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        NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

(a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 
A.) a 067/1 és a 067/3  hrsz-ú út (4929. számú országos mellékút), 081/11 hrsz-ú beépítésre 
nem szánt terület, a 077 hrsz-ú csatorna, a 081/7 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által 

határolt tervezési területen belül - a 081/8, 08169, 081/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
gazdasági terület kijelölésével összefüggésben 

és 
B.) a biológiai aktivitásérték pótlása érdekében (a gazdasági terület kijelölése kapcsán) a 

098 hrsz-ú csatorna – 099 hrsz-ú út – 094/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0103 hrsz-
ú út által határolt területet érint ően 

és 
C.) a Kölcsey utca – Attila utca – Béke tér – Hunyadi utca – Árpád utca – 1113 hrsz-ú 

csatorna – tervezett 13 m szabályozási szélességű kiszolgáló út által határolt területen belül 
napelempark megvalósíthatósága érdekében történő 

MÓDOSÍTÁSA 
 

valamint 
 

D.) a vonalas jellegű infrastrukturális elemek - a 471.sz. országos főút és a 4929.sz országos 
mellékút (belterületi, illetve a 4929.sz út esetén a külterületi szakaszok) mentén létesítendő 

kerékpárút hálózat megvalósíthatósága érdekében történő  
(a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 
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1. Előzmények 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6.c) pontja értelmében a településrendezési 
eszközöket érintő módosítások egyeztetése tárgyalásos eljárás keretén belül történik, tekintettel 
arra, hogy Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nyugati gazdasági 
terület kijelölése céljából a külterületi 081/8, 081/9, 081/10 helyrajzi számú területeket, ezen 
fejlesztéssel összefüggésben a biológiai aktivitásérték pótlásával érintett 092/4 hrsz-ú ingatlant, 
valamint a 471. számú főút, és a 4929. számú országos mellékút mentén a kerékpárút hálózat 
fejlesztésével érintett területeket a 214/2017. (XII.15.) számú határozatával kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította.  
A 347/2017. (XI.22.) Korm. rendelet a napelemes erőművek megvalósítására irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Az Önkormányzat döntött a 1345/3 hrsz-ú területen 
(időközben a telekalakítási eljárás elkezdődött, mely befejezését követően várhatóan az ingatlan 
helyrajzi száma 1345/5 lesz) egy napenergiát hasznosító kis teljesítményű erőmű (napelempark) 
helyének kijelöléséről.  
 
A 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat eldöntéséhez, a 282/2009. 
(XII.11.) Korm. rendelet szerinti térségi övezetek érintettségének meghatározásához, valamint a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül a Korm. rendelet 
29/A. § szerinti partneri véleményeztetéshez készített dokumentáció Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzatának - 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. szám - (képviseli: Dr. Simonné Dr. Rizsák 
Ildikó polgármester) megrendelése alapján készült. 
 
Tervezési feladat: 
 
A.). A TOP- 1.1.1-15 ipari parkok, ipari területek fejlesztése projekt tervezett beruházásával 
érintett mezőgazdasági területek - a 081/8, 081/9, 081/10 hrsz.-u földrészletek - átsorolása 
beépítésre szánt egyéb ipari gazdasági területbe.  
B.). Az előzőekben említettek feltételeként, az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt 
szükségessé váló biológiai aktivitás pótlás biztosítása. 
C.) A 1345/3 hrsz-ú terület vegyes területi besorolásának módosítása különleges beépítésre nem 
szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljául szolgáló területre. 
D.) Nyírbogát belterületi kerékpárút építése a 471. sz. főútvonal mentén (D-1) projekt szerint 
tervezett kerékpárút útépítési területének kiszabályozása. 
A 4929.sz országos mellékutat érintően (D-2) Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása 
Nyírbogát - Kisléta - Máriapócs között projekt települési szakaszán a projekt szerint tervezett 
kerékpárút útépítési területének kiszabályozása. 



A módosítások célja: 
 
A.) nyugati gazdasági terület kijelölése  
A közvetlen cél a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra létrehozása és fejlesztése a 
településen, az önkormányzati tulajdonú iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, az 
iparterület elérhetőségének kiépítése. 
A közvetett cél a foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások piaci potenciáljának, 
versenyképességének növelése. A projekt közvetett céljai közé sorolható az ipari területre 
betelepült vállalkozások számának növekedése is.  
A rövid távú cél megfelelő helyszín teremtése a betelepülő vállalkozások számára, melyek így 
gazdaságélénkítő hatást gyakorolhatnak a térségre. A projekt rövidtávú eredményeként a 
betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési 
feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül a beruházás hozzájárul a térség iparának fellendítéséhez, 
a vállalkozói kedv és a foglalkoztatás növeléséhez.  
A hosszú távú cél az Észak-Alföldi régió kevésbé versenyképes térségében működő 
vállalkozások fejlesztéshez való hozzájárulás, a foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség 
csökkentése, valamint a vállalatközi együttműködések erősítése. A térség alkalmassá tétele 
regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére. További cél a település 
népességmegtartó erejének növelése, mely tartós gazdasági növekedésen keresztül biztosítható. 
A fejlesztés révén a területi fejlődési különbségek kiegyenlítése valósul meg, ezáltal erősödik a 
helyi identitástudat, valamint növekszik a település vonzereje, mind gazdasági, mind társadalmi 
szempontból. 
 
B.) aktivitásérték pótlása 
A nyugati gazdasági terület rögzítése által új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így a 
biológiai aktivitás érték szinten tartását számítással igazolni szükséges. A tervezési terület 
biológiai aktivitásértékének számítása - újonnan beépítésre szánt terület került bevonásra - az 
Étv. 7.§ (3) bekezdés b.) pontja szerint szükséges. A biológiai aktivitás érték szinten tartása 
kötelező, a terület felhasználások kívánt változása a biológiai aktivitás érték szinten tartását 
biztosítja. A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint a terület-felhasználások 
változásának követése alapján szinten tartható a biológiai aktivitás érték. 
 
C.) napelempark területének kijelölése 
A napelemes kiserőművek megvalósulása az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű. A 
beruházás megvalósulásával javul az önkormányzat gazdálkodása, valamint a környezettudatos 
gondolkodásnak köszönhetően javul a település megítélése mind a lakosság, mind a későbbi 
beruházók körében. Egyúttal Magyarország energiaellátási biztonságához is hozzájárul. 
 
D.) a vonalas jellegű infrastrukturális elemek - a 471.sz. országos főút és a 4929.sz országos 
mellékút mentén létesítendő kerékpárút hálózat 
A település életében igen fontos és hasznos fejlesztési elképzelés között szerepel a közigazgatási 
területén áthaladó 471. sz. főút mentén a belterületi szakaszon kerékpárút építése, és a 4929.sz. 
országos mellékút mentén a biztonságos közlekedés megvalósítása érdekében, a térségi 
kerékpárút hálózat fejlesztése, - kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása. 
 
A várható hatások:  
 
A.) nyugati gazdasági terület kijelölése  
A fejlesztés multiplikátor hatásai között elsődleges a gazdasági fejlődés előrelendítése. A 
gazdaságfejlesztési koncepció részeként olyan terület alapú gazdaságfejlesztés valósul meg 
Nyírbogát térségében, mely egyaránt épít a helyi sajátosságokra, meglévő természeti és kulturális  
adottságokra, illetve az Európai Unió és Magyarország által megfogalmazott gazdasági és 
foglalkoztatási célkitűzésekre.  



A gazdasági hatások között megemlítendő, hogy a beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési 
igényeket generál, hiszen az infrastrukturális ellátottság kiépítésével megfelelő környezetet 
teremtünk további vállalkozások indításához.  
Társadalmi hatásként említhető, hogy a fejlesztés révén csökken az elvándorlás mértéke, hiszen a 
helyben elérhető munkahelyek száma nő. A beruházás hozzájárul az ipar és az ipari 
szolgáltatások fejlesztésén keresztül az ipari szerkezet átalakításához, a foglalkoztatási gondok 
megoldásához, a munkanélküliség csökkentéséhez, a regionális ezen belül különösen a kistérségi 
fejlesztési célok megvalósításához. A fejlesztés révén a területi fejlődési különbségek 
kiegyenlítése valósul meg, ezáltal erősödik a helyi identitástudat, valamint növekszik a település 
vonzereje, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból.  
A fejlesztés hozzájárul a természeti és épített értékek megőrzéséhez, a természetkárosítás 
csökkentéséhez. A kialakítandó infrastruktúra a betelepülő vállalkozások hatékony működését 
célozza, úgy, hogy minimalizálja a negatív környezeti hatások (pl: zajkibocsátás) létrejöttét. 
 
B.) aktivitásérték pótlása 
A jogszabályi előírásoknak is eleget téve a település módosítás előtti aktivitás értéke nem 
csökken, az aktivitás érték szinten tartása biztosított. 
 
C.) napelempark területének kijelölése 
A környezeti elemek szempontjából a helyi építési szabályzat módosítását követően a környezeti 
állapotban - zajterhelés, felszíni- és felszín alatti vizek, talaj, hulladékkezelés - számottevő 
változás nem történik. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a tervezett módosítás 
várhatóan nem jelenti a környezet minőségének romlását. Fontos továbbá kijelenteni, hogy a 
tervezett naperőmű fontos környezetvédelmi beruházás, mivel a megújuló energiahordozók 
hasznosítását helyezi előtérbe a fosszilis energiahordozókkal szemben. Mindez összhangban van 
az OTÉK 32.§ 6. pontjával, valamint az EU irányelvekkel, hiszen a beruházás a fenntartható 
fejlődést tartja szem előtt.  
A beruházás megvalósulásával javul az önkormányzat gazdálkodása, valamint a 
környezettudatos gondolkodásnak köszönhetően javul a település megítélése mind a lakosság, 
mind a későbbi beruházók körében. 
Az elhelyezési javaslat a Green Team Mérnöki Kft által készített tervek alapján készült. 
 
Az Étv.16/A. §. (1) A településrendezési eszközt és annak módosítását a települési 
önkormányzat maga készíti el, vagy településtervezési szerződés alapján készítteti el.  
 
A módosítással érintett településrendezési eszközök: 
A településrendezési eszközök: a településszerkezeti terv és annak leírása, valamint a helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv. Az előzetes dokumentáció szerint az A.) a B.) és a C.) 
pontban rögzítettek esetében a településszerkezeti tervet, annak leírását, valamint a szabályozási 
tervet és a HÉSZ előírásait kell módosítani, míg a D.) pont esetében csak a helyi építési 
szabályzat és a szabályozási terv módosítása indokolt. 
 

Nyírbogát Nagyközség településszerkezeti tervét Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az azóta már többször módosított 95/2008. (IX. 04.) határozatot és az 
54/2016.(III. 16.) határozatot módosító 137/2017. (VIII. 15.) határozatával állapította meg, míg a 
helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 3/2014.(IV.28) számú, valamint 7/2015.(VI.08) 
számú rendeletekkel módosított 8/2008.(IX.05.) önkormányzati rendeletével fogadta el. 
 

 
 



 
 



 
2. A Rendezés alá vont területek bemutatása  
 
A.) A 067/1 és a 067/3 hrsz-ú út (4929. számú országos mellékút), 081/11 hrsz-ú beépítésre 
nem szánt terület, a 077 hrsz-ú csatorna, a 081/7 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által 
határolt tervezési területen belül - a 081/8, 08169, 081/10 hrsz-ú ingatlanokat érintően 
gazdasági terület kijelölése 
 

TOP- 1.1.1-15 ipari parkok, ipari területek fejlesztése projekt  
 

a tervezési terület – alaptérkép részlete a területre, önkormányzati adatszolgáltatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a terület és környezete légi fotón 



 
 
Az iparterület kijelöléssel érintett 
terület (jelenlegi mezőgazdasági 

hasznosítású terület) 
 

 
 
A település igazgatási területének 
nyugati területrészén, három 
ingatlant érintően, összesen cca. 
5,25 ha nagyságú területen 
gazdasági zóna (ipari terület) 
megvalósítását tervezi. Az 
ingatlanok jelenleg részben 
magántulajdonban vannak.  

 

Az ingatlanok területe: 081/8 – 10913,83m2, 081/9 – 14109,89m2, 081/10 – 27542,28m2. Sz4 és 
Sz5 minőségi osztályú szántó művelési ágú ingatlanok.  
 

Az Önkormányzat a területrészt érintően a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos településfejlesztési döntését arra alapozva hozta meg, hogy a fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósulása esetén mindamellett, hogy az Önkormányzat a helyi adók révén 
plusz bevételhez jut, új munkahelyek jönnek létre és javulhat a település lakosság és vállalkozó 
helyben (meg) tartó képessége is. 
 

A módosítás által új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így a biológiai aktivitás érték 
szinten tartását számítással igazolni szükséges. A tervezési terület biológiai aktivitásértékének 
számítása - újonnan beépítésre szánt terület került bevonásra - az Étv. 7.§ (3) bekezdés b.) pontja 
szerint szükséges. A biológiai aktivitás érték szinten tartása kötelező, a terület felhasználások 
kívánt változása a biológiai aktivitás érték szinten tartását biztosítja. A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 
rendelet 1. melléklete szerint a terület-felhasználások változásának követése alapján szinten 
tartható a biológiai aktivitás érték. Ennek érdekében az Önkormányzat a 092/4 hrsz-ú ingatlant 
ajánlotta fel. 
 

A módosítással érintett területen az előzetes adatok alapján örökségvédelmi érdek jelentkezik, 
azaz régészeti poligonnal érintettek az ingatlanok. 
 

Országos erdészeti adattár szerint a 081/8, 081/9, 081/10 hrsz-ú módosítással érintett 
ingatlanoktól nyugati irányban a nyugatról határoló Léta-Pócspetri csatorna mentén (51K, 51F, 
51E számú erdőrészleti érintettség van jelen.  
A tervezési területen belüli a konkrét módosítással érintett ingatlanok nem érintettek. Az 
ingatlanokat elektromos légvezeték és védőtávolsága is érinti. A villamos alaphálózat (400kV) és 
az elosztó hálózat (400-20 kV). Transzformátor állomás a tervezési területtől északra a meglévő 
védőtávolság igényes ipari területnél található. 
 

A beruházás megvalósítása indokolttá teszi a hatályos településrendezési eszközök módosítását. 
A településszerkezeti terv módosítása szerint a terület beépítésre szánt egyéb ipari gazdasági 
terület (Ge) felhasználásra, mindezzel összhangban a szabályozási terv is egyéb ipari gazdasági 
övezet kialakítására ad javaslatot. 



A hatályos településrendezési eszközök: 
A 95/2008. (IX. 04.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv szerint: a terület besorolása – 
mezőgazdasági általános terület (Ma). A területet érinti a települést nyugatról elkerülő út 
tervezett nyomvonala, elektromos vezeték és régészeti érintettség is jelen van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a településszerkezeti terv részlete és a terv jelmagyarázata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 8/2008.(IX.05.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási 
terv területre vonatkozó elemei: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a szabályozási terv részlete és jelmagyarázata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A terület az Má-1.1. jelű általános 
mezőgazdasági terület övezetébe 
sorolt. Itt csak mezőgazdasági 
üzemi épület létesíthető a terület 
minimális igénybevétele esetén. 
Az elektromos légvezetékek itt is 
jelöltek, melyek a beépítést 
korlátozó tényezők. A települést 
elkerülő út nyomvonala itt már 
nincs feltüntetve, még 
területbiztosítás sem ábrázolt. 
 



Az Alátámasztó munkarészek felhasználhatóságának vizsgálata, azok aktualizálásának 
értékelése. 
 
1.Tájrendezési szakági alátámasztó munkarész 
A településrendezési eszközök jelen felülvizsgálata a jelenleg Nyírbogát Nagyközség 
külterületének a település nyugati részével határos, a Kisléta felé vezető 4929. számú országos 
mellékút mentén fekvő 081/8, 081/9, 081/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő övezeti átsorolási igények 
miatt merült fel.  
Az övezeti átsorolások külterületet érintenek.  
Táji, természeti adottságok tekintetében a tervezési területet nem érintik a hatályos 
településrendezési szakterületi vizsgálatoktól eltérő új megállapítások.  Az országos és helyi 
szintű védett természeti értékek a tervezési területet nem érintik, hatáskörzetében sem találhatók.  
Tárgyi terület közelében országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 
területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) 
bekezdés alapján ex-lege védett területet nem érint. Továbbá a területet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és 
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott NATURA 2000 
hálózat, és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt 
országos ökológiai hálózat övezete sem érinti. A település teljes területe a szél és a víz erózióval 
érintett.  
 

A tervezési területet észak-nyugati irányban erdő terület, É-i irányban szántó területek, D-i 
irányban szintén szántó területek, keleti irányban a szántó, gyümölcsös illetve gazdasági 
telephely (Kecskés tanya) határolják. A határoló területeket követően kelet, dél-kelet felé lakó-, a 
többi irányban különböző, változatos, de túlnyomórészt szántó mezőgazdasági területeket 
találunk. A módosítással érintett területek jelenlegi, valóságos használata szántó terület. A 
környező településekkel is jellemzett tájkép meghatározó elemei főként erdők és szántók. Az 
erdők kapcsolati rendszere vonalas létesítmények és természetes vízfolyások mentén hálózattá 
szerveződik. A tervezési területtől nyugati, dél-nyugati irányban terjedelmes, erdő területek 
találhatók. Nyugati irányban található a Léta - Pócspetri – csatorna. A táj változatos, a különböző 
tájképi elemek néhol tömbszerűen, néhol mozaikszerűen váltogatják egymást. A kistáj területén 
az évi átlagos csapadék összege 650-700 mm közötti, ebből a vegetációs időszakra mindössze 
400 mm várható. 
A terület jelenlegi használatának és a tervezett állapotnak az összehasonlító vizsgálata a biológiai 
aktivitás értékek összesítése miatt a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint szükséges, mivel a 
hatályos rendezési eszközökben foglalt beépítésre szánt területek nagysága a tervezett állapot 
szerint megnövekszik, a mezőgazdasági terület csökkenését okozva.  
A fentiek alapján a hatályos településrendezési eszközökhöz készült meglévő alátámasztó 
munkarész módosítása nem szükséges. 
 
A 2017. évben elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv a külterületen megjelenő, 
úgynevezett beékelődő beépítésre szánt területek esetében tartalmaz a tájba illesztésre 
ajánlásokat, melyeket a rendelet településképi előírásként is rögzít, ezek adnak garanciát, hogy a 
táj elsődlegessége továbbra is biztosított marad az épített környezettel szemben. 
 



 
2. Környezetalakítási szakági alátámasztó munkarész 
    
A rendelkezésre álló adatok, információk alapján az övezeti változások a környezeti elemekre, 
rendszerekre jelentős negatív hatást nem fognak gyakorolni. A tájképi változások jelenthetik a 
legnagyobb változást, de ezek megfelelő intézkedésekkel kiküszöbölhetőek, illetve ezek nélkül is 
középtávon a negatív hatások megszűnnek. A település számára jelentős gazdasági, társadalmi 
haszna várható a beruházásoknak, amelyek nem járnak negatív hatással a lakosságra nézve. A 
tervezett épületek az élővilág számára előreláthatólag semmiféle kockázatot nem jelentenek. 
Tervezett helyén és tágabb környezetükben értékes növényzet vagy az állatvilág számára 
lényeges élőhely nem található. Elhelyezése az állatvilág természetes mozgását a megépülést 
követően sem akadályozza. A tevékenységek hatása semleges. 
A fentiek alapján a hatályos településrendezési eszközök készült meglévő alátámasztó 
munkarész módosítása nem szükséges. 
 

3. Közművesítési szakági alátámasztó munkarész 
 

A fejlesztési terület teljes közművel ellátott. A területtel szemben meglevő ipartelep, kissé 
távolabb Kisléta irányába a nemrég átadott szennyvíztelep található. A beruházás során kiépített 
teljes közmű hálózatról az új iparterület vízi,- és energia közmű igénye biztosítható. Az 
ingatlanokat elektromos légvezeték és védőtávolsága is érinti. A villamos alaphálózat (400kV) és 
az elosztó hálózat (400-20 kV). Transzformátor állomás a tervezési területtől északra a meglévő 
védőtávolság igényes ipari területnél található. 
A fentiek alapján a hatályos településrendezési eszközök készült meglévő alátámasztó 
munkarész módosítása nem szükséges. 
 

4.Hírközlési szakági alátámasztó munkarész 
 

A településen a már kiépített vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok az iparterületi 
helyi fejlesztési igényeket biztosítani tudják. Ahol szükséges ott a településképi rendelet 
biztosítja a szükséges műszaki berendezések elhelyezési lehetőségét. 
A fentiek alapján a hatályos településrendezési eszközök készült meglévő alátámasztó 
munkarész módosítása nem szükséges. 
 

5.Közlekedési szakági alátámasztó munkarész 
 

A 4929. számú országos mellékútról az ipari terület feltárása biztosítható. A településszerkezeti 
tervi 471-es főút elkerülő szakasza elvi nyomvonalként megmarad. Pontosabb helyét, ill. annak 
szükségességét helyi településfejlesztési döntéssel nem lehet meghatározni. 
A fentiek alapján a hatályos településrendezési eszközök készült meglévő alátámasztó 
munkarész módosítása nem szükséges. 
B.) a gazdasági terület kijelölése kapcsán a biológiai aktivitásérték pótlása érdekében a 098 
hrsz-ú csatorna – 099 hrsz-ú út – 094/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0103 hrsz-ú út 
által határolt terület 
 
Az aktivitásérték pótlással érintett terület: 094/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 7,1 ha-os telek.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a hatályos településszerkezeti terv kivágata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a hatályos szabályozási terv kivonata 
 

A terület-felhasználás szerinti számítás: (a módosítással érintett területekre) 
 

 

Terület-felhasználás 

Hatályos terv Módosítás szerinti Eredmény 
(aktivitás 
érték + -) 

 
 
 
 

+20,305 
 

 

 

érték 
vizsgált 
terület 
(ha) 

vizsgál
ati 

érték 
érték 

vizsgált 
terület 
(ha) 

tervi 
érték 

13. ipari gazdasági terület 0,4 0 0 0,4 5,25 2,10 

41. erdő terület 9 0 0 9 7,10 63,90 

46. 
általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 7,1+5,25 45,695 3,7 0 0 

 
összesen  12,35 45,695  12,35 66,0 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a két területre (a gazdasági terület kijelöléssel és az 
aktivitásérték szinten tartásával érintett területek) a jelenlegi aktivitásérték 45,695.  



 

C.) napelempark kialakítása 
A fejlesztési terület a település központi területén található. Az érintett terület: 1345/3 hrsz-ú 
telek. A 95/2008. (IX. 04.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv szerint: a terület 
besorolása – településközponti vegyes terület (Vt). A területet érinti elektromos elosztó vezeték 
és védőtávolsága. A tervezési területtől délre halad a 471.sz országos főút. 

alaptérkép – a területet érintő változási vázrajz (felső kép) a hatályos településszerkezeti terv 
kivágata (alsó kép) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a hatályos szabályozási terv kivonata 

A különleges beépítésre nem szánt egy-egy területrészen 2184 db napelem helyezhető el.  
A napelemek teljesítménye: 270W/db. A panelcsoportokhoz 13+1 inverter csatlakozik, mely a 
termelt egyenfeszültségű energiát a hálózattal szinkronban lévő váltakozó feszültséggé alakítja. 
A telket a MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető kft fogja bérelni az Önkormányzattól. 



Csatlakozási pont: A közcélú hálózat csatlakozási pontja: Nyírbátor 132/22 KV alállomás „12 
Nyírgelse” elnevezésű 22 kV-os gerinc szabadvezetékes hálózat betonoszlopának telepítésre 
kerülő oszlopkapcsoló berendezés elmenő kapcsai. A csatlakozási pont egyben az 
áramszolgáltató és a termelő közötti tulajdoni határ. 

 

a napelempark helyszíne a nyeles telekként kialakított bejárat irányából nézve 
 
A beruházás megvalósítása indokolttá teszi a hatályos településrendezési eszközök módosítását. 
A településszerkezeti terv módosítása szerint a terület különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljául szolgáló terület (Kb-En) felhasználású lehet. Mindezzel 
összhangban a szabályozási terv is különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljául szolgáló övezet kialakítására adhat javaslatot. 
A módosítás által új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai aktivitás érték 
szinten tartását számítással nem szükséges igazolni. A módosítás országos illetve helyi 
jelentőségő védett építészeti örökség elemeit, azok környezetét nem érinti. 
 
A település belterületén megvalósuló naperőmű telepítése nem jelent veszélyt, a védett 
természeti területet, ökológiai hálózatot a megújuló energiaforrás műtárgyai nem érintenek. 
Fontos továbbá, hogy mivel a napelemes kiserőművek magassága alacsony, így ezek 
megjelenése nem jelent tájsebet Nyírbogát Nagyközség táji környezetében. A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területek övezete nem érinti a tervezési területet.  
Összességében megállapítható tehát, hogy a településrendezési eszközök módosítása nem 
veszélyezteti a helyszín adottságainál fogva (belterület) a település tájképi értékeit, s a módosítás 
nem érinti a település tájszerkezetét. 



D.) vonalas jellegű infrastrukturális elemek - a 471.sz. országos főút és a 4929.sz országos 
mellékút (belterületi, illetve a 4929.sz út esetén a külterületi szakaszok) mentén létesítendő 
kerékpárút hálózat megvalósíthatósága 

A kerékpárút útépítési engedélyes tervét a Civis Complex Mérnök Kft. készítette. A két országos 
közúthálózati elem mentén a külterületi meglévő kerékpárút szakaszokhoz csatlakozó belterületi 
szakaszok megvalósítása érdekében vált indokolttá a szabályozási terv módosítása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A főút mentén a kerékpárút fejlesztése kapcsán szabályozással érintett telkek helyrajzi 
száma: 
256, 257, 260, 261, 264, 325/1, 325/2, 325/3, 569, 570, 577, 579/2, 581/1, 580, 582, 583, 728, 
729, 1029, 1055/4, 1384/2, 1385, 1386, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1392/2, 1394 hrsz. 



Az érintett utcák helyrajzi száma: Hunyadi u 253 hrsz, Jókai u. 539 hrsz, Árpád u. 1353 hrsz, 
Rákóczi u. 788 hrsz, Kossuth u. 1134 hrsz, Zrínyi u. 1095 hrsz. 
 
A 4929. sz. országos mellékút mentén a kerékpárút fejlesztése kapcsán (szabályozással) 
érintett telkek helyrajzi száma: 
külterületi szakasz – 067/2, 068, 078, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 
081/10, 081/12 hrsz 
belterületi szakasz - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 hrsz 
Az érintett 4929.számú országos mellékút helyrajzi száma: 067/1, 067/3. belterületi szakasz 
Attila u. 139 hrsz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kerékpárút az összekötő út bal oldalán halad. 



3. A módosítás során elérendő célok összegzése 
 

A módosítás célja az érintett területen olyan terület-felhasználás és szabályozás rögzítése, mely 
lehetővé teszi a fejlesztési, használati elképzeléseinek megvalósíthatóságát.  
A vonalas infrastrukturális elemek esetén a turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése és a 
biztonságos kerékpáros közlekedésnek a megvalósítása. 
 
4. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására  
– gazdasági terület és az aktivitás pótlás esetében (A, és B pont esetében) 
 
Településszerkezeti terv módosítása: 
A 081/8, 081/9, 081/10 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági általános terület terület-felhasználása 
egyéb ipari gazdasági terület (Ge) terület-felhasználásra módosul. A biológiai aktivitásérték 
szinten tartása érdekében a 092/4 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági területfelhasználása 
erdő terület (E) területfelhasználásra módosul. A településszerkezeti terv módosítását a 
Tan/szerk.-A.B. rajzszámú tervlap tartalmazza. 

  

A szabályozási terv módosítása: 
A településszerkezeti tervvel összhangban a 081/8, 081/9, 081/10 hrsz-ú ingatlanok általános 
mezőgazdasági övezete egyéb ipari gazdasági (Ge) övezetre módosul. A 094/2 hrsz-ú ingatlan 
esetében az általános mezőgazdasági övezet, gazdasági rendeltetésű erdő terület övezetére 
módosul.  
 

Az egyéb ipari gazdasági terület (Ge) övezetének javasolt paraméterei: 
• az alkalmazható beépítési mód: szabadonálló,  
• a megengedett legkisebb építési telek nagysága: 2500 m² 
• a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: 50% 
• a megengedett építménymagasság értéke: 9,5 m 
• a telek minimális zöldterületének mértéke: 30% 

 
– napelempark kijelölés esetében (C pont) 
 
A Kölcsey utca – Attila utca – Béke tér – Hunyadi utca – Árpád utca – 1113 hrsz-ú csatorna – 
tervezett 13 m szabályozási szélességű kiszolgáló út által határolt tervezési területen belül a 
1345/3 hrsz-ú ingatlan településközponti vegyes terület (Vt) terület-felhasználása különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljául szolgáló terület (Kb-En) 
terület-felhasználásra módosul.  
A településszerkezeti terv módosítását a Tan/szerk.-C. rajzszámú tervlap tartalmazza. 

 
A szabályozási terv módosítása: 
A településszerkezeti tervvel összhangban a 1345/3 hrsz-ú ingatlan településközponti vegyes 
övezete különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljául 
szolgáló terület (Kb-En) övezetre módosul. 
 
5. A javasolt változások (módosítások) infrastruktúra ellátás igénye, fejlesztése 
 
A javasolt módosítások szerint minimális infrastruktúra-fejlesztési igény (csatlakozások 
kiépítése) jelenik meg. 
 
 
 
 



6. A javasolt változások (módosítás) környezeti hatásai 
 
Környezeti hatások táblázatos összefoglalója 
                                  
környezeti 
elemek melyekre 
a módosítás 
hatással lehet 
 

     

A.jelű 
módosítás 

B.jelű 
módosítás 

C. jelű 
módosítás 

D-1. jelű 
módosítás 

D-2. jelű 
módosítás 

Zaj, rezgés -1 +1 0 0 0 
levegő -1 +1 0 +2 +2 
víz 0 0 0 +1 +1 
föld -1 0 -1 0 0 
élővilág -1 +1 0 0 0 
táj 0 0 0 0 0 
Ember, 
társadalom 

+2 +1 +2 +1 +1 

település +2 +1 +1 +1 +1 
településökológia 0 +1 0 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 

A.jelű módosítás 
A TOP- 1.1.1-15 ipari parkok 
ipari területek fejlesztése 
projekt tervezett beruházásával 
érintett mezőgazdasági terület - a 
081/8, 081/9, 081/10 hrsz.-u 
földrészletek - átsorolása 
beépítésre szánt ipari területbe. 

A helyi ipari terület kialakítása, rendezettsége, az infrastruktúra 
feltételeinek megteremtése pozitív változást eredményez mind az 
épített környezet, mind a helyi társadalom szempontjából.  A 
gazdasági tevékenység végzése, az érkező gépjárművek 
rendezett, parkoló mezőben történő elhelyezése a zavartalan, 
településen átmenő forgalomtól mentes területhasználatot, ill. 
környezeti igénybevételt eredményez. Ezért a belterületi 
környezetterhelés így csökken. 

B.jelű módosítás 
új beépítésre szánt terület 
kijelölése miatt szükségessé váló 
biológiai aktivitás pótlása 
erdőterület kijelölésével 

A változás mind a helyi társadalomra, mind a gazdasági 
szereplőkre pozitív a változás, hiszen a gazdasági 
beruházásokkal egy időben a biológiai aktivitás érték kisé 
erősödik.  Ezzel a szállópor mennyisége is csökken, a levegő 
tisztasága javulhat. 

C. jelű módosítás: 
Kis teljesítményű erőmű 
helyének kijelölése 

A napelemes kiserőmű megvalósulása az önkormányzat számára 
kiemelt jelentőségű. A beruházás megvalósulásával javul az 
önkormányzat gazdálkodása, valamint a környezettudatos 
gondolkodásnak köszönhetően javul a település megítélése mind 
a lakosság, mind a későbbi beruházók körében. Egyúttal 
Magyarország energiaellátási biztonságához is hozzájárul. 

D-1.jelű módosítás 
kerékpáros turisztikai útvonal 
létrehozása Nyírbogát - Kisléta 
- Máriapócs között projekt 
települési szakaszán a projekt 
szerint tervezett kerékpárút 
útépítési területének 
kiszabályozása. 

A térségi területrendezési elhatározásokkal összhangban történik 
a fejlesztés. A szabadidős - sport kerékpározási igények mellett a 
munkába járás is könnyebben megoldható lesz kerékpárral 
Ezáltal a mind a helyi társadalomra, mind a gazdasági 
szereplőkre pozitív a változás, hiszen valós igényeken alapuló a 
fejlesztés. A szabadidős - sport kerékpározási igények mellett a 
munkába járás is könnyebben megoldható lesz kerékpárral, ezért 
a foglalkoztatottságra is pozitív a hatása.  



 
 
 

Összességében a szabályozás által lehetővé váló fejlesztések 
pozitív változást eredményezhetnek mind az épített környezet, 
mind a helyi társadalom szempontjából. A zöldfelületi rendszert 
nem változtatja meg, a településökológia nem sérül. 
 

D-2.jelű módosítás 
belterületi kerékpárút építése a 
471. sz. főútvonal mentén 
projekt szerint tervezett 
kerékpárút útépítési területének 
kiszabályozása 
  
 

A kerékpárút kiegészíti a már meglevő hálózatot. Ezzel lehetővé 
válik a valós igényekhez igazodó fejlesztés megvalósítása. A 
szabadidős - sport kerékpározási igények mellett a munkába járás 
is könnyebben megoldható lesz kerékpárral. .A szabadidős - 
sport kerékpározási igények mellett a munkába járás is 
könnyebben megoldható lesz kerékpárral 
Ezáltal a gazdaság fejlődhet és a foglalkoztatottságra is pozitív 
lehet a hatása. Összességében a szabályozás által lehetővé váló 
fejlesztések megvalósulása esetén pozitív változást következhet 
be mind az épített környezet, mind a helyi társadalom 
szempontjából. A zöldfelületi rendszert nem változtatja meg, a 
településökológia nem sérül. 

 
A módosítás a külterületi területrészen intenzívebb használatot jelent, de a módosítással negatív 
irányú környezeti hatás nem várható. A követelményeket, valamint a megváltozó terület-
felhasználást alapul véve a módosítás hatásai településvédelmi szempontból az alábbiak szerint 
változnak: 
A gazdasági tevékenység jelentősége erősödhet a településen, ugyanakkor a lakóterületek nem 
kerülnek hátrányos helyzetbe a gazdasági területi és esetleges funkcionális hatásoktól, azok 
„zavarásaitól”. A terület rendeltetése, a lakóterületekhez viszonyított helyzete biztosítja azt, hogy 
a települési terület lakterületei ne kerüljenek veszélyeztetett helyzetbe.  
A megélhetési viszonyok javításához szükséges munkahelyi területek szabályozott és rendezett 
keretek között alakulhatnak ki.  
A módosítás az igazgatási területhez, és a külterülethez köthető természeti értékek, védett 
területek és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást.  
Infrastruktúra ellátásban a módosítás nem jelent jelentős változást, mivel a terület és környezete 
ellátott vezetékes vízzel, gázzal, elektromos energiával, valamint közüzemi szennyvízhálózattal, 
mely az Attila utca lakóépületekkel sűrűbben beépített területéig kiépített.  
Biztosított továbbá a településen kialakult megfelelő hulladékgazdálkodás folytatásának 
lehetősége.  
 
Településképi szempontból a módosítás jelentősebb azáltal, hogy a jelenleg beépítetlen területi 
jelleget felváltják a nagyobb léptékű, gazdasági jellegű épületelemek. Településképi 
szempontból a rendezett gazdasági telep, az épület magasságok, a kialakuló zöldfelületi 
adottságai nem lesz kedvezőtlen hatású. Településszerkezeti szempontból a terület megközelítése 
a meglévő utak (4929.számú országos mellékút) révén biztosított. 
 
A konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkező területre vonatkoztatva vízigényben, 
gázfelhasználásban, hulladék- és szennyvízmennyiségben, az érintett utcák forgalmában, a 
levegőkörnyezetben és a zajkörnyezetben jelent magasabb igénybevételt. Azonban ezek mértéke 
nem lehet nagyobb, mint a jogszabályokban megengedett határértékek!  
 
Környezeti hatások értékelése 
Összességében megállapítható, hogy a módosítások szerinti fejlesztések megvalósulása esetén a 
kerékpárutak és a napelempark megépítése kedvező környezeti hatású. 
Az ipari terület kijelölése a biológiai aktivitás pótlásával kompenzálja települési szinten a 
környezeti hátrányokat. 
 
 



Az eredeti szabályozáshoz mért jelentősége: 
A beruházások az eredeti szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban még nem 
szerepelhettek, hiszen azok az Európai Unió előző 2007-2014-es programozási-pénzügyi 
időszakhoz készültek. A HÉSZ módosításával a jelenlegi Programozási időszak fejlesztéseinek 
lehívását teszi lehetővé.  
 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TE RV 
ÖSSZHANGJÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Jelen igazolás a CCXXIX. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: 
OTrT) és a 19/2011. (XII.1.) Ör. rendelettel jóváhagyott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült.  
 

Országos és Térségi szerkezeti tervnek való megfelelés:  
OTrT szerkezeti tervlapján terület-felhasználás szempontjából a gazdasági terület kijelöléssel 
érintett terület vegyes területfelhasználású térségbe tartozik, míg az aktivitásérték pótlással 
érintett terület erdőgazdálkodási térségbe sorolt. A napelempark kijelöléssel érintett terület 
települési térség. 
A MTrT térségi terület-felhasználási tervén a tervezési területek szintén vegyes és 
erdőgazdálkodási térség és hagyományos vidékies települési térség kategóriájú. Térségi övezeti 
lapoknak való megfelelés esetében merülhet fel egyes övezeteknek megfelelő szabályozás.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Részlet az OTrT szerkezeti tervlapjából 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 471-es főút elkerülő út nyomvonalát az OTrt tv. és a megyei területrendezési terv is tartalmazza 
 
 
 
 



 
Érintett országos infrastruktúra 
elemek: 

Az OTrT tv. 1- 11. melléklet szerinti térbeli rend az 
érintett infrastruktúra hálózatoknál az elkerülő út 
esetén nevesíti Nyírbogát települést. Közvetlen 
nyomvonal vezetési követelmény az OTrT tv. 
átmeneti rendelkezése értelmében nincs. Az 
igazgatási területet érintve a megyei tervi átvezetés 
után -legalább országos megalapozó tanulmányterv 
birtokában-kell majd a települési nyomvonalat 
meghatározni. 

• 471. számú főút települést 
elkerülő szakasza 

• Egyéb országos törzshálózati 
vasúti pálya 

 

A NIF Zrt előzetes véleményében jelezte, hogy a 471-esfőút belterületi szakaszának 
felújításával megszűntek azok a közlekedési nehézségek, melyek korábban az elkerülő út 
építését szükségessé tették. Az elkerülő út nyomvonal kijelölése nem települési szintű döntés 
függvénye, ezért a szabályozási terven való jelölés továbbra sem indokolt. 
 
Országos és Térségi szerkezeti tervnek való megfelelés - érintettség 
 
Az OTrT szerkezeti tervlapján terület-felhasználás szempontjából a tervezési területek vegyes 
területfelhasználású térség kategóriába sorolt (gazdasági terület kijelölése) az aktivitásérték pótlás 
területe erdőgazdálkodási térség kategóriába sorolt. A gazdasági terület kijelöléssel érintett területet 
érintően főút infrastrukturális elemet (települési elkerülő) jelöl az OTrT szerkezeti tervlapja. 
 
Az Országos Területrendezési Terv - OTrT törvény 12. § (1) bekezdése és e tv. 3. melléklete szerinti 
országos övezetek általi érintettség:  

• az országos ökológiai hálózat övezete - az igazgatási terület érintett az északi területrészen, a 
tervezési területek nem érintettek, 

• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - a település nem érintett, 
• jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete - a település nem érintett, 
• a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete – az igazgatási terület érintett, a gazdasági 

terület kijelöléssel érintett terület nem, de az aktivitásérték pótlással érintett tervezési terület  
érintett  

• országos vízminőség-védelmi terület övezete – az igazgatási terület érintett a központi belterületi 
területrészen, de a tervezési területek nem érintettek, 

• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete – a település nem érintett, 
• kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete - a település nem érintett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Országos ökológiai hálózat                                                                   kiváló termőhelyi adottságú erdőterület   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
az aktivitásérték pótlással érintett tervezési területet érinti a kiváló    országos vízminőség - védelmi terület övezete 
termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési terv szerinti térségi övezetek általi 
érintettség: Az MTrT térségi terület-felhasználási tervén a gazdasági terület kijelöléssel érintett 
tervezési terület vegyes területfelhasználási térség kategóriába sorolt. Az aktivitásérték pótlással 
érintett terület erdőgazdálkodási térség kategóriába sorolt.  
A tervezési terület közelében halad a 471. sz főút települést elkerülő út nyomvonala, és a 
területet érinti a 120 kV-os elosztó hálózat. A települést érinti a 471-es főút mentén a térségi 
kerékpárút hálózat eleme.  

                     Részlet az MTrT szerkezeti tervlapjából 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

az alaptérképre vetített megyei terv részlete – az elkerülő út nyomvonala nem érinti a 
gazdaságfejlesztéssel érintett területet 

 
A megyei területrendezési terv és a tervezett módosítások kapcsolata: 
 
A megye szerkezeti tervének részlete: 
 

A települési területen kívüli területek 
részben mezőgazdasági térségbe 
tartoznak, részben az igazgatási terület 
déli határán erdőgazdálkodási 
térségbe.  
 

A módosítások következtében   
a települési terület nagysága az 
iparterület területével nő (5,25 ha) 
a mezőgazdálkodási térség az 
iparterülettel csökken 
az erdőgazdálkodási terület a biológiai 
aktivitás pótlása miatt nő. 
a térségi jelentőségű kerék-párútnak 
felel meg a D-1. módosítás.  
A nyomvonal vezetésre közvetlen 
terület-rendezési követelmény nincs. 

 
A kerékpárút (Debrecen-Nyíradony) – Nyírmihálydi – Nyírbogát – Nyírbátor – Nyírcsászári –
Nyírmeggyes - Mátészalka megnevezésű a megyei területrendezési tervben. 
 
 
 
 



A Megyei terv szerinti övezeti érintettség: 
 

• ökológiai magterület - igazgatási terület érintett, (északi területrészen) a tervezési területek nem 
érintettek, 

• ökológiai folyosó - igazgatási terület érintett, a tervezési területek nem érintettek, 
• puffer terület övezete – az igazgatási terület nem érintett,  
• erdőtelepítésre alkalmas terület övezete – az igazgatási terület érintett, a gazdaságfejlesztéssel 

érintett terület a naperőmű létesítésével érintett terület nem érintett, az aktivitásérték pótlással 
érintett tervezési terület viszont érintett, 

• szélerózióval érintett terület övezete – a teljes igazgatási terület érintett, 
• víz erózióval érintett terület övezete – a teljes igazgatási terület érintett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           MTrT – magterület, folyosó, puffer terület                      Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének részlete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          MTrT – szél erózióval érintett terület                            MTrT – víz erózióval érintett terület    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

 



 


