BEKECS KÖZSÉG
településszerkezeti terv és leírásról szóló
11/2007. (III.01.) sz. határozatának, valamint
helyi építési szabályzatról szóló
4/2007. (III.05.) sz. Önk. rendeletének
módosítása
a
1. módosítás: 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi szakasz északi oldalán
telepítendő hóvédő erdősáv kialakítása.
345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.25. pontja alapján
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.
2. módosítás: 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi szakaszának
belterülethez kapcsolódó 0160/19 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó földút szabályozása,
345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.25. pontja alapján
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

ELŐZETES DOKUMENTÁCIÓ
a
2/2005. (1. 11.) Korm. r. szerinti
környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntéséhez,
a 218/2009. (X.6.) Korm. r. szerinti
térségi övezetek érintettségének meghatározásához, valamint
a 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 42.§. szerinti
tárgyalásos eljárás keretén belül a Korm. r. 29/A. § szerinti
partnerségi véleményeztetéshez.
2. jelű módosítási pont

1. jelű módosítási pont

2021. október hó
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Zoboki Bernadett
építészmérnök
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3.
3.1.

MEGBÍZÁS

Megbízás tárgya (2 db módosítási point)

Bekecs Község Önkormányzata (3903 Bekecs, Honvéd utca. 54.) 65/2021. (V.4.) sz.. határozat alapján
megrendelte Bekecs Község, helyi építési szabályzat és szabályozási terv (a továbbiakban:
településrendezési eszközök) módosítását.
A módosítás két beavatkozási ponton történik.

2. jelű módosítási pont

1. jelű módosítási pont
BEKECS

1. jelű módosítás:
A 37 sz. másodrendű főút Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontos, Felsőzsolcát és Sátoraljaújhelyt
összekötő másodrendű főútvonala, amely közvetlen kapcsolatot biztosít olyan jelentős megyei
városokkal, mint Sátoraljaújhely, Sárospatak, és Szerencs, valamint Szlovákia DK-i részével köti össze a
térséget, mivel csatlakozik a szlovák 79. sz. főúthoz.
A NIF Zrt. 2013. szeptemberében a Via Futura Kft-t bízta meg a 37. sz. főút 8+444 – 27+310 km
szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével, és a 29+950 –
40+000 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítésének: megvalósíthatósági
tanulmány korszerűségi felülvizsgálatát, tanulmánytervet, részletes környezeti hatástanulmányt (KHT),
kisajátítási tervet, illetve egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervdokumentációinak elkészítésével.
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2014 évben a beruházáshoz környezetvédelmi hatástanulmány készült, mely környezetvédelmi
engedélyt kapott.
2015. évben megtörtén a településrendezési eszközök módosítása és a módosítás jóváhagyása.
A beruházás során szükségessé vált a főútvonal külterületi szakaszainak északi oldalán mintegy 30 m
szélességben többszintes hófogó erdősáv kialakítása.
Az eredeti környezetvédelmi engedély ezt az erdősávot nem tartalmazta. Az engedély módosítása
szükséges.
Az erősáv magántulajdonban lévő területeket érint, ezért a közcél megvalósításához kisajátítás
szükséges. A 2015 évben elfogatott településrendezési eszköz csak az út kialakításhoz szükséges
szabályozási vonalakat tartalmazta. A kisajátításhoz szükséges az erdősáv kiszabályozása a
településrendezési eszközök módosításával.
2021. évben a Via Futura Kft megbízása alapján készül jelen településrendezési eszköz módosítás.
Jelen a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése
2x2 sáv kiépítésével tárgyú kiviteli tervdokumentáció részeként készülő – fenti előírásnak megfelelően a
hófúvással érintett útszakasz bal oldalán telepítendő széltörő kivitelű - CSE. CSEREERDŐ terve szerint
készült.
A módosítás során a szabályozási terveken található OTÉK szerinti gyorsforgalmi út védőtávolsága
(250-250m) a helyi építési szabályzatban szövegesen törlésre kerül, mivel a készülő út nem
gyorsforgalmi út besorolású.
Jelen terv alapját az alábbi engedélyek és határozatok képezik:

A 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
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közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről, az 1.2.25.. pontban „A 37. számú főút, Gesztely és Szerencs
közötti szakasz fejlesztése” projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította.

Érintett útszakasz elhelyezkedése. Forrás: Beruházói adatszolgáltatás

A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó tervezési terület Bekecs, 37. sz. főút
külterületi szakaszát, valamint a szomszédos ingatlanokat, egy telek mélységben 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 32.§ (6) c) alapján a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította, beruházás megvalósítása miatt.
Tervezési terület határa: A 37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút Taktaszada -Bekecs
igazgatási határ (37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút 19 km 40 m)-tól Bekecs 37 Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút 22 km 798 m-ig.
A módosítás Bekecs igazgatási területén a következő ingatlanokat érinti:
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Bekecs külterület:
0126/3-6, 0126/9, 0126/11, 0130/25, 0132/29, 0136/3, 0137/11, 0139/5, 0140, 0141/2, 0141/4-11 hrszú ingatlanok.
A Képviselő-testület a beruházást megismerte, a módosítási szándékot támogatta.

BEKECS

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

2. jelű módosítás:
A 37 sz. másodrendű főút Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontos, Felsőzsolcát és Sátoraljaújhelyt
összekötő másodrendű főútvonala, amely közvetlen kapcsolatot biztosít olyan jelentős megyei
városokkal, mint Sátoraljaújhely, Sárospatak, és Szerencs, valamint Szlovákia DK-i részével köti össze a
térséget, mivel csatlakozik a szlovák 79. sz. főúthoz.
A NIF Zrt. 2013. szeptemberében a Via Futura Kft-t bízta meg a 37. sz. főút 8+444 – 27+310 km
szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével, és a 29+950 –
40+000 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítésének: megvalósíthatósági
tanulmány korszerűségi felülvizsgálatát, tanulmánytervet, részletes környezeti hatástanulmányt (KHT),
kisajátítási tervet, illetve egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervdokumentációinak elkészítésével.
A 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről, az 1.2.25.. pontban „A 37. számú főút, Gesztely és Szerencs
közötti szakasz fejlesztése” projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította.
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A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó tervezési terület Bekecs, a 0160/19 hrsz-ú
ingatlant 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) c) alapján a képviselő-testület döntésével kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította, beruházás megvalósítása miatt.
A beruházás megvalósítás során az Önkormányzat kérte, hogy a 0160/19 hrsz-ú ingátlanon 5 m
szélességben és kb. 50 m hosszúságban egy földút kerüljön kiszabályozásra mely az út melletti
területek megközelítést szolgálja. A NIF a kérésnek helyet adott, és ez alapján történik a beruházáshoz
kapcsolód rendezéi terv módosítás.
A módosítás Bekecs igazgatási területén a következő ingatlanokat érinti:
Bekecs külterület:
0160/19 hrsz-ú ingatlan.
A Képviselő-testület a beruházást megismerte, a módosítási szándékot támogatta.

3.2.

Adatszolgáltatások
A településrendezési eszközök módosításához a Megrendelő és Beruházó rendelkezésre
bocsátotta a beruházásra vonatkozó
- földhivatali alaptérképet,
- korábbi iratokat,
- környezetvédelmi hatástanulmányt (út)
- védőfásítás tervét
- kisajátítási terveket
- hatályos településrendezési eszközöket
- út tervét

3.3.

Helyszíni szemlézés
A módosításokkal kapcsolatban többszöri tervezői helyszíni szemle történt. A területről
állapotrögzítő fotók készültek. A helyszíni szemle megállapítási módosítási pontoknál rögzítésre
kerültek.

3.4. Fejlesztési szándék- és a terület kiemelt fejlesztési területté történő
nyilvánításával kapcsolatos dokumentumok
1. jelű módosítás:
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Indító és Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, beruházás megvalósításhoz határozat Forrás: Önkormányzat
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3.5.

Hatályos településfejlesztési eszközök:

Bekecs Község a 51/2004 (VIII.11.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióval
rendelkezik.

3.6.

Hatályos településrendezési eszközök:

-

11/2007. (III.01.) KT határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás.
4/2007. (III.5.) 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
- az 279/2017. (XII.21.) Kt. határozattal elfogadott Bekecs Településképi Arculati Kézikönyvvel,
valamint
- Bekecs Község településképének védelméről szóló 14/2017. (XII.29.) 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.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (6) c) szerint tárgyalásos
eljárás keretein belül történik.
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4. ELŐZMÉNYEK, VIZSGÁLATOK
A 37 sz. másodrendű főút Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontos, Felsőzsolcát és Sátoraljaújhelyt
összekötő másodrendű főútvonala, amely közvetlen kapcsolatot biztosít olyan jelentős megyei
városokkal, mint Sátoraljaújhely, Sárospatak, és Szerencs, valamint Szlovákia DK-i részével köti össze a
térséget, mivel csatlakozik a szlovák 79. sz. főúthoz.
A 37. sz. főút Miskolc környékén agglomerációs forgalmat bonyolít le, aztán Gesztelytől Szerencsig a
jelenlegi 2x1 sávos kapacitás jelentős hányadát az átlagos napi járműforgalom teszi ki. A regionális
forgalom Sátoraljaújhelyig a felére csökken, míg a határ közelében az ötödére.
A 37. sz. út műszaki állapota a korábbi állagmegőrzési, fejlesztési munkálatok ellenére könnyen
leromlik, intenzív rajta a teherforgalom, ebből eredően nő a környezetterhelés mértéke.
A tervezett tevékenység célja az érintett települések és környezetük forgalmi viszonyainak hatékonyabb
szervezése, a közlekedési kapcsolat fejlesztése, az elérhetőség javítása. Az úthálózat minőségi
fejlesztése javítja a települések közötti jobb, gyorsabb elérhetőséget, valamint hozzájárul a régió
versenyképességének elősegítéséhez az országos úthálózaton. A szuburbanizációs folyamatok hatására
megnőtt a személygépkocsik sűrűsége, ami egyre fontosabbá teszi az elővárosi közlekedési rendszerek
fejlesztését és a rugalmas közlekedési rendszerek alkalmazását. A javuló útviszonyok lehetőséget
teremtenek a logisztikai vállalkozások számára, a nemzetközi és hazai áruszállítás gyorsabb
kiszolgálásával.
A multinacionális tőke telephelyválasztása szempontjából kedvező a jó közlekedési infrastruktúra, a
bevonzott beruházások pedig munkahelyteremtéssel párosulnak.
Bekecs 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

Bekecs, 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi szakasz
északi oldalán telepítendő hóvédő erdősáv kialakítása.

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

Módosítási terület településen belüli helye. Forrás: Google Earth

Tervezési terület határa: A 37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút Taktaszada -Bekecs
igazgatási határ (37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút 19 km 40 m)-tól Bekecs 37 Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút 22 km 798 m-ig.
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Módosítási terület alaptérképe és térképmásolat (kékkel jelölve a tervezési terület határa). Forrás: Önkormányzati
adatszolgáltatás

5.1.2. A vizsgált telkek főbb adatai:
Érintett ingatlanok:
Bekecs külterület:
0126/3-6, 0126/9, 0126/11, 0130/25, 0132/29, 0136/3, 0137/11, 0139/5, 0140, 0141/2, 0141/4-11 hrszú ingatlanok.
A tevékenység volumene, műszaki adatai
Telepítendő célállományok:
A meghatározott termőhelytípus-változatokat, a területek kitettségét, a környezeti adottságokat és az
erdőtelepítés célját figyelembe véve javasolt célállományok, azok vágáskora, valamint a javasolt
elegyfafajok és cserjefajok:
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Község

Bekecs

Terület
(ha,)

Tag,
részlet

Natura
2000

B-1

3,0132

9A

B-2

0,5504

B-3

1,4728

Jel

B-4
B-5

2,2485
0,8600

Célállomány
I.

II.

nem

T(KST)

**H-EKL

9B

nem

T(KST)

**H-EKL

9C

nem

T(KST)

**H-EKL

9D

igen
igen
igen

T(KST)

**H-EKL

9 NY
-

erdőtelepítésre nem javasolt

**H-EKL: Kocsányos tölg főfajú hazai egyéb kemény lombos célállomány

A tervdokumentációban szereplő erdőtelepítés célja a 37. sz. főút a 9+475 – 21+960 km szelvények
közötti, hófúvással veszélyeztetett szakaszain (Hernádkak és Bekecs települések között), az út É-i
oldalán létesítendő hófogó erdősávok kialakítása. A hófogó erdősávok kisajátítás során kialakított önálló
földrészleteken kerülnek telepítésre.
Az erdősávokat az utakon, csatornákon túl a közművek miatt és az esetlegesen szükségessé váló
vadkárelhárító kerítés megépítése esetére – a vad átjárása céljából kialakított – 15 m széles nyiladékok
szakítják meg.
Az erdősáv keresztmetszeti helye úgy került meghatározásra, hogy a 37. sz. főút tervezett koronaélétől
mérten legalább ~15,0 m szélességű lerakósáv alakuljon ki, majd ezen túl került kijelölésre a jellemzően
31,0 m szélességű erdősáv.
Mindkét célállomány esetében a védelmi cél mielőbbi elérése érdekében többszintes állományszerkezet
kialakítása a cél. Az erdő állományát, élővilágát gazdagító, a változatosságot (biodiverzitást) is
növelőőshonos elegyfafajokat és cserjéket az „Erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció”-ban
található keresztmetszeti vázrajzok szerinti eloszlásban kell ültetni.
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Védőfásítás nyomvonala I. Forrás: Beruházói adatszolgáltatás

Védőfásítás nyomvonala II. Forrás: Beruházói adatszolgáltatás

Védőfásítás nyomvonala III. Forrás: Beruházói adatszolgáltatás
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Mintakeresztszelvény. Forrás: Beruházói adatszolgáltatás

A tervezett út bal oldalán, a hófogó erdősáv 37. sz. főúttal átellenes oldalán a terepszint felett
folyamatos, 1,5 m magas kerítés épül, melyet csupán a keresztező mezőgazdasági utak, vízfolyások,
illetve 3 helyen a vadak esetleges mozgását lehetővé tevő nyiladékok szakítanak meg. Ezen kerítés
kiépítése jelen beruházás részeként a megkötött kivitelezői szerződés keretében valósul meg.
A kerítések tervezett nyomvonala az erdőrészletek határán fut.
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37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút és 3605 – Felsőzsolca-Bekecs összekötő útnál található felhagyott temető.

37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút és 3605 – Felsőzsolca-Bekecs összekötő út csomópontja.

37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút, meglévő fásítással.
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37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút háttérben a védett természeti területtel.

37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút és 3611 – Köröm – Tiszalúc - Szerencs összekötő út csomópontja
(végpont).
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5.1.3. A területre vonatkozó meglévő közművek bemutatása
A tervezési területen közművek találhatóak.

Tervezési terület közművesztettségét ábrázoló összközműves térkép. Forrás: E-közmű

A tervezési terület közművel érintett.
Az erdősítés területével párhozamosan elektromos légvezeték halad, melynek 7-7 m széles védőövezete
nem érinti az erdősítést.
Az erdősítés területében távközlési földkábel halad, melynek 0,5-0,5 m széles védőövezetében fásítás
nem lehetséges, melyet a szabályozási terven rögzíteni szükséges. Az erdősáv fakiosztása ennek
megfelelően kerül kialakításra.
A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-ú földrészletek területén hírközlési földkábel, a Bekecs B-4 hrsz-ú
földterületen villanyvezeték található. A földterületeken található, ill. azokkal határosan futó közművek
szolgalmi joga jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozatai a mellékletek között csatolásra kerültek.
A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-ú földrészletek területén található hírközlési földkábel nyomvonalán 2-2 m-en
belül cserjesor, vagy fasor nem ültethető! A Bekecs B-4 hrsz-ú földterületen található villanyvezeték
miatt 15 m széles nyiladék (Bekecs 9 NY) kerül kialakításra.
Keresztezett vízfolyások
A tervezett szakaszon a következő vízfolyás keresztezések találhatóak:
Szelvény szám(km sz.)
Keresztezett vízfolyás
Műtárgy
20+420
Harangod ér
4,00 m nyílású vb. híd
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5.1.4. Természeti értékek érintettsége
A tervezési terület Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az Alföld és az Északi-középhegység
nagytájak határán és az alábbi kistájakat érinti: Harangod,
A kistáj D felé enyhén lejtő, a Takta, a Sajó és a Hernád árterére meredek peremmel leszakadó
hordalékkúp-síkság. Felszínét eróziós-deráziós folyamatok alakították ki, erősen csuszamlás veszélyes
terület.
Aktuális vegetáció
Az út közvetlen közelében döntően mesterségesen kialakított zöldfelületek találhatók, melyekre
jellemzőek, hogy szárazak. Vizes élőhelyek, illetve víztestek alig érintik a 37-es út érintett szakaszát. Az
útszakasz mentén települések nem találhatók, a nyomvonal döntően mezőgazdasági tájban, szántók
között halad.
A tervezési terület érinti a Harangod-patak.
Az Alsódobszánál eredő Laposi-patak a Harangod-patakba torkollik Megyaszótól D-re. A Szerencspatakba folyik bele a Fennsíki-csatorna, amely a Fürdő-patak és a Mádi-patak összefolyásából
keletkezik.
Védett természeti területek
Országosan védett természeti területet a tervezett beruházás nem érint.
Helyi jelentőségű védett természeti területek érintettsége
Helyi jelentőségű védett természeti területet a tervezett beruházás nem érint.
Országos Ökológiai Hálózat
Országos Ökológiai Hálózat elemét a tervezett beruházás érint.
Országos Ökológiai Hálózat puffer területét a tervezett beruházás érint.
Ökológiai folyosó 20+419 km sz. (Harangod - ér) keresztezés.
Ökológiai folyosó 21+600 km sz. (csatorna, „Kerek-tábla”)
Szikes rétek és legeltetett félszáraz gyepek (Bekecs térsége, ökológiai folyosó, pufferterület és Natura
2000 terület mellett, 21+000-22+000 km sz.)
Bekecs B-4 és B-5 hrsz-ú földterületek részei a Natura 2000 hálózatnak: „HUBN10007 - ZEMPLÉNIHEGYSÉG A SZERENCSI-DOMBSÁGGAL ÉS A HERNÁD-VÖLGGYEL” (Különleges
Madárvédelmi Terület).
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Natura 2000 terület érintettsége
A tervévezési terület és a konkrét beruházás Natura 2000 különleges madárvédelmi (SPA) területet
érint.

Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR)
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Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis

A tervezési területen belül nyilvántartott erdőterület nem található. Az erdőterületet a módosítás nem
érinti.
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5.1.5. Környezetalakítás
A tervezési területen belül műemlékek, műemléki környezet, helyi védett értékek nem található.
Világörökségi terület a tervezési területet érinti.

A módosítás régészeti lelőhelyet nem érint.

Terület körül található régészeti lelőhelyek (lila sraffozás). Forrás: Adatszolgáltatás
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2. módosítás

Bekecs, 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi
szakaszának belterülethez kapcsolódó 0160/19 hrsz-ú ingatlanon
kialakítandó földút szabályozása.

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

Módosítási terület településen belüli helye. Forrás: Google Earth

Tervezési terület határa: Béke utca (325/2 hrsz), 37. sz országos közút ( 0124 hrsz), 0160/15 hrsz-ú
ingatlan, 0160/19 hrsz-ú ingatlan északi telekhatára (belterületi határ), 0160/19 hrsz-ú ingatlan keleti
telekhatára (belterületi határ), és 1001 hrsz-ú árok által határolt terület.
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Módosítási terület alaptérképe és térképmásolat (kékkel jelölve a tervezési terület határa). Forrás: Önkormányzati
adatszolgáltatás

5.2.2. A vizsgált telkek főbb adatai:
Érintett ingatlanok:
Bekecs külterület:
0160/19 hrsz-ú ingatlan.
A tevékenység volumene, műszaki adatai:
A beruházás megvalósítás során az Önkormányzat kérte, hogy a 0160/19 hrsz-ú ingátlanon 5 m
szélességben és kb. 50 m hosszúságban egy földút kerüljön kiszabályozásra mely az út melletti
területek megközelítést szolgálja. A NIF a kérésnek helyet adott, és ez alapján történik a beruházáshoz
kapcsolód rendezéi terv módosítás.
A módosítás Bekecs igazgatási területén a következő ingatlanokat érinti:
Bekecs külterület:
0160/19 hrsz-ú ingatlan, mely művelési ága szerint L4 legelő.
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37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút és 3605 – Felsőzsolca-Bekecs összekötő út és tervezési terület.

37 - Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút és 3605 – Felsőzsolca-Bekecs összekötő és Béke utca csomópontja
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5.2.3. A területre vonatkozó meglévő közművek bemutatása
A tervezési területen közművek találhatóak.

Tervezési terület közművesztettségét ábrázoló összközműves térkép. Forrás: E-közmű

A tervezési terület közművel érintett.
A tervezett úttól északra nyílt vízelvezető árok található.

5.2.4. Természeti értékek érintettsége
A tervezési terület Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az Alföld és az Északi-középhegység
nagytájak határán és az alábbi kistájakat érinti: Harangod,
A kistáj D felé enyhén lejtő, a Takta, a Sajó és a Hernád árterére meredek peremmel leszakadó
hordalékkúp-síkság. Felszínét eróziós-deráziós folyamatok alakították ki, erősen csuszamlás veszélyes
terület.
útszakasz mentén települések nem találhatók, a nyomvonal döntően mezőgazdasági tájban, szántók
között halad.
A tervezési terület érinti a Harangod-patak.
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Védett természeti területek
Országosan védett természeti területet a tervezett beruházás nem érint.
Helyi jelentőségű védett természeti területek érintettsége
Helyi jelentőségű védett természeti területet a tervezett beruházás nem érint.
Országos Ökológiai Hálózat
Országos Ökológiai Hálózat elemét a tervezett beruházás érint.
Országos Ökológiai Hálózat puffer területét a tervezett beruházás érint.

Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR)

Natura 2000 terület érintettsége
A tervévezési terület és a konkrét beruházás Natura 2000 különleges madárvédelmi (SPA) területet nem
érint.
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Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis

A tervezési területen belül nyilvántartott erdőterület nem található. Az erdőterületet a módosítás nem
érinti.
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5.2.5. Környezetalakítás
A tervezési területen belül műemlékek, műemléki környezet, helyi védett értékek nem található.
Világörökségi terület a tervezési területet érinti.

A módosítás régészeti lelőhelyet nem érint.

Terület körül található régészeti lelőhelyek (lila színezés). Forrás: Adatszolgáltatás
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6. TERVEZÉSI FELADAT

1. módosítás

Bekecs, 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi szakasz
északi oldalán telepítendő hóvédő erdősáv kialakítása.

A terület rendezett fejlesztése érdekében az alábbi intézkedések (beavatkozások) szükségesek:
1.
Az erdősáv kialakításhoz kapcsolódó szabályozási szélesség biztosítása külterületen.
HATÁLYOS SZERKEZETI TERV A BEAVATKOZÁSOK HELYÉNEK
JELÖLÉSÉVEL

4
3
1
2

1

A módosítási javaslatok - a közérthetőség érdekében -számozással jelöltek.
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Településszerkezeti terv módosítása szükséges az erdősávok szabályozásának biztosítás miatt.
1. „Má1” mezőgazdasági terület szántó „Köü-E” közlekedési területen belüli védő valamit az út
korrekciója miatt közúti közlekedési területbe (Köu) történő átsorolás.
2. „Gip” ipari-gazdasági terület „Köü-E” közlekedési területen belüli védő történő átsorolása valamit az
út korrekciója miatt közúti közlekedési területbe (Köu) történő átsorolás.
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3. „Má2” mezőgazdasági terület gyep „Köü-E” közlekedési területen belüli védő történő átsorolása,
valamit az út korrekciója miatt közúti közlekedési területbe (Köu) történő átsorolás.
4. „Má1” mezőgazdasági terület szántó az út korrekciója miattközúti közlekedési területbe (Köu).
történő átsorolása.
Sorszám
Meglévő terület
Tervezett terület
Érintett terület
Terület nagysága
felhasználás
felhasználás
(hrsz.)
(ha)
1.
mezőgazdasági
közlekedési
0126/3
0,4173
terület szántó
területen belüli
(Má1)
védő erdő (Köü-E)
mezőgazdasági
közúti közlekedési
0126/3
0,0146
terület szántó
területbe (Köu)
(Má1)
2.
mezőgazdasági
közlekedési
0126/4
0,8072
terület szántó
területen belüli
(Má1)
védő erdő (Köü-E)
3.
mezőgazdasági
közlekedési
0126/5
0,5462
terület szántó
területen belüli
(Má1)
védő erdő (Köü-E)
4.
mezőgazdasági
közlekedési
0126/6
0,6740
terület szántó
területen belüli
(Má1)
védő erdő (Köü-E)
mezőgazdasági
közúti közlekedési
0126/6
0,0357
terület szántó
területbe (Köu)
(Má1)
5.
erdőterületközúti közlekedési
0126/9
0,0828
védelmi (Ev)
területbe (Köu)
6.

7.

8.

9.

10.

mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
ipari gazdasági
terület (Gip)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület gyep (Má2)
mezőgazdasági
terület gyep (Má2)

11.

mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)

közlekedési
területen belüli
védő erdő (Köü-E)
közlekedési
területen belüli
védő erdő (Köü-E)
közlekedési
területen belüli
védő erdő (Köü-E)
közlekedési
területen belüli
védő erdő (Köü-E)
közlekedési
területen belüli
védő erdő (Köü-E)
közúti közlekedési
területbe (Köu)

0126/11

0,2219

0130/25

0,5662

0132/29

1,6052

0136/3

2,1173

0137/11

0,1314

0137/11

0,0674

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0139/5

0,2542
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12.

közúti közlekedési
terület (Köu)

közúti közlekedési
területbe (Köu)

(0140/1)

0,4541

13.

mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/2

0,0748

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/2

0,0249

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/4

0,1388

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/4

0,0463

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/5

0,2108

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/5

0,05078

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/6

0,1146

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/6

0,0548

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/7

0,1020

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/7

0,0418

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/8

0,3336

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/8

0,1197

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/9

0,0458

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/9

0,0155

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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20.

21.

mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)
mezőgazdasági
terület szántó
(Má1)

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/10

0,0506

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/10

0,0170

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/11

0,1562

közúti közlekedési
területbe (Köu)

0141/11

0,0535

Kisajátítási terv átnézet I. (Beruházó adatszolgáltatás)
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Kisajátítási terv átnézet II. (Beruházó adatszolgáltatás)
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Változás tervlap
Forrás: Saját szerkesztés

A 0139/5 és 0141/5 hrsz.-ú ingatlanok közötti területen nem védőfásítás, hanem hófogó cserjesáv kerül
kialakításra. Ezen a szakaszon a 0140 hrsz.-ú közút főúttal párhozamos szakasza áthelyezésre kerül a
cserjesáv mögötti területre.

40

TERVEZETT SZERKEZETI TERV

Forrás: Saját szerkesztés
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Mivel a hatályos településszerkezeti leírás nem tartalmaz közlekedési területen belüli védő erdő (Köü-E)
területfelhasználást módosítása szükséges.
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HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV

Hatályos szabályozási terv. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Szabályozási terv módosítása szükséges:
A módosítás során
„Má1” mezőgazdasági terület szántó „Ev” véderdő erdőterületbe történő átsorolása;
„Gip” ipari-gazdasági terüelt „Ev” véderdő erdőterületbe történő átsorolása;
.„Má2” mezőgazdasági terület gyep „Ev” véderdő erdőterületbe történő átsorolása;
„Má1” mezőgazdasági terület szántó „Köú-2” közlekedési területbe történő átsorolása;
A 0141/6-0141/5 hrsz. között található ingatlanok megközelítésére a tervezett erdősáv mögött a főúttal
párhuzamosan 6 m széles mezőgazdasági út kerül kiszabályozásra ( KÖú-V).
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
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HATÁLYOS HÉSZ ELŐÍRÁS
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-
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A módosítás során a HÉSZ vonatkozó előírásait módosítani szükséges.
Mivel a hatályos HÉSZ nem tartalmaz közlekedési területen belüli véderdő övezetet (K-E) ezért az
övezete és előírási megalkotandók.
A módosítás során a szabályozási terveken található OTÉK szerinti gyorsforgalmi út védőtávolsága
(250-250m) a helyi építési szabályzatban szövegesen törlésre kerül, mivel a készülő út nem
gyorsforgalmi út besorolású.
Az út szabályozási szélességén belül a védőerősáv elhelyezést előírás szinten biztosítani szükséges.
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TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV

Forrás: Saját szerkesztés
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2. módosítás

Bekecs, 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi
szakaszának belterülethez kapcsolódó 0160/19 hrsz-ú ingatlanon
kialakítandó földút szabályozása.

A terület rendezett fejlesztése érdekében az alábbi intézkedések (beavatkozások) szükségesek:
1.
Az út kialakításhoz kapcsolódó szabályozási szélesség biztosítása külterületen.
HATÁLYOS SZERKEZETI TERV A BEAVATKOZÁSOK HELYÉNEK
JELÖLÉSÉVEL

1

A módosítási javaslatok - a közérthetőség érdekében -számozással jelöltek.
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Mivel az út nem településszerkezeti elem ezért Településszerkezeti terv módosítása nem szükséges.
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HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV

Hatályos szabályozási terv. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Mivel a hatályos szabályozási terv nem ábrázolja megfelelő pontossággal a meglévő övezetek és építési
övezeteket ezek értelmezésében a 2007. évben elfogadott terv tud segítséget nyújtani.

4/2007. (III.5.) Önk. rendelettel elfogadott eredeti szabályozási terv. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Szabályozási terv módosítása szükséges:
A módosítás során
A 0160/19 hrsz. ingatlanon a keleti telekhatárral párhuzamosan a 1003/2 hrsz-ú ingatlan mélységéig a
főútra merőlegesen 5 m széles mezőgazdasági út kerül kiszabályozásra ( KÖú-V).
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
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HATÁLYOS HÉSZ ELŐÍRÁS
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A módosítás során a HÉSZ vonatkozó előírásait módosítani szükséges.
A K-Lo építési övezet esetén a hatályos HÉSZ -ben szerepló minimális teleméret értéke 15000 m2.
A telekalakítás után visszamaradó terület nem éri el ezt az értéket, ezért a minimális telekméret
nagyságát 10000 m2 csökkenteni szükséges. A csökkentet telek mertéhez új építési övezet kerül
kijelölésre K-Lo* jellel.
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TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV

Forrás: Saját szerkesztés
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7. A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA

A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a beruházás megvalósítható.
A 37 sz. másodrendű főút Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontos, Felsőzsolcát és Sátoraljaújhelyt
összekötő másodrendű főútvonala, amely közvetlen kapcsolatot biztosít olyan jelentős megyei
városokkal, mint Sátoraljaújhely, Sárospatak, és Szerencs, valamint Szlovákia DK-i részével köti össze a
térséget, mivel csatlakozik a szlovák 79. sz. főúthoz.
A NIF Zrt. 2013. szeptemberében a Via Futura Kft-t bízta meg a 37. sz. főút 8+444 – 27+310 km
szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése 2x2 sáv kiépítésével, és a 29+950 –
40+000 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítésének: megvalósíthatósági
tanulmány korszerűségi felülvizsgálatát, tanulmánytervet, részletes környezeti hatástanulmányt (KHT),
kisajátítási tervet, illetve egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervdokumentációinak elkészítésével.
2014 évben a beruházáshoz környezetvédelmi hatástanulmány készült, mely környezetvédelmi
engedélyt kapott.
2015. évben megtörtén a településrendezési eszközök módosítása és a módosítás jóváhagyása.
A beruházás során szükségessé vált a főútvonal külterületi szakaszainak északi oldalán mintegy 30 m
szélességben többszintes hófogó erdősáv kialakítása.
Az eredeti környezetvédelmi engedély ezt az erdősávot nem tartalmazta. Az engedély módosítása
szükséges.
Az erősáv magántulajdonban lévő területeket érint, ezért a közcél megvalósításához kisajátítás
szükséges. A 2015 évben elfogatott településrendezési eszköz csak az út kialakításhoz szükséges
szabályozási vonalakat tartalmazta. A kisajátításhoz szükséges az erdősáv kiszabályozása a
településrendezési eszközök módosításával.
2021. évben a Via Futura Kft megbízása alapján készül jelen településrendezési eszköz módosítás.
A 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet módosítás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, az 1.2.25.. pontban „A 37. számú főút, Gesztely és
Szerencs közötti szakasz fejlesztése” projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánította.
A módosítás során lehetővé válik a tervezett területfelhasználásnak megfelelő övezeti besorolás, mely
hatására a tervezett beruházás megvalósíthatóvá válik.
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8. TERÜLETRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -RENDEZÉSI,
VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI ELŐZMÉNYEK
8.1.

Területrendezési tervek

Figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek:
- a 2018. évi CXXXIX. törvénnyel jóváhagyott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről (MoTrT) és
- a 4/2020. (V. 29.) BAZ Megyei Önkormányzat közgyűlésének rendeletével jóváhagyott
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve (MTrT).
Település közigazgatási területére vonatkozó kivonat Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről Az Ország Szerkezeti Terve, jelmagyarázattal:
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 A terv a meglévő főutat jelöl.
 A módosítás mezőgazdasági térséget érint.
Település közigazgatási területére vonatkozó kivonat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési
Tervéből, jelmagyarázattal:
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Jelmagyarázat:

 A terv a meglévő főutat jelöl.
 A terv a meglévő térségi szerepű összekötő utat jelöl
 A módosítás mezőgazdasági és vízgazdálkodási térséget érint.
A fentiek alapján a módosítások összhangban vannak a területrendezési tervekkel.
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9. A JAVASOLT VÁLTOZÁS (MÓDOSÍTÁS) KÖRNYEZETI HATÁSAI,
ÉS A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS ELDÖNTÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS
A beruházás tekintetében előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció (EVD) készült és megszerzésre
került építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges Környezetvédelmi hatósági hozzájárulás.
EVD tartalma a hatályos Környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Kormány rendelet előírásai
alapján került összeállításra. A tervezett beruházás a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 87. a) pontja értelmében a Környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott
döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.
Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás
megvalósítása (kivitelezése) során elsősorban zaj- és levegőminőség-védelmi szempontból lehet
ideiglenesen fellépő kedvezőtlen hatással számolni, de a javasolt intézkedések betartásával a környező
lakóterületeken a fejlesztés várhatóan nem okoz konfliktust. A megvalósítást és üzembe helyezést
követően az egyes környezeti elemek szempontjából a várható hatás elfogadható, nem jelentős.
Az EVD-ben javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése
során előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a hatályos Környezetvédelmi
előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak tekinthető. A létesítmény megvalósulása a vonatkozó
Környezetvédelmi előírásoknak megfelel.
Jelen fejezet a településrendezési eszköz módosításhoz kapcsolódó várható környezeti hatás
eldöntésére szolgál.

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.
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Környezeti hatások táblázatos összefoglalója:

Környezeti elemek melyekre

1. módosítás

2. módosítás

a módosítás hatással lehet
zaj, rezgés

+1

0

levegő

+1

0

víz

0

0

föld

0

0

élővilág

+1

0

táj

+1

0

ember, társadalom

+1

+1

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

Módosítás tárgya

A módosítás környezeti hatásainak összefoglaló
értékelése

37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan
annak külterületi szakasz északi oldalán
telepítendő hóvédő erdősáv kialakítása.

A fejlesztés fizikai elhelyezése miatt a településen
zavaró hatássál nem fog rendelkezni.
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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):
Bekecs Község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása a 37. sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódóan annak külterületi szakasz északi oldalán
telepítendő hóvédő erdősáv kialakítása.
A terv, illetve a program célja:
Módosítás kapcsán a helyhez kötött 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.
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 fejlesztésre 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.
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.
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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 településen 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.
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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