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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1. Előzmények, a tervezés indokoltsága 
 
A Megrendelő NIF Zrt., mint Ajánlatkérő 2018/S074-164851 hivatkozási szám alatt 
ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos lapjában nyílt közbeszerzési 
eljárás megindítására " Az M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya - Mátészalka - 
országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya Ököritófülpös 
közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli 
terv készítése (PST kód: A049.01.01)" tárgyában. Az Ajánlatkérő az UVATERV Zrt. 
által vezetett, és az UNITEF’83 Zrt., által alkotott Konzorciumot hirdette ki 
győztesként és kötött velük tervezési szerződést a munka elvégzésére a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (Kbt.) 131. §. rendelkezései alapján.  
Az M49 gyorsforgalmi út tárgyi fejlesztése a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben – 
mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt - 
nevesítésre került. 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve 
tartalmazza az M49 gyorsforgalmi út nyomvonalát. 
 
A nyomvonal a következő településeket érinti: Őr, Jármi, Hodász, Nyírmeggyes, 
Mátészalka, Nyírcsaholy, Kocsord, Győrtelek, Ököritófülpös Porcsalma, települések 
közigazgatási területén halad. 
 
Nyírcsaholy Önkormányzata az M49 beillesztésére szolgáló településrendezési terveit 
elfogadta 2021. február 23-án. 
 
Megkezdődött az M49 építésének előkészítése, melynek első lépése a szükséges 
terület vásárlása – kisajátása.  
Nyírcsaholy területén az Építési hatóság elutasított a kisajátítási vázrajzokból 12 
vázrajz záradékolását (Lásd: Terviratok) a következő érintett helyrajziszámokon: 
0146, 0147/1, 1301-1307-ig, 1601/1, 1602/1, 1604, 1605.  
 
Érintett két kisebb erdőrészlet, ezért bár nem jelentősek a változtatások, csak 
„tárgyalásos eljárás keretében” lehet módosítani a településszerkezetet és a 
szabályozást.  
 
Jelen dokumentáció a javítást tartalmazza és ismételten partnerségi egyeztetésre kell 
bocsátani. A vészhelyzeti rendelkezések szerint történhet elektronikus úton a 
partnerségi egyeztetés.  
(2021. évi XCIX Tv. 157.§ 8 (1) bekezdés c) és f) pontja szerint.)  
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1.2. Településrendezési tervekkel való összhang 
 

A települések hatályos településrendezési tervei esetenként tartalmaznak 
gyorsforgalmi út nyomvonalat, de rendszerint nem egyezik a jelenleg tervezett M49 
gyorsforgalmi út nyomvonalával és azok kapcsolataival, készülő tervezett jelentős 
műtárgyaival. 

Nyírcsaholy településen fedvényterveket kellett készíteni a településszerkezeti tervhez 
és a külterület szabályozáshoz egyaránt. 

 

1.3. Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

 Településszerkezeti terv 

28/2006. (V. 25.) KT. számú határozat, Nyírcsaholy Község módosított 
Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

 
 Módosítás 

97/2015.(XI.09.) Kt számú rendelettel 
 M49 fedvényterv és szerkezeti terv kiegészített leírásának elfogadása. 

2/2021. (II.23.) határozat 

 
 HÉSZ és Szabályozási terv 

 
5/2006. (VI. 1.) számú rendelet,  
Nyírcsaholy Község módosított Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás 
Tervének elfogadásáról 
 
 Módosítás: 

5/2015.(XI.10.) Kt számú rendelettel 
 M49 fedvényterv és HÉSZ módosító rendelete 

3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 
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8 

 

 

Nyírcsaholy Község Külterület Szabályozási Terv - 2006 
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Nyírcsaholy Község Belterület Szabályozási Terv részlete - 2006 
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Nyírcsaholy hatályos TSZT tervlapja 2021. február 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

Nyírcsaholy hatályos KSZT tervlapja 2021. február 
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1.4. Hatályos településfejlesztési döntés  
 
 
A Képviselő testületnek döntenie kell, hogy a szükséges változtatások – a kisajátítás 
végrehajtása – érdekében módosítja a jelenleg hatályos településszerkezeti és 
szabályozási tervét. 
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2. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI 
 
2.1. Kifüggesztés időpontja  
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2.2. Partnerségi egyeztetés lezárása 
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3. VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA ÉS NAGYSÁGRENDJE 

 

A településrendezési eszközök előzmények szerinti hatályba lépését követően, a 
kisajátítási tervek záradékolása során felmerült probléma miatt – a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi  és Örökségvédelmi Főosztály 
Felügyeleti Osztály SZ/106/00784-7/2021 iktatószámú határozata alapján - a 
településrendezési eszközök ismételt módosítása elengedhetetlen. 

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) bekezdés 
alapján a településrendezési tervek módosítása tárgyalásos eljárással tervezett: 

 „(6)   A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, 
amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,” 

 

Az M49 gyorsforgalmi út tárgyi fejlesztése az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII. 6.) Korm. rendeletben – mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű közúti közlekedési beruházás - nevesítésre került: 

1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez  

1. Országos közúti közlekedési projektek 

1.1. Gyorsforgalmi utak 

1.1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt 
projektek. 

1.1.54. Az M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár 
közötti szakasz megvalósítása. 
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3.1. A településszerkezeti terv módosítása 

 

 
Nyírcsaholy hatályos TSZT tervlapja a módosítással érintett területek jelöléséve

1. számú módosítás 

2. számú módosítás 
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A hatályos településszerkezeti terv részlete a a tervezett változással érintett területek 

jelölésével 
 

 
A tervezett módosítással érintett településszerkezeti terv részlete  

A településszerkezetet érintő változás két, néhányszáz négyzetméteres erdőrészlet 
megváltozása közúti közlekedési területté. 

1. számú módosítás 

2. számú módosítás 

1. számú módosítás 

2. számú módosítás 

2. számú módosítás 



 

18 

A következő táblázat bemutatja, hogy a területi méretek mekkorák, gyakorlatilag 
nagyon kis jelentőségű módosításról van szó. 

 

Sor-
szám 

Meglévő terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Érintett terület 
(hrsz) 

Terület 
nagysága 
(ha) 

1. védelmi erdőterület (Ev) közúti közlekedési 
terület (Köu) 1302-1306 0,0277

2. védelmi erdőterület (Ev) közúti közlekedési 
terület (Köu) 0161/8 0,0179

A tervezett területfelhasználás-változás során új beépítésre szánt terület kijelölésére 
nem kerül sor. 
A módosítások miatt változik a területi mérleg, annak változása is – kis méretük 
ellenére - önkormányzati döntést igényel. 
 
Területi mérleg az M49 gyorsforgalmi út beillesztésével érintett tervezési 
területen 
Tervezési terület 122,97 ha 

Terület-felhasználási egység Területnagyság 
jelenleg (ha) 

Területnagyság 
tervben 
javasolt (ha) 

Változás 
(ha) 

Beépítésre nem szánt területek 122,97 122,97 0,00

Gazdasági erdőterület (Eg) 41,51 41,51 -

Védelmi erdőterület (Ev) 0,51 0,46 -0,05

Általános mezőgazdasági terület 
(Má) 51,50 51,50 -

Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 1,56 1,56 -

Vízgazdálkodási terület 0,73 0,73 -

Kötöttpályás közlekedési terület 1,49 1,49 -

Közúti közlekedési terület 25,67 25,72 +0,05
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3.2. A szabályozás módosítás indoka és leírása 

 

 

Nyírcsaholy hatályos  KSZT  tervlapja a módosítással érintett területek jelöléséve 

 

 

1. számú terület 2. számú terület 

3. számú terület 

4. számú terület 
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1. számú terület: 0146 és 0147/1 helyrajzi számú területeket érintő 
módosítás 

  

A hatályos külterület szabályozási terv 
részlete  

A tervezett módosítással érintett 
külterület szabályozási terv részlete  

 
Az árkok és csatornák átvezetésének műszaki megoldása rendszerint az, hogy a 
csatorna nyomvonalát kismértékben módosítják, azaz a tervezett gyorsforgalmi út 
alatt merőlegesen halad át az új meder, áteresszel, vagy kisebb méretű alagúttal. 

Ennek következtében szükség van rendszerint a tervezett új út két oldalán a csatorna 
számára kisebb területrészeket igénybe venni. Ez történik ebben az esetben is, 
bővíteni kell és új nyomvonalra tenni a csatorna átvezetését. 

Ez a csatorna átvezetés egyben ökológiai átjáró is, hogy a kisebb méretű állatok, 
hüllők, rágcsálók tudjanak közlekedni az úttal elválasztott részek között. 

A tervezett módosítás: övezethatár helyett szabályozási vonal jelölése valamint 
szabályozási vonal helyett övezethatár jelölése a 0146 és a 0147/1 hrsz. területeken, 
a kisajátítási határnak megfelelően, a kisajátítás megvalósíthatósága érdekében. 

A tervezett változások miatt a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 
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2. számú terület: 1301-1306 és 1308-1310 helyrajzi számú területeket 
érintő módosítás 

A tervezett módosítás: földút létesítése az árok mellett az 1301- 1306 helyrajzi számú 
területeken a településszerkezeti tervnek megfelelően.  
Szabályozási vonal helyett övezethatár jelölése az 1308-1310 helyrajzi számú 
területeken, a kisajátítás megvalósíthatósága érdekében. 
 

 
A hatályos külterület szabályozási terv részlete 

 
A tervezett módosítással érintett külterület szabályozási terv részlete 
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3. számú terület: 0158/1, 1316/2-3 és 1317/1 helyrajzi számú területeket 
érintő módosítás 

A tervezett módosítás: övezethatár pótlása az 1316/2-3 és a 0158/1 helyrajzi számú 
területek közös telekhatárán, valamint a szabályozási vonal törlése a 1316/3 és a 
1317/1 helyrajzi számú területek meglévő közös telekhatáráról.  

 
A hatályos külterület szabályozási terv részlete 

 

 
A tervezett módosítással érintett külterület szabályozási terv részlete 
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4. számú terület: 1602/1-2, 1603-1605 és 0161/8 helyrajzi számú 
területeket érintő módosítás 

A tervezett módosítás: övezethatár helyett szabályozási vonal jelölése valamint 
szabályozási vonal helyett övezethatár jelölése az 1602/1-2, 1603-1605 és 0161/8 
helyrajzi számú területeken, a kisajátítási határnak megfelelően, a kisajátítás 
megvalósíthatósága érdekében. 

A 0161/8 helyrajzi számú területen védelmi erdőterület övezet módosul közúti 
közlekedési területre, a településszerkezeti terv tervezett módosításának megfelelen. 

 

 
A hatályos külterület szabályozási terv részlete 

 

  
A tervezett módosítással érintett külterület szabályozási terv részlete 
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4. MAGASABB SZINTŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ 
MEGFELELÉS 

 
Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ököritófülpös közötti szakasz által érintett 
területre vonatkozó településrendezési tervek módosításának készítése során a 
magasabb szintű terveknek való megfelelés igazolása teljes körűen megtörtént. A 
jelenleg tervezett területfelhasználás változások nagyságrendjére és típusára 
tekintettel a magasabb szintű terveknek való megfelelés igazolás teljes körű 
megismétlése nem szükséges. 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiának, az Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepciónak és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési Koncepciónak való megfelelés a hatályos terv szerint továbbra is 
változatlanul érvényes. 

A magasabb szintű területrendezési terveket tekintve Nyírcsaholy község területére 
jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) és a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) 
MvM rendelet (a továbbiakban: MvMr.), valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi 
övezeteiről (a továbbiakban: SzSzBMTrT) előírásait kell figyelembe venni. (szürke 
színnel a MATrT, a MvMr és az SzSzBMTrT vonatkozó előírásai)  

 

Térségi területfelhasználás 
 
A MATrT Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
OTrT.) területi hatálya az ország teljes közigazgatási területére terjed ki, így 
Nyírcsaholy község is a hatálya alá tartozik. 

Nyírcsaholy község közigazgatási területének országos terület-felhasználási 
kategóriái: 

 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 települési térség 
 vízgazdálkodási térség 
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A MATrT 2. melléklete, az Ország Szerkezeti Tervének részlete 
Nyírcsaholy községre vonatkozóan a tervezési terület jelölésével 

 

 

A jelenlegi településrendezési eljárásban érintett tervezési terület és közvetlen 
környezete térségi terület-felhasználásának lehatárolása az Ország Szerkezeti Tervén 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szerkezeti Tervén összhangban van egymással. 
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Az Ország Szerkezeti Terve térségi területfelhasználásának részlete a tervezési területre 
vonatkozóan (Forrás: MATrT) 

 
A tervezési terület – az Ország Szerkezeti Terve szerinti - térségi 
területfelhasználása:  

 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 

A jelenlegi településrendezési eljárásban területfelhasználás-módosítással érintett 
tervezési terület és közvetlen környezete mezőgazdasági térség területére esik. 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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SzSzBMTrT Szerkezeti Tervének részlete a tervezési terület jelölésével  
(Forrás: SzSzBMTrT) 

A tervezési terület – a megyei Szerkezeti Terv szerinti - térségi területfelhasználása:  
 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 
 sajátos területfelhasználású térség 

A jelenlegi településrendezési eljárásban területfelhasználás-módosítással érintett 
tervezési terület és közvetlen környezete mezőgazdasági térség területére esik. 
A jelenleg hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szerkezeti Terve összhangban 
van – a tervezési területre vonatkozóan - az Ország Szerkezeti tervének térségi 
terület-felhasználásával, pontosítva azt. 

TERVEZÉSI TERÜLET 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
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MATrT 11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák 
területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a) *  az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével 
kell lehatárolni; 
Nyírcsaholy község közigazgatási területét és a tervezési területet az Erdők övezete 
és az Erdőtelepítésre javasolt terület övezete is érinti. A jelenlegi településrendezési 
eljárásban területfelhasználás-módosítással érintett területet egyik övezet sem érinti. 

 
Az Országos Erdőállomány Adattár részlete a változással érintett területről az elsődleges erdő 

rendeltetés jelölésével (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

 
A jelenlegi településrendezési eljárásban területfelhasználás-módosítással érintett 
területek (1. és 2. számú módosítás) nem érintenek Országos Erdőállomány Adattár 
szerint nyilvántartott erdőterületet, nem érintik az Erdők övezetét. 

TERVEZÉSI TERÜLET 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 

1. számú módosítás 

2. számú módosítás
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b) *  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

Az M49 gyorsforgalmi út kiépítésével érintett területen a mezőgazdasági térség 
területe általános mezőgazdasági terület (Má), kerteas mezőgazdasági terület, 
gazdasági (Eg) és védelmi (Ev) erdőterület és közúti közlekedési terület (Köu) 
területfelhasználási egységbe sorolt. A fenti előírás teljesítéséhez szükséges kiinduló 
adatok a jelenlegi településrendezési eljárásban nem állnak rendelkezésre, mivel a 
folyamatban lévő tárgyalásos településrendezési eljárás nem a község egész 
közigazgatási területét érinti. A mezőgazdasági térség területi mérlegének való 
megfelelés a település teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési 
eszközök felülvizsgálata során igazolható. 

Fentiek alapján a tervezési területen nem történik új beépítésre szánt terület 
kijelölése, nem történik mezőgazdasági terület igénybevétele sem. A tervezett 
területfelhasználás-változások nem ellentétesek a vonatkozó előírással, figyelembe 
véve, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításáról van 
szó.  

MATrT 12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések 
beépítésre szánt területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési 
térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, 
általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek 
megfelelne.” 
Nyírcsaholy község közigazgatási területén, az M49 gyorsforgalmi út és kapcsolódó 
létesítményei kiépítésével érintett területen nem történik új beépítésre szánt terület 
kijelölése, így a jelenlegi településrendezési eljárásban területfelhasználás-
módosítással érintett területen sem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. 
 



 

30 

Országos övezetek 

 
Az országos övezetek a 

MATrT 19. § (1) 
bekezdés alapján 

Nyírcsaholy 
község 

közigazgatási 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége 

A 
módosítással 

érintett 
terület 

érintettsége 

1. Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

+ + - 

2. 
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

+ - - 

3. 
Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

+ + - 

4. 
Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

- - - 

5. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ - - 

6. Erdők övezete + + - 

7. 
Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

+ - - 

8. 
Tájképvédelmi terület 
övezete 

+ + - 

9. 
Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete 

- - - 

10. 
Vízminőség-védelmi 
terület övezete 

- - - 

11. Nagyvízi meder övezete + - - 

12. VTT-tározók övezete - - - 

13. 
Honvédelmi és katonai 
célú terület övezete  

- - - 

Fentiek alapján a jelenlegi településrendezési eljárásban területfelhasználás-
módosítással érintett területeket a területhasználat korlátozást előidéző térségi 
övezetek nem érintik. A tervezési területen tervezett terület-felhasználás és 
övezeti/építési övezeti változások megvalósítása nem ellentétes a MATrT és az MVM 
előírásaival.  
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A megye térségi övezetei 
M

el
lé

kl
et

 
sz

ám
a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye Területrendezési 
Tervében alkalmazott 

térségi övezetek 

Nyírcsaholy 
község 

területének 
érintettsége

A tervezési 
terület 

érintettsége 

A 
módosítással 

érintett 
terület 

érintettsége 

3.1. Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

+ + - 

3.1. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

+ - - 

3.1. Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

+ + - 

3.2. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

- - - 

3.2. Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ - - 

3.3. Erdők övezete + + - 

3.3. Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

+ - - 

3.4. Tájképvédelmi terület 
övezete  

+ + - 

3.5. Világörökségi és világörökségi 
várományos terület  

- - - 

3.6. Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

- - - 

3.7. Nagyvízi meder övezete + - - 

3.7. VTT –tározók övezete - - - 

3.8. Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

- - - 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon 
terület övezete 

- - - 

3.10. Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

- - - 

3.11. Tanyás területek övezete  - - - 

3.12. Térszervező városok és 
hagyományosan vidéki 
települések övezete  

+ + + 
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3.13. Térségi együttműködések 
övezete 

+ - - 

3.14. Határon átnyúló 
együttműködés övezete 

- - - 

3.15. Gyümölcstermesztés térségi 
jelentőségű övezete 

- - - 

3.16. Felső-Tisza menti komplex 
tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet 

+ + + 

3.16. Nyírségi vegyes 
tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet  

+ + + 

 
Fenti táblázat alapján, a dokumentációban csak a jelenlegi településrendezési 
eljárásban területfelhasználás-módosítással érintett területeket érintő térségi 
övezetek előírásainak való megfelelőség igazolása részletezett: 
 

 

 

 
Nyírcsaholy község a Térszervező városok és Hagyományosan vidéki települések 
övezete alapján térségi szerepkör szempontjából Hagyományosan vidéki település 
övezetébe tartozik. 
SzSzBMTrT 5. § (6) A hagyományosan vidéki települések településfejlesztési 
koncepciójának készítésekor a település adottságaitól függően olyan célokat, 
részcélokat kell meghatározni, amelyek biztosítják: 
a)   a helyi alapszolgáltatások fejlesztését, 

TERVEZÉSI TERÜLET

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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b)   a lakókörnyezet és településközpont minőségi fejlesztését, 
c)   a felhagyott lakóterületek újrahasznosítását, 
d)   érintettség esetén a további egyedileg meghatározott megyei övezethez 
kapcsolódó térségi szerep érvényesülését. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció. 
SzSzBMTrT 7. § (3) Hagyományosan vidéki településeken új beépítésre szánt 
terület kijelölése során meg kell vizsgálni a települési térségben lévő felhagyott 
telkek, telekcsoportok adott fejlesztésre való alkalmasságát. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem kerül sor új beépítésre szánt terület 
kijelölésére. 
 

 

 

 
Nyírcsaholy község a Térségi együttműködések övezete alapján térségi 
együttműködések szempontjából Nyírségi-Szatmár-Beregi városcsoport hatásterülete 
övezetébe tartozik. 
 
SzSzBMTrT 8. § (4) A Nyírségi–Szatmári–Beregi városcsoport hatásterületével 
érintett települések településfejlesztési koncepciójának kidolgozásakor figyelembe kell 
venni a járásközpontok településfejlesztési koncepciójának céljait és beavatkozásait. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció. 
 
 

TERVEZÉSI TERÜLET

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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Nyírcsaholy község közigazgatási területét a Felső-Tisza menti komplex 
tájgazdálkodási és turisztikai övezet és a Nyírségi vegyes tájgazdálkodás és turisztikai 
övezet is érinti. 

IX. Fejezet 
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai  övezet 

 
SzSzBMTrT 11. § (1) A településszerkezeti tervek készítése során a 
területfelhasználás rendszerét a beépítésre nem szánt területeken a vízgazdálkodási, 
a táj- és természetvédelmi, a tájgazdálkodási és a turisztikai célokkal összhangban 
kell megállapítani. 
A tervezési területen belül a területfelhasználás rendszerének megállapítása nem 
ellentétes az előírással. 
(2) A különleges mezőgazdasági üzemi terület vagy gazdasági terület kijelölését 
megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott településen rendelkezésre áll-e más, olyan 
meglévő major vagy gazdasági telephely, mely alkalmas a fejlesztés megvalósítására. 
A tervezési területen a jelenlegi településrendezési eljárásban nem tervezett 
különleges mezőgazdasági üzemi terület vagy gazdasági terület kijelölése. 
(3) A természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő gyepterületek csak olyan 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
sorolhatók, melyek a gyepterületek fenntartását, kutatását és bemutatását 
szolgálják. 
A tervezési területen nem található természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő gyepterület. 

TERVEZÉSI TERÜLET
MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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(4) Erdőterület területfelhasználási egység csak a mezőgazdasági (mezővédő fásítás), 
árvízvédelmi, táj- és természetvédelmi vagy a településökológiai célokkal 
összhangban és a tájkarakterhez illeszkedő módon jelölhető ki. 
A településrendezési eljárás során új erdőterület területfelhasználási egység kijelölése 
az Országos Erdőállomány Adattár szerinti üzemtervezett erdők területén tervezett, 
táj- és természetvédelmi célokkal összhangban. 
(5) Amennyiben a térségi szerkezeti terv nem vízgazdálkodási térségként jelöli az 
övezet területén lévő 1 ha feletti egybefüggő nádas művelési ágú alrészleteket, ex-
lege védett lápokat és szikes tavakat, akkor azokat természetközeli terület 
területfelhasználásba kell besorolni. 
A tervezési területen belül nincs olyan terület, amit az előírás alapján természetközeli 
terület területfelhasználásba kellene besorolni.  
(6) Vizes élőhelyek csak olyan területfelhasználási egységbe sorolhatók, melyek azok 
fenntartását vagy élőhely-rekonstrukcióját biztosítják. 
A tervezési területen belül található csatornát, tervezett csatorna-átvezetést 
vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe javasolt besorolni. 
(7) A VTT tározók területén a valós használatnak megfelelő területfelhasználási 
egységeket kell megállapítani. 
A tervezési terület nem érinti a VTT tározók területét. 

 
X. Fejezet 

Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
 
SzSzBMTrT 14. § (1) A településrendezési eszközökben olyan területfelhasználási 
rendszert kell kialakítani, amely támogatja a beépítésre nem szánt területek táji-, 
természeti adottságokhoz igazodó használatát. 
A tervezési területen található üzemtervezett erdőterületek besorolása gazdasági 
erdőterület területfelhasználási egységbe tervezett, a tervezési területen meglévő 
csatornát vízgazdálkodási területbe javasolt besorolni. 
(2) Erdőterület területfelhasználási egység csak a táj- és természetvédelmi célokkal 
összhangban jelölhető ki, különös tekintettel a tájkarakterhez való illeszkedésre. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem kerül sor új erdőterület 
területfelhasználási egység kijelölésére. 
(3) Természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő gyepterületek csak olyan 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
sorolhatók, melyek a gyepterületek fenntartását, kutatását és bemutatását 
szolgálják. 
A tervezési területen nem található természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő gyepterület. 
(4) A településfejlesztési koncepcióban és az integrált településfejlesztési stratégia 
készítésekor olyan célrendszert és beavatkozásokat kell meghatározni, melyek 
elősegítik a vonatkozó megyei területfejlesztési dokumentumokban rögzített 
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turisztikai fejlesztések megvalósulását, valamint hozzájárulnak az adott övezetbe 
tartozó települések, településcsoportok turizmusának összehangolásához. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció és 
integrált településfejlesztési stratégia sem. 
 

Az M49 gyorsforgalmi út nyomvonalának megfelelősége 

Az M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya Ököritófülpös közötti szakaszának 
beillesztésére vonatkozóan 2021. februárban elfogadott településrendezési eszközök 
módosítási dokumentációjában az M49 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala 
megfelelőségének igazolása teljes körűen megtörtént. Tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi településrendezési eljárásban attól eltérés nem tervezett, ezért 
megismétlése nem szükséges. Az M49 gyorsforgalmi út Nyírcsaholy Község 
településszerkezeti tervében tervezett nyomvonala megfelel a magasabb rendű 
területrendezési tervekben szereplő nyomvonalnak. 
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5. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

 

Az alátámasztó munkarészeket a 2021. februárban elfogadott dokumentáció 
tartalmazza, jelen módosítás nagyrészt azokat nem érinti.  
 

5.1. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang  

Nyírcsaholy Község - az érintett területekre jelenleg hatályos - 
Településszerkezeti Terve a 2/2021. (II. 23.) számú önkormányzati 
határozattal került elfogadásra. 

A tervezett módosításokkal kapcsolatban a megjelölt helyeken a jelenleg 
hatályos településszerkezeti terv módosítása is szükséges.  

 
5.2. Szabályozási koncepció  

A tervezett módosítás célja egyrészt a szabályozási vonal pontosítása, a 
szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása, szabályozási vonal helyett 
övezethatárok jelölése, a kisajátítás megvalósítása érdekében szükséges. 

A tervezett módosítás célja másrészt helyenként az övezethatárok 
megváltoztatása szabályozási vonalra. 

 

5.3. Örökségvédelem 

Örökségvédelmi vizsgálat és hatástanulmány készült a hatályos 
településrendezési tervek készítése során, önálló fejezetrészben elemezve a 
föld feletti épített és táji értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket.  

Az M49 gyorsforgalmi út megvalósításával érintett területeken nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek találhatóak, amelyek az adatszolgáltatás alapján az egyes 
tervlapokon feltüntetésre kerültek. Az érintett területeken nem található 
örökségvédelmi szempontból egyéb említésre méltó érték, a szóban forgó 
ingatlanokat nem érinti sem műemléki, helyi védelem alatt álló érték és annak 
környezete sem. A tervezett módosítások az örökségvédelemre nincsenek 
kedvezőtlen hatása. 

 
5.4. Közlekedés  

Az érintett területekre vonatkozóan a településszerkezeti terv és a szabályozási 
terv módosítása során a hatályos tervekben szereplő fő közlekedési 
nyomvonalak nem változnak, a tervezett változásoknak a közlekedési 
hálózatra és azok elemeire nincs kedvezőtlen hatása. A tervezett szabályozás 
az eredetileg jogszerűen elfogadott szabályozáshoz képest nem módosul.  
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5.5. Tájrendezés, természetvédelem 

A módosítással érintett területek nem tartoznak Natura 2000 terület, ökológiai 
hálózat elemei közé, valamint egyéb országos és helyi védett terület nem 
található az érintett területeken, így a tervezett módosítás nem ütközik 
természetvédelmi előírásokkal.  

A helyi építési szabályzat módosítása nem befolyásolja a hatályos tervhez 
korábban kidolgozott tájrendezési és környezetalakítási javaslatok 
megoldásait. Így ezen alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges. 
A korábbi megoldások változatlanul érvényesek.  

 
5.6. Közműellátás 

A tervezett településszerkezeti tervi és HÉSZ módosítás a közműellátás 
rendszerét nem befolyásolja, nem érinti a hatályos tervhez korábban 
kidolgozott közmű javaslatok megoldásait. Így ezen alátámasztó munkarészek 
módosítása nem szükséges. A korábbi megoldások változatlanul érvényesek. 

 
5.7. Környezeti hatások és feltételek 

A módosítással érintett területeken a környezeti feltételek, a föld, a felszíni és 
felszín alatti vizek, a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és rezgésterhelés, a 
hulladékkezelés vonatkozásában a jelenleg hatályos településrendezési 
tervben foglaltakhoz képest nem változnak. A környezeti értékelés munkarész 
megismétlése nem szükséges.  
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6. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
 
6.1. Tárgyalás jegyzőkönyve 
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6.2. Írásban beérkezett államigazgatási szervek véleményei 
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7. ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY 
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8. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
 
8.1. Településszerkezeti Terv módosítása 
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Határozat 1. melléklete 

TSZT-M49/2021M jelű Településszerkezeti Terv tervlap M=1:10000 
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Határozat 2. melléklete 

Területfelhasználás változások: 

a) Védelmi erdőterület területfelhasználás módosítása közúti közlekedési 
területre. 
(Érintett telkek: 1301-1306 hrsz.; 
Terület: 0,0277 ha) 

b) Védelmi erdőterület területfelhasználás módosítása közúti közlekedési 
területre. 
(Érintett telkek: 0161/8 hrsz.; 
Terület: 0,0179 ha) 

 

Sor-
szá
m 

Meglévő terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Érintett terület 
(hrsz) 

Terület 
nagysága 
(ha) 

1. védelmi erdőterület (Ev) közúti közlekedési 
terület (Köu) 1301-1306 0,0277

2. védelmi erdőterület (Ev) közúti közlekedési 
terület (Köu) 0161/8 0,0179
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Határozat 3. melléklete  
 
Területi mérleg az M49 gyorsforgalmi út beillesztésével érintett tervezési 
területen 

 

Tervezési terület 122,97 ha 

Terület-felhasználási egység Területnagyság 
jelenleg (ha) 

Területnagyság 
tervben 
javasolt (ha) 

Változás 
(ha) 

Beépítésre nem szánt 
területek 122,97 122,97 0,00

Gazdasági erdőterület (Eg) 41,51 41,51 -

Védelmi erdőterület (Ev) 0,51 0,46 -0,05

Általános mezőgazdasági terület 
(Má) 51,50 51,50 -

Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 1,56 1,56 -

Vízgazdálkodási terület 0,73 0,73 -

Kötöttpályás közlekedési terület 1,49 1,49 -

Közúti közlekedési terület 25,67 25,72 +0,05
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8.2. Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása 
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9. MELLÉKLETEK 
 
9.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi  és 
Örökségvédelmi Főosztály Felügyeleti Osztály határozata 
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