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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 változatások, 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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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 
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Nyírcsaholy hatályos KszT tervlapja 2021. február 
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1.4. Hatályos településfejlesztési döntés  
 
 
A Képviselő testületnek döntenie kell, hogy a szükséges változtatások – akisajátítás 
végrehajtása – érdekében módosítja a jelenleg hatályos települészerkezet és 
szabályozási tervét. 
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2. Változások leírása és nagyságrendje 
 
2.1. A településszerkezeti terv módosítása 
 
A településszerkezetet érintő változás két, néhányszáz négyzetméteres erdőrészlet 
megváltozása közúti közlekedési területté. 
 
A következő táblázat bemutatja, hogy a területi méretek mekkorák, gyakorlatilag 
nagyon kis jelentőségű módosításról van szó, de ennek következtében csak tárgyalásos 
eljárással lehet a tervmódosítást végrehajtani. 
 

 

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 
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A hatályos településszerkezeti terv részlete a tervezett változások jelölésével 

 

 
A tervezett módosítással érintett településszerkezeti terv részlete  

 

1. 

1. 

2. 

2. 
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A módosítás 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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2.2. A szabályozás módosítás indoka és leírása 

0146 és 0147/1 hrsz érintő javítás 

Jelenlegi szabályozás 

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. 

 

Módosított szabályozás 
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Hrsz 1301-től 1306-ig 

 
Meglévő szabályozás 

Földút létesítése az árok mellett az 1301-től az 1307 hrsz-ig 

 
Tervezett szabályozás 
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1601/1 és 1602/1       Jelenlegi hatályos szabályozás 

 
1601/1 és 1602/1       Módosított szabályozás  
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1604 és 1605 hrsz       Jelenlegi hatályos szabályozás 

 
1604 és 1605 hrsz       Módosított szabályozás 
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3. Jóváhagyandó munkarészek 

 

Nyírcsaholy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..…/2021. (…….) sz. határozata 

Településszerkezeti Tervének módosításáról 

 

Nyírcsaholy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Nyírcsaholy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 9/2021. (II. 23.) számú Nyírcsaholy Község Polgármesterének határozatával 
elfogadott Nyírcsaholy Község módosított Településszerkezeti Tervét - az M49 
gyorsforgalmi út beillesztése céllal – az 1-3. melléklet szerint módosítja; 

2. Nyírcsaholy Község módosított Településszerkezeti Tervét e határozat 1. 
melléklete szerint elfogadja és megállapítja, hogy a hatályos TSZT-M49/2020 
rajzszámú Településszerkezeti Terv helyébe az M49 gyorsforgalmi út M3 
autópálya - Ököritófülpös közötti szakasz által érintett területen a TSZT-
M49/2021M rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) lép; 

3. a területfelhasználás-változásokat a 2. melléklet alapján állapítja meg; 

4. a területi mérleget a 3. melléklet szerint fogadja el; 

5. úgy dönt továbbá, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek 
előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv 
módosításban (1. melléklet) foglaltak az elfogadását követő napon lépnek 
hatályba. 

Nyírcsaholy, 2021. ….…….. 

 

………………………… 
jegyző 

……………………… 
polgármester 
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Határozat 1. melléklete 

 

 
TSZT-M49/2021M jelű Településszerkezeti Terv tervlap M=1:10000 
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Nyírcsaholy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2021.(… …) önkormányzati rendelete 

Nyírcsaholy Község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2006. (VI. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok, valamint 
Nyírcsaholy Község Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet szerinti 
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § Nyírcsaholy Község Külterület Szabályozási Terve az M49 gyorsforgalmi út M3 
autópálya - Ököritófülpös közötti szakasz által érintett területre vonatkozóan az e 
rendelet 1. melléklete - a KSZT-M49/2021M jelű Külterület Szabályozási Terv módosítás 
fedvényterv - szerint módosul. 
 
2. § A 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott KSZT-M49/2021 jelű 
Külterület Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv) helyébe e rendelet 1. melléklete 
szerinti KSZT-M49/2021M jelű Külterület Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv) 
lép. 
 
3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 
                    ………………….. 
                         jegyző 

 
                        ……………………. 
                         polgármester 

Záradék 

Nyírcsaholy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2021. … 
napján tartott ülésén alkotta, 2021. …napján kihirdetésre került.  
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A rendelet 1. melléklete 

 

 
 

1. melléklet a …/2021. (…...) önkormányzati rendelethez  

KSZT-M49/2021M Külterület Szabályozási Terv – fedvényterv 
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TERVIRATOK 
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