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3. MEGBÍZÁS 

 

3.1. Megbízás tárgya (2 db módosítási pont) 

Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.) 94/2020. (VIII.12.) sz. 

határozat alapján megrendelte Nagyhegyes Község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) módosítását 073/43 hrsz.-ú 

ingatlanon állateledel üzemhez kapcsolódóan két ütemben kamionparkoló kialakítása, valamint a 073/94 

hrsz.-ú ingatlanon 9 tonna mennyiséget gyártó száraz hobbiállat-eledel gyárhoz kapcsolódó 

aktárkapacitás bővítés megvalósítása érdekében. 

A módosítás kettő beavatkozási ponton történik, de a módosítások összefüggenek. 

1. módosítás 

Tervezési terület: Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 számú út -

078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út ingatlan által határolt terület. 

A tervezési területen belül ténylegesen érintett ingatlanok 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 

építési övezetbe átsorolása, Az ingatlanok tulajdonosa 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a Kurucz 

Gyula akivel a Nagyhegyesi Takarmány Kft megállapodott. A 073/94 tulajdonosa a Nagyhegyesi 

Takarmány Kft. 

A terület tulajdonosa meglévő állateledel gyártó üzemének gyártási kapacitást növelte új gyártósor 

beszerzésével. A gyártási kapacitás növelése által megnövekedett a telephely tehergépjármű forgalmai 

amit új kamionparkoló kialakításával kerülne csillapításra és ütemezésre. a többlet gyártókapacitás miatt 

megnövekedett a raktározási igény is ami új raktárépület építésével orvosolható. 

A 073/43 hrsz.-ú ingatlanon a főúttal párhuzamosa erdőterület és földgázvezeték található, ezért az 

ingatlan telephely felőli oldala kerül csak átsorolásra gazdasági területbe a többi része változatlan marad. 

Az új területhasználatnak megfelelően telekalakítás válik szükségessé. 

Mivel a fejlesztések már meglévő állateledel gyárhoz kapcsolódnak, a fejlesztés helyhez kötött, csak 

ezen a területen valósítható meg. A módosítás ezt a célt szolgálja. 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 

MEGLÉVŐ 

TAKARMÁNYÜZEM 

RÉSZBEN 

ÁTSOROLANDÓ 

TERÜLET 

ÁTSOROLANDÓ 

TERÜLET 
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A 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja szerint szántó és erdő földrészleteket tartalmaz. Az erdőtérkép 

szerint két gazdasági rendeltetésű erdő található rajza melyet a gázvezeték kettévág. A módosítás során a 

gázvezeték és a 33/D jelű erdőrészlet kerül átsorolásra a 33/C erdőrészlet változatlan marad. 

 

Telephely bejáratáról készült fotó. Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Két elkülönülő erdőterület és közte a gázvezeték nyomvonala.. Forrás: Saját szerkesztés 
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2. módosítás 

1. módosítás során közel 2,2 Ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért szükséges a biológia 

aktivitási érték pótlása. 

A pótlásra egy területen kerül sor 2,7 Ha terjedelemben. 

A 0173/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi művelési ága szántó. A Keleti-főcsatorna keleti partján található és 

jelenleg szántóként használják. A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre 

alkalmatlan rosszminőségű terület. melyek egy korábbi módosításban már gazdasági erdőterületté 

került átsorolásra. Ez a meglévő faállomány kerülne tervezett körülmények közt felbővítése a 

szükséges mértékben a lehetséges területen 

A terület a Nagyhegyesi Takarmány Kft. tulajdonában van. 

 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 
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A módosítás területi szigetszerű fás bokros résszel. Forrás: Saját szerkesztés 

A Képviselő-testület a beruházást megismerte, a módosítási szándékot támogatta. 

 

 

 

 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 

NAGYHEGYES 

. 
1. jelű módosítási pont 

. 

2. jelű módosítási pont 

. 
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A módosítás területi elhelyezkedése tervezési területen belül. Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.2. Adatszolgáltatások 

A településrendezési eszközök módosításához a Megrendelő és Beruházó rendelkezésre bocsátotta a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó 

- földhivatali alaptérképet, 

-  térképmásolatokat, 

- korábbi iratokat. 

 

3.3. Helyszíni szemlézés 

Tervezői helyszíni szemle történt 2020. szeptemberében. A tervezési területről állapotrögzítő fotók 

készültek. A megrendelő képviselője a területre vonatkozóan hatályos településrendezési eszközöket, 

korábbi iratokat adott át. Ismertette a módosítást célját, fejlesztési igényeit. Tájékoztatást nyújtott arról, 

hogy a Képviselő-testület döntött a fejlesztés elhatározásáról és hozzájárul a település 

településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv OTÉK 2012. 

augusztus 6.-án hatályos településrendezési követelményei és jelmagyarázata szerint történő 

módosításához. 

 

 

 

 

1. jelű módosítási pont 

. 

2. jelű módosítási pont 

. 
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3.4.  Fejlesztési szándékkal kapcsolatos dokumentumok 

Indító határozat  Forrás: Önkormányzat 
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3.5. Hatályos településfejlesztési eszközök: 

Nagyhegyes község a 166/2011 (VII.20.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióval 

rendelkezik. 

 

3.6. Hatályos településrendezési eszközök: 

- 4/2013. (I.23.) KT határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás. 

- 1/2013. (I.24.) számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv. 

 

A rendezéssel érintett területekre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök kivonatait a 

tervdokumentáció tartalmazza. 

 

A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között 

megtekinthető. 

 

3.7. Hatályos településkép védelmi eszközök: 

A község 

- 149/2017. (X.18.) Kt. határozattal elfogadott Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyvvel, 

valamint 

- Nagyhegyes község településképének védelméről szóló 23/2017. (X.19.) önk. rendelettel 

rendelkezik. 

 

 

A településrendezési eszközök módosítása az OTÉK 2012. augusztus 6.-i tartalmi követelmények 

szerint, az eljárásrendjét tekintve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. (továbbiakban: Rendelet) 32. § (6) c) szerint tárgyalásos eljárás keretein 

belül történik. A Rendelet 42. § (2) szerint az eljárás a végső szakmai véleményezési szakasz 

kezdeményezésével indul jelen tervdokumentáció alapján. 
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4. ELŐZMÉNYEK, VIZSGÁLATOK 

Nagyhegyes község intenzív gazdaságfejlesztő – előkészítő – tevékenységet folytat évek óta. Ennek 

része a meglévő vállalkozások telephelyi fejlesztésének támogatása és az ipari területek fejlesztése is. 

Ezekkel egyben a munkahelyek létrehozását is biztosítani tudja.  

Nagyhegyes község a 166/2011 (VII.20.) határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval 

rendelkezik. Ebben a magas feldolgozó szintű ipar vertikum jelenlét erősségnek, fejlesztését 

lehetőségnek, jó alapnak tekinti a rájuk épülő kis- és középvállalkozói bedolgozó ipar fejlődésére. 

A dokumentációban a településszerkezet fejlesztésének céljai között szerepel a város földrajzi 

pozíciójából, térségi szerepköréből adódó új gazdasági funkciók befogadása. Ennek megfelelően 

az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a településen működő vállalkozókat megtartsa, 

sőt újabbakat vonzzon a településre. A vállalkozók igényeinek kielégítéséért sokat tehetnek az 

önkormányzatok, például vállalkozás fejlesztésre alkalmas terület biztosítása (kijelölése) a város 

közigazgatási területén. A vállalkozások telephelyválasztásakor nagymértékben a következő igények 

játszanak szerepet: 

- (teljes) infrastruktúra, 

- (jó közúti) elérhetőség, 

- (képzett) helyi munkaerő, 

- anyagi támogatás az önkormányzattól, 

- (kedvező) telekárak stb. 

Ezen kedvező feltételek döntően jellemzőek a fejlesztésre szánt területekre. 

 

Nagyhegyes község a településrendezéssel kapcsolatos feladatait – többek között - a jóváhagyott 

településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv) alkalmazásával látja el, illetve szükség szerint módosítja azt. 
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5. A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLET (TERVEZÉSI TERÜLET) 

BEMUTATÁSA 

1. módosítás 
Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 

számú út -078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út által határolt területen belül, 

073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása. 

 

5.1.1. Rendezés alá vont terület (tervezési terület) lehatárolása és bemutatása 

 

 

Módosítási terület településen belüli helye.  Forrás: Google Earth 
 

A rendezés alá vont terület a településközponttól dél-keltre a  3321 sz út keleti oldalán található 

Rendezés alá vont terület (tervezési terület): Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú 

Pece ér – 3321 számú út -078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út által határolt területen belül, 073/43 hrsz és 

073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása. 
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Módosítási terület. Forrás: Google Earth 

 

Módosítási terület alaptérképe. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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5.1.2. A vizsgált telkek főbb adatai: 

- 073/43. hrsz.:  

„a” alrészlet területe: 5867  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: szántó (tulajdonos: Magántulajdon); 

„b” alrészlet területe: 13501  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: erdő (tulajdonos: Magántulajdon); 

összes terület: 19368  m
2
 

- 073/94. hrsz. területe: 10012  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: szántó (tulajdonos: Magántulajdon); 

 

Ingatlanok megközelítése meglévő aszfalt vagy föld borítású közútról történik. 

A település közintézményi a tervezési területtől távolabb találhatóak. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása védelmi erdő és szántó. A területen jelenleg a 

Nagyhegyesi Takarmány Kft és Nagyhegyesi állattenyésztő Kft. telephelyi találhatóak. A telep fő 

funkciója állateledel gyártás. A cég a gyártósorának bővítette mely a 077/9 hrsz-ú ingatlanon valósult 

meg. A megnövekedett gyártói kapacitás új raktárépület kialakítást teszi szükségessé melynek a 

meglévő gyártócsarnokhoz szükséges kapcsolódnia további szükséges munkafolyamatok (pl.: 

csomagolás) elvégzése miatt, így technológiailag helye kötött. A raktárkapcitás bővítése a 073/9 hrsz.-ú 

ingatlanon valósulna meg 

A telephelynek meglévő közútkapcsolata van a 3321 sz Balamzújváros-Hajdúszoboszló összekötő út 9 

km 731 m szelvényénél. 

Célszerű a telephely mérete miatt telephelyre bejutó kamionok számának korlátozása. Az alapanyagot és 

készterméket szállító kamionok nem tartózkodhatnak a közlekedési területen, ezért a bekötő út északi 

oldalán található 073/43 hrsz.-ú ingatlan telephelyhez közeli része, valamit az egyébként is 

beépíthetetlen gázvezeték és védőterülete kerülne átsorolásra gazdasági területté, hogy azon 

kamionparkoló kerüljön kialakításra. A terület azért kerül gazdasági terület felhasználásba, hogy a 

későbbi telekalakítások során biztosítani tudja a meglévő telephely bővítést, noha a területen épület csak 

korlátozottan lesz elhelyezhető. 

 

Kamionparkoló vázlat terve Forrás: Önkormányzat 
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Telephely légifotója. Forrás: Önkormányzat 

Mivel a konkrét területen elhelyezendő épületek tervezése még nem történt meg, ezért a várható 

környezeti hatások csak becsülhetőek. Jó kiindulási alap lehet a meglévő gyár, ami a lakóterületeken 

nem jelent zavaró hatást. A kiszolgáláshoz szükséges közút csatlakozás biztosított, úgy hogy a várhatóan  

megnövekedő tehergépjármű forgalom a település számára nem jelet többlet terhelést, mivel közvetlenül 

a 3321 sz közútra történik a forgalom kibocsájtása. 

 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület egy darab 

régészeti lelőhely érinti.  

Világörökségi terület a tervezési területet nem érinti. 

 

5.1.3. A területre vonatkozó meglévő közművek bemutatása 

A közmű térképen és a szabályozási terven jelölt 073/43 hrsz.-ú ingatlanon jelölt gázvezeték 

nyomvonala jentősen eltér. A nyomvonal pontosítása szükséges. 
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Tervezési terület  közművesztettségét ábrázoló összközműves térkép. Forrás: E-közmű 
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5.1.4..  A területre vonatkozó hatályos településszerkezeti terv kivonat 

 
     Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A hatályos településszerkezeti tervhez képest a meglévő egyéb ipari gazdasági terület mind déli, mind 

nyugati irányban bővítésre kerül. 

Déli irányban általános mezőgazdasági, míg nyugati irányban védelmi erdő terület kerül átsorolásra 

 

Tervezett változások bemutatása. Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti indokok miatt településszerkezeti terv módosítása szükséges. 

5.1.5.  Változások részletes ismertetése 

A Nagyhegyesi Takarmány Kft. (4064 Nagyhegyes, Szoboszlói útfél 077/9) ügyvezetője azzal a kéréssel 

fordult az önkormányzathoz, hogy a 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe 

kerüljenek átsorolásra. Az ingatlanok tulajdonosa 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a Kurucz Gyula 

akivel a Nagyhegyesi Takarmány Kft megállapodott. A 073/94 tulajdonosa a Nagyhegyesi Takarmány 

Kft. 

A terület tulajdonosa meglévő állateledel gyártó üzemének gyártási kapacitást növelte új gyártósor 

beszerzésével. A gyártási kapacitás növelése által megnövekedett a telephely tehergépjármű forgalmai 

amit új kamionparkoló kialakításával kerülne csillapításra és ütemezésre. a többlet gyártókapacitás miatt 

megnövekedett a raktározási igény is ami új raktárépület építésével orvosolható. 

Má→Gipe 

. 

Ev→Gipe 

. 
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5.1.6.  A területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv kivonat 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az agyagbánya helyén Má mezőgazdasági általános és Ev védelmi helyett Gipe-1 egyéb ipari gazdasági 

építési övezet kijelölése szükséges. 

A 073/43 ingatlan nem teljes egészében kerül átsorolásra. a Gipe-1 terület határa a gázvezeték 

nyomvonalának pontosítása után kerül meghatározása. A visszamaradó terület továbbra is Ev védelmi 

erdő besorolás kap. 

Hatályos HÉSZ gazdasági Gipe-1 építési övezetre vonatkozó kivonata 

 

 

A már meglévő építési övezet előírásai megfelelőek, ezért a HÉSZ módosítása nem szükséges, de 

szabályozási terv módosítása szükséges. 
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5.1.7. Tájrendezési alátámasztó szakági munkarész 

 

A tájrendezés a rendezett, emberhez és az élővilághoz egyaránt megfelelő táj kialakítására törekszik, 

azonban szükségszerűen teret ad településfejlesztésnek is. A hatályos településrendezési eszközökhöz 

meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé, mivel a módosítások csak 

beépítésre szánt területen belüli ingatlanokat érintenek. 

A tervezési területen belül NATURA 2000 különleges természet megőrzési területek, NATURA 2000 

különleges madárvédelmi területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat, Ex lege védett területek nem találhatók.  

 

Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR) 
 
 

A módosítások nyilvántartott erdőterület érintenek. 

 

A tervevezési területen belül a 33/C és 33/D jelű erdőterületek találhatóak, melyek gazdasági 

erdőterületként vannak nyilvántartva. A módosítás során a 33/D erdőrészlet kerül átsorolásra gazdasági 

területté. A 33/C jelű erdőrészlet továbbra is védelmi célú erdőként fog a rendezési tervben szerepelni. 
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Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis 

5.1.8. Környezetalakítási alátámasztó szakági munkarész 

A tervezési területen belül műemlék, műemléki környezet, védett épület nem található, a tényleges 

módosítások ezeket nem érintik. A módosítás nem érinti a világörökségi területet. 

A módosítás kapcsán régészeti lelőhely van a tervezési területen belül. A régészeti lelőhely a tervezett 

településrendezési eszközökön felvezetésre került.  

A tervezett módosítások nem vetnek fel környezetalakítási módosításokat, ezért a hatályos 

településrendezési eszközökhöz meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált 

szükségessé. 



 
 

24 
 

 

Terület körül található régészeti lelőhelyek (narancssárga színezés). Forrás: Adatszolgáltatás 

5.1.9 Közlekedési alátámasztó szakági munkarész 

A telephelynek meglévő közútkapcsolata van a 3321 sz Balamzújváros-Hajdúszoboszló összekötő út 9 

km 731 m szelvényénél, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített alátámasztó szakági 

munkarész módosítása nem vált szükségessé. 

5.1.10. Közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) alátámasztó szakági munkarész 

A terület bővítés során a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan többlet közművesítés igény nem 

jelentkezik. A meglévő közművesítés megfelelő, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz 

készített alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 

 

5.1.11. Hírközlési (távközlés, műsorszórás) alátámasztó szakági munkarész 

A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok a fejlesztések kapcsán 

felmerülő igényeket is ki tudják elégíteni, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített 

alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 
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5.1.12. A módosítások településkép-védelemmel való összhang vizsgálata 

A község 

- 149/2017. (X.18.) Kt. határozattal elfogadott Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyvvel, 

valamint 

- Nagyhegyes község településképének védelméről szóló 23/2017. (X.19.) önk. rendelettel 

rendelkezik. 

 

Országosan, helyileg védett épület nem található a módosítással érintett területeken, és annak 

környezetében sem. Legközelebbi védett épület a fejlesztési területtől távolabb, a város belterületén 

található. 

A Településképi arculati kézikönyv (TAK) az alábbiakat ismerteti a fejlesztéssel érintett területre 

vonatkozóan: 

Ipari gazdasági területekre a TAK külterület és egyéb terüelt címszó altt tet javaslatokat. Az épületek 

tervezése során az ajánlások átgondolandók. 

 

A fejlesztési elhatározások a településképi arculati kézikönyv megállapításaival összhangban vannak, 

mivel a tervezett módosítás a TAK figyelembevételével valósul meg. 

 

A Településképvédelmi rendelet (TKR) az alábbiakról rendelkezik a fejlesztéssel érintett területre 

vonatkozóan: 

A TKR a területet településképi szempontból nem meghatározó területbe sorolta, külterület és egyéb 

terület - településképi szempontból egyéb terület., melyre előírások ne kerültek meghatározásra. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a fejlesztési elhatározás a településképvédelmi rendelettel nem 

ellentétes. A településképi rendelet előírásait a konkrét épületek tervezésekor be kell tartani! 
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2. módosítás Nagyhegyes, 0173/4 hsz-ú terület. 

 

5.2.1. Rendezés alá vont terület (tervezési terület) lehatárolása és bemutatása 

 

Módosítási terület településen belüli helye.  Forrás: Google Earth 
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1. módosítás során közel 2,2 Ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért szükséges a biológia 

aktivitási érték pótlása. 

A pótlásra egy területen kerül sor, 2,7 Ha kiterjedésben. 

A 0173/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi művelési ága szántó. A Keleti-főcsatornával párhuzamosan 

Nagyhegyes déli igazgatási határán található terület. 

A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre alkalmatlan rosszminőségű terület. Ezen 

belső területrész korábbi módosítás során már 3,2 Ha terület átsorolásra került gazdasági erdő terület 

felhasználásba. A mostani módosítás során ez a terület kerül a szükséges mértékben növelésre. 

A terület közepén mezőgazdasági művelésre nem alkalmas terület található (földhivatali térkép nem 

ábrázolja). 

A terület a Nagyhegyesi Takarmány Kft. tulajdonában van. 

Módosítási terület alaptérképe és térképmásolata. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

5.2.2. A vizsgált telkek főbb adatai: 

- 0173/4. hrsz.: területe: 168614 m
2
, jelenleg művelési ág szerint: szántó, (tulajdonos: magántulajdon). 

 

A terület jelenleg szántóként használt. Mivel a terület egy része viszonylag rosszabb minőségű (Sz3, 

Sz4) szántó terület ezért az tulajdonos felajánlotta a 1. számú módosítás során kieső biológia aktivitási 

érték pótlására a területet. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, és 

részben Eg-1 gazdasági erdő övezet. 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület régészeti 

lelőhely nem érinti.  

Világörökségi terület a tervezési területet nem érinti. 
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5.2.3..  A területre vonatkozó hatályos településszerkezeti terv kivonat 

 
     Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

A hatályos településszerkezeti tervhez képest a meglévő általános mezőgazdasági terület – szántó övezet 

részleges , átsorolása szükséges Eg-1 gazdasági erdő övezetbe. 

 

 

Tervezett változások bemutatása. Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti indokok miatt településszerkezeti terv módosítása szükséges. 

5.2.4.  Változások részletes ismertetése 

A terület jelenleg szántóként használt. Mivel a terület egy része viszonylag rosszabb minőségű (Sz3, 

Sz4) szántó terület ezért az tulajdonos felajánlotta a 1. számú módosítás során kieső biológia aktivitási 

érték pótlására a területet. 

A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre alkalmatlan rosszminőségű terület. Ezen 

belső területrész valamint a Keleti-főcsatornával párhuzamos telekrész kerülne gazdasági erdő 

besorolásra. 

 

  

Má-1→Eg-1 

. 
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5.2.5.  A területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv kivonat 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, és 

Eg-1 gazdasági erdő övezet. A Má-1 általános mezőgazdasági terület kerül átorrolásra Eg-1 gazdasági 

erdő övezetbe a szükséges mértékben 
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A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre alkalmatlan rosszminőségű terület. Ezen 

belső területrész kerülne gazdasági erdő besorolásra mintegy 4 Ha területen. 

 

Hatályos HÉSZ Mák-1 korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó kivonata 
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Hatályos HÉSZ Eg-1 korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó kivonata 

 

A már meglévő övezet előírásai megfelelőek, ezért a HÉSZ módosítása nem szükséges, de szabályozási 

terv módosítása szükséges. 
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5.2.6. Tájrendezési alátámasztó szakági munkarész 
 

A tájrendezés a rendezett, emberhez és az élővilághoz egyaránt megfelelő táj kialakítására törekszik, 

azonban szükségszerűen teret ad településfejlesztésnek is. A hatályos településrendezési eszközökhöz 

meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé, mivel a módosítások csak 

beépítésre szánt területen belüli ingatlanokat érintenek. 

A tervezési területen belül NATURA 2000 különleges természetmegőrzési területek, NATURA 2000 

különleges madárvédelmi területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat, Ex lege védett területek nem találhatók.  

 
 

Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR) 
 

Az adatszolgáltatás szerint a tervezési területet részben érinti ökológiai hálózat, ökológiai folyosó 

övezete. A tényleges módosítás (erdő kijelölés) nem érinti az ökológia hálózati elemet. 
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A módosítás nyilvántartott erdőterület nem érintenek. 

 
 

Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis 
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5.2.7. Környezetalakítási alátámasztó szakági munkarész 

A tervezési területen belül műemlék, műemléki környezet, védett épület nem található, a tényleges 

módosítások ezeket nem érintik. A módosítás nem érinti a világörökségi területet. 

A módosítás kapcsán régészeti lelőhely nincs a tervezési területen belül.  

A tervezett módosítások nem vetnek fel környezetalakítási módosításokat, ezért a hatályos 

településrendezési eszközökhöz meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált 

szükségessé. 

 

Terület körül található régészeti lelőhelyek (narancssárga színezés). Forrás: Adatszolgáltatás 

5.2.8. Közlekedési alátámasztó szakági munkarész 

A terület aszfaltozott úton megközelíthető, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített 

alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé 

5.2.9. Közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) alátámasztó szakági munkarész 

Mivel épület nem létesíthető, közművesítés nem szükséges, ezért a hatályos településrendezési 

eszközökhöz készített alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 

A terület kelti oldalán valamit a középső részen nagyfeszültségű távvezeték található (szabáyozási 

terven jelölt helyen). Az erdősítés során a távvezetékek védőtávolsága betartandó, abba fa nem 

telepíthető. 

5.2.10. Hírközlési (távközlés, műsorszórás) alátámasztó szakági munkarész 

A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok a fejlesztések kapcsán 

felmerülő igényeket is ki tudják elégíteni, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített 

alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 
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6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, JAVASLAT A SZABÁLYOZÁS 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

1. módosítás 
Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 

számú út -078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út által határolt területen belül, 

073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása. 

Tervezési terület: Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 számú út -

078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út ingatlan által határolt terület. 

A tervezési területen belül ténylegesen érintett ingatlanok 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 

építési övezetbe átsorolása, Az ingatlanok tulajdonosa 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a Kurucz 

Gyula akivel a Nagyhegyesi Takarmány Kft megállapodott. A 073/94 tulajdonosa a Nagyhegyesi 

Takarmány Kft. 

A terület tulajdonosa meglévő állateledel gyártó üzemének gyártási kapacitást növelte új gyártósor 

beszerzésével. A gyártási kapacitás növelése által megnövekedett a telephely tehergépjármű forgalmai 

amit új kamionparkoló kialakításával kerülne csillapításra és ütemezésre. a többlet gyártókapacitás miatt 

megnövekedett a raktározási igény is ami új raktárépület építésével orvosolható. 

A 073/43 hrsz.-ú ingatlanon a főúttal párhuzamosa erdőterület és földgázvezeték található, ezért az 

ingatlan telephely felőli oldala kerül csak átsorolásra gazdasági területbe a többi része változatlan marad. 

Az új területhasználatnak megfelelően telekalakítás válik szükségessé. 

 

Az építési szabályozásban az építési övezet szabályozásának megtartásával, biztosítható az építés 

feltételeit.  

Javasolt területfelhasználás: egyéb ipari gazdasági terület (Gipe-1) 

 
Tervezett szerkezeti terv Forrás: Saját szerkesztés 
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Tervezett szabályozási terv Forrás: Saját szerkesztés 
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2. módosítás Nagyhegyes, 0173/4 hsz-ú terület. 

 
A 0173/4 hrsz-ú ingatlan a településrendezési terv készítésének idején szántó művelési ággal 

rendelkeztek és mezőgazdasági általános területként kerültek rögzítésre. Korábbi módosítás során 3,2 

3,2 Ha terület gazdasági erdőként került besorolásra, ez a terüelt kerül 2,7 Ha bővítésre. 

A terület jelenleg szántóként használt. Mivel a terület egy része viszonylag rosszabb minőségű (Sz3, 

Sz4) szántó terület ezért az tulajdonos felajánlotta a 1. számú módosítás során kieső biológia aktivitási 

érték pótlására a területet. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, és 

Eg-1 gazdasági erdő övezet. További Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, kerül 

részlegesen Eg-1 gazdasági erdő övezet besorolásra. 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület régészeti 

lelőhely nem érinti. 

A biológia aktivitási érték pótlása miatt a területből 2,7 Ha terület gazdasági erdőként kerül besorolásra. 

 
Tervezett szerkezeti terv Forrás: Saját szerkesztés 
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Tervezett szabályozási terv Forrás: Saját szerkesztés 
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7. TERÜLETRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -RENDEZÉSI, 

VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI ELŐZMÉNYEK 

7.1. Területrendezési tervek  

 

Figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek: 

- a 2018. évi CXXXIX. törvénnyel jóváhagyott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről (MoTrT) és 

- a 3/2020. (VI. 29.) HBM Önkormányzat közgyűlésének rendeletével jóváhagyott Hajdú-Bihar 

Megye Területrendezési terv (MTrT). 

Település közigazgatási területére vonatkozó kivonat 

az MoTrt szerkezeti tervéből, jelmagyarázattal: 

 

 

1. 

tel

ep 

. 

2. 

tel

ep 

. 
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Megállapítható, hogy a 1. módosítási pont területe települési térséghez közvetlenül csatlakozó 

mezőgazdasági térség. 2. módosítási pont területe Mezőgazdasági térség része. 

 

1. módosítás: 

Ország szerkezeti terve szerint: mezőgazdasági térség. 

Nem része ökológiai hálózat övezetének. 

Nem kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete. 

Nem erdő övezet része. 

Világörökségi terület által érintett település. 

Nem érintett honvédelmi és katonai célú övezettel. 

2. módosítás: 

Ország szerkezeti terve szerint: Mezőgazdasági térség. 

Nem része ökológiai hálózat övezetének. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezet része. 

Nem erdő övezet része. 

Világörökségi terület által érintett település. 

Nem érintett honvédelmi és katonai célú övezettel. 
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Település közigazgatási területére vonatkozó kivonat Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéből, 

jelmagyarázattal: 

 

Jelmagyarázat 

1. 

tel

ep 

. 
2. 

tel

ep 

. 
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Megállapítható, hogy a 1. módosítási pont területe Mezőgazdasági térség része. 

2. módosítási pont területe Mezőgazdasági térség része. 

 

A tervezett módosítás nincs hatással és nem is irányul a 4/1-9. és 4/11. mellékletekben szereplő 

országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemei és egyedi építményei, valamint a 4/10. melléklet 

1. pontjában szereplő VTT-tározók meghatározására, kijelölésére! 

 

 

A településrendezési eszközök tervezett módosítása megfelel a 2018. évi CXXXIX. tv.  

előírásainak, továbbá a HB Megyei Területrendezési Terv terület-felhasználási, szerkezeti és 

övezeti előírásainak, nem ellentétes annak területrendezési térségi ajánlásaival. 
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A 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § előírásainak teljesülésére vonatkozó nyilatkozat 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 

beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:  
 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

Igen, mivel mezőgazdasági térségen belül helyezkedik el, de csatlakozik a meglévő települési 

területhez. 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

Nem okozza, mivel a település belterületéhez csatlakozik. 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 

szerinti barnamezős terület. 

A módosítási terület meglévő jó közlekedési kapcsolatai és településszerkezetben elfoglalt helyzete 

miatt jelenleg alulhasznosított. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 

szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 

aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

A módosítás meglévő aluhasznosított terület igénybevételére vonatkozik. A tervezett rendeltetés 

szerinti fejlesztés más helyen történő megvalósítása aránytalanul nagy terhet jelentene a 

beruházónak. 

 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 

megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 

lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – 

kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 

adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra 

alkalmas más területén kell kijelölni. 

A telken belül, illetve a telekkel kapcsolatban lévő területen zöldterületet vagy védőerdőt kijelölni 

technológiai okok miatt nem lehetséges. A tervdokumentációban kidolgozásra került a 9/2007. 

(IV.3.) ÖTM rendelet által előírt biológiai aktivitásérték számítás és számítás által szükséges 

pótlásról a tervezői intézkedés megtörtént. A 0173/4 hrsz.-ú területeken erdő került kijelölésre. 
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8.  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV BIOLÓGIAI 

AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNY 
 

A Város településrendezési eszközeinek  

- Az 1. jelű módosítási területre vonatkozó módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével is együtt 

jár. Az Étv. 7. § (3) b) értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a 

település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez 

képest nem csökkenhet. 

 

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet (továbbiakban: 

ÖTM rendelet) 1/A. § szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell 

igazolni. 

 

A biológiai aktivitásérték számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték megállapításához 

az ÖTM rendelet 3. § b) bekezdése szerint a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási egység 

besorolásai lettek alkalmazva. 

 

A módosításhoz tartozó biológiai aktivitásérték számítás 

 

Rövidítések: 

BAÉ  biológiai aktivitásérték  

BAÉ M biológiai aktivitásérték mutató (pont/hektár) 

 
 

Mód. ter változtatás előtti BAÉ változtatás utáni BAÉ BAÉ 

különbség terüeltfelhaszn

álás 

BA

É 

M 

Ter. 

(ha. 

m
2
) 

BAÉ terüeltfelhaszn

álás 

BA

É 

M 

Ter. 

(ha. 

m
2
) 

BAÉ 

1. 

módosítási 

terület 

073/94 hrsz. 

szántó 

3,2 1,0012 3,2038 Gipe-1 ipari 

terület 

0,4 1,0012 0,4004  

 073/43 hrsz. 

védelmi erdő 

9 1,3331 11,997

9 

Gipe-1 ipari 

terület 

0,4 1,3331 0,5332  

 szántó 3,2 0,202 0,6464 gazdasági erdő 9 0,202 1,818  

2. 

módosítási 

terület 

0173/4 hrsz. 

szántó 

3,2 2,6 8,32 0173/4 hrsz. 

gazdasági erdő 

9 2,6 23,4  

 Mind össz.:  5,1363 24,168   5,1363 26,152 +1,984 

 

 

A fenti számítás alapján a biológiai aktivitásérték pótlás településen belül megvalósítható. 

A módosítás összesen +1,984 biológiai aktivitásérték pont növekedést eredményez, így a település 

biológiai aktivitásértéke a változtatás előtti értékhez képest nem csökken, a terv az Étv. vonatkozó 

előírásának megfelel.  
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9. A JAVASOLT VÁLTOZÁS (MÓDOSÍTÁS) KÖRNYEZETI HATÁSAI, 

ÉS A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS ELDÖNTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS 

9.1. A javasolt változás (módosítás) környezeti hatásai 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1 § 

rendelkezik arról, hogy mely esetekben kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása, továbbá arról is, 

hogy a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti 

vizsgálat szükségessége a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési 

szabályzatnál és azok módosítása esetén. A Korm. rendelet rendelkezik arról is, hogy a terv, illetve 

program kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve 

program beletartozik-e a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe. 

Környezeti hatások táblázatos összefoglalója: 

 

Környezeti elemek 

melyekre a módosítás 

hatással lehet 

1.jelű módosítás 2.jelű módosítás 

zaj, rezgés +1 0 

levegő 0 0 

víz 0 0 

föld 0 0 

élővilág 0 +1 

táj 0 0 

ember, társadalom +1 0 

település +1 +1 

településökológia 0 0 

 

Jelmagyarázat: 

+2 igen kedvező környezeti 

hatás változás 

+1 kedvező környezeti hatás 

változás 

0 nincs környezeti hatás 

változás 

-1 kismértékű kedvezőtlen 

környezeti hatás változás 
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Módosítás tárgya 

 

A módosítás környezeti hatásainak összefoglaló 

értékelése 

1. sz. módosítás A fejlesztés fizikai elhelyezése miatt a településen 

zavaró hatássál nem fog rendelkezni. Meglévő 

gazdasági területek közzé integrálódik. 

2. sz. módosítás Az erdőterület kijelölése a település 

szempontjából nem jár semmilyen káros hatással. 

 

9.2. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján a várható környezeti hatás eldöntéséhez 

kapcsolódó tájékoztatás: 

Tervezési feladat (terv, illetve program címe, típusa, tartalma, tervezési terület):  

Nagyhegyes község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

módosítása. 

1. módosítás: A 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása, beruházás 

megvalósíthatóságának biztosítása érdekében, új beépítésre szánt terület kijelölése. 

2. módosítás: A 0173/4 hrsz ingatlan részbeni átsorolása gazdasági erdő övezetbe, biológiai aktivitási 

érték pótlás érdekében. 

 

 

A terv, illetve a program célja: 

Módosítás kapcsán a helyhez kötött vállalkozás fejlesztés a cél.  

A módosítások lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért jelentősége:  

A fejlesztési célok elérése érdekében a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírás, 

valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítása szükséges, az 5.2. pontban 

részletezettek szerint. A módosítások az eredeti terv célját érdemben nem változtatják meg. 

A beruházások egyébként a hatályos helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben még nem 

szerepelhettek, hiszen azok az EU előző 2007-2014-es programozási-pénzügyi időszakhoz készültek. A 

HÉSZ módosításával a jelenlegi Programozási időszak fejlesztéseinek lehívását teszi lehetővé. 

 

2/2005. (I.11.) Korm.rendelet 2. sz. mellékletében foglalt szempontokra adott tervezői válaszok: 

1. a terv, illetve program milyen mértékben 

a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, 

jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, 

helyére, elosztására vonatkozóan; 

A terv lehetőséget teremt a meglévő valós használtok feltüntetésére és vállalkozásfejlesztésre úgy, hogy 

szabályozott keretet szab a településrendezési eszközökben. 

b) befolyásol más tervet vagy programot – ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből 

következik –, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon 

hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 

Nem befolyásol más tervet vagy programot, a megyei területrendezési tervvel nem ellentétes. 

 

 

c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható 

fejlődés elősegítésére; 

Nem jelentős.  
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d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak; 

Nem vonatkozik. 

 

e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, 

vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása 

szempontjából. 

Nem releváns. 

 

2. A várható környezeti hatások 

a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján; 

Visszafordíthatatlan környezeti hatás nem keletkezik. 

 

b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást; 

Nem várható egymással összeadódó, felerősítő hatások. 

 

c) az országhatáron átterjednek; 

Az országhatáron átterjedő hatással nem kell számolni. 

d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre 

kockázatot jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.); 

Emberi egészségre, környezetre kockázatot jelentő hatással nem kell számolni. 

 

e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát 

tekintve); 

Területi kiterjedés a lehatárolt tömbökre terjed ki. 

 

f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi 

szintű védettséget élveznek; 

A módosítások a városban található természeti értékekben, a védett területekben és a védettségre 

tervezett területekben nem okoznak változást, azokra ráhatásuk nincs. 

 

g) feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik 

elő; 

A tervezett módosításoknak környezeti konfliktusokat kiváltó hatása nem várható. 

 

h) miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett 

területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a 

védett területek állapotromlása következik be. 

Ilyen hatás nem várható. 
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3. A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert 

a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges; 

Nem különlegesek. 

 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó 

igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van; 

Nincs. Környezetvédelmi határértéket meghaladó igénybevétel, kibocsátás nem keletkezik. 

 

c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági 

termesztés, termelés, sűrűn beépített terület stb.). 

Intenzitás növekedés nem várható. 

 

Összességében megállapítható, hogy a módosítás szerinti fejlesztések megvalósulása a tervszerű 

kidolgozás esetén nem jelenthet negatív környezeti hatást sem helyi szinten, sem országhatáron 

átterjedően. 
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9.3. Tematika 

 

Az Önkormányzat a környezeti vizsgálat eseti eldöntéséhez kéri a környezet védelméért felelős 

(közigazgatási) szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntéséről és 

szükség esetén a mellékelt tematikáról. 

 

Tematika 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma 

1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására 

1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 

véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az 

indokok összefoglalása; 

1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, 

nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. 

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid 

ismertetése: 

2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti 

értékelés készítése szempontjából fontos részeket; 

2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal; 

2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása. 

3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, 

következményeinek feltárása 

3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns 

nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal; 

3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve 

programban; 

3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) 

céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból; 

3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő 

elemeinek ismertetése; 

3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a 

terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása 

valószínűleg jelentősen befolyásol, 

3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség), 

3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv, 

illetve program nem valósulna meg; 

3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó 

tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését 

jelentik, 
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3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett 

módon környezeti következménnyel járhatnak; 

3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program 

megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése: 

3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel: 

3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi 

részeként az építészeti és régészeti örökségre), 

3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 

klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 

3.6.1.3. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, 

gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata 

feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra; 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 

3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, 

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére 

vagy korlátozására, 

3.6.2.3. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, 

3.6.2.4. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti 

erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására; 

3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, a környezeti 

szempontból elfogadható változatok meghatározása. 

4. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 

elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő 

intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, 

amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell 

venni. 

6. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra 

vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb 

szükséges intézkedésekre. 

7. Közérthető összefoglaló. 
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10. MELLÉKLETEK 
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10.1. Tulajdoni lap másolat kivonatok 
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