
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

SZABOLCSTERV KFT. 
Cím: 4400. Nyíregyháza, Mező u. 6. 
Tel: +36/30/6064245 
E-mail: szabolcsterv@gmail.com 
Web: www.nyirsegterv.hu 

 
 Szakoly Község TRT.  napelemes erőmű létesítését célzó TRT. és  

Helyi Építési Szabályzat módosítás 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: rendelet) 45. § (1) szerinti az OTÉK 2012. augusztus 6.-a előtt hatályos 
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült, a rendelet  

42.§-nak megfelelő tárgyalásos eljárás előzetes tájékoztatási dokumentációja 
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2 . A L Á Í R Ó L A P  
 

Szakoly Község TRT.  napelemes erőmű létesítését célzó TRT. és  
Helyi Építési Szabályzat módosítás 

(településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 
 

A 2/2005. (I. 11.) Korm. r. szerinti  
környezeti vizsgálat eldöntéséhez, 
a 218/2009. (X.6.) Korm. r. szerinti  

országos, kiemelt térségi és a megyei övezetek érintettségének meghatározásához,  
a 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 9. melléklet szerinti adatszolgáltatáshoz,  

valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 42.§. szerinti  
tárgyalásos eljárás keretén belül a Korm. r. 29/A. § szerinti  

partneri véleményeztetéshez készített dokumentáció  

 
Generál tervező:  NYÍRSÉGTERV KFT.     
Székhely:   4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18. sz. 
Telefon/fax:  (42) 798-754 
Mobil:   (06-30) 307-7371 
E-mail:    nyirsegterv@gmail.com 
Tervszám:   NYT-TRT-2019/3.  

 
Vezető településrendező tervező 

 
................................................ 

Mészáros Ákos 
okl. településmérnök 

TT-14-0258 

Témafelelős 
 

 
................................................ 

Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna 
                                     építőmérnök 

   

3 .  T A R T A L O M J E G Y Z É K   
 

1. Címlap 
2. Aláírólap 
3. Tartalomjegyzék 
4. Előzmények 
5. Hatályos településrendezési eszközök  
6. Területrendezési tervekkel való összhang 

 
 
Nyíregyháza,  2022.  május  hó  

mailto:nyirsegterv@gmail.com
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4.  ELŐZMÉNYEK  
 
Alapadatok, tervezési feladat, a módosítások célja 
 
Szakoly Község Önkormányzata döntött a településrendezési terv módosításáról, 1 módosítási pont (0320/18 hrsz) 
tekintetében, napelemes erőmű létesítését célzó megvalósítás tekintetében, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), az „országos 
településrendezési és építési követelményekről” szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) figyelembevételével. A tervezés során a módosítást az OTÉK 2012. 
augusztus 6-a előtt hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével 
kívánja elvégezni, míg az eljárásrendet tekintve „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.  
 

  
Átnézeti térkép – forrás: http://web.okir.hu 
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Az ABO WIND HUNGARY Kft. Szakoly közigazgatási területének dél-nyugati részén 9 MW névleges teljesítményű 
napelemparkot kíván elhelyezni 17,5 ha-nyi területen. A kiserőmű Szakoly külterületén lévő 0320/18 hrsz.-ú 
ingatlanon valósul meg. A kiserőmű összesen 1 db ingatlanból áll. Az érintett ingatlan teljes területe: 29,8893 ha., 
amelyből az erőmű megközelítőleg 17,55 ha területet foglal el. Az erőművet kerítés fogja elválasztani az ingatlan 
többi részétől. Az érintett ingatlan művelési ág tekintetében erdő, kivett hűtőház, szántó és kivett víztározó. A 
napelemes kiserőmű ezek közül a szántó művelési ágban lévő területre kerül elhelyezésre. Az ingatlan jelenleg 
Oláh János tulajdona 1/1 hányadban. A kiserőmű a szomszédos 0303 hrsz-ú útról közelíthető meg. 
A beruházással érintett terület telekszomszédjai: 
- 0320/3 – kivett tanya 
- 0320/9 - erdő 
- 0320/15 – szántó, kivett mocsár, fásított terület 
- 0320/17 - erdő 
- 0303 – kivett saját használatú út 
- 0321/1 – kivett csatorna 
 
Egy meglevő szabad terület felhasználásával napelemes energiatermelő rendszer kerül telepítésre. A napelemek 
felületére érkező primer energiának számító napenergia a fotovillamos (fotovoltaikus) átalakítás és a váltóáramú 
konvertálás révén a termelői csatlakozó berendezésén keresztül a közcélú elektromos hálózatba kerül átadásra. 
Mivel a megtermelt energia a közcélú hálózatba kerül betáplálásra, így erről már készült az illetékes hálózati 
engedélyes felé csatlakozási dokumentáció, amelynek jóváhagyása folyamatban van. 
 
A kiserőmű fő célja az energiatermelés, amely során a megtermelt energia a közcélú hálózatba kerül betáplálásra. 
Erről már készült az illetékes hálózati engedélyes felé csatlakozási dokumentáció, amelynek jóváhagyása 
folyamatban van. A kiserőmű csatlakozási pontját (ami egyben a tulajdoni határ is) az E.ON a „Nyíradony” 
alállomás 22 kV-os, új leágazásába csatlakozó termelői kábel áramkötéseinél jelölte ki. Ezen pont és a beruházási 
terület között villamos összeköttetés kiépítése szükséges, melynek keretein belül egy 22 kV feszültségszintű 
kapcsolóállomás létesítése és termelői kábel földbe fektetése szükséges. 
 
Névleges teljesítőképesség, inverterek 
VET I. fejezet, 3. §, 15. pontja értelmezése szerint a kiserőmű névleges teljesítőképessége: a beépített 
villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) 
teljesítményeinek összege. Az építési engedélyeztetés, illetve a csatlakozási engedély megszerzéséhez a releváns 
és érvényes törvények értelmében ez a mérvadó teljesítmény! 
A kiserőműben 40 db Sungrow SG250HX típusú, egyenként 225 kVA AC névleges teljesítményű invertert 
használunk, így az teljes névleges teljesítőképesség 9 MVA. 
Az inverterek főbb adatai: 
Gyártó: Sungrow 
Típus: SG250HX 
Max. DC feszültség: 1500 V 
MPPT feszültség tartomány: 600-1500 V 
Start feszültség: 600 V 
Munkapontok száma: 12 
Névleges AC teljesítmény: 225 kVA (@40°C), 250 kVA (@30°C), 
Maximális AC áram: 180,5 A 
Névleges AC feszültség: 3P + PE, 800 V 
Üzemi környezeti hőmérséklet: -30°C - +60°C 
Védettség: IP66 
THD: < 3% 
 
Napelemek, DC oldali tájékoztató napelem teljesítőképesség 
A kiserőműben 20 304 db 144-félcellás, monokristályos napelemet használnak. Mivel a napelemek által leadott 
teljesítmény nagyban függ a környezeti paraméterektől, így ezen teljesítmény STC (standard teszt) körülmények 
között értendő. 
Az napelemek össz. teljesítménye: 10 964 160 Wp 
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Gyártó: Suntech 
Típus: STP540S-C72/Pmh+ 
Max. teljesítmény STC-n: 540 W 
Teljesítmény tolerancia: 0 / +5W 
Max. rendszer feszültség: 1500 V 
Munkaponti feszültség (Vmp): 41,75 V 
Munkaponti áram (Imp): 12,94 A 
Üresjárási feszültség (Voc): 49,54 V 
Zárlati áram (Isc): 13,89 A 
Hőmérsékleti koefficiens – feszültség: -0,304 %/C 
Üzemi panel hőmérséklet: -40°C - +85°C 
Méret: 2279 x 1134 x 35 mm 
 
A felhasználandó napelemeknek rendelkezniük kell a napelemek európai forgalmazásához és felhasználásához 
szükséges szabványoknak való megfelelőségét igazoló minősítésekkel, illetve európai megfelelőségi 
tanúsítvánnyal (CE jelzés). 

 
Beruházási helyszínrajz, forrás: ABO-WIND Kft. 
 
Napelemes tartószerkezet 
A napelemek elhelyezésére észak-dél tengelyű kelet-nyugati irányú napkövető (tracker) tartószerkezet szolgál, 
melyről külön „Statikai engedélyezési tervdokumentáció” készült. 
 
Transzformátorállomások 
A kiserőmű csatlakozási pontját (ami egyben a tulajdoni határ is) az E.ON a „Nyíradony” alállomás 22 kV-os, új 
leágazásába csatlakozó termelői kábel áramkötéseinél jelölte ki. Mivel a napelemek által előállított, és az 
inverterek által átalakított feszültség AC 3x800/460V, így a csatlakozási feszültségszint eléréséhez 
transzformátorállomást kell telepíteni. A naperőmű mérete/teljesítménye miatt 2 db transzformátorállomás lesz 
létesítve. A tervezett állomások előregyártott, kompakt, de nyitott kivitelű transzformátorállomások. 
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Az állomások rendelkeznek egy beton alapteknővel, amely a középre beültetett és kerítéssel körbevett 
olajszigetelésű KÖF/KIF transzformátor olajfelfogó kádjaként üzemel, míg az alap két végén pedig az IP54 
védettségű KÖF és KIF kapcsolóberendezések foglalnak helyet. Az állomás külső kezelőterű, így helyiség/beltér 
nem kerül kialakításra. 
  
A kiserőmű felépítése  
A tárgyi ingatlanon 1-(horizontális)-tengelyes napkövető napelemes kiserőmű lesz létesítve. A keletről-nyugatra 
forduló tengelyekre merőlegesen lesznek a napelemek felszerelve. Egy-egy tengelyre/tengelyrendszerrel 
elhelyezett napelemek alkotnak egy-egy, 1500 Vdc max. feszültségű stringet.  
 
A tervezési terület és a tervezett fejlesztés bemutatása 
A területi hatásvizsgálat célja a térségi jelentőségű egyedi építmény beillesztése 9 MW névleges 
teljesítőképességű erőmű tekintetében. A tervezési terület Szakoly külterületén található és a 0320/18 hrsz-ú telek 
területének északi felét érinti. A tervezési terület jelenleg szántóként művelt, a környezetében akácos erdők 
találhatók, valamint a tervezett napelempark dél-keleti sarkánál egy hűtőház helyezkedik el. 
 
A csatlakozási szint elérése érdekében és a napelempark teljesítményéből adódóan 2 db transzformátorállomást 
kell létesíteni. A transzformátorállomások előregyártottak (Westfaro gyártmányú, 5500 kVA névleges 
teljesítménnyel), nyitott kivitelűek, beton alapteknővel rendelkeznek, amely egyúttal olajfelfogó kádként is üzemel. 
Az alap két végén a kapcsolóberendezések helyezkednek el. Az alállomások külső kezelőtérrel rendelkeznek, 
belső tér nem kerül kialakításra. Az alállomások közvetlen villámcsapás elleni védelme érdekében azok mellett 1-1 
db 4,5 m magasságú felfogó oszlop kerül elhelyezésre. 
 

 
Beruházási terület a 22 kV-os termelői kábellel, forrás: ABO-WIND Kft. 
 
Területrendezési vonzata 
A kiserőmű jele nem szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 5/2020. (VI. 26.) önkormányzati 
rendeletével elfogadott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési tervében (továbbiakban: SZSZBMTrT), 
ezért a beruházás megvalósításhoz területrendezési hatósági eljárás keretében történő térségi területfelhasználási 
engedély megszerzése is szükséges. 
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A kiserőmű beillesztése a SZSZBMTrT-be a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint történik az ún. beillesztés tárgykörében. 
1. § (1) Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető. 
c) a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben nem szereplő, a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények területi elhelyezéséhez. 
 
A területrendezési hatósági eljárás eredményeként, amennyiben a kérelem tárgya összhangban van a 
területrendezési tervi előírásokkal, a megyei kormányhivatal állami főépítészi iroda kiadja az engedélyt, amely 
alapján SZSZBMTrT – anélkül, hogy ténylegesen módosul – tartalmazni fogja a napelemparkot, s ezt követően 
Szakoly településrendezési eszközei módosíthatók. A Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a műszaki 
infrastruktúra-hálózat az alacsonyabb szintű településrendezési tervben a magasabb szintű terv előzetes 
módosítása nélkül szerepeltethető. A (6) bekezdés szerint „A térségi területfelhasználási engedély az engedélynek 
megfelelő rendezési terv elkészültéig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Az engedély hatályossága kérelemre további 
egy évvel meghosszabbítható.” 
 
A megyei területrendezési terv soron következő módosításakor - amennyiben akkor még nem valósultak meg - a 
megyei önkormányzat rendeletének 1. melléklet szerinti térségi szerkezeti tervét a 3. ábra szerinti jelölés szerint 
kell módosítani és emellett a 2. melléklet táblázatában a 14. sor “B” oszlopában a tervezett elemek között a 
“B14.16 Szakoly” felsorolást kell feltűntetni. A napelempark esetén a térségi szerkezeti tervben kizárólag a 
kiserőmű jele kerül beillesztésre, a térségi területfelhasználás változatlan marad: a településrendezési 
eszközökben szükséges a megfelelő területhasználat megválasztása a SZSZBMTrT-vel való összhang igazolása 
mellett. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a területrendezési hatósági eljárás beillesztés esetén a 
települési önkormányzat, jelen esetben Szakoly Község Önkormányzatának kérelme alapján indul. A Korm. 
rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a területrendezési hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet „térségi 
területfelhasználási engedély kérelem” formában az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalhoz kell benyújtani, azaz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Irodához. Szakoly településrendezési eszközeinek módosítása előkészítés alatt áll. A tervezett napelempark 
területét érintően telekalakítás 2021. december 14-én megtörtént. 
 

 

Fotódokumentáció 
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Összegzés 
A többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásait, 
az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet előírásait a 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési és tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Eljr.), és ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat 
megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos szabványokat (ágazati és szakmai) betartottuk, azoktól való 
eltérés nem válik szükségessé. A lakosság bevonása a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
előírásai szerint történik. Övezeti besorolásának típusa és az építmény-elhelyezés feltételeinek meghatározása, 
biztosítsa a megfelelő védelmét, valamint lehetővé teszi a különleges területek további fejlesztését, az övezeti 
előírások körének bővítését, az építészeti és természeti értékek figyelembevételével meghatározott léptékű 
infrastruktúra-fejlesztést. 
 
A fejlesztéssel elérni kívánt településpolitikai cél 
Az Önkormányzat támogatja a megújuló energia-termelést 
 
Hatályos településrendezési és településkép védelmi eszközök 

▪ Szakoly Község Önkormányzata a 51/2022. (II.24.) KT.sz. határozattal elfogadott 
Településfejlesztési Koncepció 

▪ Szakoly Község Önkormányzata a 52/2022. (II.24.) KT.sz. határozattal elfogadott 
településszerkezeti terv és leírás  

▪ Szakoly Község és 3/2022. (II.24.) KT.sz. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és 
szabályozási tervek  

▪ Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.25.) KT.sz. önkormányzati 
rendelete, Szakoly Község településképének védelméről   

A rendezéssel érintett területekre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök kivonatait a tervdokumentáció 
tartalmazza. A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között 
megtekinthető. 
 
A módosítással érintett településrendezési eszközök 

▪ a településszerkezeti terv és annak leírása, valamint 
▪ a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

 

Eljárásrend 
 
A településrendezési eszközök módosításának, valamint településképi eszközök módosításának eljárásrendjét a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza. Az eljárás kezdeményezéséhez szükséges a módosítás 
megindításáról szóló önkormányzati döntés meghozatala, illetve a terület, „kiemelt fejlesztési területté” történő 
nyilvánítása. Mivel az Önkormányzat a fentieknek eleget tett, javasolom a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés 
figyelembevételével tárgyalásos eljárás keretében történjen a településrendezési eszközök módosításának 
egyeztetése: 
"32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása … 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt 
indokolt."  
 
Mivel hivatkozott jogszabályhelynek megfelel a javasolt módosítás, ezért a Rendelet 42.§-nak megfelelő 
tárgyalásos eljárás egyeztetési dokumentációt készítjük el, és egyeztetési eljárást is ennek megfelelően 
folytatja le az önkormányzat. 
 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed9dr8eo5dt0ee1em8cj1bz0cd1cb8cb1bw8bx7c
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed9dr8eo5dt0ee1em8cj1bz0cd1cb8cb1bw8bx7c
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5.  HATÁLYOS ÉS TERVEZETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  
ESZKÖZÖK 
 

 
Meglevő állapot településszerkezeti terv 

 
Tervezett állapot településszerkezeti terv 
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Mivel a külterület érintett részéről nincs szabályozási terv, ezért az érintett tömbről szabályozási terv készül. 
 

 
Tervezett állapot külterület szabályozási terv 
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Hatályos HÉSZ alábbi előírásai vonatkoznak a tervezési területe, a módosítást követően 
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6 .  A  TERÜLETRENDEZÉSI  TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG  
 
Országos Területrendezési terv  
2019. március 15.-én hatályba lépett Magyarország Területrendezési Terve, melyet Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel fogadtak el. A település 
közigazgatási területét erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe és települési térségbe sorolja. Ezen 
országos területhasználatok Szakoly Községben a valós területhasználatot fedik le.  
 

 
Ország szerkezeti terve 
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Jelmagyarázat 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési terve 
A településrendezési eszközök tervezett módosítását, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének, „Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről” szóló 
5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati rendelete, illetve „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési 
Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról” szóló 54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozata alapján kell elkészíteni. 
 
A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangját igazoló munkarészt, illetve vizsgálatot – mint a 
módosítás kötelező alátámasztó szakági munkarészét (vizsgálati térképet, leírást) – a megyei tervi tervvel 
összhangban kell elkészíteni. 
 

 
Megye szerkezeti terve 
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Jelmagyarázat: 
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Térségi területfelhasználás 
 
A módosítás területe mindkét település esetében mezőgazdasági térségként van meghatározva. A napelempark 
létesítésével a területfelhasználási kategóriák változatlanok maradnak, a településrendezési eszközökben kell a 
megfelelő települési területfelhasználási egységet kijelölni, és a mezőgazdasági térségre vonatkozó szabályokkal 
való összhangot igazolni. A mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület, vegyes terület nem jelölhető ki. A 
módosítás nem érint műszaki infrastruktúra elemet és egyedi építményt. A szomszédos térségi csatorna és 
mellékút nyomvonalát a fejlesztés nem változtatja meg. A kiserőmű beépítésre nem szánt területként tervezett, 
megfelel a MATrT 13.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, illetve összhangban van a SZSZBMTrT 10.§-ban 
szereplő előírásaival is. 
 
A napelempark létesítésére vonatkozó esetleges korlátozásokat a megyei terv övezeteinek érintettsége alapján 
lehet feltárni. Az alábbi táblázat mutatja a megyei tervben lévő országos és megyei (kötelező és egyedileg 
meghatározott) övezeteinek érintettségét. 
 

 
 
A SZSZBMTrT-ben lévő országos övezetek, amelyet a Trtv. és MvM rendelet lehatárol, a megyei tervezés során 
módosíthatók a Trtv. 22. § s 23.§ alapján, ezért vizsgálatuk szükséges. Vizsgálataink szerint a SZSZBMTrT nem 
módosított ezen övezetek lehatárolásán Szakoly település tekintetében. Szabályozási előírásait tekintve az OTrT 
(Trtv. és MVM rendelet) a mérvadó. 

 
 
Az MvM rendeletben le nem határolt, csak előírásokkal szabályozott megyei övezeteket és az egyedileg 
meghatározott övezeteket szintén vizsgálni szükséges. Ezeknél az övezeteknél az MVM rendelet ill. a megyei terv 
szabályozási előírásai a mérvadóak. 
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A Rendelet 2.sz. mellékletében foglaltak biztosítása 
 

1. A TERV VAGY PROGRAM MILYEN MÉRTÉKBEN, 
a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, 

jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, 
elosztására vonatkozóan: 
A módosított településrendezési terv a természeti erőforrásokat, a jelenlegi a településen meglevő 
területhasználatokat is figyelembe véve, azzal összhangban érinti. Környezeti igénybevétel a védelmi 
intézkedések által nem lesz jelentős. 
 

b)  befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből 
következik -, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon 
hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására: 
A hatályos megyei tervvel az összhang biztosított lesz, a módosítás alatt lévő MTrT kapcsán. 
 

c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés 
elősegítésére: 
A tervezett új terv a fenntartható fejlődés elveivel teljes összhangban van. 
 

d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak: 
Várhatóan nem jelentkeznek környezeti problémák, illetve a megvalósítást követően a környezeti 
állapotnak a településen javulnia kell. 
 

e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, 
vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása 
szempontjából: 

f) Környezeti hatással nem kell számolni, visszafordíthatatlan környezeti beavatkozás nem történik. 
 

2. A VÁRHATÓ HATÁSOK, 
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján: 

Környezeti hatással nem kell számolni, visszafordíthatatlan környezeti beavatkozás nem történik. 
 

b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást: 
Nem lesznek egymással összeadódó, felerősítő hatások. 
 

c) az országhatáron átterjednek: 
Országhatáron átterjedő hatással nem kell számolni. 
 

d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot 
jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.): 
Emberi egészségre, környezetre kockázatot jelentő hatással nem kell számolni. A tervezett új TRT-nek 
nem lesznek negatív hatásai lesznek ilyen tekintetben. 
 

e)  nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve): 
Kiterjedése a település és környéke lakossága 
 

f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű 
védettséget élveznek: 
Várhatóan nem jelentkeznek környezeti problémák, illetve a megvalósítást követően a környezeti 
állapotnak a településen javulnia kell. 

 
g)  feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő: 

A tervezett módosítások javítják a társadalmi, gazdasági folyamatokat. 
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h) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre 
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett 
területek állapotromlása következik be: 
Vizekben, védett vízbázisokban, védett területekben állagromlás nem következik be. 
 

3. A VÁRHATÓAN ÉRINTETT TERÜLET ÉRTÉKES, ILLETVE SÉRÜLÉKENY, MERT, 
a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges: 

A környezeti elemekben, rendszerekben szignifikáns változást nem okoz.   
 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó 
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van: 
Környezetvédelmi határértéket meghaladó igénybevétel, kibocsátás nem keletkezik. 
 

c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, 
termelés, sűrűn beépített terület stb.). 
A terület jelenlegi hasznosítása, használata nem tekinthető intenzívnek. 

 
Környezeti hatások értékelése 
Összességében megállapítható, hogy a módosítás szerinti fejlesztések megvalósulása a tervszerű kidolgozás 
esetén nem jelenthet negatív környezeti hatást sem helyi szinten, sem országhatáron átterjedően. 
 
A tervezett célkitűzések, a módosítással érintett területekre gyakorolt környezeti hatás tekintetében a 
területek jelenlegi állapotát visszafordíthatatlan módon nem változtatja meg, az Önkormányzat és a 
vállalkozások életében, a település életében az közösségi és üzleti célú felhasználás miatt, a terület 
hasznosítása vonatkozásában jelentős javulás várható, a környezetükre negatív hatást nem gyakorolnak. 
 
Tematika 
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 
1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma 
1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 
1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására 
1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, 
szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 
1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, 
az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. 
2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid ismertetése: 
2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés 
készítése szempontjából fontos részeket; 
2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal; 
2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása. 
3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 
3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns nemzetközi, 
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal; 
3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve programban; 
3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival való 
konzisztenciája környezeti szempontból; 
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő elemeinek 
ismertetése; 
3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a terület 
azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen 
befolyásol, 
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség), 
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve 
program nem valósulna meg; 
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3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok 
feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik, 
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon 
környezeti következménnyel járhatnak; 
3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program megvalósítása esetén 
várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése: 
3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel: 
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az 
építészeti és régészeti örökségre), 
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, 
természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 
3.6.1.3. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, 
gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben – 
várhatóan fellépő változásokra; 
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, 
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy 
korlátozására, 
3.6.2.3. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, 
3.6.2.4. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások 
túlnyomóan más területen való hasznosítására; 
3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása. 
4. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, 
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő intézkedések környezeti 
hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 
5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv, 
illetve program által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni. 
6. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a 
tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre. 
7. Közérthető összefoglaló. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


