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1. Előzmények

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban

 150/2010 (X.14.) számú határozat, Vásárosnamény Város Településszerkezeti
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

 19/2007 (VIII.24.) számú rendelet, Vásárosnamény Város Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozás Tervének elfogadásáról

2. Átnézeti térkép

Forrás: Vásárosnamény Város Önkormányzat
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Átnézeti térkép kivágat

Forrás: Vásárosnamény Város Önkormányzat
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3. Helyszín bemutatása

1. Beavatkozási pont
(Berwin Ruhagyár Zrt. területe)

A tervezéssel érintett telektömbben helyezkedik el a Berwin Ruhagyár Zrt., több 10 éves
„városképbe nem éppen illő” épület együttese. A telephely működik mind a mai napig, a
város legnagyobb munkáltatójaként. A gyár keletei oldalán helyezkedik el közvetlenül a
Beregi Múzeum műemléki épülete és parkja. A területet, így a gyárépület területét is,
nyilvántartott régészeti terület érinti.
A telephely fejlesztését tervezik a közeljövőben. Ennek keretében a főépület tömegét egy
további szinttel kívánják ellátni, illetve a telephely keleti oldalán elhelyezkedő kiszolgáló
épületek helyére új csarnok kerülne. Továbbá az épületek közötti területeket rendeznék,
többek között zöldfelületek, parkolók kialakításával.
A módosítás folyamán a gyár területét önálló alövezetre bontva, egyedi szabályozást
kívánunk kialakítani. Ez egyfelől biztosítja a gazdasági érdekek figyelembe vételével a
városképbe való illeszkedést, megjelenést, valamint a műemléki környezet által támasztott
egyedi kialakítás szabályait.

Forrás: GoogleEarth
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Forrás: Google Street View

A tervezett üzemrekonstrukció
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Forrás: Pannon Tervstúdió Kft.
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2. Beavatkozási pont
(Táncsics – Rózsafa utcák között tömb)

Az érintett terület és közvetlen környezete a város újabb építésű lakóterületeinek egyike. Az
érintett tömb középső sávja beépült, kialakultnak tekinthető. A tömb északkeleti sarkára -
mint speciális helyzetben lévő ingatlanra – magánerős beruházásként zártsorú, sarok
kialakítású sorház kerülne kialakításra.
A speciális helyzetben lévő ingatlan eltérő beépítési módja - megfelelő keretek és
szabályozások között – vagy egyedi alövezetei szabályozással, egyedi esetként kezelhető,
vagy általános érvényű megfogalmazással – bizonyos feltételek mellett – normatív szabályok
kialakítását vonhatja maga után. A speciális egyedi eset miatt, illetve a település változó,
egyedi telekstruktúrája miatt, az alövezet kialakítása biztosíthatja a biztonságos differenciált
szabályozást.

Forrás: GoogleEarth

3. Beavatkozási pont
(Vásárosnamény, Károlyi tanya)

A településrész a 41-es sz. főút déli oldalán helyezkedik el. A tanya jelenleg is lakott,
jellegében falusias megjelenésű. A hatályos településszerkezeti terven falusias lakó terület-
felhasználásba sorolt (mint. pl. a hasonló helyzetben lévő, de nagyobb kiterjedésű Petőfi
tanya). Ugyanakkor a szabályozási terveken már „Má/1.2” jelzéssel, mezőgazdasági
általános, beépítésre nem szánt területként ábrázolt.
A módosítás folyamán a szabályozási terv a szerkezeti tervhez kerül igazításra, ezzel a Károlyi
tanya területe „Lf/1.2” építési övezetbe kerül. Hasonlóan a szomszédos tanya területéhez.
(Az Má/1.2 és az Lf/1.2 övezeti kódok fényében felmerülhet a szimpla elírás ténye is, de azt
egyértelműen megállapítani már nem lehet, a terv elkészültének időtávjában.)
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

4. Beavatkozási pont
(41-es út körforgalom keleti oldala/ Üveggyári terület)

A várost délről elkerülő tervezett út 41-es számú főúti kiágazásánál, a hatályos szabályozási
terveken, a kiágazó (4. ág), tervezett út szabályozott területe a meglévő telekstruktúrát
keresztül vágva került betervezésre. A kiágazó 4. ág északi irányba történő fordításával - a
csomóponti paraméterek adta lehetőségek figyelembe vételével – az szabályozott terület a
meglévő telekhatárhoz tud illeszkedni. Ezzel a visszamaradó telek a tervezett út északi
oldalán nem marad, a déli oldalon pedig egy még használható ingatlan alakulhat ki.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Saját szerkesztés

5. Beavatkozási pont
(Jókai Mór – Rákóczi Ferenc utca – Bartók Béla utca által határolt tömb északi része)

A város központi részében elhelyezkedő telektömb, több városi, járási szintű intézménnyel. A
tömb teljes mértékben beépült, kialakultnak tekinthető.
Az érintett tervezési tömb déli oldalának közepén, a hatályos szabályozási terveken egy „U”
alakú, 12,0 méter szabályozási szélességgel kialakított út került tervezésre. Gyakorlatilag
ezen a területen áll a 2014-ben átadott „Közigazgatási Adatfeldolgozó Központ”.
A módosítás folyamán a jelzett „U” alakú tervezett út törlésre kerül, a közrezárt építési
övezet (Vt/1.2) területileg egybeolvad az azonos típusú, a Jókai Mór utca felől alkalmazott
építési övezettel (Vt/1.2).
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

6. Beavatkozási pont
(Gergelyiugornya külterület, közvetlenül a 41-es főút mellett)

Gergelyiugornya keleti részén, közvetlenül a belterületi határ mentén, a 41-es sz. főút déli
oldalán, mezőgazdasági telephely működik. A telephelyen épület is elhelyezkedik. A
telephely ingatlanja a hatályos településrendezési eszközökben „Eg/1.1” övezeti besorolású.
Amint az a hatályos terveken is látszik, a telep már a terv készítésekor is létezett, ezért az
övezetei besorolás erősen megkérdőjelezhető.
Ezért jelen módosítás keretében a telephely mezőgazdasági üzemi építési övezetbe kerül
átsorolásba. Az építési övezet kialakításakor tekintettel kell lenni a tájba illesztés
elősegítésére, valamint az állattartó épületek volumenkorlátos szabályozására.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Saját szerkesztés
7. Beavatkozási pont
(Gergelyiugornya, üdülőterület)

A terület – a 4113-as Jánd felé vezető út és a Tisza töltése között, mentett oldalon –
üdülőterületként funkcionál. Közvetlen közelében található a vízi vidámpark, valamint az
ártéren található üdülőzóna és strand megközelítését biztosító közút indulási pontja. A
területet jellemzően új építésű, rendezett környezettel rendelkező épületek alkotják. A
hatályos szabályozási terven a terület feltárására és megközelítésére, új út és útkapcsolat (a
Gulácsi, 4113-as számú útra) került betervezésre.
A jelenlegi használat szerinti állapotban a területnek már van egy kiépített közúti kapcsolatot
biztosító behajtója, amely a minden szempontból (műszaki, használati) megfelel az
igényeknek. Ezért a tervezett útkapcsolatra, valamint a 4320/2 hrsz-ú ingatlant megosztó
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tervezett útszakaszra nincs szükség és igény. A módosítás folyamán az eredeti, jelenleg is
használt és működő közúti rend kerül visszaállításra.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Saját szerkesztés
8. Beavatkozási pont
(a volt Kapolyi-féle erőmű területe, a belterület és a Kisar-i közigazgatási határ között.)

A területre korábban tervezett erőmű megvalósítása nem történt meg, illetve a jövőbeli
megvalósítása sincs tervbe véve. A terület további hasznosítására az MVM ZRt. rendelkezik
tervezettel, amely továbbra is energiatermelő tevékenység befogadását célozza. A területen
megújuló energia termelésre szolgáló infrastruktúra (napelem park) kiépítését tervezik.
Ezért a módosítás folyamán az erőműhez igazított, töredezett építési övezeti struktúrát
egyszerűsíteni, összevonni szükséges, valamint átsorolni különleges megújuló
energiaforrások területének építési övezetébe.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Saját szerkesztés
9. Beavatkozási pont
(Vörösmarty / Árpád utca vége)

Az érintett terület (544/3-5 hrsz-ek) közvetlenül a belterületi határ mellet, még belterületen
helyezkedik el. A tömböt alapvetően gazdasági területek veszik körbe, valamint a vasúti
fővonalról leágazó egyik iparvágány területe. A tömb északnyugati sarkánál, a Szőlőskert
utca végén ugyan tervezésre került egy kertvárosias lakótömb bővítés, ez azonban az érintett
tömb északi oldalán elhelyezkedő telephelyek északi oldalától mért 60-80 méterre
megrekedt. A lakótömb további kiépítése jogilag lehetséges, azonban kevésbé életszerű egy
jellemzően gazdasági célú területre lakóterületet fejleszteni. Ennek a felülvizsgálata már egy
új terv keretében kell hogy megtörténjen.
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Az érintett tömb jelenlegi erdő besorolását, ipari gazdaságira tervezzük módosítani. A terület
közútról közvetlenül elérhető a 41-es főút irányából. A közművek teljes mértékben
rendelkezésre állnak a terület határán.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Saját szerkesztés
10. Beavatkozási pontok

10A. beavatkozási pont
(Gergelyiugornya, 41-estől északra)

A Beregszászi út és a Tisza folyó töltése közötti terület (Tisza út) alkotja a tervezési területet.
A hatályos szabályozási tervlapon a töltés „V/2.1” övezete, valamint a Beregszászi út „Köu/2,
Köu/3” jelű övezeti által határolt két telektömb, valamint a Tisza út övezeti besorolása.
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A módosítás folyamán – a jelenlegi használathoz igazítva - a telektömbök területe „Lf/2.1”
építési övezetbe kerül besorolásba. A Tisza utca „Köu/5” övezetbe kerül, rangjának
megfelelően. Ezzel a szabályozás hiánya kiküszöbölésre kerül a tervezési területen belül.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

10B. beavatkozási terület
(Gergelyiugornya, 41-estől északra)

A tervezési terület a Beregszászi és a Munkácsi út által közrezárt tömbre terjed ki. A határoló
utak mentén jellemzően falusias lakóterületek helyezkednek el, teljesen kiépített jelleggel. A
tömb belseje meglévő úttal feltárt, de építés céljára még nem hasznosított terület
(jellemzően mezőgazdasági növénytermesztés folyik a területen). A beavatkozással érintett
telektömbök jelentős mértékű lakóterületi fejlesztést tartalmaznak, több keresztirányú
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utcával felosztva. Az eltelt időszak népességszámának alakulása, illetve a lakásépítési kedv
tendenciái miatt a tervezett fejlesztés volumene itt egyértelműen túlzó.
A módosítás folyamán a korábban tervezett, de meg nem valósított utcanyitásokat
megszüntetjük, és csak a tömbbelső feltárásához tartozó infrastruktúrát tartjuk meg. Ezzel
megtartva a hozzáférhetőség lehetőségét.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

11. Beavatkozási pont
(41. sz. főút körforgalmi csomópontjának délnyugati oldala)

A 41-es út, a Damjanich út és a 111. számú – Záhony és Mátészalka között – vasútvonal
közötti terület számos gazdasági társaság telephelyének ad teret. Itt helyezkedik el a
„BEREGVÍZ” telephelye is. A terület közlekedési területektől közrezártan, közvetlenül a
belterülethez illeszkedik, de még külterületen.
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A módosítás folyamán a terület övezetváltása nélkül, a belterülethez kerül csatolásra, az
érintett gazdasági társaságok kérésére. Az érintett ingatlanok a 0308/2, 308/4-5 hrsz-okat
érinti.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

12. Beavatkozási pont
(Vitka déli oldalán, a közigazgatási határ mentén)

A terület közvetlenül a Vásárosnamény – Olcsva közigazgatási határ mellett fekszik. Olcsvai
oldalon közvetlenül a belterület csatlakozik a közigazgatási határhoz. A tervezési terület
0273/1 hrsz-ú ingatlanján jelenleg egy telephely helyezkedik el, kiszolgáló épületekkel, közúti
csatlakozással. A telephely épületei az Olcsvai oldalon elhelyezkedő lakóépületek vonala
mögött helyezkednek el, így az egyes funkciók nem közvetlenül egymás mellett
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helyezkednek el. A terület jelenlegi övezeti besorolása „Eg/1.1” jelű gazdasági erdő. A
tényleges területhasználat szántó művelési ágú.
A módosítás folyamán az érintett ingatlan területe gazdasági célú övezetbe kerül
átsorolásba. A szabályozás folyamán tekintettel kell lenni a már meglévő két egymás mellett
elhelyezkedő funkcióra. Az „elválasztásukra” védelmi sávok és/vagy épület elhelyezési
területek kijelölését kell alkalmazni.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Saját szerkesztés
13. Beavatkozási pont
(Gyári út – Szabadság tér közötti terület)

A város egyik frekventált területe, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal (városi
piac, áruház, étterem, …stb.) teletűzdelve. Jelentős forgalom – gyalogos és gépjármű
egyaránt – célterülete a tömb. A terület északi végénél – a piac közelében – jelentős számú
parkolóhely van kialakítva jelenleg is.
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A módosítás folyamán, a beépítésre tervezett 123-127 hrsz-ok telekvégei, „Vt/2.5” jelű
építési övezetét „közlekedési terület parkoló” övezetére kerül módosításra. A terület a piac
és az 588-as hrsz-ú út között tervezett és részben már kialakított útról megközelíthető. Az
övezeti besorolás megváltoztatásával a terület beépítési intenzitása csökken, a környező
terület parkolási lehetőségei tovább javulnak. A célforgalom a kiemelt időszakokban –
hétvégén, piac napokon – a terület irányába megnövekedhet, ez azonban a tömbben
elhelyezkedő funkciókkal jól összeegyeztethető.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

14. Beavatkozási pont
(Ady Endre – Kossuth – Alkotmány – Rákóczi út által közrezárt terület)

Az érintett tömb közepén észak – déli irányban fut az Erkel Ferenc utca, amely jelenleg
zsákutca. A tömb északnyugati sarkában helyezkedik el a Szatmár-Beregi Kórház épület
együttese is. A gépjármű forgalma az Erkel Ferenc utcán keresztül bonyolódik. Az utcát
túlnyomó többségben földszintes családi házak alkotják. A Rákóczi utca felől, a rendelő és a
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tűzoltóság épülete között, kapuval lezártan, de létezik az Erkel utca kivezetése. A
keresztmetszeti tényezői miatt vélhetően forgalomtechnikai szabályozásra is szükség lehet a
tovább építése folyamán.

A módosítás folyamán az Erkel utca tömbön keresztül történő átvezetése kerül betervezésre.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View
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15. Beavatkozási pont
(Kossuth utca (4108. sz. út), Árpád utca (4115. sz. út) és külterületi szakasza a közigazgatási
határig)

A beavatkozás célja, a Vásárosnamény – Kisar között tervezett kerékpáros közlekedés
infrastruktúrájának kialakításához szükséges terület igény biztosítása, a kerékpárút azon
szakaszain ahol terület igény lépett fel.
A kerékpárút nyomvonala a Szabadság tértől kiindulva, a Kossuth utcán (az út északi oldalán)
majd az Árpád utcán áthaladva, annak nyugati oldalán kerül tovább vezetésre Kisar irányába.
A hatályos szerkezeti és szabályozási terveken a nyomvonal nincs feltüntetve ezeket a
módosítás folyamán rögzíteni kell. Továbbá a Kölcsey utca és az Árpád köz közötti szakaszon
idegen terület igénybevétele tervezett, a Kossuth utca szabályozási szélességének
biztosításával (közterület bővítés).
A kerékpárútra vonatkozó engedélyezési tervdokumentációt a V-OZSI Tanácsadó Szolgáltató
Kft. (tervező Ozsváth István) készítette.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View
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16. Beavatkozási pont
(északi/nyugati elkerülő út a 41. sz. főút és a 4115. sz. út között)

Az elkerülő út nyomvonala és területi igény a hatályos településrendezési eszközökben már
rögzítve van, a korábban készített engedélyezési tervek alapján. A terv időközben
korszerűségi felülvizsgálaton esett át, valamint újbóli engedélyeztetésre kerül. A
felülvizsgálat folyamán a nyomvonal és a csomópontok térszerkezetileg nem változnak. Az út
területigény és vonalvezetése néhány méteres módosítással, (szélességi bővítés, tengely
eltolás) változik.
A tervezett módosítás során az új területigény (pl.: megváltozott szabályozási szélesség)
kerül rögzítésre a szabályozási tervekben, az engedélyezési tervek alapján. Az útra vonatkozó
terveket a Közműterv M93 Kft. (tervező ifj. Major Ferenc) készítette.

Forrás: GoogleEarth

17. Beavatkozási pont
(falusias lakóterületek, valamint a különleges övezetek/építési övezetek)

Az egész közigazgatási területre kiterjedően a falusias lakóterületek épület elhelyezési
szabályainak felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése. Továbbá a különleges
övezetek/építési övezetek normatív szabályainak szinkronba hozása a HÉSZ és a szabályozási
tervek között.



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

25

4. 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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület -
Berwin Ruhagyár Zrt.
területe

A Berwin Ruhagyár Zrt.
épületének bővítése,
átalakítása.

- beépített terület - településközponti vegyes
terület (Vt/3.4)

n.a. n.a. - településközponti vegyes terület (Vt/3.4, Vt/4) n.a. n.a. Az építészeti
megjelenésre vonatkozó
előírások rögzítése lehet
szükséges.

HA
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:
Mint a város egyik legnagyobb munkáltatója, a fejlesztési elképzeléseinek támogatása prioritást élvez.

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 található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:
- a területhasználat intenzitása növekedhet
- természetvédelmi szempontból nem releváns a fejlesztés
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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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület – Táncsics
– Rózsafa utcák
között tömb

Magánerős lakóterület
fejlesztés kialakítása és
támogatása

- beépített terület - kertvárosias lakóterület
(Lke/1.2)

n.a. n.a. - kertvárosias lakóterület (Lke/3) n.a. n.a. A szükséges szabályozási
keretfeltételek
kidolgozása szükséges

HA
TÁ

SO
K

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A növekvő lakásszükséglet (tényleges v. befektetési) kielégítésére, új területek bevonása nélkül.

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:
Az intenzívebb terület használat megváltoztatja a lakókörülményeket. Jellege inkább városiasabb lesz.

Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:
- beépítési intenzitás növekszik,
- a zöldfelületi fedettség csökken
- negatív környezeti kibocsátás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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3.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény-
Külterület – Károlyi
tanya

A szerkezeti és a
szabályozási tervek közötti
ellentét feloldása,
szabályozás kialakítása.

- beépített terület - általános mezőgazdasági
terület (Má/1.1.2)

n.a. n.a. - Falusias lakóterület (Lf/1.2) n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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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4.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény -
Belterület - 41-es út
körforgalom keleti
oldala/ Üveggyári
terület

A csomópont keleti ágának
északabbra tolása, az
ingatlanok jobb terület
kihasználásának biztosítása

- út terület
- telephely
-erdő

- közlekedési terület –
országos főút (Köu/2)
- kereskedelmi szolgáltató
terület (Gksz/1.2)
- védelmi erdő (Ev/1.2)

n.a. n.a. - közlekedési terület – országos főút (Köu/2)
- kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz/1.2)
- védelmi erdő (Ev/1.2)

n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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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5.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület – Jókai
Mór – Rákóczi Ferenc
utca – Bartók Béla
utca által határolt
tömb északi része

Tervezett, de meg nem
valósuló út törlése.

- beépített terület - településközponti vegyes
terület (Vt/1.2)

n.a. n.a. - településközponti vegyes terület (Vt/1.2) n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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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6.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Külterület –
Gergelyiugornya
külterület,
közvetlenül a 41-es
főút mellett

Különleges üzemi terület
kialakítása, meglévő és
működő telephely használat
szerinti besorolása

- szántó
- udvar (kivett terület)

- gazdasági erdő terület
(Eg/1.1)

n.a. n.a. - különleges üzemi terület (K/6.2)
- gazdasági erdő terület (Eg/1.1)

n.a. n.a. Tájba illesztési irányelvek
és zöldfelületi védelem
rögzítése az elő-
írásokban, állattartás
keretfeltételeinek
leszorítása

HA
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, a keretek megteremtésével biztosítja.

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. Ismert régészeti örökség nem által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult
fenntartására.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
A jelenlegi használat nem változik, csak az intenzitása nőhet.
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik. A jelenlegi művelési ág szántó, 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 haladó infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás növekszik, a zaj, a por terhelése is
növekedhet, stb.) a tervezett beépítésre szánt területek súlypontja eltolódik a tervezési területen, a jelenlegi
állapothoz képest.
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7.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület –
Gergelyiugornya
üdülőterület

Tervezett út törlése - üdülőtelep - hétvégiházas üdülő terület
(Üh/1.2)

n.a. n.a. - hétvégiházas üdülő terület (Üh/1.2) n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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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8.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Külterület –
a volt Kapolyi-féle
erőmű területe, a
belterület és a Kisar-i
közigazgatási határ
között.

A területen napelem park
létesítését tervezi az MVM
ZRt., így az övezeti struktúra
megváltoztatása,
egyszerűsítése szükséges.

- beépítetlen terület
- erdőterület

- ipari gazdasági terület
(Gip/1.3, Gip/1.1)
- védelmi erdő (Ev/1.1)
-ipari területen belüli
vízgazdálkodási terület
(Gip/V)
- ipari területen belüli
védőzöld (Gip/Z)

n.a. n.a. - különleges terület (K/7.1.)
- védelmi erdő terület (Ev/1.1)

n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A megújuló energiaforrások termelésére kialakított "üzem" természeti és környezeti hatásai
elhanyagolhatóak
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:

Meglévő, a terület határán haladó infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás csökkentése,
- az aktív zöldfelületek nőnek,
- negatív környezeti hatás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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9.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület -
Vörösmarty / Árpád
utca vége

Ipari gazdasági terület
kialakítása.

- szántó - gazdasági erdő (Eg/1.1) n.a. n.a. - ipari gazdasági terület (Gip/1.4) n.a. n.a. Tájba illesztési irányelvek
és zöldfelületi védelem
rögzítése az elő-
írásokban

HA
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 jó infrastrukturális és közlekedési kapcsolatokkal rendelkező terület gazdasági célú hasznosítása, növelheti
a gazdasági célú beruházások kialakulását, beáramlását.
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult
fenntartására.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

Belterületi, települési térségen belüli terület
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
Belterületi ingatlanok hasznosításával, új terület nem kerül bevonásra.
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:
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás növekszik, új közlekedési kényszerek
alakulnak ki, stb.) a tervezett beépítésre szánt területek beépítettsége, használati intenzitása növekedhet.
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10A.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület -
Gergelyiugornya, 41-
estől északra

A tervezési terület
övezeti/építési övezeti
besorolása, a szerkezeti
tervvel való ellentét
feloldása.

- beépített terület
- út (Tisza út)

- n.a. n.a. - falusias lakóterület (Lf/2.1)
- közlekedési terület (Köu/5)

n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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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10B.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület -
Gergelyiugornya, 41-
estől északra

Tervezett tömbfeltáró utak
törlése, az új lakóterületi
igények csökkenése miatt.

- beépített terület - falusias lakóterület (Lf/1.2) n.a. n.a. - falusias lakóterület (Lf/1.2) n.a. n.a. - beépítési mélység
szabályozása

HA
TÁ

SO
K

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
Csökkenő demográfiai mutatók miatt az új területek bevonása nem szükséges.

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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:
- beépítési intenzitás csökkentése,
- negatív környezeti hatás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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11.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Külterület - (41. sz.
főút körforgalmi
csomópontjának
délnyugati oldala

Meglévő, a belterület
határán álló telephelyek és
vízmű telep belterületbe
vonása.

- beépített terület - n.a. n.a. - kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz/1.2) n.a. n.a. -

HA
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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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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12.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Külterület – Vitka
déli oldalán, a
közigazgatási határ
mentén

Meglévő és működő
telephely használat szerinti
övezeti besorolása, a
telephely további
működésének biztosítása

- beépítetlen terület - gazdasági erdő terület
(Eg/1.1)

n.a. n.a. - gazdasági erdő terület (Eg/1.1)
- kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz/1.2)

n.a. n.a. A szomszéd település
lakóterületeinek
védelme szükséges
határoló
zöldfelületekkel,
szabályozási előírásokkal

HA
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 telephely üzemszerű működésének fenntartása, fejlesztésének biztosítása lokális érdek.

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. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:
- beépítési intenzitás növekszik,
- az aktív zöldfelületek csökkennek,
- negatív környezeti hatás nem léphet fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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13.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület - Gyári út –
Szabadság tér közötti
terület

Parkoló kialakítása a
frekventált városközponti
területekhez kapcsolódóan.

- beépített terület - településközponti vegyes
terület (Vt/2.5)

n.a. n.a. - közlekedés terület – parkoló (Köu/P) n.a. n.a. -

HA
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:
A parkolási kapacitás növelésével a környező utcák terhelése csökken, a szabad forgalmi keresztmetszetek
hatékonyabban működhetnek.
Lakó- és munkakörülmények:

Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:

Új közlekedési kapacitások jönnek létre.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás csökkentése,
- az aktív zöldfelületek csökkennek,
- negatív környezeti hatás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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14.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület – Ady
Endre – Kossuth –
Alkotmány – Rákóczi
út által közrezárt
terület

Az Erkel Ferenc utca
meghosszabbítása, zsákutca
jellegének megszüntetése,
az érintett tömb átvágása.

- beépített terület - településközponti vegyes
terület (Vt/2.3)

n.a. n.a. - településközponti vegyes terület (Vt/2.3) n.a. n.a. -

HA
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:
A keresztülmenő forgalom a szűkös keresztmetszetben jobban biztosítja a megfelelő közlekedést, mint a
zsákutca. A szomszédos párhuzamos utak miatt jelentős átmenő forgalom növekedés nem várható.
Lakó- és munkakörülmények:

Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
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:
A meglévő infrastrukturális elemek meghosszabbítása nem elsődleges, új kapacitásokra nincs szükség. Az
üzemszerű működés javítása miatt lehet szükség egyes elemek tovább vezetésére.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:

Nem változik, hatása nincs
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15.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Belterület - Kossuth
utca (4108. sz. út),
Árpád utca (4115. sz.
út) és külterületi
szakasza a
közigazgatási határig

Kerékpárút kiépítése
Vásárosnamény és
Kisvarsány között, a
szükséges területek
biztosításával.

- beépített terület - településközponti vegyes
terület (vt)

n.a. n.a. - út terület n.a. n.a. -

HA
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:
Az önálló területű kerékpáros közlekedés jelentősen biztonságosabbá teszi a közúti forgalmat.

Lakó- és munkakörülmények:
Települési lakókörnyezet minősége javul.
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

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

A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, 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:

Új közlekedési elem kerül kiépítésre, új kapacitás létrehozásával..
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:

Nem változik, hatása nincs
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16.

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)

Aktivitás
i érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Vásárosnamény –
Külterület -
északi/nyugati
elkerülő út a 41. sz.
főút és a 4115. sz. út
között

A nyugati elkerülő út
nyomvonalának pontosítása,
a területigény korrigálása a
nyomvonal mentén, a
tervek felülvizsgálata miatt.

- beépítettlen terület - közlekedési terület (Köu) n.a. n.a. - közlekedési terület (Köu) n.a. n.a. -

HA
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:
Az északi gazdasági területek közvetlen elérése a 41-es főút irányából továbbra is elsődleges fontosságú, a
jelenlegi korrekció erre hatással nincsen.
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:

Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:

Az eredeti elképzeléssel már megváltozott, a jelenlegi korrekciónak jelentős hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:

Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Az eredeti elképzeléssel már megváltozott, a jelenlegi korrekciónak jelentős hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

Az eredeti elképzeléssel már megváltozott, a jelenlegi korrekciónak jelentős hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:

A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik.
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:

Az eredeti elképzeléssel már megváltozott, a jelenlegi korrekciónak jelentős hatása nincs
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:

Az eredeti elképzeléssel már megváltozott, a jelenlegi korrekciónak jelentős hatása nincs
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5. Településszerkezeti módosítások
5.1. Településszerkezeti terv leírásának határozat tervezete

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2017 (X. 26.) önkormányzati határozata

Vásárosnamény Város településszerkezeti terv és leírása módosításának jóváhagyásáról

A Képviselő-testület
1. Vásárosnamény Város közigazgatási területére készített módosított

településszerkezeti tervet és a településszerkezeti módosított tervleírást az
előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta.

2. Vásárosnamény Város Településszerkezeti tervét és a leírását az Urban Linea Tervező
és Szolgáltató Kft. (székhely: 4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.) által a T-03/2016.
munkaszámon készített, T-1 rajzszámú – 1. mellékletben meghatározott – terv szerint
módosítja.

Kelt: Vásárosnamény, 2017. október 26.

P.H.

……………………………… ……………………………
Filep Sándor Dr. Szilágyi Péter
polgármester jegyző

1.
A III. fejezet 18. pontjának helyébe az alábbi bekezdés lép:

A településszerkezeti terv hatály alá eső terület beépítésre szánt területei az alábbi terület-
felhasználási egységekre tagozódnak

1. lakóterület, ezen belül
1.1 kisvárosias lakóterület Lk
1.2 kertvárosias lakóterület Lke
1.3 falusias lakóterület Lf

2. vegyes terület
2.1. településközponti vegyes terület Vt

3. gazdasági terület, ezen belül
3.1. kereskedelmi szolgáltató terület Gksz
3.2. egyéb iparterület Gip

4. üdülőterületek,
4.1. hétvégi házas üdülőterület Üh

5. különleges terület K, ezen belül
5.1. temető területek
5.2. sport és rekreációs területek
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5.3. idegenforgalmi és szabadidő centrum
5.4. hulladékkezelők területei
5.5. bányaterület
5.6. nagykiterjedésű közmű területek
5.7. mezőgazdasági üzemi terület
5.8. megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület
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5.2 Településszerkezeti terv
A T-03/2016 munkaszámú, T-1 jelű településszerkezeti terv tervlapját lásd, jelen
dokumentáció „Rajzi mellékletében.”
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6. Alátámasztó munkarészek

A 314/2012 (XI. 08.) korm. rendelet 11.§ (6) bekezdés szerinti önkormányzati főépítészi
nyilatkozat az alátámasztó munkarészekről:

1. Tájrendezési munkarész
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra
került.

2. Környezetalakítási
munkarész

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került
kidolgozásra.

3. Közlekedési munkarész
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra
került.

4. Közművek

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra,
mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg a hatályos
rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. (a tervezett területek
a jelenlegi hálózatokról elláthatóak)

5. Hírközlési munkarész
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra,
mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg a hatályos
rendezési tervhez korábban készített munkarészeket.

6. MTrT
Jelen dokumentációhoz a kidolgozásra került a területrendezési eszközök
tervezett módosítása és a hatályos területrendezési tervek közötti
kapcsolat.

7. Biológiai aktivitási érték
A módosítás keretén belül létrejövő övezeti, terület-felhasználási
változásra vonatkozó aktivitás érték számítás kidolgozásra került.

8. Örökségvédelmi
munkarész

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra
került.

Kelt.: Nyíregyháza, 2017. február 20.

………………………………….
Marosán Andrea

megbízott főépítész

6.1. Tájrendezési munkarész

A település zöldfelületi adottságai
Vásárosnamény településen az egy lakosra jutó zöldterületek nagysága 2013-ban 20,8 m2,
ami jelentősen meghaladja a járási, a megyei és az országos átlagot is. Az igényesen
kialakított közparkok, zöldterületek elhelyezkedése azonban mozaikos, nem alkotnak
rendszert, hálózatot, hiányos a sétányok, kerékpárutak fásítása. A lakóterületi közparkok
száma alacsony, elsősorban a város peremén elhelyezkedő lakóterületek közelében
mutatkoznak meg hiányosságok. A városban néhány utca kivételével nem igazán
beszélhetünk tudatosan és tervszerűen kialakított összefüggő zöldsávokról és fasorokról. A
belterületi erdőfoltok elsősorban védelmi rendeltetésűek. A vitkai városrészben helyi
védettség alatt álló platánfasor található.
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A település táji környezete
A Nyírségi és a Beregi táj határán található város a Felső –Tisza partján a természeti
adottságok által erősen meghatározott tájba illeszkedik bele, a Szatmár-Bereg kultúrtáj
része, különleges táji értékekkel. Ezen a vízjárta vidéken, a Tisza, a Szamos és a Kraszna
hullámterén a mezőgazdasági művelésű területek közé ékelődve ma is számos nagy
kiterjedésű természeti terület található. Elsősorban a Tisza-menti ökológiai folyosó, az azt
kísérő pufferzóna, valamint a Natura 2000 területek vannak jelen a település határában,
melyek az országos ökológiai hálózat, valamint az európai természetmegőrzési és
madárvédelmi területek elemei.

(Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir)

A kedvező természetföldrajzi fekvés és a változatos tájhasználati lehetőségek kedveznek a
rekreációs funkcióknak. A település menti beregi táj tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület, ahol kiváló termőhelyei adottságú erdőterületek is találhatók.
Vásárosnamény honfoglalás előtti területe a síklápokkal, mocsarakkal, pusztagyepekkel
tarkított erdőssztyepp lehetett, amelynek uralkodó fafaja a tölgy volt. Ebből alakult ki egy
kisfalvas szerkezet, ahol a települések lakói az erdős-lápos-buckás területen rét és
legelőgazdálkodást, kis parcellákon szántóföldi művelést folytattak. Már a XVI-XVII. század
török világa alatt megkezdődött az erdőterületek csökkenése, amelyek helyét szántók,
gyümölcsösök, rétek, legelők foglalták el.
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Forrás: Mapire/II. katonai felmérés

A XIX. század második felétől felgyorsult a természet átalakítása, a legnagyobb beavatkozás a
térség vizeinek lecsapolása volt. 1892-től kezdve csatornákkal hálózták be a területet. A
lápok helyén szántóföldeket nyertek, ezzel együtt azonban a talaj nedvességtartalma
csökkent. Ezt tetézte a megmaradt erdők faállományának átalakítása, amikor a tölgyet a
gyorsan növő, a szárazságot jobban tűrő akáccal váltották fel. Az 50-es évektől az akác
mellett egyre gyakoribbá vált a szintén tájidegen erdei és fekete fenyő, valamint a
nemesnyár használata, amely a tájképi degradáció mellett a biodiverzitást is csökkentette –
eltüntetve az erdőssztyepp jellegű növényzet túlnyomó részét. A beavatkozások ellenére az
Alföld összes tájegysége közül talán ez a terület őrizte meg leginkább a táj egykori jellegét

A tervmódosítás során figyelembe vett szempontok
Az ember tájhasználatának változásait, változó igényeit követni próbáló településrendezési
eszközök, szabályozások megfogalmazása során a táji és zöldfelületi érdekek érvényesítését
is szem előtt tartottuk. Valamennyi beavatkozási ponton ügyelünk arra, hogy az új funkció a
szomszédos területhasználatokkal sem funkcionális, sem esztétikai konfliktusba ne ütközzön,
a zöldfelület mértéke a lehető legnagyobb legyen, a tájba való beavatkozás pedig a lehető
legkisebb. A zöldfelületek területi kiterjedésén túlmenően nagyon fontos azok összetétele,
diverzitása, a honos növényállományhoz való illeszkedése, az invázív, tájidegen növényfajok
kerülése, valamint a zöldfelületek fenntarhatósága és fenntartása. A terv ezeknek a
szempontoknak az érvényesítésére is fogalmaz meg előírásokat.
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1. Beavatkozási pont – Berwin Ruhagyár Zrt. területe hrsz 138.
A tervezett új csarnoképület elhelyezése a keleti oldalhatáron olyan felületek biztosításával
(pl.: zöldtető a kastély irányába) történjen, melyet zöldfelületként kell fenntartani. A kastély
felőli oldalfal aktív növényzettel borított, a tetőre átforduló zöldfelületi kialakítással.

A kastélykert és az új csarnoképület

Forrás: Pannon Tervstúdió Kft.

Az aljnövényzetbe gyep és/vagy
talajtakaró cserjékből álló összefüggő
növényfelület telepítendő. Az üzem
beépítetlen területén a
zöldfelületeket háromszintes
növényállományból álló,
szárazságtűrő, kis fenntartásigényű
növényzettel kell betelepíteni és
fenntartani. Az utcafronti kerítés
mentén sövénytelepítés szükséges 50
cm tőtávolsággal, 1 m szélességben.
A sövényt a kerítés magasságával
megegyező magasságúra kell
felnevelni.
A szomszédos Lónyai kastély (ma Beregi Múzeum, hrsz 137/5) műemlék épület kertjének
kialakítása a barokk épület stílusához megfelelően, korhűen, kertépítészeti kiviteli terv
alapján megengedett. A csarnoképület mellé telepített fasor, valamint az utcafronti kerítés
menti sövény a műemléki épület és parkja felé mérsékeli az üzemi terület zavaró hatását.
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Forrás: Saját szerkesztés

2.-5.  Beavatkozási pont – Zöldfelületi szempontból nem releváns

6.Beavatkozási pont – Gergelyiugornya külterület, mezőgazdasági üzem
A szóban forgó terület az országos ökológiai
hálózat pufferterülettel szomszédos. A lakott
területtel szomszédos állattartó telep tájba
illesztését a telekhatárokon háromszintes (gyep-
cserje- és lombkoronaszint) növényállomány
telepítésével érhetjük el a leghatékonyabb módon.
A telekhatáson futó zöldsávok szélessége 5 m
legyen, a telepítendő fasor tőtávolsága maximum
8 m, a cserjesávban a cserjék maximum 1 m-es
sor-és tőtávolsággal telepítendők. Mind a fák,
mind a cserjék a beregi tájra jellemző, honos fajok
legyenek. Javasolt fafajok: Quercus robur –
kocsányos tölgy, Ulmus pumila ’Puszta’ – szil,
Ulmus minor – mezei szil, Ulmus laevis – vénic szil,
Acer campestre – mezei juhar, Acer platanoides –
korai juhar, Fraxinus angustifolia subsp.
’Pannonica’ – magyar kőris, Carpinus betulus –
gyertyán
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7.Beavatkozási pont – Zöldfelületi szempontból nem releváns

8.Beavatkozási pont – Tervezett napelem park
A napelempark területén a panelek alatt
gyepfelületet kell kialakítani oly módon, hogy az
kizárólag szárazságtűrő, évelő fajokból álljon,
melyeknek a gyep záródása után gyakorlatilag nincs
fenntartásigénye. Ilyen fajok a veres csenkesz
(Festuca rubra), pusztai csenkesz (Festuca rupicola),
Veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina),
juhcsenkesz (Festuca ovina). A lakóterület és a
közút felől védelmi erdősáv kialakítása szükséges,
ami a jelenleg is beerdősült területet is magába
foglalja. Az erdősáv fái és cserjéi a beregi tájra
jellemző, honos fajok legyenek. Javasolt fafajok:
Quercus robur – kocsányos tölgy, Ulmus laevis –
vénic szil, Fraxinus angustifolia subsp. ’Pannonica’ –
magyar kőris, Carpinus betulus – gyertyán, Salix alba
– fehér fűz, Populus tremula – rezgő nyár.

Forrás: Saját szerkesztés

9.Beavatkozási pont – Vörösmarty / Árpád utca vége (hrsz: 544/3-5)
Az új ipari – gazdasági terület jelenleg erdőterület
besorolású, de erdőt csak a terület 25%-án találunk
fenyőültetvény formájában. Az új funkció során
ezen erdő egészséges egyedei 20%-ban
megtartandók, beilleszthetőek a leendő
területhasználatba mint árnyékot és kellemesebb
klímát adó zöldfelületi elemek. Az invazív fafajok
(bálványfa, akác) visszaszorítása szükséges. A
telekhatárok mentén további fásítás és
sövénykialakítás szükséges 10 m szélességben a
terven jelzett szakaszokon, melyben a fák 8 m, a
cserjék 1 m tőtávolsággal telepítendők. Javasolt
fafajok: Quercus robur – kocsányos tölgy, Ulmus
pumila ’Puszta’ – szil, Ulmus minor – mezei szil,
Ulmus laevis – vénic szil, Acer campestre – mezei
juhar, Acer platanoides – korai juhar, Carpinus
betulus – gyertyán.

Forrás: Saját szerkesztés

10.– 11. Beavatkozási pont - Zöldfelületi szempontból nem releváns
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12. Beavatkozási pont – Tervezett gazdasági terület szántóterület helyén (hrsz: 0273/1,2,3)
A ténylegesen szántó művelési ágú területeket
a korábbi településrendezési terv gazdasági
erdő célú területként sorolja be, ami nem
indokolt, a területen nem indult spontán
erdősödés, mindössze némi fenyővel történt
fásítás a telekhatárokon. A tel
ekhatár menti fásítás és sövénytelepítés a
továbbiakban is kívánatos a déli
telekhatárokon, 2 m-es szélességű zöldsávként
fenntartandó területen.  A fák 8 m, a cserjék 1
m tőtávolsággal telepítendők a zöldsávban.
Javasolt fafajok: Quercus robur – kocsányos
tölgy, Ulmus pumila ’Puszta’ – szil, Ulmus minor
– mezei szil, Ulmus laevis – vénic szil, Acer
campestre – mezei juhar, Acer platanoides –
korai juhar, Carpinus betulus – gyertyán. Az
invázív fajokat (akác, bálványfa) vissza kell
szorítani.

Forrás: Saját szerkesztés

13. Beavatkozási pont – Gyári út – Szabadság tér közötti új parkoló terület
A tervezett parkolóterület kialakítása során a zöldfelület nagyobb hangsúlyt kap egy átlagos
parkolónál. A parkolósávok között minimum 3 m szélességben zöldsávot kell kialakítani, ami
a parkolókból összegyűlő csapadékvizet összegyűjti. A parkoló állásokban a térkő burkolatot
vízáteresztő teherhordó aljzatra kell építeni. A zöldsávok talaja 30%-ban ásványi összetevő
(zúzottkő) legyen a tömörödés megakadályozása céljából. A parkolókban a hagyományos
útszóró só használata nem megengedett. A zöldsávok gyepszintjében szárazságtűrő, kis
fenntartásigényű, a biodiverzitás elveit szem előtt tartó évelőkiültetést kell kialakítani. A
parkolók fásítása 6m-es tőtávolsággal telepített várostűrő, előnevelt fafajokkal történjen. Az
igényesen kialakított és fenntartott közhasználatú zöldfelület ellensúlyozza a kertként
használt területek felszámolását, és városias megjelenést kölcsönöz ennek az újonnan
kiépülő településközponti területnek.
Köztéri kiültetésre javasolt évelőfajok: Achillea filipendulina, A. clypeolata és fajtái,
Agastache – magasabb növekedésű fajták, Anaphalis triplinervis, Anthemis x hybrida,
Artemisia stelleriana, Artemisia schmidtiana, Aster ageratoides, Aster dumosus, Bergenia
cordifolia, Cerastium tomentosum, Gaura lindheimeri, Geranium sanguineum, Geranium x
cantabrigiense, Geranium x magnificum, Helianthemum fajok, Iris pallida, I. germanica, I.
barbata, Lavandula angustifolia, Nepeta grandiflora, Nepeta racemosa és N. x faassenii,
Perovskia atriplicifolia, Phlomis russeliana, Salvia nemorosa és officinalis, Santolina
chamaecyparissus, S. viridis, Sedum reflexum, S. floriferum,  S. sediforme, Sedum telephium,
Sedum spectabile, Stachys byzantina, Verbena bonariensis, Yucca filamentosa, Y.
recurvifolia, Festuca glauca, Festuca gautieri, Miscanthus sinensis, Panicum virgatum,
Pennisetum alopecuroides.

14. – 15. Beavatkozási pont - Zöldfelületi szempontból nem releváns
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16. Beavatkozási pont – Nyugati elkerülő út
Az elkerülő út mentén, ahol azt a rendelkezésre álló terület lehetővé teszi, fasorok illetve
erdősávok telepítendők. Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről, és a 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezésről és
építési követelményekről (OTÉK) jogszabályok határozzák meg a közlekedési területek
számára szükséges terület szélességét, továbbá közutak számára előírják a méretezés
hiányában biztosítandó legkisebb területet. Az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
kimondja (47. §. k. bekezdés), hogy többek között „az út kezelője által létesített hóvédő
erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától
számított két méter távolságon belül ültetett fa” az út tartozéka. Ezen, és a közúti
közlekedést szabályozó jogszabályok által lehatárolt területen, meghatározott előírások
mellett van lehetőség az útkísérő növényzet elhelyezésére, illetve a fenntartás
szabályozására. A szakirodalomból ismert előírásokat és javaslatokat az ÚT 2-1.163 Útügyi
Műszaki Előírásban összegzi a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési
Főosztálya, amely előírások kötelező érvényűek a közút tulajdoni értelemben vett területén,
továbbá a közútkezelő hozzájárulása szükséges (1988. évi I. tv. 42/A §.) a közút területének
határától számított 10 méteren belüli fakivágáshoz és ültetéshez is.
A fasor (1996. évi LIV. erdőtörvény alapján) egy sorban álló fák összessége, vonalas
infrastruktúrát vagy határvonalat kísérő fásítás, ahol a fák tőtávolsága nem haladja meg a fák
idős korában várható koronavetület kétszeresét. A hagyományos értelemben vett erdősáv a
fasornál jóval szélesebb, de legalább 4-9 vagy több sorból álló, 6 méternél szélesebb vonalas
fásítás. Ezek kialakítására útfásítási tervet kell készíteni, hogy a fásítás a helyi adottságoknak
és a balesetvédelmi szempontoknak a leginkább megfeleljen. Az útfásítások célja a
közlekedés művi vonalainak és a táj harmonikus kapcsolatának kialakítása mellett a
közlekedésbiztonság fokozása, valamint ehhez kötődően az optikai vezetés kialakítása,
továbbá hó- és szélvédelem mint járulékos szerepek. Az útfásításra vonatkozó általános
elvek az alábbiakban foglalhatóak össze:
 Az erdősávok, fasorok útpadkától való minimális távolsága 6 m legyen.  A biztonsági

sávnak szavatolnia kellene a balesetmentes pályaelhagyás és visszatérés lehetőségét.
 A fasorokban a fák tőtávolsága 10 m-nél ne legyen kevesebb, a belső ívek fasorainak

tőtávolságát 20 méter felettire kell kialakítani.
 Elsődleges szempont a tájra jellemző, lehetőleg őshonos fafajok és cserjefajok

alkalmazása. Ez az ökológiai szempontokon túl azért fontos, mert ezektől várható el
az erőteljes, életképes növekedés és a védelmi funkciók betöltése.

 Kereszteződések 50-300 méterig (vasútvonalak esetén minimum 150 méter) nem
fásíthatók.

 A szabad látási háromszög a vasúti kereszteződések esetében 50 méter.
 A lombkorona nem nyúlhat beljebb, mint az úttartozékok határa, és magasabban kell

lennie, mint 4,7 méter. A közutat kísérő árokba, valamint az út koronaélétől mért 3
méteren (cserje esetén 2 m) belül nem ültethető fás szárú növény.

 Légvezetékek alatt és földkábelek 2-3 méteres környezetében fásítani tilos.
 A fafajok kiválasztásánál fontos azok szélállósága. Szélállóak általában a nyárak, a

kocsányos tölgy, a kislevelű hárs, a mezei szil, az akác és a mézgás éger. Közepesen
szélállóak a magyar kőris, a vörösfenyő, a bükk, a korai juhar, a nagylevelű hárs.
Fiziológiailag szélérzékeny fajok a gyertyán, a nyír, az erdeifenyő, a vörös tölgy, a
rezgőnyár, a lucfenyő, a simafenyő vagy a jegenyefenyő. Gyümölcsfák nem
ültethetők a közút mellé.
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6.2. Közlekedési munkarész

3. Beavatkozási pont
(Vásárosnamény, Károlyi tanya)

A településrész a 41-es sz. főút déli oldalán helyezkedik el. A tanya jelenleg is lakott,
jellegében falusias megjelenésű.
Károlyi tanyán víziközmű-rendszere kiépített.
Gáz- és szennyvíz-rendszer nincs kiépítve.
A külterületen lévő beavatkozási ponton ahol szükséges, helyi szennyvízgyűjtési lehetőséget
kell biztosítani. Itt az összegyűlt szennyvizet szerződött közüzemi szolgáltatóval kell
elszállíttatni a szennyvíztisztító telepre.
Gázellátottság a Károlyi tanyától nyugatra fekvő Perényi tanyán található, kb.: 2 km
távolságban. A 3100 helyrajzi számú területről indulva, D110 KPE középnyomású
gázvezetékről lehet biztosítani a Károlyi tanya gázellátottságát. Vécsey út mentén, majd a 41
sz. főút mentén vezetve érné el a Károlyi tanya területét, javasolt hossz 2,8 km.

4. Beavatkozási pont
(41-es út körforgalom keleti oldala/ Üveggyári terület)

Meglévő körforgalmú csomópont található a 41. sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény –
Beregsurány főútvonal, és a 4117. sz. Vásárosnamény – Mátészalka összekötő út
csomópontjában.
Meglévő körforgalmú csomópont 3 ágúra lett tervezve: kettő ág a 41 sz. főúthoz csatlakozik,
egy ág 4117 sz. főúti ág.

Meglévő körforgalmú csomópont ismertetése:
A körforgalom középszigete 10,50 m sugarú, esése 10,0% körüli és „K” j. szegéllyel határolt.
Ehhez csatlakozik 1,50 m járható gyűrű, melynek esése 4,0%, térkő burkolattal ellátott és K

jelű szegéllyel határolt.
Ehhez csatlakozik 8,00 m
körpálya (ebből 0,50 m
biztonsági sáv), melynek
esése 2,0%. A
körforgalom külső sugara
15,0 m. A körpálya és az
elválasztó szigetek között
1,0 m széles biztonsági
sáv található. A körpályát
a padkától „K” j.
szegéllyel választottál el.
A padka szélessége
2,50m (ebből 0,25 m
biztonsági sáv), esése
5%.
A csatlakozó ágaknál a
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belépő forgalmi sáv szélessége 3,00-3,75m, a kilépő forgalmi sáv szélessége 4,00-4,75 m. A
körpályához belépő forgalmi sáv lekerekítő sugara 12,0 m, a körpályából kilépő forgalmi
sávok sugara 15,0 m.
A körforgalmú csomópont mellett kerékpárút vezet.

Meglévő körforgalmú csomópont 4. javasolt csatlakozó ágának kialakítása:
A várost délről elkerülő tervezett út 41-es számú főúti kiágazásánál, a hatályos szabályozási
terveken, a kiágazó (4. ág), tervezett út szabályozott területe a meglévő telekstruktúrát
keresztül vágva került betervezésre.
A javasolt 4. csatlakozó ágnál a belépő forgalmi sáv szélessége 3,75m, a kilépő forgalmi sáv
szélessége 5,00m. A körpályához belépő forgalmi sáv lekerekítő sugara 12,0 m, a körpályából
kilépő forgalmi sávok sugara 15,0 m.

Forrás: Saját szerkesztés

6. Beavatkozási pont
(Gergelyiugornya külterület, közvetlenül a 41-es főút mellett)

Gergelyiugornya keleti részén, közvetlenül a belterületi határ mentén, a 41-es sz. főút déli
oldalán, mezőgazdasági telephely működik. A telephelyen épület is elhelyezkedik.
A külterületen található beavatkozási pont jellemzően nagy zöldfelület – aránnyal
rendelkeznek. Az itt hulló csapadék zöme a helyszínen a talajba szivárog.
Közüzemi ellátottsága nincs. Belterületen a 2482 hrsz-ú ingatlannal bezárólag van ellátottság
mind szennyvíz, víz, és csapadékvíz terén.
A 41 sz. főút déli oldalán javasoljuk a gázvezetéket és az ivóvízvezeték meghosszabbítását,
250m hosszon. Az út északi oldalán, az útszéltől kb. 2,50m távolságban a szennyvízvezetéket.

7. Beavatkozási pont
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(Gergelyiugornya, üdülőterület)

A terület – a 4113-as Jánd felé vezető út és a Tisza töltése között, mentett oldalon –
üdülőterületként funkcionál. Közvetlen közelében található a vízi vidámpark, valamint az
ártéren található üdülőzóna és strand megközelítését biztosító közút indulási pontja. A
területet jellemzően új építésű, rendezett környezettel rendelkező épületek alkotják.
A jelenlegi használat szerinti állapotban a területnek már van egy kiépített közúti kapcsolatot
biztosító behajtója, amely a minden szempontból (műszaki, használati) megfelel az
igényeknek.

9. Beavatkozási pont
(Vörösmarty / Árpád utca vége)

Az érintett terület (544/3-5 hrsz-ek) közvetlenül a belterületi határ mellet, még belterületen
helyezkedik el. A tömböt alapvetően gazdasági területek veszik körbe, valamint a vasúti
fővonalról leágazó egyik iparvágány területe.
A terület közútról közvetlenül elérhető a 41-es főút irányából.

A közművek teljes mértékben rendelkezésre állnak a terület határán lévő 548 hrsz-ú
ingatlantól vezetve.

A beavatkozási területről elmondható, hogy a lehulló csapadék zöme a helyszínen elszikkad.
Kivételt jelent a belterületi, nagy arányban burkolt felületek, ahol a lehulló és összegyülekező
csapadékvizek a városi csapadékvíz – elvezető rendszerbe jutnak.

A város csaknem teljes belterülete közüzemi szennyvízhálózatra csatlakoztatott (90%). Az
összegyülekező szennyvizeknek a városi szennyvíztisztító telep a befogadója.

12. Beavatkozási pont
(Vitka déli oldalán, a közigazgatási határ mentén)

A terület közvetlenül a Vásárosnamény – Olcsva közigazgatási határ mellett fekszik. Olcsvai
oldalon közvetlenül a belterület csatlakozik a közigazgatási határhoz.
A tervezési terület 0273/1 hrsz-ú ingatlanján jelenleg egy telephely helyezkedik el, kiszolgáló
épületekkel, közúti csatlakozással. A telephely épületei az Olcsvai oldalon elhelyezkedő
lakóépületek vonala mögött helyezkednek el.
A beavatkozási területről elmondható, hogy a lehulló csapadék zöme a helyszínen elszikkad.
Víz-, szennyvíz ellátottság legközelebb a szomszédos Olcsva területén található, mely 50m-es
hatósugárban van.

13. Beavatkozási pont
(Gyári út – Szabadság tér közötti terület)
A város egyik frekventált területe, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal (városi
piac, áruház, étterem, stb.) teletűzdelve. Jelentős forgalom – gyalogos és gépjármű egyaránt
– célterülete a tömb. A terület északi végénél – a piac közelében – jelentős számú
parkolóhely van kialakítva jelenleg is.
A javasolt parkoló területe a 123-127 hrsz-ú területekből vesz el, valamint a 118/1 hrsz-ú
területen létesülne, mely kb. 40 férőhelyet biztosítana, ezáltal tehermentesítené a környező
területet.
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14. Beavatkozási pont
(Ady Endre – Kossuth – Alkotmány – Rákóczi út által közrezárt terület)
Az érintett tömb közepén észak – déli irányban fut az Erkel Ferenc utca, amely jelenleg
zsákutca. A tömb északnyugati sarkában helyezkedik el a Szatmár-Beregi Kórház épület
együttese is. A gépjármű forgalma az Erkel Ferenc utcán keresztül bonyolódik. Az utcát
túlnyomó többségben földszintes családi házak alkotják. A Rákóczi utca felől, a rendelő és a
tűzoltóság épülete között, kapuval lezártan, de létezik az Erkel utca kivezetése.
A javaslat folyamán az Erkel utca tömbön keresztül történő átvezetése kerül.

Keresztmetszeti kialakítás
A tervezett burkolatszélesség belterületi szakaszon 4,00 m, igazodva a tervezett állapothoz
kiemelt szegély építésétől függően.
A tervezendő padkák szélessége belterületi szakaszon változó a meglévő állapotokhoz
igazítva. A padkák oldalesése egyenesekben és ívekben egyaránt 5,0%.

Vízszintes-, és magassági vonalvezetés
A tervezendő vízszintes és magassági vonalvezetés összehangolt, a perspektívikus
megjelenítés során a vonalvezetés miatt takart útszakaszok nem alakultak ki. A szükséges
megállási látótávolság tervezési sebességnek megfelelően a teljes tervezési szakaszon
rendelkezésre áll.

Erkel Ferenc utca – minta keresztszelvény

Forrás: Saját szerkesztés

15. Beavatkozási pont
(Kossuth utca (4108. sz. út), Árpád utca (4115. sz. út) és külterületi szakasza a közigazgatási
határig)
A beavatkozás célja, a Vásárosnamény – Kisar között tervezett kerékpáros közlekedés
infrastruktúrájának kialakításához szükséges terület igény biztosítása, a kerékpárút azon
szakaszain ahol terület igény lépett fel.
A kerékpárút nyomvonala a Szabadság tértől kiindulva, a Kossuth utcán (az út északi oldalán)
majd az Árpád utcán áthaladva, annak nyugati oldalán kerül tovább vezetésre Kisar irányába.

Keresztmetszet, pályaszerkezet kialakítása

Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolat 2,70 m
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szélessége
biztonsági sáv: 0,30-0,35 m
A kiemelt szegély mellett 0,75 m

A Kossuth út É-i oldalába tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a rendelkezésre
álló meglevő kiemelt szegély és a jogi határ közé a leírt paraméterek figyelembe vételével
nem fér el, ezért idegen terület igénybevétele szükséges.
A kerékpárút két oldala járdaszegély beépítésével kerül lezárásra, azokon a szakaszokon,
ahol közvetlen a kiemelt szegély mellé épül, ott csak egy oldalon épül járdaszegély.
Oldalirányú lejtése 2,5 %-os az úttengely irányába.

Pályaszerkezet:
Kerékpárút:

3,00 cm AC 8 jelű kopó
4,00 cm AC 11 jelű kötőréteg
15,00 cm Ckt
15,00 cm  homokos kavicságy

Idegen területek igénybevétele:

Helyrajzi
számok

Építési
övezet jele

Alakítható
legkisebb

telek
terület

(m2)

Eredeti
telek

méret
(m2)

A csökkentés
mértéke (m2)

Visszamaradó
telekméret (m2)

Megfelel/
Nem felel
meg

473/9 K/3.3 1855,55 0,20 1855,35 megfelel
358/2 Vt/2.2 K 60,99 4,03 56,96 megfelel
358/1 Vt2.2 K 751,55 0,31 751,24 megfelel

357 Vt/2.2 K 740,30 2,98 737,32 megfelel
356/2 Vt/2.2 K 456,36 2,18 454,18 megfelel
356/1 Vt/2.2 K 455,46 3,79 451,67 megfelel
319/2 Vt/2.2 K 330,05 7,70 322,35 megfelel
319/1 Vt/2.2 K 335,72 7,34 328,38 megfelel

318 Vt/2.2 K 567,20 11,11 556,09 megfelel
317 Vt/2.2 K 1523,89 72,86 1451,03 megfelel
316 Vt/2.2 K 805,28 69,88 735,40 megfelel
310 Vt/1.1 700 1153,61 9,20 1144,41 megfelel
307 Vt/1.1 700 1289,55 15,87 1273,68 megfelel
306 Vt/1.1 700 1405,18 8,79 1396,39 megfelel

305/2 Vt/1.1. 700 1168,42 10,54 1157,88 megfelel
304/4 Vt/1.1 700 992,13 7,53 984,60 megfelel
296/1 Vt/3.3 K 25624,01 274,78 25349,23 megfelel

158 Vt/1.1 700 2387,14 50,90 2336,24 megfelel
138 Vt/3.4 K 6024,56 3,91 6020,65 megfelel

A kerékpárútra vonatkozó engedélyezési tervdokumentációt a V-OZSI Tanácsadó Szolgáltató
Kft. (tervező Ozsváth István) készítette.
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Forrás: V-OZSI Tanácsadó Szolgáltató Kft.

Forrás: V-OZSI Tanácsadó Szolgáltató Kft.
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16. Beavatkozási pont
(északi/nyugati elkerülő út a 41. sz. főút és a 4115. sz. út között)

Az elkerülő út nyomvonala a 41. sz. főút és a 4115. sz. út között valósult meg, a korábban
készített engedélyezési tervek alapján.

A meglévő összekötő út a 41.sz. főúttól indul, és a 4108. j. út keresztezésével a 4115. j. úthoz
csatlakozva fejeződik be. A nyomvonal két vasútvonalat is keresztez, melyek közül a 116. sz.
Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonal 558+04 hm. szelvényében keresztező földúton
meglévő útátjáró található, míg a 111. sz. Mátészalka-Záhony vasútvonal 548+04 hm
szelvényében útátjáró van.

A szakaszban az alábbi Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő utakat érintjük: 41-es számú
főút, valamint a 4108 és 4115. jelű út.
A 41. számú főút 2x1 forgalmi sávos kétoldali oldaleséssel és kétoldali padkával.
Vonalvezetése mind vízszintes és magassági értelemben egyenes. A lehulló csapadékvíz a
meglévő rézsűn és a rézsű alján elszikkad.
A 4108. j. út 2x1 forgalmi sávos kétoldali oldaleséssel és kétoldali padkával. Vonalvezetése
mind vízszintes és magassági értelemben részben egyenes.
A 4115. j. út 2x1 forgalmi sávos kétoldali oldaleséssel és kétoldali padkával. Vonalvezetése
vízszintes értelemben részben egyenes, a Kisvarsány felőli végén szűk jobb ívvel, a
Vásárosnamény felőli végén több, egymást követő szűk kanyarkombinációkkal. A lehulló
csapadékvíz a meglévő vasúti töltés a meglévő útburkolat között elszikkad. A lehulló
csapadékvíz a meglévő rézsűn és az út melletti mélyfekvésű területen elszikkad, más része
pedig a Ludényostói csatornába jut.
A meglévőt út a 41-es számú főút 49+314.40 kmsz.-ben meglévő 1. számú körforgalmi
csomóponttól indul.
A 2. számú körforgalmi csomóponthoz egy 746.46m hosszú egyenes csatlakozik, melyet egy
jobbos R=200m p=130m paraméterű szimmetrikus átmeneti ív kapcsolódik. Ezt követően
97.13m hosszú egyenes követ, melyet egy R=3000m sugarú tiszta ív követ. A tiszta ívet
követően egy 971.87m hosszú egyenes következik, amihez egy jobbos R=200m p=110
paraméterű szimmetrikus ív követ. Ezen átmeneti ívet követően egy 186.17m hosszú
egyenes következik. Ezen egyenes a 5+004.42 kmsz.-ben kapcsolódik a 4115. j. út 41+451.62
kmsz.-ben meglévő 3. számú osztályozós csomóponthoz.
Az oldalesés értéke egyenes szakaszokon d=2.5%.

Meglévő körforgalmak adatai:

41 sz. főút 49+314 km szelvényében, a meglévő út 0+000 km szelvényében a körforgalom csomópontja (1. sz.
körforgalom):

Belső sugár: 15,00 m
Körpálya szélessége: 5,00 m
Járható gyűrű szélessége: 1,00 m
Biztonsági sáv szegély előtt: 0,25 m
Belépési sugár: 15,00 m
Kilépési sugár: 20,00 m
Belépési szélesség: 4,00 m (+2x25cm biztonsági sáv)
Kilépési szélesség: 5,00 m (+2x25cm biztonsági sáv)
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4108 j. út 21+967 km szelvényében, a meglévő út 2+246,56 km szelvényében a körforgalom csomópontja (2. sz.
körforgalom):

Belső sugár: 12,00 m
Körpálya szélessége: 6,00 m
Járható gyűrű szélessége: 1,50 m
Biztonsági sáv szegély előtt: 0,25 m
Belépési sugár: 12,00 m
Kilépési sugár: 15,00 m
Belépési szélesség: 4,00 m (+2x25cm biztonsági sáv)
Kilépési szélesség: 5,00 m (+2x25cm biztonsági sáv)

Forrás: Közműterv M93 Kft.
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Forrás: Közműterv M93 Kft.

Forrás: Közműterv M93 Kft.
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Forrás: Közműterv M93 Kft.

Forrás: Közműterv M93 Kft.
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3. számú osztályozós csomópont:
Meglévő út és az Interspan bekötőút kereszteződésében osztályozós csomópont főbb adatai:
A T csomópont pályaelválasztó szigettel lett kialakítva a nagyarányú tehergépjármű forgalom
és a biztonságosabb kialakítás miatt.

4. számú osztályozós csomópont:
Meglévő út és a 4115 j. út kereszteződésében osztályozós csomópont főbb adatai:
Az osztályozós csomópont kialakítása jelzőtáblával szabályozott. A meglévő osztályozós
csomópont mellett azzal párhuzamosan 2.75m szélességben elválasztás nélküli gyalog-
kerékpárút található, kétoldali 0,50m széles padkával. Az átvezetést a meglévő útburkolaton
háromszög alakú szigetek segítségével történik. A tervezett osztályozós csomópont hossza
felfestés nélkül összesen 433.64 m.

6.3. Örökségvédelmi munkarész

A település történeti kialakulása, a történeti településmag
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlan helye a város településszerkezetében
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlan a város központjában, a Szabadság tér peremén húzódik.
A Szabadság téren és környezetében alakult ki a város történeti településmagja, itt húzódik a
középkori Namény egykori temploma is, amelynek helyére építették a jelenlegi barokk
református templomot.
A történeti településmag kialakulásában elsődleges szerepet játszott a fontos kereskedelmi
utak futása és a tiszai átkelők helye. Namény már középkorban is jelentős vásáros hely volt.
Fényes Elek geográfiai szótárában így ír a városról:
„Vásáros-Namény, magyar m. város, a Tisza bal partján, Bereg vármegyében, saját
postahivatallal és váltással, Beregszász és Berkesz közt. Lakja 900 lélek, kik többnyire
reformatusok, anyatemplommal. Határa bő termékenységü volna, de az árvizek rongálják.
Gyümölcse, szénája, hala bőséggel. Birják: Lónyai, Bárczay, Eötvös családok.”

Vásárosnamény a második katonai felmérés térképlapján

A XIX. században készült kéziratos térképek alapján jól kirajzolódik a település eredeti
morfológiai jellegzetessége. Ekkor még jól megfigyelhetőek az úti településre jellemző
szalagtelkek rendszere. A XIX. század közepén még a település szélén figyelhetjük meg a
kastély első épületeit. A középkori központtól északra eső városrészt folyamatosan telepítik
be.
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Vásárosnamény a harmadik katonai felmérés térképlapján
Az utcák mai hálózata csak a második világháború után alakul ki.

A második világháború után alakul ki a Szabadság tér folytatásában húzódó Kossuth utca
képe is. Az utcaképet a modern beépítések uralják: négyemeletes panelházak, a rendőrség. A
barokk kastély környezetében sajnos megjelennek az ipari létesítmények is: hidroglóbusz,
ruhagyár épülete, farönk telep, dohánybeváltó.

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos
ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló
körülményeket kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez. Nem volt ez másképp
Vásárosnamény határában sem. A Tisza és mellékfolyói vízmentes magaspartjai jó
körülményeket kínáltak a régészeti korokban itt a megtelepüléshez.
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlan régészeti szempontból jelentős területen, a Tisza
magaspartján, helyezkedik el, amit jól szemléltet a fenti ingatlanon, illetve annak közvetlen
közelében húzódó nyilvántartott régészeti lelőhelyek ábrázolása.
Az ingatlan közelében, a Szabadság tér középső részén húzódott a középkori Namény
központja, amelyet a most álló barokk templom helyén meglévő középkori templom jelez. Az
Erdért-telepen több alkalommal is sor került régészeti feltárásra. 1963. szeptemberében
Korek József, majd 1979-ben Csiszár Árpád is végzett itt kutatásokat. Az Ő feljegyzéseikből
tudjuk, hogy „a rönkfarakodó telep melletti dombhát egyre jobban beépül családi házakkal, a
parcellázott területen mind az alapárkokban mind a vályogvetőhelyeken nagy tömegben



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

65

kerülnek elő neolitikus leletek, az elmondások alapján csontvázak is előkerültek”, amelyek
temető jelenlétére utalnak.
Konkrétan a Vörös Október Ruhagyár területéről is több alkalommal kerültek felszínre
régészeti leletek. 1979-ben Csiszár Árpád egy bronzkori telep maradványait figyelte meg az
építkezések során. 1980-ban a TMK műhely építése során bronzkori temető sírjai kerültek a
felszínre a ruhagyár területén. 1983-ban az újabb építkezések során a korábban megfigyelt
bronzkori temető újabb sírjai kerültek elő.
A Szabadság téren épített ABC építése során a középkori településhez tartozó kemencéket
tártak fel.
A Terményforgalmi Vállalat raktárának építésekor újabb neolit, bronzkori és középkori
régészeti leletek kerültek a felszínre.
A Vásártéren 1964-ben sártapasztó cigányok bronzkori sír maradványait találták meg.
Szegi-tag, Páskum területén 1963-ban Korek Józsek végzett régészeti kutatást, amikor a
bronzkor füzesabonyi fázisából származó csontvázas temető sírjait, neolit, rézkori település
maradványait, tiszapolgári temető sírjait tárta fel.
A Szabadság téren álló Dohánybeváltó területén 1983-ban Varga Béla végzett régészeti
ásatást, amikor bronzkori és középkori maradványokat dokumentált.
A Hidroglóbusz építésekor, a kastély kertje mellett 1966-ban Korek József tartott helyszíni
szemlét, amikor késő bronzkori temető, két rétegű bronzkori település: késő bronzkor, kora
hallstatt, XIII-XIV. sz. település-szép növény mintás kályhacsmpéit figyelte meg.

36331 Református templom 117, 116, 1031, 1032, 1034, 1035
36332 Erdért-telep 4234, 4233, 4232, 4235, 020/1

36345 VOR Ruhagyár

135/3, 132/1, 132/14, 132/15, 132/16, 132/17,
132/18, 132/19, 132/20, 132/21, 132/5, 132/6,
132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12,
132/13, 131/3, 131/4, 130/1, 130/3, 130/6, 128,
131/5, 135/1, 135/4, 132/29, 132/30, 129

36351 Terményforgalmi Vállalat
141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 163/3, 163/8,
163/9, 4235, 163/2, 140/5, 140/3

36354 Vásártér

09, 010/1, 463/1, 463/2, 467, 468, 469, 473/6,
473/12, 474/1, 010/2, 470, 473/3, 473/7, 473/9,
473/10, 473/11, 473/13, 473/1, 459/2, 461, 462,
464, 465, 466

36361 Szegitag, Páskum

183, 192, 193, 194, 195, 196, 010/4, 010/5, 011,
467, 190, 191, 022/3, 022/1, 205, 206, 201, 202,
203, 204, 198, 199, 200, 207, 197, 010/2, 014

36374 Dohánybeváltó 136/2, 119, 135/1, 136, 137/5
36375 Hidroglobusz 141

36379 Páskum

137/3, 233, 278/2, 280/2, 281/2, 282/2, 284,
285/2, 286/2, 287/1, 457, 320/1, 320/2, 337, 338,
339, 351/4, 354, 196, 195, 331, 332/3, 332/8,
332/9, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 343, 342, 349,
350, 197, 198, 207, 208, 209, 314/1, 210, 211, 212,
213, 214,

36388 Kölcsey u. 29.

184, 185, 235, 236, 237, 238, 242, 241, 240, 239/1,
239/2, 294/2, 293, 291, 296/2, 295/1, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178,
179, 180, 181, 182, 014, 183, 4235, 177, 267,
292/1, 292/2, 294/3
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57517 Szeszgyár

474/1, 474/2, 475, 434, 435, 436/1, 436/3, 451,
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459/2, 469,
332/5, 343, 344/1, 345, 346, 347, 348, 359

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a Vásárosnamény 138-hrsz-ú ingatlanon tervezett újabb
beépítés örökségvédelmi, régészeti kockázatot hordoz magában. Az ingatlanon
nyilvántartott régészeti lelőhely húzódik emiatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi Örökségvédelmi Osztálya szakkérdést
vizsgáló közreműködő az építési engedélyezési eljárásban.
Az új beépítés régészeti szempontból bolygatott területen fog megvalósulni, ugyanis
lebontott épületek helyére kerül részben a logisztikai raktár és a szabászati üzem. A hasonló
körülmények között megvalósuló új beépítéseknél az tapasztalható, hogy a korábbi
építkezések során nem pusztítanak el minden régészeti objektumot, a földmunkákkal nem
bolygatott területeken eredeti összefüggéseikben meglevő régészeti leletekre kell számítani.
Az új beépítés egy része korábban be nem épített területre esik, ezen a részen az
örökségvédelmi kockázat csökkenthető próbafeltárás elvégzésével. A kulturális örökség
védelméről rendelkező jogszabály értelmében régészeti lelet csak régészeti kutatás
keretében mozdítható el eredeti összefüggéséből, ezért régészeti kutatás elvégzése
mindenképpen indokolt az új beépítés alapozási munkáinál.
A fentiekre történő hivatkozással a tervezett logisztikai raktár és szabászati üzem
földmunkáinál javasolt a próbafeltárás elvégzése az ingatlan területén húzódó nyilvántartott
régészeti lelőhely állapotának és rétegtani helyzetének tisztázása céljából.

Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
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Vásárosnamény már a XV. század elején engedélyt kapott a királytól országos és heti vásárok
megtartására, ennek következtében a térség jelentős piacos helye, a kereskedelem mind a
mai napig meghatározó a város életében.
A település központja a fentiek értelmében a jelentős kereskedelmi utak, a Beregbe vezető
tiszai átkelő mentén alakult ki. A város központjában álló református templom körül alakult
ki a település mostani központja is. A történeti településmagot alkotó Szabadság tér ma is
kisvárosi hangulatot áraszt. A XIX. századi építészeti hagyományoknak köszönhetően
kialakult zártsorú beépítést az új beépítések során is megtartották.

Zártsorú beépítés a Szabadság téren

A főtér, a történeti település mag helyi hangulatát a XIX. század végi XX. század eleji
szecessziós, eklektikus polgárházak adják. A XIX. század második feléből és XX. század
elejéről ma már csak néhány épület maradt meg, amelyek azonban meghatározó elemei
Vásárosnamény arculatának.

A Járási Bíróság épülete
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A Városi Könyvtár

Eklektikus polgár ház

Világörökségi és világörökség várományos terület
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlanon világörökségi és világörökség várományos terület nem
található.

Műemlék, műemlékegyüttes
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlanon országosan védett műemlék, műemlékegyüttes nem
található.

A műemlékvédelem sajátos tárgyai, a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlanon a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé tartozó
történeti kert, temető és temetkezési emlékhely nem található.
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Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlan a 137/5 hrsz-ú ingatlanon álló, országos műemléki
védelem alatt álló egykori Tomcsányi kastély, ma Beregi Múzeum műemléki környezetében
húzódik.

Az egykori Tomcsányi kastély épülete

Nemzeti emlékhely
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlan területén nemzeti emlékhely nem található.

Helyi védelem
Vásárosnamény 138 hrsz-ú ingatlan nem áll önkormányzati rendelettel megállapított helyi
védelem alatt.

Az épített környezet konfliktusai, problémái
Vásárosnamény településképe az utóbbi 60-70 évben jelentősen átalakult, archaikus elemek,
a vásárváros egykori hangulatát meghatározó polgári építkezések mára csak kevés számban
maradtak fenn.

A történeti településmag északi folytatásában húzódó Kossuth utca utcaképét is elsősorban a
második világháború után épült épületek határozzák meg. A barokk kastély környezetében
megjelentek a négyemeletes panelházak, modern középületek: rendőrség, ABC. A kastély
tőszomszédságában ipari létesítmények is felépültek, mint a Vörös Október Ruhagyár, a
Fatelep, a Hidroglóbusz, de itt húzódik az egykori Terményforgalmi Vállalat, és a
Dohánybeváltó épülete is.
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A Rendőrség épülete

Az egykori VOR épülete

A XX. századi beépítéseknek köszönhetően a barokk kastélyt szinte teljesen ipari épületek
veszik körbe. Vásárosnamény esetén ez az egyik legszembetűnőbb építészeti konfliktus. A
kastély műemléki környezetében húzódó ipari létesítmények sorát ma egy évtizedek alatt
kialakult, meglévő állapotnak kell értékelnünk.

A XXI. század elején azonban egyre gyakrabban fogunk találkozni az itt található ipari
épületek modernizálási igényével, amelyek közül elsőként a ruhagyár esetén jelentkezett
építési szándék. A ruhagyár területén meglévő üveg-vasbeton szerkezetű épület felújítása
mellett új gyártócsarnok építése is felmerült.

A barokk kastély műemléki környezetében álló ipari létesítmények felújítása, bővítése esetén
örökségvédelmi szempontból a műemlék épület megjelenése szempontjából hátrányos,
azonban meglévő, már kialakult helyzet kezelésével állunk szemben.  Ezekben az esetekben
örökségvédelmi szempontból fontos, hogy az új beépítések, bővítések teljesen
elkülönüljenek a műemlék épülettől, fontosnak tartjuk, hogy ezek az építmények teljesen
modern megjelenésűek legyenek, XXI. századi építészeti eszközökkel, építési anyagokkal
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kerüljenek kivitelezésre. A műemléképülethez közvetlenül kapcsolódó homlokzataik
igyekezzenek ne konkurálni a műemléképülettel, a homlokzatmagasságot a lehető
legalacsonyabbra határozzák meg. A műemléképület felé eső homlokzataik semleges
megfogalmazásúak legyenek.

Forrás: Pannon Tervstúdió Kft.

A műemléki környezetben megvalósuló ipari épület kialakítása nem csak építészeti,
műemléki szempontból kritikus, hanem régészeti szempontból is. A ruhagyár területén
nyilvántartott régészeti lelőhely húzódik, ahonnan több alkalommal kerültek a felszínre
bronzkori, középkori régészeti leletek. A régészeti kockázat csökkentése érdekében javasolt a
beépítés megkezdése előtt próbafeltárás elvégzése a régészeti lelőhely állapotának és
rétegtani viszonyainak tisztázása céljából.
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7. Szabályozási módosítások
7.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelet tervezet

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Vásárosnamény Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2007
(VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, (6)
bekezdésében, 62.§. 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. évi Korm. rendelet 35. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében, valamint 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 illetékes

Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának
A3. pontjában
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a
9. melléklet táblázatának A4. pontjában
Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában
Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjában
Területi vízügyi hatóság a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában
Országos vízügyi főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A8. pontjában
Területi vízügyi igazgatási szervnek a 9. melléklet táblázatának A9. pontjában
Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában
Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának
A11. pontjában
Budapesti Fővárosi Kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A12. pontjában
Közlekedésért felelős miniszternek a 9. melléklet táblázatának A13. pontjában
Légiközlekedési hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A14. a) pontjában
Katonai légügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A 14. b) pontjában
Közlekedési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15.
pontjában
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A16. pontjában
Örökségvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának
A17. pontjában
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Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A18.
pontjában
Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala a 9. melléklet
táblázatának A19. pontjában
Honvédelemért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában
Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában
Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A22.
pontjában
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23.
pontjában
Országos Atomenergia Hivatal a 9. melléklet táblázatának A24. pontjában
Budapest Főváros Kormányhivatala a 9. melléklet táblázatának A25. pontjában biztosított
jogkörben

valamint a szomszédos települések önkormányzatainak (Ilk, Kisvarsány, Nagyvarsány,
Tiszaszalka, Vámosatya, Gelénes, Tákos, Jánd, Olcsvaapáti, Olcsva, Nagydobos, Pusztadobos,
Nyírmada ), és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,

valamint Vásárosnamény Város Képviselő Testületének 107/2016 (IX. 29.) számú
határozatának, 1.számú melléklete szerinti partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §. Vásárosnamény Város helyi építési és szabályozási tervéről szóló 19/2007 (VIII.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az I. fejezet 1. § (2) bekezdés helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„ (2)  Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt
adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.),
valamint az Étv. alapján meghatározott, Országos településrendezési és építési
követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet (a
továbbiakban OTÉK) előírásai, illetve a:

a) T-2 jelű Külterületi Szabályozási Terv,
b) T-2m jelű Külterületi szabályozási fedvényterve
c) T-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv,
d) T-3/1m jelű Központi belterület szabályozási fedvény terve
e) T-3/2m jelű Gergelyiugornya szabályozási fedvényterve
f) T-3/5 jelű Károlyi-tanya szabályozási terve
g) és a jelen Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) előírásainak együttes

figyelembe vételével lehet.”
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2. § A R. 3§. (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A rendelet hatálya alá eső területen építési használat szerint
a) beépítésre szánt területek

1. lakóterület, ezen belül
1.1 kisvárosias lakóterület Lk
1.2 kertvárosias lakóterület Lke
1.3 falusias lakóterület Lf

2. vegyes terület
2.1. településközponti vegyes terület Vt

3. gazdasági terület, ezen belül
3.1. kereskedelmi szolgáltató terület Gksz
3.2. egyéb iparterület Gip

4. üdülőterületek,
4.1. hétvégi házas üdülőterület Üh

5. különleges terület K, ezen belül
5.1. temető területek
5.2. sport és rekreációs területek
5.3. idegenforgalmi és szabadidő centrum
5.4. hulladékkezelők területei
5.5. bányaterület
5.6. nagykiterjedésű közmű területek
5.7. mezőgazdasági üzemi terület
5.8. megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

3. § A R. 11§. helyébe a következő rendelkezés lép:

"11.§ Kertvárosias lakóterületek
(1) A kertvárosias lakóterület építési övezete több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 6,0 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére
szolgál.
(2) A lakóterület építési helyén belül elhelyezhető épületek:

a) lakóépület, az alövezet egyedi előírási szerint,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(3) A lakóterület építési helyén belül kivételesen elhelyezhető épületek:
a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
b) sportépítmény.

(4) Az építési övezetben állattartás céljára szolgáló épület bruttó alapterülete nem
haladhatja meg az 5,0 m2-t és a 2,5 m építménymagasságot.
(5) Lke 1. jelű építési alövezetek egyedi előírásai:

a) Az építési övezeten belül legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. Egy építési
telken legfeljebb két lakóépület helyezhető el. Az építési övezeten belül csak egyedi
telek alakítható ki.
b) Az építési övezet építési telkei az alábbi funkcionális zónákra tagozódik:
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ba) Lakó és gazdasági udvar zónája: az utcai telekhatártól számított 15
méteren belül melléképület nem helyezhető el. Az utcai telekhatártól
számított 20 méteren belül a melléképület csak főépületekkel egybe építve
létesíthető.
bb) Gazdasági és kert zónája: az utcai telekhatártól számított 20 métertől
számítandó zóna. Az építési helyen belül, a melléképületek szabadon
elhelyezhetőek. Lakó funkció a zónában önállóan nem, csak a lakó és
gazdasági udvar zónájából átnyúlva helyezhető el. Az utcafronti telekhatártól
számított 60 méteren túli telekrész nem építhető be.

(6) Lke 2. jelű építési alövezetek egyedi előírásai:
a) Az építési övezeten belül legfeljebb négylakásos lakóépület építhető. Egy építési
telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Melléképület csak a főépülettel egybe
létesíthető.

(7) Lke 3. jelű építési alövezetek egyedi előírásai:
a) Az építési övezeten belül kivételesen elhelyezhető legfeljebb hatlakásos
lakóépület. Egy építési telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Az előkert
mélysége 3,0 méter, mely egyben építési vonal is.
b) Az építési hely az utcafronton - a telek belső részének megközelítésére, annak a
szomszédos ingatlanhoz csatlakozó részén biztosított min. 4,50 méteres sávjában
(továbbiakban: csatlakozó sáv) - max. 5,0 méter mélységű lehet.
c) A csatlakozó sávban tetőtér kialakítása nem lehetséges
d) A csatlakozó sávban a tényleges épület magasság max. 4,5 méter lehet.
e) Ha az építési telek legalább 22,0 méter széles, a csatlakozó sáv az ingatlan mindkét
oldalán kialakítható, melyből legalább az egyiknek kell a tényleges útcsatlakozást,
áthajtást biztosítania.
f) Az épület elhelyezés megértését segítő ábrát az 4. melléklet tartalmazza.
g) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak
szerint:”

A B C D E F G H
1. Sajátos

használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

Beépí-
tési
mód

Az építési telek Megengedett
max.
építmény
magasság

2. Legkisebb
terület
(m2)

Legkisebb
szélesség
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

3. Kert-
városias

lakó-
terület

Lke 3

Zárt
sorú 360 - 50 30 6,0

4. § A R. 12§. helyébe a következő rendelkezés lép:

"12.§ Falusias lakóterületek
(1) A falusias lakóterület legfeljebb 4,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az
erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású
kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A lakóterület építési helyén belül elhelyezhető épületek:

a) lakóépület,
b) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
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d) szálláshely szolgáltató,
e) kézműipari építmény,
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
g) sportépítmény
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi -
gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény

(3) A lakóterület építési helyén belül kivételesen sem elhelyezhető épületek:
a) üzemanyagtöltő

(4) Az építési övezetben állattartás céljára szolgáló épület bruttó alapterülete nem
haladhatja meg az 50,0 m2-t és a 3,5 m építménymagasságot
(5) Az építési övezeten belül legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. Egy építési telken
legfeljebb egy lakóépület helyezhető el.
(6) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke az adott övezetre
vonatkozó értékkel megegyező, az övezetre vonatkozó normatív telekméretig. A normatív
telekméret értéke és annak kétszeres értéke közé eső telekhányadra vonatkozóan, a
beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, az övezetre vonatkozó normatív érték 50 %-
a. A normatív telekméret kétszeresét meghaladó építési telek esetén, a kétszeres normatív
telekméret feletti telekhányadra vonatkozóan, a beépítettség megengedett legnagyobb
mértéke, az övezetre vonatkozó normatív érték 0%-a.
(7) Az építési övezetben az utcafronti telekhatártól mért 35,0 méter távolsági állattartás
céljára szolgáló épület nem helyezhető el.
(8) A melléképületek építésénél a következőket is be kell tartani. Amennyiben a
lakóépülettel egy épülettömeget képezve összeépül, az építmény és tetőgerinc magasságára
vonatkozóan a lakóépület övezeti előírásait kell betartani, azzal a megkötéssel, hogy a
lakóépület tényleges épület-, és gerincmagasságát nem lépheti túl. Különálló tároló épület
épületmagassága legfeljebb 7,50 méter.
(9) Az övezetben az építési helyen belül pinceszint és terepszint alatti építmény
elhelyezhető.”

5. § A R. kiegészül a 13/A. §. rendelkezéseivel:

"13/A .§ Vt-4 jelű településközponti vegyes építési övezet előírásai
(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-,
szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint
sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a
lakófunkcióra.
(2) Az építési övezet telkeinek építési helyén belül elhelyezhető:

a) kereskedelmi, szolgáltató épület,
b) oktatási, szociális épület,

(3) Az építési övezet telkeinek építési helyén belül kivételesen elhelyezhető:
a) nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény;

(4) Oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben, saroktelken, szabadon álló épület
elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább 20,0 m.
(5) Az építési övezetben az építési helyen belül pinceszint és terepszint alatti építmény
elhelyezhető.
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(6) A nem közterületi telekhatároktól mért 10,0 méteres sávban – az építési helyen belül –
elhelyezett, vagy abba benyúló épület homlokzatmagassága a telekhatáron mérve max. 5,0
méter lehet, lapos zöldtetős kivitelben megvalósítva.
(7) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak szerint:

A B C D E F G H
1. Sajátos

használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

Beépí-
tési
mód

Az építési telek Megengedett
max.
építmény
magasság

2. Legkisebb
terület
(m2)

Legkisebb
szélesség
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

3. település-
központi
vegyes
terület

Vt-4

oldal
határon
álló 400 - 10 60 18,0

(8) A településközponti vegyes építési övezetben állattartás céljára szolgáló épület nem
helyezhető el.”

6. § A R. 14§. kiegészül a (10) bekezdés rendelkezéseivel:

„(10) Gazdasági területeken (Gksz és Gip jelű építési övezetek területén egyaránt) az
építmények elhelyezésénél a következőket is figyelembe kell venni:

a) Ahol az építési telek valamely közterülettel határos oldalán, előkertre és építési
vonalra vonatkozó érték került meghatározásra a szabályozási tervlapokon, ott a
közterülettel határos telekhatár és az építési vonal közötti területet un. előkerti
zónának kell tekinteni, ahol az alábbi speciális rendeltetésű építmények helyezhetőek
el:

aa) az ingatlan őrzésére, védelmére szolgáló épület, max. bruttó 80m2
alapterületig,
ab) kerékpár és segédmotoros kerékpár tárolására alkalmas épület, max.
bruttó 100m2 alapterületig.

b) Az előkert zónában elhelyezett építmény megengedett építménymagassága 5,0
méter.
c) Az előkerti zónában elhelyezett építmény, a zónán kívüli részén elhelyezett egyéb
építménnyel  össze nem építhető."

7. § A R. 16§. kiegészül a (4)-(5) bekezdések rendelkezéseivel:

(4) A különleges mezőgazdasági üzemi terület (építési övezeti jel K-6...) előírásai:
a) az építési övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek
(majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a
mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, állattartás, valamint
mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari
tevékenység befogadására alkalmas.
b) 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 övezetének kijelölésére – végzett tevékenységből adódó,
engedélyezett biztonsági távolság - nem kerül sor, illetve ha azon kívül esik.
c) Az övezetben pince szint létesítése az építési helyen belül lehetséges.
d) Az állattartó épületeket minden esetben vízzáró szigeteléssel kell kialakítani.
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e) Trágya tárolására alkalmas építmények, tárolók nem helyezhetőek el közelebb
100,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától.
f) Az övezetben szabadon álló épület elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább
30,0 méter széles és a kötelező oldalkerti méretek betarthatóak.
g) Az építési telken kötelezően zöldfelületi célra használandó területet a szabályozási
tervlapon jelölt helyeken, legalább kétsoros fasor telepítését jelenti. A nem egy
ütemben megvalósuló beépítés esetén, a telek kötelező zöldfelületének
megvalósított területe a beépítésre igénybe vett terület arányában megosztható. A
telek kötelező zöldfelülete közműsávokkal és úttal keresztezhető a legrövidebb úton.
h) A K-6.2 jelű építési alövezet egyedi előírásai:

ha) Az alövezetben, állattartó épületet elhelyezni csak az 1,0ha-t meghaladó
méretű építési telken lehet. Az állattartó épületek bruttó alapterülete - egy
építési telken belül - 1,0ha építési telekméret felett, minden további
megkezdett plusz 1,0ha telekterület esetén max. 100,0 m2 lehet
hektáronként.

i) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak
szerint:

A B C D E F G H
1. Sajátos

használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

Beépí-
tési
mód

Az építési telek Megengedett
max.
építmény
magasság

2. Legkisebb
terület
(m2)

Legkisebb
szélesség
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

3.

mg. üzemi
terület

K-6.1
oldal
határon
álló

2000 - 40 30 9,0*

4.
K-6.2

oldal
határon
álló

2000 - 40 40 9,0*

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

8. § A R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A különleges megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület (építési
övezeti jel K-7...) előírásai:

a) Elsősorban a megújuló energiaforrások hasznosítására/kitermelésére irányuló
építmények elhelyezésére illetve azok kiszolgálásához, védelméhez szükséges
építmények elhelyezésére szolgál (kivéve szélerőmű).
b) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak
szerint:

A B C D E F G H
1. Sajátos

használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

Beépí-
tési
mód

Az építési telek Megengedett
max.
építmény
magasság

2. Legkisebb
terület
(m2)

Legkisebb
szélesség
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

3. Megújuló
energia
források
terület

K-7.1

Szaba-
don álló 10.000 - 50 30 6,0
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9. § A R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Közlekedési célú parkoló területén (övezetei jele: Köu/P) a kialakítandó parkolósávok (az
egymás mellett elhelyezkedő parkolóhelyek által létrejövő) között 3,0 méter széles zöldsáv
kialakítása szükséges.”

10. § A R. 1. melléklete ezen rendelet 1. melléklete szerint egészül ki.

11.§ A R. ezen rendelet 2. mellékletével egészül ki.

12. § Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a 2017. november 2. napján lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti:

a) a Rendelet 7§. (8) bekezdése
b) a Rendelet 8§. (13) bekezdése
c) a Rendelet 16§. (3) bekezdés f) pontja

P.H.

……………………………… ……………………………
Filep Sándor Dr. Szilágyi Péter
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet 2017. október 27. napján került kihírdetésre.

……………………………
Dr. Szilágyi Péter

jegyző
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A R. 1. melléklete kiegészül a következőkkel:
1. melléklet a 19/2007 (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

(….)
Előkerti zóna: azokon az ingatlanokon (gazdasági építési övezetekben) ahol a szabályozási

terveken előkert vonal és érték került rögzítésre - annak
közterülettel határos oldalán - a szabályozási terveken
feltüntetett mértékben és helyeken kijelölt, egyedileg
meghatározott speciális rendeltetésű építmények elhelyezésére
szolgáló területrésznek minősül. A mértéket minden esetben a jel
mögé írt szám rögzíti méterben kifejezve.

A R. kiegészül az 4. melléklettel:
4. melléklet a 19/2007 (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
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7.2. Szabályozási tervlapok

A T-03/2016 munkaszámú, T-3/1m, T-3/2m, T-3/5, T-2m jelű szabályozási tervek tervlapjait
lásd, jelen dokumentáció „Rajzi mellékletében”.



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

82

8. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására

8.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat

A 282/2009 (XII. 11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a
térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba
beépítésre kerültek.

Kelt.: Nyíregyháza, 2017. február 20.

………………………………….
Labbancz András

okl. településtervező



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

83

8.2. Övezeti lehatárolás

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

o az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (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 19/2011.(XII.1.) sz. megyei önkormányzati rendelet

Mivel a hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az országos területrendezési terv meg változott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei ellentétesek az országos
területrendezési terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, valamint a megyei
területrendezési terv rajzi munkarészeivel való összevetés.

Ssz. Övezetek megnevezése

Övezeti érintettség
MTrT szerinti

terület
(tervezési

terület/teljes
közigazgatási

terület)

Hatályos terv
szerinti terület

Módosítás után
a terület nagysága Változás mértéke

Közigazgatási
területen

Funkciójában
megváltozó

területek
ha ha % ha % ha %

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség érinti nem érinti - - - - - - -

2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség érinti nem érinti - - - - - - -

3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség érinti nem érinti - - - - - - -

4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség érinti érinti 1518,53 1518,53 100% 1518,53 100% 0 0%

5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség érinti nem érinti - - - - - - -

6.
A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség (tervezési
területen belül térségi kerékpárút hálózati elemre vonatkozóan) érinti érinti 0,60 0 0 0,60 100 % 0,60 100%

7. A magterület övezet érinti nem érinti - - - - - - -

8. Az ökológiai folyosó övezet érinti nem érinti - - - - - - -

9. A pufferterület övezet érinti nem érinti - - - - - - -

10. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete érinti nem érinti - - - - - - -

11. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti nem érinti - - - - - - -

12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete érinti nem érinti - - - - - - -

13. Az erdőtelepítésre javasolt terület érinti nem érinti - - - - - - -

14. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

15. A világörökség és világörökség várományos terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

16. Országos vízminőség védelmi terület övezete érinti nem érinti - - - - - - -

17. A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete érinti nem érinti

- - - - - - -

18. Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

19. A rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti nem érinti - - - - - - -

20. A földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

21. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

22. A honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

23. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -
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4.  A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:

d) pont: a települési térség bármely települési terület-felhasználási egységbe sorolható;

a lehetőség kihasználása:

(lásd 4. sz. rajzi melléklet)

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

- Kisvárosias lakóterület
- Kertvárosias lakóterület
- Falusias lakóterület
- Hétvégiházas üdülőterület
- Településközponti vegyes terület
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
- Ipari, gazdasági terület
- Különleges területek
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6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:

f) pont: az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti
települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni.

OTrT 9.§ (5) bekezdés: A kiemelt térségek és megyék területrendezési terveinek készítése
során
a) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények
helyét a törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre
vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb
eltérés indokolt.
OTrT 9/A.§: A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és
egyéb vasúti pályák közül azok területét, amelyben a közszolgáltatás szünetel vagy
megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület terület-
felhasználási egységbe kell sorolni.
OTrT 10.§ (4) bekezdés: Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott
felsorolt települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt települések
közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-
kal változhat.

a követelmény teljesítése:

(lásd 6. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén az építmények által igénybe vett térség az adott
építmény jellege szerinti települési terület-felhasználási egységbe került besorolásra.
Az országos infrastruktúra-hálózatok nyomvonalai és az egyedi építmények helye a

településszerkezeti tervben meghatározásra kerültek.
Az MTrT-ben szereplő országos vasúti mellékvonalak területe a településszerkezeti
tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület terület-felhasználási egységbe
került besorolásra.
A településszerkezeti terv az árvízi tározók helyének figyelembe vételével készült.
Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények helye az MTrT-ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került
feltüntetésre.

A település közigazgatási
területén, a tervezési
területen belül a
módosítással érintett
műszaki infrastruktúra

hossza a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0,60 km

hossza a hatályos településszerkezeti tervben 0 km

hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0,60 km

hossza a tervezett módosítás után (B) 0,60 km
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.

A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
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RAJZI MELLÉKLETEK

Javasolt a változással érintett terület-felhasználási egység, illetve övezet
- MTrT-ben szerinti kiterjedésének,
- hatályos TrT szerinti kiterjedésének,
- TrT tervezett módosítása szerinti kiterjedésének

térképi bemutatása.

S s z . Ö v e z e t e k  m e g n e v e z é s e

4. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

6. melléklet A Térségi szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség
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6. A Térségi szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség
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9. 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: 71,44 érték
 Területváltozást követő érték: 73,11 érték

Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási
értéke a területek változásával fenn tartható.

Vásárosnamény Város jelenlegi biológiai aktivitásérték

Ssz. Megnevezés Érték Terület mérete
(ha)

Terület
aktivitási

értéke

1. Területhasználat értékmutató

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

11. GAZDASÁGI TERÜLET

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 0 0

13. Ipari terület 0,4 19,97 7,99

17. KÜLÖNLEGES TERÜLET

24. A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló terület 2,2 0 0

31. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 0 0

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

40. ERDŐTERÜLET

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 1,61 14,49

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 5,44 48,96

Összesen: 71,44
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Vásárosnamény Város változott biológiai aktivitásérték

Ssz. Megnevezés Érték Terület mérete
(ha)

Terület
aktivitási

értéke

1. Területhasználat értékmutató

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

11. GAZDASÁGI TERÜLET

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 1,44 0,58

13. Ipari terület 0,4 2,93 1,17

17. KÜLÖNLEGES TERÜLET

24. A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló terület 2,2 17,94 39,47

31. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 1,07 0,75

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

40. ERDŐTERÜLET

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 3,46 31,14

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 0 0

Összesen: 73,11
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Rajzi mellékletek
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