772 + „c” 
gyümölcsös 0,2746 ha 

0,6596 6.596,0  

635. 399/9 0,1439 1439,0 - 0,1439 1.439,0  

636. 402/2 0,0387 387,0 „a” + „b” szántó 0,3210 ha 0,3597 3.597,0  

637. 402/3 0,1004 1004,0 „a” + „b” szőlő 0,2593 ha 0,3597 3.597,0  

638. 402/4 0,0495 495,0 „a” + „b” szőlő 0,2842 ha 0,3337 3.337,0  

639. 402/5 0,0475 475,0 „a” + „b” erdő 0,3553 ha 0,4028 4.028,0  

640. 402/8 0,0979 979,0 „a” + „b” szántó 0,2725 ha 0.3704 3.704,0  

641. 402/9 0,1429 1429,0 „a” + „b” szőlő 0,1808 ha 0,3237 3.237,0  

642. 402/12 0,1840 1840,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,8590 ha 1,0430 10.430,0  

643. 402/13 0,0541 541,0 „a” + „b” szántó 0,2825 ha 0,3366 3.366,0  

644. 402/14 0,0417 417,0 - 0,0417 417,0  

645. 402/15 0,1165 1165,0 „a” + „b” szántó 0,3104 ha 0,4269 4.269,0  

646. 402/16 0,0296 296,0 „a” + „b” szőlő 0,2762 ha 0,3058 3.058,0  

647. 402/17 0,0261 261,0 „a” + „b” szőlő 0,2616 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

648. 402/18 0,0900 900,0 - 0,0900 900,0  

649. 402/19 0,0469 469,0 „a” + „b” szántó 0,5282 ha 0,5751 5.751,0  

650. 402/20 0,0688 688,0 „a” + „b” szántó 0,2818 ha 0,3506 3.506,0  

651. 402/22 0,0940 940,0 „a” + „b” szőlő 0,2477 ha 0,3417 3.417.0  

652. 404/2 0,1611 1611,0 - 0,1611 1.611,0  
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653. 404/3 0,1438 1438,0 „a” + „b” szőlő 0,1500 + „c” rét 0,2817 
ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

654. 404/5 0,1500 1500,0 - 0,1500 1.500,0  

655. 404/7 0,1434 1434,0 „c” + „a” erdő 1,0291 ha + „b” 
gyümölcsös 1,3999 + „d” erdő 11,4680 
ha + „f” gyümölcsös 0,4129 ha + „g” 
szőlő 0,0476 + „h” kivett út 0,0708 + „j” 
gyümölcsös 0,1459 ha + „k” szőlő 
0,1672 ha + „l” erdő 3,2361 + „m” szőlő 
0,1608 

18,2817 182.817,0  

656. 406/4 0,0256 256,0 „a” + „b” szántó 0,2801 ha 0,3057 3.057,0  

657. 406/5 0,1641 1641,0 „a” + „b” szőlő 0,1596 ha 0,3237 3.237,0  

658. 406/7 0,0502 502,0 „a” + „b” szőlő 0,2915 ha 0,3417 3.417,0  

659. 406/8 0,0461 461,0 „a” + „b” szőlő 0,2596 ha 0,3057 3.057,0  

660. 406/9 0,0325 325,0 „a” + „b” szőlő 0,2732 ha 0,3057 3.057,0  

661. 408/3 0,1585 1585,0 „a” + „b” szántó 0,2921 ha 0,4506 4.506,0  

662. 408/5 0,0888 888,0 „a” + „b” szántó 0,1975 ha 0,2863 2.863,0  

663. 410/2 0,0424 424,0 „a” + „b” szántó 0,3820 ha 0,4244 4.244,0  

664. 410/4 0,0873 873,0 „a” + „b” szántó 0,4558 ha 0,5431 5.431,0  

665. 412/2 0,0278 278,0 „a” + „b” szőlő 0,3448 ha 0,3726 3.726,0  

666. 412/3 0,0539 539,0 - 0,0539 539,0  

667. 412/4 0,0471 471,0 - 0,0471 471,0  

668. 412/5 0,1083 1083,0 - 0,1083 1.083,0  

669. 415/2 0,0593 593,0 - 0,0593 593,0  

670. 415/3 0,0403 403,0 - 0,0403 403,0  

671. 415/4 0,0417 417,0 - 0,0417 417,0  

672. 416/4 0,0739 739,0 - 0,0739 739,0  

673. 416/2 0,1898 1898,0 „a” + „b” legelő 0,1699 ha 0,3597 3.597,0  

674. 416/8 0,3242 3242,0 „b” + 50,8364 508.364,0  
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0,2584 
0,3446 

2584,0 
3446,0 

„c” kivett major + 
„d” kivett major + 
kivett hígtrágya tároló 49,9092 ha 

675. 416/9 0,1032 1032,0 - 0,1032 1.032,0  

676. 420/3 0,1058 1058,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3258 ha 0,4316 4.316,0  

677. 420/4 0,0554 554,0 „a” + „b” szőlő 0,2324 ha 0,3432 3.432,0  

678. 422/2 0,0415 415,0 „a” + „b” 0,2484 ha 0,2899 2.899,0  

679. 422/4 0,1019 1019,0 „a” + „b” szántó 0,2560 ha 0,3586 3.586,0  

680. 422/6 0,1167 1167,0 - 0,1167 1.167,0  

681. 422/7 0,0795 795,0 - 0,0795 795,0  

681. 422/8 0,1576 1576,0 - 0,1576 1.576,0  

682. 424/3 0,2052 2052,0 „a” + „b” legelő 0,2264 ha 0,4316 4.316,0  

683. 424/4 0,0775 775,0 „a” + „b” szántó 0,1520 + „c” 
gyümölcsös 0,2021 ha 

0,4316 4.316,0  

684. 424/5 0,0669 669,0 - 0,0669 669,0  

685. 428/3 0,0959 959,0 „a” + „b” szőlő 0,2954 ha 0,3913 3.913,0  

686. 428/5 0,5755 5755,0 - 0,5755 5.755,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

687. 429/2 0,0727 727,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3589 ha 0,4316 4.316,0  

688. 429/5 0,0219 219,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2658 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

689. 430/2 0,0620 620,0 „a” + „b” szántó 0,5380 ha 0,6000 6.000,0  

690. 430/3 0,2039 2039,0 „a” + „b” szántó 0,3961 ha 0,6000 6.000,0  

691. 433/2 0,1088 1088,0 „a” + „b” szőlő 0,2580 ha 0,3668 3.668,0  

692. 433/3 0,0367 367,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3068 ha 0,3435 3.435,0  

693. 433/5 0,1491 1491,0 „a” + „b” szántó 0,1817 ha 0,3308 3.308,0  

694. 433/6 0,1136 1136,0 „a” + „b” szőlő 0,2533 ha 0,3669 3.669,0  

695. 433/7 0,0437 437,0 „a” + „b” szőlő 0,3340 ha 0,3777 3.777,0  

696. 433/8 0,1210 1210,0 „a” + „b” szőlő 0,2206 ha 0,3416 3.416,0  
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697. 437/2 0,2379 2379,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3376 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

698. 437/3 0,0856 856,0 „a” + „b” szőlő 0,2920 ha 0,3776 3.776,0  

699. 439/2 0,0734 734,0 „a” + „b” szántó 0,1575 ha 0,2309 2.309,0  

700. 439/4 0,0432 432,0 „a” + „b” szőlő 0,3241 ha 0,3673 3.673,0  

701. 441/3 0,0787 787,0 „a” + „b” legelő 0,4967 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

702. 443/3 0,0476 476,0 „a” + „b” legelő 0,4876 ha 0,5352 5.352,0  

703. 443/4 0,0375 375,0 „a” + „b” szőlő 0,3844 ha 0,4219 4.219,0  

704. 443/5 0,0991 991,0 „a” + „b” szántó 0,2641 ha 0,3632 3.632,0  

705. 443/7 0,0625 625,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3292 + „c” 
szántó 0,1838 ha 

0,5755 5,755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

706. 443/8 0,2411 2411,0 „a” + „b” szántó 0,1581 ha 0,3992 3.992,0  

707. 443/19 0,1294 1294,0 „a” + „b” kert 0,4491 + „c” szántó 
0,0808 ha + „d” erdő 8,9333 ha 

9,5926 95.926,0  

708. 445/2 0,3663 3663,0 „a” + „b” szőlő 0,2092 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

709. 445/4 0,1686 1686,0 „a” + „b” szőlő 0,2853 ha 0,4539 4.539,0  

710. 447/2 0,5755 5755,0 - 0,5755 5.755,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

711. 447/3 0,4046 4046,0 - 0,4046 4.046,0  

712. 449/2 0,1350 1350,0 „a” + „b” szántó 0,2794 ha 0,4144 4.144,0  

713. 449/4 0,1034 1034,0 „a” + „b” szántó 0,2203 ha 0,3237 3.237,0  

714. 449/5 0,1134 1134,0 „a” + „b” gyümölcsös” 0,2574 ha 0,3708 3.708,0  

715. 449/6 0,0550 550,0 „a” + „b” szőlő 0,3507 + „c” szántó 
0,1679 ha 

0,5736 5.736,0  

716. 449/7 0,0969 969,0 „a” + „b” szőlő 0,4786 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 
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717. 451/2 0,0887 887,0 „a” + „b” szántó 0,2600 ha + „c” szőlő 
0,1926 

0,5413 5.413,0  

718. 451/3 0,1745 1745,0 „a” + „b” szőlő 0,2162 + „c” szántó 
0,1847 ha 

0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

719. 453/2 0,0445 445,0 „a” + „b” szántó 0,1659 + „c” erdő 
0,3651 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

720. 453/3 0,0914 914,0 „a” + „b” szőlő 0,2503 ha 0,3417 3.417,0  

721. 453/4 0,1226 1226,0 „a” + „b” szőlő 0,1831 ha 0,3057 3.057,0  

721. 453/5 0,1193 1193,0 „a” + „b” szőlő 0,4562 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

722. 453/6 0,0468 468,0 „a” + „b” szőlő 0,2409 ha 0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

723. 453/7 0,0950 950,0 „a” + „b” fásított terület 0,4805 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

724. 455/3 0,0525 525,0 „a” + „b” szőlő 0,2712 ha 0,3237 3.237,0  

725. 455/4 0,0241 241,0 „a” + „b” szőlő 0,2996 ha 0,3237 3.237,0  

726. 455/5 0,1111 1111,00 „a” + „b” szántó 0,3151 ha 0,4262 4.262,0  

727. 455/6 0,0177 177,0 „a” + „b” szántó 0,3109 + „c” erdő 
0,2468 ha 

0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

728. 455/7 0,1182 1182,0 „a” + „b” szántó 0,4573 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

729. 455/8 0,1045 1045,0 „a” + „b” szőlő 0,4709 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

730. 455/9 0,0653 653,0 „a” + „b” szántó 0,3483 ha + „c” szőlő 
0,1619 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

731. 455/10 0,0767 767,0 „a” + „b” szőlő 0,2149 + „c” szántó 
0,2838 ha 

0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

732. 455/11 0,0594 594,0 „a” + „b” szőlő 0,5161 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 
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733. 455/12 0,1130 1130,0 „a” + „b” szántó 0,4625 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

734. 455/13 0,1439 1439,0 - 0,1439 1.439,0  

735. 461/2 0,2325 2325,0 „a” + „b” szántó 0,3429 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

736. 461/4 0,4135 4135,0 „a” + „b” szántó 0,1619 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

737. 463/2 0,2434 2434,0 „a” + „b” legelő 0,3321 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

738. 466 0,0349 349,0 „a” + „b” szántó 0,4000 ha 0,4349 4.349,0  

739. 471/2 0,1079 1079,0 - 0,1079 1.079,0  

740. 472/3 0,2116 2116,0 „a” + „b” szántó 0,1873 + „c” szőlő 
0,1794 ha 

0,5783 5.783,0  

741. 472/4 0,4683 4683,0 - 0,4683 4.683,0  

742. 472/5 0,5755 5755,0 - 0,5755 5.755,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

743. 477/2 0,1035 1035,0 „a” + „b” legelő 0,3479 ha 0,4514 4.514,0  

744. 478/2 0,2489 2489,0 „a” + „b” szántó 0,3266 ha 0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

745. 483/2 0,5754 5754,0 - 0,5754 5.754,0 A tanya területe pontosan 1 
hold. 

746. 483/3 0,5035 5035,0 - 0,5035 5.035,0  

747. 483/5 0,1416 1416,0 „a” + „b” szántó 0,4338 ha 0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

748. 503/2 0,1414 1414,0 „a” + „b” szántó 0,2543 ha 0,3957 3.957,0  

749. 503/3 0,0652 652,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3304 ha 0,3956 3.956,0  

750. 503/4 0,0891 891,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3245 ha 0,4136 4.136,0  

751. 503/5 0,0881 881,0 „a” + „b” kert 0,2326 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0749 ha 

0,3956 3.956,0  
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752. 504/2 0,0475 475,0 „a” + „b” szőlő 0,3622 ha 0,4097 4.097,0  

753. 504/3 0,0570 570,0 „a” + „b” szántó 0,3406 ha 0,3976 3.976,0  

754. 504/4 0,1921 1921,0 - 0,1921 1.921,0  

755. 504/5 0,1086 1086,0 - 0,1086 1.086,0  

756. 504/6 0,0602 602,0 „a” + „b” szántó 0,3179 ha 0,3781 3.781,0  

757. 504/7 0,0615 615,0 „a” + „b” szőlő 0,1500 + „c” szántó 
0,1841 ha 

0,3956 3.956,0  

758. 504/8 0,0758 758,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3198 ha 0,3956 3.956,0  

759. 507/2 0,0777 777,0 „a” + „b” szántó 0,3179 ha 0,3956 3.956,0  

760. 507/4 0,1892 1892,0 „a” + „b” szántó 0,3161 ha 0,5053 5.053,0  

761. 507/6 0,1000 1000,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2956 ha 0,3956 3.956,0  

762. 507/8 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3557 ha 0,3957 3.957,0  

763. 507/9 0,1810 1810,0 „a” + „b” kert 0,2147 ha 0,3957 3.957,0  

764. 507/25 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3556 + „c” kert 
2,4130 ha 

2,8086 28.086,0  

765. 508/2 0,0579 579,0 „a” + „b” szántó 0,3377 ha 0,3956 3.956,0  

766. 508/3 0,1403 1403,0 „a” + „b” szántó 0,3161 ha 0,4564 4.564,0  

767. 508/4 0,0524 524,0 „a” + „b” szőlő 0,3433 ha 0,3957 3.957,0  

768. 508/5 0,0816 816,0 „a” + „b” szőlő 0,1709 + „c” szántó 
0,3230 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

769. 508/7 0,0722 722,0 „a” + „b” szántó 0,3234 ha 0,3956 3.956,0  

770. 511/2 0,0594 594,0 „a” + „b” szőlő 0,1612 + „c” szántó 
0,1750 

0,3956 3.956,0  

771. 511/3 0,0756 756,0 „a” + „b” szőlő 0,3201 ha 0,3957 3.957,0  

772. 511/6 0,1295 1295,0 - 0,1295 1.295,0  

773. 511/7 0,0270 270,0 „a” + „b” szántó 0,2410 ha 0,2680 2.680,0  

774. 511/12 0,0356 356,0 „a” + „b” szőlő 0,1640 + „c” 
gyümölcsös 0,1938 ha 

0,3934 3.934,0  

775. 511/15 0,0552 552,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3265 ha 0,3817 3.817,0  
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776. 513/2 0,0587 587,0 „a” + „b” szőlő 0,3370 ha 0,3957 3.957,0  

777. 513/3 0,0522 522,0 „a” + „b” szőlő 0,3434 ha 0,3956 3.956.0  

778. 513/4 0,0579 579,0 „a” + „b” szőlő 0,2823 ha 0,3402 3.402,0  

779. 513/7 0,1133 1133,0 „a” + „b” szántó 0,2823 ha 0,3956 3.956,0  

780. 513/8 0,0713 713,0 „a” + „b” szántó 0,3269 ha 0,3982 3.982,0  

781. 513/9 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,1756 + „c” szőlő 
0,1800 ha 

0,3956 3.956,0  

782. 513/10 0,0729 729,0 „a” + „b” szőlő 0,3407 ha 0,4136 4.136,0  

783. 513/12 0,0779 779,0 „a” + „b” szőlő 0,3796 ha 0,4575 4.575,0  

784. 516/6 0,0827 827,0 „a” + „b” szőlő 0,3129 ha 0,3956 3.956,0  

785. 516/7 0,0646 616,0 „a” + „b” szőlő 0,3311 ha 0,3957 3.957,0  

786. 516/13 0,0412 412,0 „a” + „b” szőlő 0,3638 ha 0,4050 4.050,0  

787. 516/14 0,0301 301,0 „a” + „b” szőlő 0,3260 ha 0,3561 3.561,0  

788. 516/17 0,0885 885,0 „a” + „b” szőlő 0,3071 ha 0,3956 3.956,0  

789. 516/26 0,0875 875,0 „a” + „b” szántó 0,2784 ha 0,3659 3.659,0  

790. 516/27 0,1747 1747,0 „a” + „b” szántó 0,4253 ha 0,6000 6.000,0  

791. 520/2 0,0726 726,0 „a” + „b” szőlő 0,3230 ha 0,3956 3.956,0  

792. 520/3 0,0372 372,0 „a” + „b” szántó 0,4326 ha 0,4698 4.698,0  

793. 520/5 0,0396 396,0 „a” + „b” szőlő 0,3561 ha 0,3957 3.957,0  

794. 520/6 0,0420 420,0 „a” + „b” szőlő 0,3536 ha 0,3956 3.956,0  

795. 520/7 0,0508 508,0 „a” + „b” szőlő 0,3449 ha 0,3957 3.957,0  

796. 520/8 0,1245 1245,0 „a” + „b” szántó 0,2711 ha 0,3956 3.956,0  

797. 521/2 0,0924 924,0 „a” + „b” szántó 0,3033 ha 0,3957 3.957,0  

798. 521/4 0,0669 669,0 „a” + „b” szántó 0,3287 ha 0,3956 3.956,0  

799. 521/5 0,0440 440,0 „a” + „b” szőlő 0,3516 ha 0,3956 3.956,0  

800. 521/6 0,0974 974,0 „a” + „b” szőlő 0,2983 ha 0,3957 3.957,0  

801. 521/7 0,1978 1978,0 - 0,1978 1.978,0  

802. 521/8 0,0393 393,0 „a” + „b” kert 0,3563 ha 0,3956 3.956,0  

803. 521/9 0,0809 809,0 - 0,0809 809,0  
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804. 521/11 0,0361 361,0 „a” + „b” szőlő 0,3598 ha 0,3959 3.959,0  

805. 521/12 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,1902 + „c” szőlő 
0,1655 ha 

0,3957 3.957,0  

806. 521/13 0,0990 990,0 „a” + „b” szántó 0,2966 ha 0,3956 3.956,0  

807. 523/2 0,0402 402,0 „a” + „b” szőlő 0,3555 ha 0,3957 3.957,0  

808. 523/3 0,0603 603,0 „a” + „b” szántó 0,3353 ha 0,3956 3.956,0  

809. 523/4 0,0961 961,0 „a” + „b” szántó 0,2995 ha 0,3956 3.956,0  

810. 523/5 0,0622 622,0 „a” + „b” szőlő 0,3335 ha 0,3957 3.957,0  

811. 523/7 0,0746 746,0 „a” + „b” szőlő 0,3203 ha 0,3949 3.949,0  

812. 523/8 0,0443 443,0 „a” + „b” szőlő 0,3513 ha 0,3956 3.956,0  

813. 524/2 0,1319 1319,0 - 0,1319 1.319,0  

814. 524/4 0,0342 342,0 „a” + b” szántó 0,2909 + „c” 
gyümölcsös 0,0705 ha 

0,3956 3.956,0  

815. 527/2 0,0622 622,0 „a” + „b” szőlő 0,3334 ha 0,3956 3.956,0  

816. 527/4 0,0424 424,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1554 ha 0,1978 1.978,0  

817. 527/6 0,0526 526,0 „a” + „b” legelő 0,3452 ha 0.3978 3.978,0  

818. 527/8 0,0406 406,0 „a” + „b” szőlő 0,1817 ha 0,2223 2.223,0  

819. 527/9 0,0408 408,0 „a” + „b” szántó 0,3603 ha 0,4011 4.011,0  

820. 527/10 0,0693 693,0 „a” + „b” szőlő 0,3264 ha 0,3957 3.957,0  

821. 528/2 0,0836 836,0 „a” + „b” szántó 0,3120 ha 0,3956 3.956,0  

822. 528/3 0,0469 469,0 „a” + „b” szőlő 0,1509 ha 0,1978 1.978,0  

823. 529/6 0,0966 966,0 - 0,0966 966,0  

824. 531/2 0,0609 609,0 „a” + „b” szőlő 0,3347 ha 0,3956 3.956,0  

825. 531/4 0,0433 433,0 „a” + „b” szőlő 0,3495 ha 0,3928 3.928,0  

826. 533/2 0,0521 521,0 „a” + „b” szántó 0,3436 ha 0,3957 3.957,0  

827. 533/3 0,0740 740,0 „a” + „b” szántó 0,3258 ha 0,3998 3.998,0  

828. 533/4 0,0643 643,0 „a” + „b” szántó 0,1672 + „c” szőlő 
0,1646 ha 

0,3961 3.961,0  

829. 533/5 0,0565 565,0 „a” + „b” szőlő 0,3509 ha 0,3779 3.779,0  



MELLÉKLETEK                                                                                                                                     3 .  TANYATELKEK, MAJORSÁGOK 

Csemő község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálat 
 

CATUMINA STUDIO ■ 1082 Budapest, Üllői út 52/a ■ 06 30/817 0297 ■ catumina@catumina.hu 

 225 

830. 533/7 0,0494 494,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3462 ha 0,3956 3.956,0  

831. 533/9 0,1978 1978,0 - 0,1978 1.978,0  

832. 533/12 0,0681 681,0 „a” + „b” kert 0,3276 ha 0,3957 3.957,0  

833. 534/5 0,0694 694,0 „a” + „b” szőlő 0,3263 + „c” szántó 
0,7955 ha 

1,1912 11.912,0  

834. 534/9 0,0581 581,0 „a” + „b” szőlő 0,3375 ha 0,3956 3.956,0  

835. 534/10 0,0409 409,0 „a” + „b” szántó 0,3548 ha 0,3957 3.957,0  

836. 536/8 0,0556 556,0 „a” + „b” szőlő 0,3453 ha 0,4009 4.009,0  

837. 536/11 0,1817 1817,0 - 0,1817 1.817,0  

838. 540/6 0,0823 823,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3701 ha 0,4524 4.524,0  

839. 540/10 0,0630 630,0 „a” + „b” szőlő 0,3892 ha 0,4522 4.522,0  

840. 542/1 0,0979 979,0 „a” + „b” szőlő 0,4140 ha 0,5119 5.119,0  

841. 542/2 0,0449 449,0 „a” + „b” 0,4659 ha 0,5158 5.158,0  

842. 542/3 0,0424 424,0 „a” + „b” szőlő 0,2492 ha 0,2916 2.916,0  

843. 534/3 0,0790 790,0 „a” + „b” szőlő 0,3166 ha 0,3956 3.956,0  

844. 534/13 0,3956 3956,0 - 0,3956 3.956,0  

845. 544/3 0,2385 2385,0 „a” + „b” szántó 0,2125 ha 0,4510 4.510,0  

846. 544/6 0,0640 640,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,4300 ha 0,4940 4.940,0  

847. 544/8 0,0452 452,0 „a” + „b” kert 0,4008 ha 0,4460 4.460,0  

848. 544/26 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1538 ha 0,1938 1.938,0  

849. 546/3 0,0931 931,0 „a” + „b” szántó 0,2935 ha 0,3866 3.866,0  

850. 546/4 0,0468 468,0 „a” + „b” szőlő 0,3674 ha 0,4142 4.142,0  

851. 546/6 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,2882 + „c” szőlő 
0,1572 ha 

0,4854 4.854,0  

852. 548/1 0,0403 403,0 „a” + „b” szántó 0,3553 ha 0,3956 3.956,0  

853. 548/4 0,0880 880,0 „a” + „b” szántó 0,3077 ha 0,3957 3.957,0  

854. 548/5 0,0250 250,0 „a” + „b” szőlő 0,1728 ha 0,1978 1.978,0  

855. 548/8 0,0257 257,0 „a” + „b” szántó 0,3764 0,6334 6.334,0  
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856. 548/9 0,0407 407,0 „a” + „b” szántó 0,1566 + „c” szőlő 
0,1983 ha 

0,3956 3.956,0  

857. 548/11 0,1237 1237,0 „a” + „b” szántó 0,2720 ha 0,3957 3.957,0  

858. 548/12 0,0246 246,0 „a” + „b” szántó 0,3805 ha 0,4045 4.045,0  

859. 548/13 0,0355 355,0 „a” + „b” szántó 0,3506 ha 0,3861 3.861,0  
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A  FÖLDHIVATALI  NYILVÁNTARTÁS SZERINTI KIVETT LAKÓHÁZ,  UDVAR (ZÁRTKERT) 
 

 
 

hrsz. 

kivett lakóház, 
udvar alrészlet 

területe 
egyéb alrészletek 

ingatlan Σ területe 
megjegyzés 

(ha) (m2) (ha) (m2) 
        

1. 802 0,0123 123,0 „a” + „b” kert 0,0985 ha + „c” szőlő 
1,043 ha + „d” kert 0,0726 ha 

0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

2. 803 0,3007 3.007,0  0,3007 3.007,0  

3. 805/2 0,1140 1.140,0  0,1140 1.140,0  

4. 807 0,0731 731,0 „a” + „b” szőlő 0,1500 ha + „c” szántó 
0,3523 ha 

0,5754 5.754,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

5. 808/2 0,0541 541,0  0,0541 541,0  

6. 809 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2920 ha 0,3320 3.320,0  

7. 815 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0930 ha 0,1330 1.330,0  

8. 839 0,0100 100,0 „a” + „b” szántó 0,2334 ha 0,2434 2.434,0  

9. 859/3 0,0341 341,0 „a” + „b” szántó 0,0925 ha 0,1266 1.266,0  

10. 1267 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3760 ha 0,4160 4.160,0  

11. 1269 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3557 ha 0,3957 3.957,0  

12. 1277 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3556 ha 0,3956 3.956,0  

13. 1280 0,0289 289,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3614 ha 0,3903 3.903,0  

14. 1281 0,0400 400,0 „a” + „b” legelő 0,3556 ha 0,3956 3.956,0  

15. 1282 0,0400 400,0 „a” + „b” legelő 0,3556 ha 0,3956 3.956,0  

16. 1283 0,0418 418,0 „a” + „b” kert 0,0509 ha + „c” szőlő 
03030 ha 

0,3957 3.957,0  

17. 1287 0,0378 378,0  0.0378 378,0  

18. 1288 0,0400 400,0 „a” + „b” legelő 0,3557 ha 0,3957 3.957,0  

19. 1289 0,0149 149,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3808/ ha 0,3957 3.957,0  

20. 1293 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3557 ha 0,3957 3.957,0  
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21. 1294/3 0,0215 215,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3741 ha 0,3956 3.956,0  

22. 1298 0,0204 204,0 „a” + „b” szőlő 0,0751 ha + „c” 
gyümölcsös 0,2079 ha 

0,3034 3.034,0  

23. 1299 0,626 626,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0552 ha + „c” 
szőlő 2,786 ha 

0,3964 3.964,0  

24. 1300 0,0247 247,0 „a” + „b” szőlő 0,1792 ha + „c” szántó 
0,1917 ha 

0,3956 3.956,0  

25. 1303/2 0,0180 180,0  0,0180 180,0  

26. 1304 0,0353 353,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0473 ha + „c” 
szántó 0,1523 ha + „d” szőlő 0,1614 ha 

0,3963 3.963,0  

27. 1305 0,0531 531,0 „a” + „b” szőlő 0,2672 ha + „c” kert 
0,0643 ha 

0,3846 3.846,0  

28. 1307 0,0616 616,0 „a” + „b” szőlő 0,0728 ha + „c” szántó 
0,2677 ha 

0,4021 4.021,0  

29. 1308 0,0423 423,0 „a” + „b” szőlő 0,0574 ha + „c” szántó 
0,2963 ha 

0,3960 3.960,0  

30. 1310 0, 343 343,0 „a” + „b” szőlő 0,2386 ha + „c” kert 
0,1197 ha 

0,3926 3.926,0  

31. 1318 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3588 ha 0,3988 3.988,0  

32. 1319 0,0180 180,0  0,0180 180,0  

33. 1320 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,2711 ha 0,3111 3.111,0  

34. 1323 0,0935 935,0 „a” + „b” szántó 0,1540 ha + „c” szántó 
0,1698 ha 

0,4173 4.173,0  

35. 1328 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,1581 ha 0,1981 1.981,0  

36. 1329 0,0209 209,0 „a” + „b” kert 0,0462 ha + „c” szőlő 
0,3282 ha 

0,3953 3.953,0  

37. 1332 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2981 ha 0,3381 3.381,0  

38. 1333 0,0400 400,0 „a” + „b” erdő 0,3599 ha 0,3999 3.999,0  

39. 1334 0,0158 158,0  0,0158 158,0  
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40. 1336 0,0423 423,0 „a” + „b” kert 0,0589 + „c” szőlő 0,1028 
ha 

0,2040 2.040,0  

41. 1338 0,0485 485,0 „a” + „b” szőlő 0,1515 ha + „c” szántó 
0,1944 ha 

0,3944 3.944,0  

42. 1343/2 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,2091 ha 0,2491 2.491,0  

43. 1348 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1578 ha 0,1978 1.978,0  

44. 1350 0,0451 451,0 „a” + „b” szántó 0,1442 ha 0,1893 1.893,0  

45. 1354 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3522 ha 0,3922 3.922,0  

46. 1355 0,0929 929,0 „a” + „b” szántó 0975 ha 0,1904 1.904,0  

47. 1365 0,0190 190,0  0,0190 190,0  

48. 1367 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3615 ha 0,4015 4.015,0  

49. 1370 0,0200 200,0 „a” + „b” kert 0,3024 ha 0,3224 3.224,0  

50. 1375 0,0112 112,0 „a” + „b” kert 0,1200 ha 0,1312 1.312,0  

51. 1380 0,0282 282,0 „a” + „b” szőlő 0, 789 ha + „c” kert 
0,0862 ha 

0,1933 1.933,0  

52. 1388 0,0267 267,0 „a” + „b” szőlő 0,1217 ha 0,1484 1.484,0  

53. 1393 0,0568 568,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1585 ha + „c” 
szőlő 0,2732 ha 

0,4885 4.885,0  

54. 1397 0,0449 449,0 „a” + „b” kert 0,1381 ha + „c” 0,0914 
ha 

0,2744 2.744,0  

55. 1398 0,0390 390,0 „a” + „b” szántó 0,1305 ha 0,1695 1.695,0  

56. 1399 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2114 ha 0,2514 2.514,0  

57. 1407 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2517 ha + „c” kert 
0,0980 ha 

0,3897 3.897,0  

58. 1408 0,0093 93,0 „a” + „b” szőlő 0,2195 ha + „c” szántó 
0,1631 ha 

0,3919 3.919,0  

59. 1415 0,0199 199,0 „a” + „b” szőlő 0,1626 ha + „c” szántó 
0,2807 ha 

0,4632 4.632,0  
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60. 1417 0,0495 495,0 „a” + „b” szőlő 0,0543 ha + „c” 
gyümölcsös 0,1109 ha 

0,2147 2.147,0  

61. 1425/1 0,0187 187,0 „a” + „b” szőlő 0,1759 ha 0,1946 1.946,0  

62. 1426 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3549 ha 0,3949 3.949,0  

63. 1438 0,0410 410,0 „a” + „b” szőlő 0,2881 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0660 ha 

0,3951 3.951,0  

64. 1447 0,0352 352,0 „a” + „b” kert 0,3658 ha 0,4010 4.010,0  

65. 1449 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2480 ha 0,2880 2.880,0  

66. 1456 0,0553 553,0 „a” + „b” szőlő 0,1374 ha + „c” 0,2274 
ha 

0,4201 4.201,0  

67. 1462 0,0409 409,0 „a” + „b” kert 0,1085 ha 0,1494 1.494,0  

68. 1467 0, 406 406,0 „a” + „b” szőlő 0,1641 ha + „c” 
gyümölcsös 0,2540 ha 

0,4587 4.587,0  

69. 1471 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3520 ha 0,3920 3.920,0  

70. 1475 0,0939 939,0 „a” + „b” szőlő 0,1573 ha + „c” szőlő 
0,2268 ha 

0,4780 4.780,0  

71. 1482 0,0812 812,0  0,0812 812,0  

72. 1489 0,0350 350,0 „a” + „b” szőlő,3126 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0563 ha 

0,4039 4.039,0  

73. 1495 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2666 ha 0,3066 3.066,0  

74. 1497 0,0394 394,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0685 ha + „c” 
fásított terület 0,1274 ha + „d” kert 
0,0425 ha + „f” fásított terület 0,1500 
ha 

0,4278 4.278,0  

75. 1513 0,1079 1.079,0  0,1079 1.079,0  

76. 1542 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3422 ha 0.3822 3.822,0  

77. 1550 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,2168 ha 0,2568 2.568,0  

78. 1552 0,0403 403,0 „a” + „b” legelő 0,0686 ha + „c” szántó 
0,2584 ha 

0,3673 3.673,0  
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79. 1553 0,0437 437,0  0,0437 437,0  

80. 1558 0,0142 142,0 „a” + „b” szőlő 0,2399 ha + „c” kert 
0,1325 ha 

0,3866 3.866,0  

81. 1576/1 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,1559 ha 0,1959 1.959,0  

82. 1588 0,1674 1674,0 „a” + „b” kert 0,1483 ha + „c” szőlő 
0,0618 ha 

0,3775 3.775,0  

83. 1601 0,0178 178,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1320 ha + „c” 
szőlő 0,1379 ha 

0.2877 2877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

84. 1609 0,0211 211,0 „a” + „b” szántó 0,1789 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0995 ha + „d” kert 
0,0866 ha 

0,3861 3.861,0  

85. 1614 0, 807 807,0 „a” + „b” kert 1,609 ha + „c” szántó 
0,2253 ha 

0,4669 4.669,0  

86. 1619 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3606 ha 0,4006 4.006,0  

87. 1641 0,0256 256,0 „a” + „b” kert 0,1189 ha + „c” szőlő 
0,1432 ha 

0,2877 2.877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

88. 1664 0,0412 412,0 „a” + „b” szőlő 0,1194 + „c” szántó 
0,2358 ha 

0,3964 3.964,0  

89. 1671 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3391 ha 0,3791 3.791,0  

90. 1674 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0746 ha 0,1146 1.146,0  

91. 1675 0,0419 419,0 „a” + „b” szántó 0,2980 ha + „c” kert 
0,0558 ha 

0,3957 3.957,0  

92. 1676 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,3449 ha 0,3849 3.849,0  

93. 1680 0,0321 321,0 „a” + „b” kert 0,1352 ha 0,1673 1.673,0  

94. 1686 0, 400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,5795 ha 0,6159 6.159,0  

95. 1687/2 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,1296 ha 0,1696 1.696,0  

96. 1688/2 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0919 ha 0,1319 1.319,0  

97. 1689 0,0485 485,0 „a” + „b” szántó 0,3499 ha 0,3984 3.984,0  
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98. 1690 0,0566 566,0 „a” + „b” szőlő 0.1379 ha + „c” szántó 
0,2097 ha 

0,4042 4.042,0  

99. 1691 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3499 ha 0,3899 3.899,0  

100. 1695 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3594 ha 0,3994 3.994,0  

101. 1696 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3962 ha 0,4362 4.362,0  

102. 1698 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,01803 ha 0,2203 2.203,0  

103. 1699 0,0389 389,0 „a” + „b” szőlő 0,1154 ha + „c” szántó 
0,2515 ha 

0,4058 4.058,0  

104. 1707 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3542 ha 0,3942 3.942,0  

105. 1708 0,0281 281,0 „a” + „b” szőlő 0,0864 ha + „c” 
gyümölcsös 0,1887 ha + „d” kert 
0,0911 ha 

0,3943 3.943,0  

106. 1710 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,2623 ha 0,3023 3.023,0  

107. 1714 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3723 0,4123 4.123,0  

108. 1716 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3423 ha 0,3823 3.823,0  

109. 1718 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3505 ha 0,3905 3.905,0  

110. 1720 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3514 ha 0,3914 3.914,0  

111. 1722 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3568 ha 0,3968 3.968,0  

112. 1734 0,0368 368,0 „a” + „b” szőlő 0,1619 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0969 ha + „d” kert 
0,1286 ha 

0,4242 4.242,0  

113. 1738 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,3448 ha 0,3848 3.848,0  

114. 1739 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2564 ha 0,2964 2.964,0  

115. 1747/3 0,0383 383,0 „c” + „a” szántó 0,0561 + „b” 
gyümölcsös 0,2615 ha 

0,6000 6.000,0  

116. 1748 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2417 ha 0,2817 2.817,0  

117. 1753 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,3550 ha 0,3950 3.950,0  

118. 1754 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3451 ha 0,3851 3.851,0  

119. 1757 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3598 ha 0,3998 3.998,0  
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120. 1759 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3482 ha 0,3882 3.882,0  

121. 1762 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1833 ha 0,2233 2.233,0  

122. 1764 0,1192 1192,0 „a” + „b” szőlő 0,1583 ha + „c” szőlő 
0,1682 ha 

0,4457 4.457,0  

123. 1770 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1575 ha 0,1975 1.975,0  

124. 1773 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2301 ha 0,2701 2.701,0  

125. 1778 0,0400 400,0 „a” + „b” erdő 0,3419 ha 0,3819 3.819,0  

126. 1783 0,0802 802,0 - 0,0802 802,0  

127. 1786 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3446 ha 0,3846 3.846,0  

128. 1787 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,3488 ha 0,3888 3.888,0  

129. 1804 0,0492 492,0 „a” + „b” szőlő 0,2506 ha + „c” kert 
0,1081 ha 

0,4079 4.079,0  

130. 1806 0,0470 470,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0503 ha + „c” 
szőlő 0,2050 ha + „d” gyümölcsös 
0,0934 ha 

0,3957 3.957,0  

131. 1808 0,0432 432,0 - 0,0432 432,0  

132. 1810/1 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1702 ha 0,2102 2.102,0  

133. 1818 0,0309 309,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0458 ha + „c” 
szőlő 0,3161 ha 

0,3928 3.928,0  

134. 1824 0,0352 352,0 „a” + „b” szőlő 0,3601 ha 0,3953 3.953,0  

135. 1832 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2432 ha 0,2832 2.832,0  

136. 1833 0,0372 372,0 „a” + „b” szőlő 0,1093 ha + „c” kert 
0,1456 ha 

0,2921 2.921,0  

137. 1836 0,0170 170,0 „a” + „b” szőlő 0,1334 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0465 ha 

0,1969 1.969,0  

138. 1840 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3459 ha 0,3859 3.859,0  

139. 1842 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3484 ha 0,3884 3.884,0  

140. 1850 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3515 ha 0,3915 3.915,0  

141. 1853 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,5429 ha 0,5829 5.829,0  
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142. 1868 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3493 ha 0,3893 3,893,0  

143. 1869 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3561 ha 0,3961 3.961,0  

144. 1871 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3524 ha 0,3924 3.924,0  

145. 1874 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3573 ha 0,3973 3.973,0  

146. 1875 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,3512 ha 0,3912 3.912,0  

147. 1877 0,0209 209,0 „a” + „b” szántó 0,2676 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0967 ha 

0,3852 3.852,0  

148. 1886/1 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1638 ha 0,2038 2.038,0  

149. 1888 0,0175 175,0 „a” + „b” szőlő 0,1370 ha + „c” 
gyümölcsös 0,0983 ha 

0,2528 2.528,0  

150. 1892 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,3519 ha 0,3919 3.919,0  

151. 1895 0,0215 215,0 - 0,0215 215,0  

152. 1898/1 0,0861 861,0 „a” + „b” szőlő 0,1061 ha 0,1922 1.922,0  

153. 1902/1 0,0590 590,0 „a” + „b” szántó 0,0927 ha 0,1517 1.517,0  

154. 1905 0,2077 2077,0 „a” + „b” szántó 0,2397 ha 0,2077 2.077,0  

155. 1910 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3988 ha 0,4388 4.388,0  

156. 1913 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3536 ha 0,3936 3.936,0  

157. 1917 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,3299 ha 0,3699 3.699,0  

158. 1921 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,2203 ha 0,2603 2.603,0  

159. 1922 0,0316 316,0 „a” + „b” kert 0,0468 ha + „c” szőlő 
0,1878 ha 

0,2662 2.662,0  

160. 1925 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1606 ha 0,2006 2.006,0  

161. 1926 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,3137 ha 0,3537 3.537,0  

162. 1929 0,0314 314,0 „a” + „b” szőlő 0,1166 ha 0,1480 1.480,0  

163. 1931 0,0416 416,0 „a” + „b” szőlő 0,1818 ha + „c” 
gyümölcsös 0,1187 ha + „d” szőlő 
0,0804 ha 

0,4225 4.225,0  

164. 1941 0,0967 967,0 - 0,0967 967,0  

165. 1943 0,0800 800,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1041 ha 0,1841 1.841,0  
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166. 1945 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0474 ha 0,0874 874,0  

167. 1946 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0465 ha 0,0865 865,0  

168. 1947 0,0878 878,0 „a” + „b” szántó 0,2847 ha 0,0878 878,0  

169. 1948 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0640 ha 0,1040 1.040,0  

170. 1949 0,0485 485,0 - 0,0485 485,0  

171. 1950 0,0580 580,0 - 0,0580 580,0  

172. 1953 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1483 ha 0,1883 1.883,0  

173. 1955 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1550 ha 0,1950 1.950,0  

174. 1963 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,1573 ha 0,1973 1.973,0  

175. 1964 0,0269 269,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1410 ha + „c” 
szőlő 0,1039 ha + „d” kert 0,0499 ha 

0,3217 3.217,0  

176. 1965 0,0292 292,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,1422 ha + „c” 
szőlő 0,1113 ha 

0,2827 2,827,0  

177. 1968 0,0317 317,0 „a” + „b” szántó 0,2796 ha + „c” kert 0, 
0736 ha 

0,3849 3.849,0  

178. 1971 0,0600 600,0 „a” + „b” kert 0,1472 ha 0,2072 2.072,0  

179. 1976 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2412 ha 0,2812 2.812,0  

180. 1979 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,0830 ha 0,1230 1.230,0  

181. 1987 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,0496 ha 0,0896 896,0  

182. 1988 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,0638 ha 0,1038 1.038,0  

183. 1993 0,0361 361,0 „a” + „b” szántó 0,1730 ha 0,2091 2.091,0  

184. 1998 0,0170 170,0 „a” + „b” szántó 0,2598 ha 0,2768 2.768,0  

185. 2002 0,4187 4187,0 - 0,4187 4.187,0  

186. 2004 0,0531 531,0 „a” + „b” kert 0,1041 ha + „c” szőlő 
0,1306 ha 

0,2878 2.878,0 A tanya területe pontosan ½ 
hold. 

187. 2005/3 0,0400 400,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2006 ha 0,2406 2.406,0  

188. 2006 0,0400 400,0 „a” + „b” szántó 0,1971 ha 0,2371 2.371,0  

189. 2106 0,0679 679,0 - 0,0679 679,0  

190. 2116 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0903 ha 0,1303 1.303,0  
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191. 2117 0,1197 1.197,0 - 0,1197 1.197,0  

192. 2120/1 0,0252 252,0 - 0,0252 252,0  

193. 2126 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0801 ha 0,1201 1.201,0  

194. 2133 0,0159 159,0 „a” + „b” szántó 0,1421 ha 0,1580 1.580,0  

195. 2140 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,1865 ha 0,2265 2.265,0  

196. 2172 0,1377 1.377,0 „a” + „b” szőlő 0,0428 ha + „c” szántó 
0,2591 ha 

0,4396 4.396,0  

197. 2186 0,0730 730,0 - 0,0730 730,0  

198. 2190/1 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,1118 ha 0,1518 1.518,0  

199. 2192 0,0265 265,0 „a” + „b” kert 0, 541 ha 0,0806 806,0  

200. 2207 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0845 ha 0,1245 1.245,0  

201. 2208 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,1202 ha 0,1602 1.602,0  

202. 2212 0,2000 2000,0 - 0,2000 2.000,0  

203. 2214 0,0868 868,0 - 0,0868 868,0  

204. 2221 0,0603 603,0 - 0,0603 603,0  

205. 2232 0,0790 790,0 „a” + „b” kert 0,0731 ha 0,1521 1.521,0  

206. 2247 0,0738 738,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2640 ha + „c” 
szőlő 0,0507 ha 

0,3885 3.885,0  

207. 2263 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2888 ha 0,3288 3.288,0  

208. 2266/1 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,1342 ha 0,1742 1.742,0  

209. 2287/2 0,2033 2033,0 - 0,2033 2.033,0  

210. 2413 0,0227 227,0 „a” + „b” szőlő 0,1301 ha + „c” szántó 
0,1691 ha 

0,3219 3.219,0  

211. 2428 0,1298 1.298,0 „a” + „b” gyümölcsös 0,2580 ha + „c” 
szőlő ,01877 ha 

0,5755 5.755,0 A telek egészének területe 
pontosan 1 hold. 

212. 2461 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2477 ha 0,2877 2,877,0 A telek egészének területe 
pontosan 1/2 hold. 

213. 2465 0,0400 400,0 „a” + „b” szőlő 0,2873 ha 0,3273 3.273,0  

214. 2476 0,0511 511,0 - 0,0511 511,0  
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215. 2490 0,0400 400,0 „a” + „b” kert 0,0407 ha 0,0807 807,0  

216. 2494 0,0292 292,0 „a” + „b” kert 0,1541 ha 0,1833 1.833,0  

217. 2509 0,0787 787,0 - 0,0787 787,0  

218. 2511 0,0521 521,0 - 0,0521 521,0  
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ÖNKORMÁNYZATI  TULAJDON KATASZTER  
 

megnevezés belterület (ha) külterület (ha) összesen(ha) 

    

önkormányzati intézmények 

polgármesteri hivatal 0,5295  0,5295 

iskola 0,6457  0,6457 

óvoda 0,4160  0,4160 

orvosi rendelő 0,2806 0,1103 0,3909 

tájház  0,1286 0,1286 
összesen: 1,8718 (7,7%) 0,2389 (0,1%) 2,1107 (1%) 

    

közművek, infrastruktúra, közszolgáltatás 

vízmű (és átjátszóállomás) 0,3704  0,3704 

szemétlerakó telep  1,5037 1,5037 

szennyvíztelep  0,2866 0,2866 

árok  7,2307 7,2307 

csatorna  5,6389 5,6389 

temető  0,5274 0,5274 

autóbusz állomás  0,1233 0,1233 

dögtér  0,0148 0,0148 

vízállás  1,0782 1,0782 

összesen: 0,3704 (1,5%) 16,4036 (7%) 16,7740 (7%) 

    

közlekedési terület 

út 8,6016 (35%) 128,7536 (55%) 137,3552 (53%) 

    

közterület    

 9,7130 (40%)  9,7130 (4%) 

    
gazdasági területek 

ipartelep  0,7001 0,7001 

gazdasági épület, udvar  0,1275 0,1275 

anyagbánya  6,1443 6,1443 

összesen:  6,9719 (3%) 6,9719 (3%) 

    

ingatlanok 

lakóház, udvar 0,3328  0,3328 

üzlet 0,0073  0,0073 

melléképület, udvar 0,6558  0,6558 

beépítetlen terület 2,7105  2,7105 

tanya  2,1116 2,1116 

szántó  34,6188 34,6188 

erdő  27,2101 27,2101 

rét  15,0230 15,0230 

kert  0,1154 0,1154 

szőlő  1,3619 1,3619 

legelő  0,2267 0,2267 

nádas  0,1743 0,1743 

összesen: 3,7064 (15%) 80,8418 (35%) 84,5482 (33%) 

    

összesen: 24,2632 233,2098 257,4730 
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1. A hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználás 
2. Művelési ágak a földhivatali nyilvántartás alapján 
3. Minőségi osztályok a földhivatali nyilvántartás alapján 
4. Belterületi telkek funkcióvizsgálata 
5. Tanyatelkek elhelyezkedése a földhivatali nyilvántartás alapján 
6. Külterületi kivett lakóházak, udvarok elhelyezkedése a földhivatali 

nyilvántartás alapján 
7. Önkormányzati tulajdonú területek 
8. Közérdekű funkciók elhelyezkedése Csemő közigazgatási területén 
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