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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

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

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

 
1.2. Átnézeti térkép 
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(Forrás: Saját szerkesztés) 
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1.3. A helyszín bemutatása 

1. beavatkozási pont 
A tervezési terület Nyírcsaholy közigazgatási területének északi részén, a 4918. sz. út keleti 
oldalán, közvetlenül a belterületi határvonal mellett található. 
 

 
(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás) 

 
A tervezett módosítás során, meglévő üzemi terület (0163/16 hrsz-on) bővítése történik északi 
irányban, a 0163/17-18 hrsz-okra. 
A meglévő telephely területét a 9/2015 (XI. 10.) önkormányzati módosító rendelet rögzítette 
a hatályos településrendezési eszközökbe: 

„7/A. § 
Mezőgazdasági üzemi területek 

(1) Mezőgazdasági üzemi terület (övezeti jel Kü): az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő 
mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, 
tárolása, a mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy 
mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység 
befogadására alkalmas. 

(2) Az övezetben elhelyezhető ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási tevékenység 
céljára szolgáló építmény. Az övezetben kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú 
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha az adott 
létesítmény védelmi övezete előírásaira nem kerül sor. 

(3) Az épületek lábazati és homlokzati falai falazott vagy szerelt kivitelben, a 6. sz. mellékelt 
táblázatában szereplő színhasználattal, továbbá zöld, és ennek árnyalataiban készíthetők. Az 
épületek tetőfedésének anyaga cserép, betoncserép, pala illetve fémlemez fedés lehet, fehér, 
szürke, zöld színben vagy ezek árnyalataiban. 

(4) A keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban, 
műtárgyakban lehet. 
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(5) Az övezet építési telkein belül az ingatlan határ mentén - az utcafronti telekhatár kivételével -, 
legalább háromszintes növényállomány telepítése szükséges, min. kétsoros fasor telepítésével. 

(6) Az övezetben pince szint létesítése lehetséges. Az állattartó épületeket minden esetben vízzáró 
szigeteléssel kell kialakítani. Trágya tárolására alkalmas építmények, tárolók nem helyezhetőek el 
közelebb 100,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától. 

Az övezet területén az 7. mellékelt szerinti jellemzővel rendelkező építési övezeteket kell alkalmazni a 
szabályozási tervekben megadott helyeken” 

 
„A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 5/2006 (VI. 01) 
önkormányzati rendelet 7. melléklete 

 A B C D E F G H 

1. 
Sajátos 

használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 

jele 
Beépítési mód 

Az építési telek 
Megengedett 

max 
építménymaga

sság 

2. 

Legkisebb 
terület (m2) 

Legkisebb 
szélesség 

(m) 

Legkisebb 
zöldfelület (%) 

Legnagyob
b 

beépítetts
ég (%) 

3. 
különleges 

mező-
gazdasági 

üzemi 
területek 

Kü szabadon álló 2000 - 40 40 9,0* 

* : A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, torony, stb.)” 

 

A tervezési területet érintett NATURA 2000 területekkel. A Nemzeti Ökológiai Hálózat 
magterület elemeivel szintén érintett a tervezési terület. 
A módosítással érintett területen az új beépítésre szánt terület, közvetlenül nem nincs 
természetvédelmi érintettsége, illetve azzal közvetlenül nem is határos. A két terület között 
2db további ingatlan (0163/19-20 hrsz-ek) helyezkedik el. 
 
Természetvédelmi érintettség (a sraffozott terület NATURA2000 és ÖH magterület) 

 
Forrás: MEPAR  
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Hatályos és módosított szabályozási terv: 
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2. beavatkozási pont: 
 
A tervezési terület külterületen, Nyírcsaholy közigazgatási területének északi részén, a 4918. 
sz. út keleti oldalán a 0177 hrsz (árok) – 0170 hrsz (csatorna) – 115. sz. vasútvonal – 0178 hrsz-
ú út által közrezárt telektömbben található, a 0173/1 és 0173/2 hrsz.-ú területeken. 
 
A módosítás a településszerkezeti terv tervi állapotai közötti eltérés alapján került tervezésre 
és aktivitás érték növekményének felhasználására (erdőkataszter állománya alapján 
ellenőrizve). 
 

 
(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás) 
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Hatályos és módosított szabályozási terv: 
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2. Beavatkozási pont ismertetése 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

4918. sz. út keleti 
oldalán, a 0163/16-18 
hsz-ú ingatlanok 

Mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása, meglévő 
telephely bővítése. 

- szántó (Sz4, Sz5) 
- árok 
- fás terület (Ft3) 
- rét (R3) 

- általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

1,15 4,26 
 

- különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü) 1,15 0,81 Az üzemi terület tájba 
illesztésének 
szabályozása szükséges 
lehet. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A létrejövő, konkrét fejlesztési terveken nyugvó tervezet, új munkahelyek megteremtésével biztosítja. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, szolgálhatnak a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek csökkentésére, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. A területen régészeti érintettség nincs.  

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet nagyüzemi állattartás váltja fel, ezzel a tájszerkezet részben 
megváltozik, a közvetlen környezetben kompakt módon jelentős méretű, új beépítésre szánt terület kerül 
kialakításra. Az egyes épület csoportok zöldfelületi elhatárolása javíthatja kis mértékben a tájszerkezetet. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik, meglévő művelésből kivont telephely bővítésére. A 
jelenlegi művelési ág szántó és rét, azonban a tényleges használatot rendezni szükséges. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő, a terület határán – a meglévő telephely - haladó infrastrukturális elemek kihasználására épülő 
fejlesztés.   

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás növekszik, új közlekedési kényszerek 
alakulhatnak ki, stb.), a változás mértéke átlagos a település nagyságrendjén. 
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

0177 hrsz (árok) – 
0170 hrsz (csatorna) – 
115. sz. vasútvonal – 
0178 hrsz-ú út által 
közrezárt 
telektömbben 
található, a 0173/1 és 
0173/2 hrsz.-ú 
területeken 

Általános mezőgazdasági 
területből gazdasági 
erdőterület kialakítása, az 
első beavatkozási pont 
biológiai aktivitási érték 
kompenzációja, adattári 
erdővel 

- erdő (E2, E3) - általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

4,33 16,02 - gazdasági erdőterület (E) 4,33 38,97  

 

 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. A területen nincs régészeti érintettség. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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Véleményezési dokumentáció 

3. Településszerkezeti módosítások 

 
Nyírcsaholy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2022 (III.30.) számú  
önkormányzati határozata 

 
Nyírcsaholy Község Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírás módosításának 

jóváhagyásáról 
 
A Képviselő-testület 
 
1. A község közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a 

településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta. 
2. Az Art Vital Kft. által T-11/2021. munkaszámon készített T-1/A-B rajzszámú módosított 

településszerkezeti tervet és a szerkezeti terv leírását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
 

K.m.f. 
 
   ……………………….                   ……………………… 

   Mihálku Attila                       Bíró Ferenc 

     polgármester                 jegyző 
 

a 28/2006 (V. 25.) számú határozattal elfogadott, Nyírcsaholy Község Településszerkezeti 
tervének és a szerkezeti terv leírás módosításának jóváhagyásáról szóló 23/2022.(III.30.) 
képviselő-testületi határozat 1. melléklete 

 
1. 

A határozat 6. pontja helyébe a következő lép: 
6. Településszerkezeti tervlap megállapítása 

„A T-1/A-B jelű T-11/2021 munkaszámú településszerkezeti terv módosított részletét az 1. 
melléklet tartalmazza.” 
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Véleményezési dokumentáció 
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Véleményezési dokumentáció 
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Véleményezési dokumentáció 

 

4. Alátámasztó munkarészek 
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Véleményezési dokumentáció 

1. 
Közlekedési 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a 
szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek 
érdemben nem változnak. 

2. 
Környezetalakítási 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, 
kidolgozásra került. 

3. 
Tájrendezési 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, 
kidolgozásra került. 

4. Közművek 

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a 
szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek 
érdemben nem változnak. 

5. Hírközlési munkarész 

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a 
szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek 
érdemben nem változnak. 

6. MTrT  
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
kidolgozásra került. 

7. 
Biológiai aktivitási 
érték 

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
kidolgozásra került. 

 

4.1. Településképi rendelettel összefüggő, a szabályozás kialakítására vonatkozó 
észrevételek 

 
A tervezett módosítás – területi elhelyezkedése és kiterjedése alapján – érdemben nem 
befolyásolják a településkép kialakult jellegét. A Nyírcsaholy Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2018. (I.18.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott 
településképi előírások össze egyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó 
szabályozáshoz. 
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4.2 Új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó nyilatkozat 
 

2018. évi CXXXIX törvény Igazolás/megfelelés 
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, 

az új beépítésre szánt terület csatlakozik meglévő 
települési területhez 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 

az új beépítésre szánt terület nem okozza a szomszéd 
településsel, a beépítésre szánt területeinek 
összenövését. A meglévő területek közelebb 
helyezkednek el hozzá már jelenleg is. 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak 
akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre 
szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület. 

a település közigazgatási területén belül a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő, már beépítésre szánt, 
beépítetlen terület az érintett terület környezetében 
nem található, a tervezett új terület a már meglévő de 
felhasznált terület bővítményeként jön létre 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot 
abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület 
– tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene 
annak várható költsége miatt. 

Az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő 
azonos rendeltetésű területhez, amellyel együtt képezi 
üzemi területi fejlesztés tárgyát.  
 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével 
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az 
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy 
különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy 
véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem 
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a 
véderdő területét a település arra alkalmas más 
területén kell kijelölni. 

A területnövekmény cca. 11.500 m2 az erre számított 
minimum zöldterület (cca. 75 m2) kiváltására a 2. 
beavatkozási pontban 4,33ha erdőterület kerül 
kijelölésre, amely jelentősen meghaladja a 
küszöbértéket.   

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi 
katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi 
terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

A módosítással érintett terület nem esik a borszőlő 
termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeibe. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. 
és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 

A módosítással érintett terület nem esik az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszter I-II. osztályú területeibe. 
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4.3 Tájrendezési munkarész 

Nyírcsaholy község táji és természeti adottságai, értékei 
 

Nyírcsaholy Község közigazgatási területe Magyarország természetföldrajzi felosztása szerint 
szinte teljes egészében az Alföld nagytáj, Nyírség középtáj, Nyírségi-homokvidék kistájcsoport 
Délkelet-Nyírség kistájának részét képezi. 
 

 
Délkelet-Nyírség kistáj 

(forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010.) 

 

  
Műholdfelvétel (2014) (forrás: Google Earth) 
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Domborzati-földtani-talajtani-vízrajzi viszonyok: 
A kistáj módosítással érintett településrészt is magában foglaló része átlagosan 120-125 m 
tszf-i magasságok körüli főként futóhomokkal fedett hordalékkúpsíkság. Az alaphegység 
feltételezett szenon-paleogén flis és az erre települt nagy vastagságú középső-miocén vulkáni 
sorozat.  
 
A talajok jelentős többsége réti talaj, de a település nyugati oldalán humuszos homoktalaj, déli 
részén futóhomok talaj jellemző.  
 
A „talajvíz” mélysége 2-4 m között mozog. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak 
vastartalma magas. 
 
Vízfolyások, természetes és mesterséges állóvizek: 
A terület vízfolyásokban szegény, gyér lefolyású, száraz. A település közigazgatási területét 
érintő vízfolyások a Kraszna, a Meggyes-Csaholyi-főfolyás, a Meggyes-Csaholyi-mellékfolyás, a 
Gebe-Csaholyi-mellékfolyás, a Nagy-tagi-csatorna, a Kocsordi-főcsatorna. 
 
Éghajlat: 
A módosítással érintett terület a mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati öv 
határán elterülő, mérsékelten száraz terület.  
 
A hőmérséklet évi átlaga 9,5-9,7 °C, a vegetációs időszaké 16,6-16,8 °C. A napsütés évi összege 
1900-1930 óra, nyáron 780-790, télen 170-175 óra a megszokott napfénytartam. Évente 
mintegy 570-590 mm (a vegetációs időszakban 350-360 mm körüli) csapadék hull. Az ariditási 
index 1,18-1,22 körüli. Leggyakoribb széljárás az É-i és az ÉL-i, ezt követően jelentős még a Dk-
i. 
 

Természetes és telepített növénytakaró: 
Florisztikai beosztás: Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány, Alföld (Eupannonicum) 
flóravidékének, a Nyírség (Nyírségense) flórajárása.  
 
A terület természetes növénytakaróját homoki tölgyesek, homokpuszták (Festuco-, 
Convallario-Quercetum roboris) jelentik.  
 
Hajdanán alapvetően homoki erdőkkel borított potenciális erdőterület. Emberi hatásra a 
vegetáció átalakult, jelentős a szántók, gyümölcsösök, települések kiterjedése. Jellemző a 
mozaikos tájszerkezet és vegetáció. Az ősi növényzetet főleg a buckaközi lápok, néhány 
erdőmaradvány és homoki gyep őrzi. Alföldi viszonylatban jelentős az erdők kiterjedése, ezek 
nagy része azonban ültetvény (főleg akácos). A szárazodás mellett az özöngyomok jelentik a 
legfőbb problémát. 
 
A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos-tölgyesek, átalakult 
keményfaligetek, a buckatetőkön pusztai tölgyesek származékai. A buckaközi mélyedésekben 
jellemzők a láp- és mocsárrétek, magassásosok, kisebb kiterjedésben zsombékosokkal, 
kékperjésekkel, lápi magaskórósokkal és degradálódó származékaikkal.  
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A lápos "nyírvízlaposok" jellemzői a fűzlápok, néhol babérfüzes nyírlápokkal tarkítva, a kistáj 
keleti peremén égerlápok. A homokpusztagyepek, sztyepprétek, homoki legelők az 
erdőssztyeppek átalakult maradványai, a nyílt homoki gyepek fragmentálisak. 
 
Az erdőkben több hegyvidéki és balkáni elem figyelhető meg. Fontosak a homoki 
erdőssztyeppek és gyepek fajai.  
 
Özönfajok: zöld juhar, bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, tájidegen őszirózsa-fajok, amerikai 
kőris, kisvirágú nebáncsvirág, amerikai alkörmös, kései meggy, japánkeserűfű-fajok, fehér 
akác, aranyvessző-fajok. 
 
Forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010. 

 
Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Nyírcsaholy Község területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetéhez tartozó terület a település nyugati és déli, illetve délkeleti részén található (forrás: 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet). A módosítással érintett területek tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetéhez tartozó területet nem érintenek. 
 

  
Nyírcsaholy érintettsége az Országos Területrendezési Terv 3/5. sz. melléklete szerinti (tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület) övezetével. 
(forrás: 9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet) 

 
Nyírcsaholy közigazgatási határán belül országos, illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezetéhez tartozó terület nem található (forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Területrendezési Terve – 3. melléklet 4. pontja – 5/2020. (VI.26.) megyei önkormányzati 
rendelet). 
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Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 
Nyírcsaholy község területén kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő földterület, 
védett természeti terület nem található. 
 
Nemzetközi (közösségi) jelentőségű kategória - mely a természetes élőhelytípusok, vadon élő 
állat- és növényfajok védelmét, azon keresztül a biológiai sokféleség megóvását, 
helyreállítását szolgálja - az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózat, mely két 
természetvédelmi irányelve alapján a különleges madárvédelmi (KMT, vagy SPA) és a 
különleges természetmegőrzési (KTT, KJTT, vagy SCI) területeket védi. 
 
Nyírcsaholy község területén található Natura 2000 hálózathoz, ezen belül a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó, HUHN20128 azonosító kódú, 
Nyírség-peremi égeresek elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 
(KJTT) részét képezi a beavatkozási területen a Hunyadi János utcával párhuzamosan húzódó, 
természetvédelmi rendeltetésű erdősáv. 

 
A védelem alá tartozó területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
tartalmazza. 

 
Az előbb említett erdő részlet a természetvédelmi oltalom alatt nem álló védett természetes 
és természetközeli élőhelyek fennmaradását, megőrzését szolgáló Nemzeti Ökológiai 
Hálózatnak, azon belül is a magterületek övezetének szintén részét képezi. (forrás: 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény) 
 

 
(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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Beavatkozási terület 
 

 
A beavatkozási terület műhold felvételen 

(forrás: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer - MePAR; 
Földmérési és Távérzékelési Intézet - FÖMI) 

 

 

 
A beavatkozási terület a Hunyadi János utca (4918 sz. közút) felől nézve 

(forrás: Google Street View) 

 



 Nyírcsaholy Község Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

 

 
24 

Véleményezési dokumentáció 

 
 

 
A beavatkozási terület Magyarország topográfiai térképének kivágatán 

(forrás: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer - MePAR; 
Földmérési és Távérzékelési Intézet – FÖMI) 
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A tervezett beavatkozások magukban foglalják a Hunyadi János utca (4918 sz. közút) keleti 
oldalán, a belterülettel határos külterületi településrészen mezőgazdasági üzemi terület 
bővítését, a már itt található, meglévő telephely bővítését, a tervezett és meg nem valósult 
lakóterület, valamint a mezőgazdasági területek tényleges használatának (mezőgazdasági, 
üzemi terület, illetve erdőterületek) megfelelő övezeti átsorolását. 
 
A tervezett különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználás és a tőle délre található, 
beépítésre szánt, belterületi lakóterületek között esetlegesen fellépő funkcionális 
tájhasználati (elsősorban légszennyező anyagok - beleértve a szaganyagokat - fokozott 
előfordulása miatti) konfliktusok mérséklésére a telep telkén belül, elsősorban a lakóterületek 
felőli oldalon zárt véderdő sáv kialakítása, fásítási (beültetési) kötelezettség meghatározása 
javasolt volt már a korábbi módosítás alkalmával. Ezeket a már hatályos eszközök 
tartalmazzák.  
 
A megvalósításra kerülő létesítmények tájba illesztéséhez kapcsolódóan (vizuális-esztétikai 
tájhasználati konfliktusok kialakulásának megakadályozása céljából) pedig, főként a korábban 
már említett Natura 2000 hálózathoz, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó, 
természetvédelmi célú erdőterület felőli oldalon takarófásítás kialakítása, fásítási (beültetési) 
kötelezettség meghatározása szükséges.  
 
A telken belüli kötelezően kialakítandó védő-, takarófásítás összetételét illetően mindkét 
esetben mindenképpen többségében lombhullató, honos, vagy a tájra jellemző 
meghonosodott, agresszívan nem terjedő, nem invazív fafajok alkalmazására, soronként 
azonos fafajból álló fasorok létesítésére, a tájkarakter megőrzésére, a tájba illesztési 
szempontok figyelembevételére kell törekedni. 
 
A fásítást legfeljebb 6 m tőtávolsággal, valamint sortávolsággal telepített előnevelt fákból, 
alattuk cserjesorral, kertépítészeti terv alapján javasoljuk megvalósítani. 
 
A faállományok összetételénél kerülni kell a gyorsan öregedő, törékeny, allergiakeltő pollenű 
fák telepítését. 
 

4.4 Környezetalakítási munkarész 

Előzmény 
     Nyírcsaholy község önkormányzatának képviselőtestülete 2015-ben határozott úgy, hogy a 
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi 
változások miatt a településrendezési tervét módosítják. A módosítás egy területkialakítást 
érint a terület felhasználási, oldalról a település külterületén 0163/22 hrsz.  
A módosítás értelmében:  

- a jelenlegi általános mezőgazdasági, falusias lakó területből,  
- általános mezőgazdasági, különleges mezőgazdaági üzemi területet, valamint 3ha-on 

(véd)erdőt alakítanának ki.  
Ezek közül a jelentősebb hatást kiváltó állattartó telep (üzemi terület) bővítését és azok 
környezetvédelmi hatásait az alábbiakban mutatjuk be. 
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Tevékenység ismertetése 
       Az állattartó telepek üzemeltetése jelentős hatással van a környezetre. Ezen hatások közül 
a bűz okozza a legtöbb konfliktust. Sajnos a bűz megítélése szubjektív, a lakosság ma már 
rendkívül érzékenyen reagál a legkisebb szaghatásokra is. A civilizáció fejlődése során 
jelentősen megváltozott a szagokhoz való viszonyunk: ma már nagyon nehezen toleráljuk a 
legkisebb szagokat is. Emiatt számos panasz fut be, a különböző hatóságok kormányhivatalok 
szerveihez melyek elbírálása, megítélése igen kényes kérdés. Fontos tehát hogy az 
üzemeltetők a tevékenységüket oly módon végezzék, hogy ne okozzanak jogos lakossági 
bűzpanaszokat. Ennek érdekében olyan eljárásokat kell alkalmazni, ahol a bűzképződés eleve 
kizárt, vagy csak igen mérsékelt-, illetve azokban az esetekben, amikor bűzképződés 
elkerülhetetlen, ott gondoskodni kell annak csökkentéséről védőtávolság alkalmazásával vagy 
az üzemeltetés helyszínének optimális megválasztásával. Az állattartás sajátos alapszaga nem 
szüntethető meg, még a legkorszerűbb tartási körülmények között is jelen van. Esetünkben 
telepíteni kívánt védőfásítás ezt nem tudja biztosítani. 
 
Jogi (környezet) szabályozás 
    A helyi önkormányzatoknak van lehetőségük, a bűzt okozó tevékenységek szabályozására 
hogy helyi állattartási rendelet megalkotásával szabályozzák az állattartással kapcsolatos 
bűzhelyzet kezelését, szankcionálását. Ilyenről a településen nem tudunk. Gyakorlati 
tapasztalatok eredményeként az állattartó telepek helyszíni kiválasztása ma már egyre inkább 
a külterületek felé irányul. 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról korábban a 21/2001. (II. 14.) 
Kormányrendelet rendelkezett. Ennek 2. számú melléklete értelmében jelentős 
levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén a védelmi terület övezet sugarának 
nagysága legalább 500, de legfeljebb 1000 méter legyen az itt felsorolt tevékenységek között 
az állattartás is szerepel.  
„d. pontja: 500 hely 400 kg vagy annál nagyobb tömegű szarvasmarhák tartása” 
Fenti kormányrendeletet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet a levegő védelméről váltotta, 
amely mai napig hatályos. 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet I. fejezetének 3. pontja:  
A levegő védelmének általános szabályai 
„3. § A levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve 
társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési 
tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok 
környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki 
tervezésben érvényesíteni kell. 
 
4. § Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá 
a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 
5. § (1) A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények 
megállapítása és alkalmazása szükséges. 
(2) A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén 
biztosítani kell. 
(3) E jogszabály hatálybalépését követően engedélyezett, bűz kibocsátással járó környezeti 
hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, 
illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. 
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(4)3 A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti 
védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati 
engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok 
(különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és 
a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától 
számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza 
meg. 
(5)4 Meglévő telephelyen tervezett új légszennyező forrás esetében a környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a védelmi övezet kijelölése során a (4) 
bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 
valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. 
(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet 
lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve 
a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő 
építményt. 
(7) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. 
(8) A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi 
övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a 
hasznosítót terhelik.” 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet I. fejezetének 18. pontja:  
Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok 
„30. § (1) Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 
(2) Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 
terhelésének megelőzősét, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás 
csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának 
növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem 
biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 
(3) Légszennyező pontforrás által okozott bűzterhelés csökkentése érdekében a bűzzel járó 
tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsátási szagkoncentráció határérték 
írható elő. A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell 
alkalmazni.” 
 
Megfelelés a jogszabályoknak 
    A fejlesztéshez kapcsolódó becsatolt előzetes vizsgálat adatai alapján az állattartó telepen 
mintegy 500db különböző korú állatot, ami számosállatba (SZÁ) kifejezve mintegy 300 db 
számosállattal írható le, kívánnak tartani. A korábbi 21-es jogszabály értelmében az állatok 
létszáma számosállatba kifejezve megfelelő volna, azonban a tervezett telephely 
lakóövezettől mért távolsága 240-250 méter a jogszabályban szereplő min. védőtávolságnak 
(500m) a fele. Ez alapján az állatok tartása az itt élők zavarása nélkül kevés eséllyel 
biztosítható.  
A 306-os kormányrendelet lehetőséget ad 300 méternél kisebb védőtávolsággal történő 
üzemeltetésre. Elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával, annak igazolásával, ami 
esetünkben zárt technológia, trágyatárolók valamint a technológiai helységekbe elszívó és 
légkezelő (BIOFILTER) kialakítását jelentené. 
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Ennek alkalmazására az előzetes vizsgálati anyagban nem találtunk utalást, csupán mélyalmos 
technológiát terveznek, amely adott esetben véleményünk szerint, nem felel meg az elérhető 
legjobb technika alkalmazásának. 
 
Javaslat 
 A levegőtisztaság-védelmére vonatkozó jogszabályok értelmében az állattartó telepek 
üzemeltetőinek el kell kerülniük a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását, a lehető legkisebb 
mértékűre kell csökkenteni a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátását, és meg kell 
akadályozniuk a rendkívüli légszennyezést is. Az önkormányzat jogos lakossági 
panaszbejelentés esetén kötelezheti a tulajdonost/üzemeltetőt a hiányosság pótlására, illetve 
szankcionálhatja a tevékenységet.  

- Ennek érdekében a megvalósításhoz igazolni kell, hogy a telep az elérhető legjobb 
technológiával kerül megépítésre. Ennek igazolását valószínűleg a környezetvédelmi 
felügyelőség kérni fogja. Ellenkező esetben a telepítéssel a lakóövezet bűzterhelése, 
zavarása nélkül nem valósítható meg. 

- Védelmi övezet kialakítása indokolt a 306-os jogszabály szerint. 
- Helyi rendelettel a településen az állattartást szabályozni szükséges. 

 
Felszín alatti közeg védelme 
A felszín alatti közeg védelmére vonatkozóan az előzetes vizsgálati anyag tartalmaz megfelelő 
műszaki biztosítékokat, szigetelt trágyatárolót valamint monitoring hálózat kiépítését, emiatt 
a megvalósítás esetén felszín alatti közeg elszennyeződésének veszélye nem áll fenn. 
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5. Szabályozási módosítások 

5.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelete 

 
NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2022 (III.30.) 
Önkormányzati rendelete 

 
Nyírcsaholy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

5/2006. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott településrendezési 
feladatkörében eljáró   
 
Állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 9. melléklet 
táblázatának A3. pontjára 
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben megyei kormányhivatal a 9. melléklet 
táblázatának A4. pontjára 
Nemzeti park igazgatóságának 9. melléklet táblázatának A5. pontjára 
Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjára 
Területi Vízügyi hatóságnak 9. melléklet táblázatának A7. pontjára 
Országos Vízügyi főigazgatóságnak 9. melléklet táblázatának A8. pontjára 
Területi vízügyi igazgatási szervnek 9. melléklet táblázatának A9. pontjára 
Fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. 
pontjára 
Népegészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 9. melléklet 
táblázatának A11 pontjára 
Budapest Főváros Kormányhivatalának 9. melléklet táblázatának A12. pontjára 
Közlekedésért felelős miniszternek 9. melléklet táblázatának A13. pontjára 
Légiközlekedési hatóságnak 9. melléklet táblázatának A14a. pontjára 
Katonai légügyi hatóságnak 9. melléklet táblázatának A14b. pontjára 
Közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 9. melléklet 
táblázatának A15. pontjára 
Örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 9. melléklet 
táblázatának A17. pontjára 
Ingatlanügyi, földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 9. 
melléklet táblázatának A18. pontjára 
Erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, Nemzeti Földügyi Központnak 9. 
melléklet táblázatának A19. pontjára 
Honvédelemért felelős miniszternek 9. melléklet táblázatának A20. pontjára 
Fővárosi és megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjára 
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Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A22. pontjára 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23. pontjára 
Országos Atomenergia Hivatalnak a 9. melléklet táblázatának A24. pontjára  
Budapest Főváros Kormányhivatalának 9. melléklet táblázatának A25. pontjára hivatkozva, 
 
valamint a szomszédos települések önkormányzatainak (Mátészalka, Kocsord, Nagyecsed, 
Fábiánháza, Nyírkáta, Nyírmeggyes), és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 
 
valamint Nyírcsaholy Község Képviselő Testületének 6/2017. (VI. 01.) számú rendeletében 
rögzített partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ Nyírcsaholy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. mellékletének helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ Ez a rendelet 2022. 04 hó 01. napján lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Kelt: Nyírcsaholy, 2022. év 04 hó 01. napján 
 

 
 

P.H. 
              ………………………………             …………………………… 

Magyar Csabáné                        Dr. Cseh Katalin 
         polgármester                          jegyző 

 
 
 
 
 

1. melléklet 
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 5/2006 (VI. 01) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete 
 

Szabályozási tervlapok megállapítása 

Rajzszám: Munkaszám: Rajz megnevezése: Méretarány: 

S-1 T-11/2015 Szabályozási terv-
belterület részlet 

M=1:2000 

S-2 T-11/2021 Szabályozási terv-
külterületi rész 

M=1:4000 
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6. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos 
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására 
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6.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat 

 

A 218/2009 (X. 6.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a 

térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba 

beépítésre kerültek. 

 

Kelt.: Nyíregyháza, 2021 október hó 08. nap 

 

 

      ……………………….. 

                                  Labbancz András 
                                     településtervező 
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6.2 Övezeti lehatárolás 
 

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,  
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok: 

o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban OTrT), 
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv), 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
o megyei területrendezési tervről szóló 5/2020.(VI.26.) sz. megyei önkormányzati rendelet (továbbiakban MTrT) 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

Övezeti érintettség 
MTrT szerinti 

terület 

Hatályos terv  
szerinti terület a 

tervezési területen belül 

Módosítás után  
a terület nagysága a 

tervezési területen belül 

Változás mértéke a 
tervezési területen 

belül 

Közigazgatási 
területen 

Tervezési 
területen 

ha ha % ha % ha % 

1. Erdőgazdálkodási térség érinti érinti 789 789 100% 793,33 101% +4,33 +1% 

2. Mezőgazdasági térség érinti érinti 2367 2367 100% 2366,37 99% -5,48 -1% 

3. Sajátos területfelhasználású térség érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

4. Vízgazdálkodási térség érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

5. Települési térség érinti érinti 267 267 100% 267,63 101% +1,15 +1% 

6. 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 

érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

7. Ökológiai hálózat magterületének övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

11. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

12. Erdők övezete érinti  érinti 763 763 100,0% 763 100% 0 0% 

13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

14. Tájképvédelmi terület övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

15. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

16. Vízminőség-védelmi terület övezete  nem érinti nem érinti - - - - - - - 

17. Nagy vízi meder övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

18. VTT-tározók övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

21. Rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti nem érinti 0 0 0% 0 0 0 0% 

22. Tanyás területek övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete  nem érinti nem érinti - - - - - - - 

24. Térségi együttműködések övezete érinti érinti - - - - - - - 

25. Határon átnyúló együttműködés övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet érinti érinti - - - - - - - 

28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet érinti érinti - - - - - - - 
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1. Erdőgazdálkodási térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terület-felhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

a követelmény teljesítése:  
 

az MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A) 789 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület 789 ha 

tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése +4,33 ha 

 a tervezett módosítása után az erdőterület (B)  793,33 ha 

az erdőtelepítésre javasolt területek összesen (C) 1,00 ha 

(A) ≤ (B) + (C), így a feltétel teljesül 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 3.§ (1): A településrendezési eszközök készítése során az Országos 
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület terület-felhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és 
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
területén javasolt kijelölni. 

a követelmény teljesítése:  
Az eljárás során új településrendezési eszköz nem készül.  

 

2. Mezőgazdasági térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési terület-felhasználási 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 terület-felhasználási egységbe sorolható; 
 

a követelmény teljesítése:  
az MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A) 2367 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület 2367 ha 

a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület 
csökkenése/növekedése 

-5,48 ha 

a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B) 2366,37 ha 

(A)x0,75 ≤ (B), így a feltétel teljesül 
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

d) a települési térség területén bármely települési terület-felhasználási egység kijelölhető; 

 

a lehetőség kihasználása: 
 

A városias települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe kerület 
besorolásra: 

- Településközponti vegyes terület 
- Kisvárosias lakóterület 
- Kertvárosias lakóterület 
- Falusias lakóterület 
- Különleges terület 
- Ipari gazdasági terület 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

12. Erdők övezete 

követelmény: 
 

OTrT. 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők 
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

a követelmény teljesítése:  
 

az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdő összesen (A) 763 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 763 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 763 ha 

(A)x0,95 ≤ (B), így a feltétel teljesül 

követelmény: 
 

OTrT 30. §: Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

a követelmény teljesítése:  Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 
 

1. A Térségi Szerkezeti Terv  
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2. Ökológiai hálózat 
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3. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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4. Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 

 

  



Nyírcsaholy Község Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
42 

5. Tájképvédelmi terület övezete 
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6. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
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7. Vízminőség-védelmi terület övezete 
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8. Nagyvízi meder övezete és vtt-tározók övezete 
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9. Honvédelmi és katonai célú területek övezete 
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10. Ásványi nyesanyagvagyon övezete 
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11. Rendszeresen belvízjárta területek övezete 
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12. Tanyás területek övezete 
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13. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete  
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14. Térségi együttműködések övezete 
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15. Határon átnyúló együttműködések övezete 
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16. Gyümülcstermesztés térségi jelentőségű övezete 
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17. Tájgazdálkodási és turisztikai övezetek  
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7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
Az  Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett 
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében: 

 Jelenlegi aktivitási érték: 18,35 érték 

 Területváltozást követő érték: 39,78 érték 
Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent (+19,50), így a terület biológiai 
aktivitási értéke a területek változásával fenn tartható. 
 
 

Nyírcsaholy Község jelenlegi biológiai aktivitásérték 

  
 

  

  
 

  

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület 
mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

  
 

  

1. Területhasználat értékmutató     

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK       

17. Különleges terület 

31. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 0 0 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

40. ERDŐTERÜLET 

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 0 0 

44. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 5,48 20,28 

  

    Összesen:  20,28 
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Nyírcsaholy Község módosított biológiai aktivitásérték 

  
 

  

  
 

  

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület 
mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

  
 

  

1. Területhasználat értékmutató     

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK       

17. Különleges terület 

31. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 1,15 0,81 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

40. ERDŐTERÜLET 

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 4,33 38,97 

44. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 0 0 

  

    Összesen:  39,78 
 

 


