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1.Előzmények 

 

 

1.1 Bevezetés 

 

Zagyvarékas község jelenleg hatályos településrendezési tervét (teljes közigazgatási területre 

vonatkozó településrendezési terv) a Kiszelovics és Társa Településtervező  Kft. készítette, és 

2019.-ben került jóváhagyásra a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján .  

A településszerkezeti tervet 43/2019. (V.13.) számú határozattal, a helyi építési szabályzatot 

pedig a 5/2019. (V.14.) számú rendelettel hagyta jóvá Zagyvarékas község 

Önkormányzatának Képviselőtestülete.   

 

A Képviselő - testület településfejlesztési döntéssel  határozta el, hogy módosítja a 

településrendezési tervet a közigazgatási területre vonatkozóan, a Zagyva folyó árvízvédelmi 

fővédvonalának megerősítése és részbeni területváltozása miatt. 

 

 

A településrendezési terv módosításáról az 52/2021. (IX.16.) számú Képviselő – testületi 

határozattal döntött Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete. 

 

 

Az Önkormányzatot a Közép – Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság kereste meg azzal a 

kéréssel, hogy  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű árvízvédelmi fővédvonal, 

mint infrastrukturális töltésmegerősítése és ezzel együtt területének változása miatt a 

településrendezési eszközök módosíttatásához járuljon hozzá. 

 

A településrendezési eszköz módosítás az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság működési területén” projekthez kapcsolódóan készül és a „Zagyva jobb 

és bal parti védvonalak fejlesztése Zagyvarékas térségében” című védvonalra vonatkozóan 

módosítja  a hatályos településrendezési eszközöket. 

A tervezett beruházás a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósul 

meg, és hozzájárul a 2004. évi LXVII. törvény (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) által 

kitűzött célok megvalósításához. 

 

 

A településrendezési eszközök módosíttatására településrendezési szerződés keretein belül 

kerül sor. 

 

A kiemelt infrastruktúra fejlesztési projekt megvalósításához szükséges a településrendezési 

eszközök módosítása. 

A jelenleg hatályos településszerkezeti terven szerepelő töltés nyomvonalhoz képest a 

tervezett töltésmegerősítés  érdekében a töltés területe is változik, melyet nem tartalmaz sem a 

településszerkezeti sem a szabályozási terv, így módosításuk szükséges. Továbbá a 

területfelhasználási változás eredményeként a környező területfelhasználások is változnak, így 

azokra vonatkozóan is módosul  a településrendezési eszköz. A módosítás során a 
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visszamaradó területek szabályozása is megtörténik, figyelembe véve a kisajátítást és a töltés 

megerősítés telekmegosztásait és telekösszevonásait. 

A településrendezési eszköz módosítás  a rendelkezésre álló engedélyezési és kisajátítási 

tervvel összhangban a településszerkezeti és szabályozási tervet is érinti és a kapcsolódó 

területek területfelhasználása és szabályozása is változik.  

 

A településrendezési eszköz módosításáról az 52/2021. (IX. 16.) Képviselő – testületi 

határozattal döntött Zagyvarékas Község Képviselő - testülete. 
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52/2021. (IX. 16.) Képviselő – testületi határozat kivonata 
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A készülő településrendezési eszköz módosítás tartalmában és egyeztetési eljárásában a 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását figyelembe véve készül. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési 

eszköz egyeztetési eljárása: tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházás megvalósítása érdekében történik a településrendezési 

eszköz módosítása. 

 

A település rendelkezik jóváhagyott  partnerségi egyeztetésről szóló rendelettel, melyben a 

településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, eszközeit, a 

javaslatok, vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását szolgáló 

intézkedéseket határozta meg.  A hatályos jogszabályok alapján folytatja le a település a 

partnerségi egyeztetetést. 

A partnerségi egyeztetés lezárásáról a 80/2021. (XI.30.) sz. Képviselő – testületi 

határozatában döntött Zagyvarékas Község Képviselő – testülete. 

 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

9 

 
 

 

A 2/2002 (I.11.) Korm. rendelet alapján lefolytatására került a környezeti értékelés 

elkészítésére vonatkozó eljárás, melyben a környezet védelméért felelős szervekkel 

egyetértésben a Képviselő – testület a 79/2021. (XI.30.) Kt – határozatában úgy döntött, hogy 

nem készítteti el a környezeti értékelést  a tervmódosítás vonatkozásában. 
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A településrendezési eszköz módosítással érintett terület: 

 

 

 

 

A rendezés alá vont terület Zagyvarékas község közigazgatási területén található Zagyva 

folyó jobb és balparti megvalósuló új töltése (elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal) és annak 

környezete.  

 

 
 
 

Tervezéssel érintett terület elhelyezkedése a közigazgatási területen és a belterületen 

(saját szerkesztés) 
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Tervezéssel érintett terület elhelyezkedése a belterületen (saját szerkesztés) 
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Átnézetes helyszínrajz belterület (forrás: VIZITERV Consult Kft.) 
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A tervezéssel érintett terület lila sraffozással jelölve: 

 
 

(tervezéssel érintett terület lila srafozzással jelölve közigazgatási területen) 
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(tervezéssel érintett terület lila srafozzással jelölve belterületen) 

 

Szakági alátámasztó munkarészek: 

 
1. Tájrendezési Szaktervező bevonásával készül, a jelenlegi és a tervezett 

állapot és a hatályos terv, valamint az engedélyes 

tervdokumentáció figyelembevételével. 

 

2. Környezetalakítási Szaktervező bevonása nélkül készült, a jelenlegi és a 

tervezett állapot és a hatályos terv valamint az engedélyes 

tervdokumentáció figyelembevételével. 

 

 

3. Közlekedési Szaktervező bevonása nélkül készült, a jelenlegi és a 

tervezett állapot és a hatályos terv figyelembevételével, az 

engedélyezési terv felhasználásával. 

 

4. Közművesítési Víziközmű szaktervező bevonásával  készült, a jelenlegi 

és a tervezett állapot és a hatályos terv, valamint 
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engedélyezési terv figyelembevételével. 

 

5. Elektromos energia 

közmű 

Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenlegi és 

tervezett állapot figyelembevételével.  

 

6. Hírközlési Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenlegi és 

tervezett állapot figyelembevételével.  

 

 

A szakági alátámasztó munkarész a módosítás tartalmának megfelelően tájrendezési és 

víziközmű szaktervező bevonásával készült. 

Az alátámasztó munkarészekhez felhasználásra kerül a KÖTIVIZIG által biztosított 

vízjogi engedély, a kiviteli tervdokumentáció, az előzetes vizsgálati dokumentáció, a 

Natura 2000 hatásbecslés és az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció. 

 

 

Tervezési előzmények: 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), mint a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatósággal (KÖTIVIZIG) közösen alkotott konzorcium vezetője az „Árvízvédelmi 

védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a 

Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című (KEHOP-

1.4.0-15-2015-00008) projekt (a továbbiakban: Projekt) előkészítésére és megvalósítására 

támogatási kérelmet nyújtott be. A kérelem alapján az OVF - a 272/2014. (XI.5.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 2015. évi Fejlesztési Keretben kiemelt projektként nevesített 

Projekt vonatkozásában - 2016.03.03-án pozitív támogatói döntésben részesült, és a projekt 

előkészítési, és megvalósítási szakaszában végrehajtani tervezett feladatok pénzügyi 

kereteinek biztosítására Támogatási szerződést kötött a Támogató szervezettel, mely az 

előkészítési szakaszra meghatározott feladatok pénzügyi forrásának Támogató általi 

biztosítását teszi lehetővé. 

A projekt általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-

völgy árvízi biztonságának javítása. 

A projekt a KEHOP „A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengelyben 

kiválasztott tematikus cél az „éghajlat-változáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés 

és -kezelés előmozdítása” megvalósításához járul hozzá. Az OP (Operatív Program) tematikus 

céljai mellett meghatároz egyedi célkitűzéseket is, melyek közül, jelen projekt esetében az 

árvizek kártételei elleni védekezés feltételeinek javítása (Egyedi célkitűzés 3.) az egyik 

legfontosabb cél. 

A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, 

megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe 

veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek 

védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a 

jogszabályi előírásokkal és az OP-ban meghatározott célokkal összhangban a töltések 

MÁSZ + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által a Tisza teljes hazai 

szakaszán az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése. 
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A projekt konkrét célja illeszkedik a magyar vízügypolitika országos és ezen belül a Tisza-

völgyi árvízvédelmi fejlesztési Koncepció céljaihoz, valamint összhangban van a vonatkozó 

szakpolitikai tervekkel és stratégiákkal. 

Ennek megfelelően a tervezett beavatkozások a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer 

fejlesztésének keretében valósulnak meg, és hozzájárulnak a 2004. évi LXVII. törvény (a 

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) által kitűzött célok megvalósításához. 

Országos Vízügyi Főigazgatósággal közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevővel, a 

Magyar Vakond Kft.-vel szerződéses megállapodást kötött az „Árvízvédelmi védvonalak 

mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-

Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című, KEHOP-

1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú munka (a továbbiakban: Projekt) teljes körű 

megvalósítására és kivitelezésére. 

A Magyar Vakond Kft. a projekt tervezési faladatainak teljes körű elvégzésével a VIZITERV 

Consult Kft.-t bízta meg. 

A Kormány a beruházást (a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendeletben) nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

 

A tervezett árvízvédelmi fővédvonal rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel. 

 

 

 

Tervezési feladat: 

 

Fenti, változással érintett területen a tervezett árvízvédelmi fővédvonal (töltés) ábrázolás, 

mint  vízgazdálkodási terület, valamint annak szabályozása. A töltés által igénybevett 

területek melletti visszamaradó területek vizsgálata (telekterület, beépítettség), különösen a 

belterület beépítésre szánt területein  valamint ennek megfelelően az írásos munkarészek 

tervezési területre történő aktualizálása, kiegészítése (szerkezeti terv leírása, helyi építési 

szabályzat), továbbá a rendezéssel érintett területre vonatkozóan az alátámasztó szakági 

munkarészek kiegészítése,  a településrendezési feladat. 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek módosítása során a település 

főépítészének feljegyzése alapján a megalapozó vizsgálat meghatározott fejezeteinek 

kiegészítése, amennyiben a  főépítész előírja. 

A módosítás során új, beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai 

aktivitásérték szinten tartásának kimutatása nem szükséges, azonban a számítás elvégzése 

igen. 

A tervmódosítás során belterületen a belterületi határ módosítása is történik, a tervezett töltés 

területét érintő (azon áthaladó) belterületi határ módosul. 

A tervmódosítás során a szakági alátámasztó munkarészek kiegészítése szükséges a főépítész 

által meghatározott szakági tervezők bevonásával. 

 
 

 

A terv feldolgozásának technikai részletei: 

 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközök módosítása, a Kiszelovics és Társa 

Településtervező Kft. (vezető településrendező tervező: Kiszelovics Ildikó) által készített 

hatályos településrendezési eszközök felhasználásával, annak szöveges és rajzi 

munkarészeinek módosításával történik. A tervmódosítással érintett terület digitális tervét a 

Beruházó biztosította a tervezési feladathoz, az alaptérképet, pedig az Önkormányzat rendelte 
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meg és a Lechner Tudásközpont biztosította. Adatszolgáltatás sorszáma: 2255, időpontja 

2021. október 18. 

 

 

 

 

A rendezési terv módosítása során a tervezés alapjául szolgáltak: 

 

- Országos Területrendezési Terv (MaTRT) (Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) 

 

- A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (V.13.) önkormányzati rendelete 
 

- Jóváhagyott Településszerkezeti terv (jóváhagyva a 43/2019. (V.13.) Képviselő-

testületi határozattal) Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019. 

(V.14. önkormányzati rendelet 

 

 

 

1.2. Településrendezési eszközök összhangjának vizsgálata 

 

A településrendezési eszköz módosítással érintett a Zagyva árvízvédelmi fővédvonal területe 

a település közigazgatási területén (kül- és belterület), mely mind a településszerkezeti 

tervben szerepel, mind a szabályozási tervben. A főépítész nyilatkozata alapján nem olyan 

mértékű a változás, amely indokolná  a megalapozó vizsgálat módosítását, így az is 

összhangban van fenti dokumentumokkal. A településfejlesztési koncepció módosítására nem 

volt szükség, mert a meglévő töltés megerősítése és szélesítése történik és magasabbrendű 

fejlesztési elhatározások alapján kerül sor a  töltés megerősítésre és részbeni 

területváltozására, mely területváltozás kapcsolódik a régi töltés területéhez. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítésére nem volt szükség ugyanakkor az alátámasztó 

munkarész tartalmaz régészeti és örökségvédelmi fejezetet, így biztosított az összhang. 

Környezeti értékelés készítésére nem volt szükség  a környezet védelemért felelős szervek 

nyilatkozatai és település döntése értelmében. 

A töltés megerősítés és részbeni területváltozása nem olyan változás, mely indokolná jelenleg 

a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosítását. A megvalósítás 

során, egy esetleges arculati kézikönyv felülvizsgálat során javasolt a töltés szerepeltetése. 

A településrendezési eszköz módosítás tartalma a releváns településrendezési eszközökben 

szerepel így biztosított az összhang. 

A hatályos szabályozási terv a töltést nem külön övezetként tartalmazza (vízgazdálkodási 

terület, de nem külön övezet) így a meglévő töltés, annak kiegészítésével együtt új övezetbe 

került besorolásra V3 jellel, melyre vonatkozóan a helyi építési szabályzat kiegészült, így 

biztosított az összhang. 
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2. Településrendezési javaslatok 

 

 

 

2.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 

 

A kisajátítási tervvel, a településszerkezeti változással összhangban Zagyvarékas Község 

közigazgatási területén  a meglévő töltés területének részbeni változása miatt a belterületen 

falusias lakóterület, kisvárosias lakóterület kerül át vízgazdálkodási területbe, valamint 

kisvárosias lakóterület részeként kiszolgálóút egy része kerül át vízgazdálkodási területbe. 

A külterületet tekintve pedig védelmi célú erdőterület, általános mezőgazdasági terület, 

valamint beépítésre szánt különleges, gátőrházak területe kerül átsorolásra. Ezen területeken 

vízgazdálkodási terület kerül kijelölésre, mely az árvízvédelmi töltés (fővédvonal) területe. 

 

 

 

 

Fejlesztési terület 

 

 
A módosítással érintett terület a Zagyva jobb és balpartján haladó árvízvédemi fővédvonal 

(tervezett töltés) és az azzal érintkező földrészletek. 
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Fotók: saját szerkesztés, a felvétel 2021. 10. 12.-én készült 
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A módosítás ismertetése (forrás: EVD) 

 

A KÖTIVIZIG működési területén a Zagyva töltéseinél az eddigi tervezési gyakorlat alapján 

vízoldali töltésfejlesztést terveztek 4,0 m-es koronaszélességgel és 1:3-as kétoldali 

rézsűhajlással. A talpszivárgások megakadályozására a vízoldali töltéslábnál agyagfog kerül 

kialakításra. A víz- és mentett oldalon egyaránt 10,0 m-es fenntartási sáv kialakítását tervezik, 

2×2,5 m3/m fajlagos földmennyiséggel számolva. Összetett (padkás) szelvény esetén a padka 

megszüntetésre kerül 1:3-as rézsű kialakításával. 

A tervezett földanyagú töltésmagasítást minden esetben kötött anyagból irányozták elő. 

A tervezett töltésfejlesztés irányát a helyi adottságokon (pl. védett erdő, idegen 

tulajdonviszonyok) kívül befolyásolhatja a rendelkezésre álló töltésépítésre alkalmas anyag 

minősége is. A vízoldalra a meglévő töltés anyagánál vízzáróbb, a mentett oldalra annál 

vízvezetőbb anyag beépítése szükséges, amennyiben nem tervezett a mentett oldali töltéstest 

szivárgóval való ellátása. 

A fejlesztési szakaszok hosszának 30%-án a mentett oldali töltéstestbe építendő 6,0 m-es 

mélységű hossz-szivárgó, melynek költsége fedezetet biztosít a jelen tervszinten nem ismert 

állékonysági problémák miatt felmerülő egyéb beavatkozások megvalósítására. 

A helyenkénti talpszivárgás megakadályozására jelen tervben a vízoldali töltéslábnál egy ~1,0 

m mélységű, 2,0 m szélességű, 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfogat terveznek, 

és egyidejűleg (kötött anyagú töltéstest esetén) előirányozták a vízoldali töltésrézsű min. 1,0 

m vastagságú átgyúrását (vagy kötött anyaggal történő lefedését), valamint a vízoldali rézsű 

1:3-as hajlású rendezését és a mentett oldali töltésbővítés kapcsán a padka megszüntetését 

1:3-as rézsűhajlással. 

Az előbbiekben ismertetett fejlesztési technológiát a Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm és a 

Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm közötti tervezési szakaszokon tervezik alkalmazni. A 

Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm közötti szakaszon a helyszíni bejárás tapasztalatai, 

illetve a Vízügyi Igazgatósággal történt egyeztetés alapján, mivel a fejlesztéshez szükséges 

terület a töltésszakasz nagyobb részén nem áll rendelkezésre, a folyómeder és a belterületi 

ingatlanok közelsége miatt, ezen a töltésszakaszon vasbeton résfal és vasbeton parapetfal 

összetett szerkezet kiépítését javasolják, mely kisebb területi és földanyag szükséglettel 

megvalósítható. A javasolt megoldás lényege, hogy a vízoldali töltésrézsű felső harmadából 

indított vasbeton résfal épül ki 4-5 m-es mélységgel, melynek felső terep feletti része már 

támfalként, ill. a legfelső 0,50 m-es része parapetfalként kerül kialakításra. A mintegy 30-50 

cm vastag szerkezet MÁSZ+0,50 m-es felső szinttel kiépített, mely egyben biztosítja a 

meglévő töltéstest vízzáróságát, kiváltva 0,50 m többlet töltésmagasítást, a mentett és 

vízoldali rézsű fejlesztését, ill. az agyagfog kialakítását, valamint a hossz-szivárgó 

megépítését. A tervezett töltéskorona szintje a mértékadó árvízszinten kialakított, így a 

vasbeton parapetfalnak csak a meghatározott magassági biztonságnak megfelelő 

vízmagasságot (0,5 m) kell tartania a vízoldal irányából. A töltéskoronát 4,0 m-es 

szélességgel, a mentett oldali rézsűt 1:2-1:3-as hajlással tervezték kialakítani a rendelkezésre 

álló terület, illetve a szükséges állékonyság biztosításának figyelembevételével. 

Ezen szakasz fejlesztéséhez kapcsolódóan a 19+600-20+300 tkm szelvények között 

partbiztosítás kiépítését irányozták elő. 

A töltésszakaszra mindenütt egységesen 3,0 m széles új útburkolat kerül. 
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A mentett oldali töltéslábtól 5%-os eséssel 4,0 m szélességű fenntartási sáv kerül kialakításra, 

mely helyenként kisajátítással jár. Egyes szakaszokon (18+270-18+500 tkm) a tervezett 

minimális szélességű fenntartási sáv kialakítására sincs mód, mivel a szükséges hely 

biztosításához a projekt keretein belül nem áll rendelkezésre elegendő forrás, illetve az olyan 

nagy mértékű erkölcsi kárt is okozna az érintett tulajdonosok és a település számára, hogy a 

Vízügyi Igazgatóság ezen szakaszon eltekint annak kialakításától. 

 

A módosítással érintett belterületi részeken falusias lakóterület, kisvárosias lakóterület és  a 

kisvárosias lakóterületen belül kiszolgáló út található. A külterület módosítással érintett 

részein védelmi erdőterület, általános mezőgazdasági terület és beépítésre szánt különleges 

terület (gátőrház) található.  

 

 

Normatív területfelhasználás és normatív szabályozás 

 

A módosítással érintett terület esetén területfelhasználási változás történik ugyan, de a 

tervmódosítás tárgya, árvízvédelmi fővédvonal nyomvonala korrekciójának beillesztése, így 

mivel ez a meglévő területhasználattól eltérő területhasználat, normatív szabályozásról nem 

beszélhetünk.  

 

 

Új beépítésre szánt területek kijelölése 

 

Jelen tervmódosítás új, beépítésre szánt területet nem jelöl ki. A meglévő beépítésre szánt 

területek egy része beépítésre nem szánt területbe kerül átsorolásra és egyes érintett 

földrészletek külterületbe kerülnek, így a belterületi határ is módosul. 

 

 

 

Földminőség védelem 

 

A külterületen a meglévő árvízvédelmi töltés mellett kerül sor a töltés megerősítésre, melynek 

érdekében általános mezőgazdasági területek is átminősítésre kerülnek. 

Ezek a területek sz5 és sz6, az átlagosnál gyengébb minőségű szántóterületek, valamint L3 

minőségű legelő művelési ágú gyepes területek. 

A kisajátítási terv alapján a módosítással érintett földterületek közül a legelő területek 

átlagosnál jobb minőségűek, azonban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű  

infrastruktúra fejlesztés helyhez kötött beruházás és más területen nem valósítható meg. 

A termőföld tényleges, más célú igénybevétele csak jogerős és hatályos termőföld más célú 

hasznosítási engedély birtokában lehetséges. A más célú hasznosítás időleges és végleges 

lehet. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről , kérelemre indult eljárásban a 

területileg illetékes Kormányhivatal érintett Földhivatali osztálya dönt. Végleges más célú 

hasznosítás esetén az engedélyező határozatban , időleges más célú hasznosítás esetén a 

helyreállítást elfogadó döntésben az ingatlanügyi hatóság rendelkezik  a fizetendő 

földvédelmi járulék mértékéről. A más célú hasznosítás ill. a településrendezési eszköz 

módosítása nem akadályozhatja  a környező mezőgazdasági területek hasznosítását. 

A termőföld igénybevételt a szükséges legkisebb területre kell korlátozni. Az igénybevenni 

tervezett területek kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy az átlagos minőségű, vagy 
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átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken valósuljanak meg. Az igénybevétel nem 

akadályozhatja a környező termőföldek megfelelő hasznosítását. 

 

 

 

2.1.1. Beépítésre szánt területek 

 

A tervezéssel érintett terület kis részben érinti a településközpont vegyes, és falusias, valamint 

kisvárosias lakóterületet, mely beépítésre szánt terület.  

A településszerkezeti terv módosítás beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt terület 

átminősítésével jár. 

 

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 

A tervmódosítás beépítésre nem szánt vízgazdálkodási, töltés terület kijelölését érinti. A 

területfelhasználási változás miatt védelmi célú erdőterületek és általános mezőgazdasági 

területek is átminősülnek vízgazdálkodási, töltés területbe. 

 

2.1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 

A településrendezési eszköz módosítás szerkezetet meghatározó nyomvonalas létesítményhez 

kapcsolódik, a Zagyva árvízvédelmi töltéséhez, mely fővédvonal. 

A projekt megvalósításával az árvízvédelmi fővédvonal megerősítése terület igénybevétellel 

jár, így a szerkezetet meghatározó nyomvonalas infrastruktúra térbeli helyzete nem változik, 

de területi kiterjedése növekszik. 

 

 

2.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 

 

A legközelebbi lakóházak beavatkozástól való távolsága az alábbi táblázatban látható: 

Jel Utca, házszám Szelvény 

Jobb 

töltéstől 

 irány 

Jobb 

töltéstő

l 

távolsá

g (m) 

Bal 

töltéstő

l 

 irány 

Bal 

töltéstő

l 

távolsá

g (m) 

1 
Fekete Lajos út 

83 

20+000-

20+300 
DDNY 23,48   

2 
Fekete Lajos út 

81 

20+000-

20+300 
DDNY 23,43   

3 
Fekete Lajos út 

79 

20+000-

20+300 
DDNY 26,48   

4 
Fekete Lajos út 

77 

20+000-

20+300 
DDNY 39,39   

5 
Fekete Lajos út 

75 

20+000-

20+300 
DDNY 54,32   

6 
Fekete Lajos út 

73 

20+000-

20+300 
DDNY 59,23   

7 
Fekete Lajos út 

69 

20+000-

20+300 
DDK 69,12   
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8 
Fekete Lajos út 

67 

20+000-

20+300 
DDK 78,18   

9 
Fekete Lajos út 

63 

20+000-

20+300 
DDK 112,09   

10 
Fekete Lajos út 

59 

20+000-

20+300 
DDK 128,75   

11 Sziget u. 1 
20+000-

19+600 
DK 15,56   

12 Sziget u. 2 
20+000-

19+600 
DK 36,06   

13 Sziget u. 10 
20+000-

19+600 
DK 39,88   

14 Sziget u. 27 
20+000-

19+600 
DK 17,18   

15 Kifli u. 5 
20+000-

19+600 
DK 50,06   

16 Kifli u. 2 
20+000-

19+600 
KDK 19,14   

17 Kifli u. 6 
20+000-

19+600 
KDK 18,35   

18 Gerlice u. 1 
19+500-

19+000 
DDK 19,83   

19 
Nagyváradi u. 

53 

19+500-

19+000 
DDK 32,78   

20 
Nagyváradi u. 

53 

19+500-

19+000 
NYDNY 82,77   

21 
Nagyváradi u. 

49 

19+500-

19+000 
NYDNY 86,04   

22 
Nagyváradi u. 

47 

19+500-

19+000 
NYDNY 79,81   

23 
Nagyváradi u. 

45 

19+500-

19+000 
NYDNY 83,55   

24 
Nagyváradi u. 

43 

19+500-

19+000 
NYDNY 83,05   

25 
Nagyváradi u. 

41 

19+500-

19+000 
NYDNY 88,54   

26 
Nagyváradi u. 

37 

19+500-

19+000 
NYDNY 109,03   

27 
Nagyváradi u. 

35 

19+500-

19+000 
NYDNY 106,52   

28 
Nagyváradi u. 

33 

19+500-

19+000 
NY 109,16   

29 
Nagyváradi u. 

31 

19+500-

19+000 
NY 104,57   

30 
Nagyváradi u. 

29 

19+500-

19+000 
NY 99,59   

31 
Nagyváradi u. 

27 

19+000-

18+500 
NY 96,22   

32 Nagyváradi u. 19+000- NY 88,67   
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25 18+500 

33 
Nagyváradi u. 

23 

19+000-

18+500 
NY 87,95   

34 
Nagyváradi u. 

23 

19+000-

18+500 
NY 75,01   

35 
Nagyváradi u. 

21 

19+000-

18+500 
NY 78,48   

36 Vidra u. 2 
19+000-

18+500 
NY 78,21   

37 Szegfű u. 1 
19+000-

18+500 
NY 64,32   

38 
Nagyváradi u. 

15 

19+000-

18+500 
NY 68,62   

39 
Nagyváradi u. 

15 

19+000-

18+500 
NYÉNY 67,02   

40 
Nagyváradi u. 

11 

19+000-

18+500 
NYÉNY 63,92   

41 Nagyváradi u. 9 
19+000-

18+500 
NYÉNY 55,22   

42 Nagyváradi u. 7 
19+000-

18+500 
NY 52,39   

43 Nagyváradi u. 7 
19+000-

18+500 
NY 40,96   

44 Nagyváradi u. 3 
19+000-

18+500 
NYÉNY 44,44   

45 Rozmaring u. 3 
19+000-

18+500 
NY 21,69   

46 Rozmaring u. 1 
19+000-

18+500 
NY 13,62   

47 Rozmaring u. 5 
19+000-

18+500 
NY 22,67   

48 Nagyváradi u. 1 
19+000-

18+500 
NY 16,28   

49 Nagyváradi u. 4 
19+000-

18+500 
NY 18,86   

50 Csatorna u. 5 
19+000-

18+500 
NY 31,32   

51 Fürdő u. 10 
19+000-

18+500 
NY 23,76   

52 Fürdő u. 8 
19+000-

18+500 
NY 39,64   

53 Fürdő u. 15 
18+000-

18+500 
NYDNY 27,3 DNY 524,4 

54 
Szent János u. 

12 

18+000-

18+500 
DNY 22,57 DNY 527,45 

55 Rákóczi út 64 
18+000-

18+500 
DNY 32,36 DNY 527,00 

56 Iskola u. 2 
18+000-

18+500 
DDNY 28,28 DNY 510,49 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

27 

57 Iskola u. 6 
18+000-

18+500 
DDNY 17,74 DNY 487,38 

58 Iskola u. 8 
18+000-

18+500 
DDNY 19,82 DNY 479,91 

59 Iskola u. 10 
18+000-

18+500 
DDNY 15,61 DNY 465,25 

60 Iskola u. 12 
18+000-

18+500 
D 17,4 DNY 430,89 

61 Koszorú u. 1 
18+000-

18+500 
D 8,69 DNY 404,91 

62 Béke u. 1 
18+000-

18+500 
DK 14,62 DNY 366,47 

63 Páva u. 4 
18+000-

18+500 
DK 15,45 DNY 319,79 

64 Hajó u. 2 
18+000-

18+500 
DNY 6,22 DNY 268,32 

65 Hajó u. 4 
18+000-

18+500 
DNY 9,33 DNY 265,51 

66 Hajó u. 4 
18+000-

18+500 
DNY 5,85 DNY 263,38 

67 Hajó u. 6 
18+000-

18+500 
NYDNY 3,12 DNY 265,32 

68 Hajó u. 8 
18+000-

17+500 
NY 29,45 DNY 302,26 

69 Béke u. 12 
18+000-

17+500 
NY 23,96 DNY 307,27 

70 Béke u. 14 
18+000-

17+500 
NY 18,2 DNY 311,06 

71 Béke u. 16 
18+000-

17+500 
NY 8,36 DNY 318,49 

72 Béke u. 18 
18+000-

17+500 
NY 8,62 DNY 343,5 

73 Béke u. 20 
18+000-

17+500 
NY 4,86 DNY 357,05 

74 Béke u. 22 
18+000-

17+500 
NY 6,46 ÉNY 298,99 

75 Béke u. 24 
18+000-

17+500 
ÉNY 6,00 ÉNY 286,72 

76 Béke u. 26 
18+000-

17+500 
NYÉNY 6,14 ÉNY 278,33 

77 Béke u. 28 
18+000-

17+500 
ÉNY 7,98 ÉNY 274,7 

78 Béke u. 34 
18+000-

17+500 
ÉNY 10,19 ÉNY 264,95 

79 Béke u. 38 
18+000-

17+500 
ÉNY 13,4 ÉNY 264,21 

80 
Wesselényi u. 

15 

18+000-

17+500 
ÉNY 37,08 ÉNY 285,87 

81 Wesselényi u. 18+000- ÉNY 27,44 ÉNY 272,99 
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11 17+500 

82 Zsilip u. 11 
18+000-

17+500 
NYÉNY 15,52 ÉNY 254,96 

83 Zsilip u. 9 
18+000-

17+500 
NYÉNY 6,85 ÉNY 240,51 

84 Zsilip u. 7 
18+000-

17+500 
NYÉNY 24,86 

NYÉN

Y 
248,46 

85 Zsilip u. 5 
18+000-

17+500 
NYÉNY 17,16 ÉNY 233,36 

86 Zsilip u. 3 
18+000-

17+500 
NYÉNY 12,36 ÉNY 223,27 

87 Zsilip u. 1 
18+000-

17+500 
NYÉNY 23,75 ÉNY 228,02 

88 Gyimesi u. 17 
17+466-

17+000 
NYÉNY 6,71 ÉNY 195,78 

89 Gyimesi u. 17 
17+466-

17+000 
ÉNY 0,00 ÉNY 183,83 

90 Aradi u. 57 
17+466-

17+000 
ÉNY 54,52 ÉNY 273,5 

91 Aradi u. 55 
17+466-

17+000 
ÉNY 43,22 ÉNY 274,63 

92 Aradi u. 53 
17+466-

17+000 
ÉNY 39,78 

NYÉN

Y 
280,96 

93 Aradi u. 51 
17+466-

17+000 
ÉNY 40,64 

NYÉN

Y 
293,5 

94 Aradi u. 49 
17+466-

17+000 
ÉNY 39,42 ÉNY 297,89 

95 Aradi u. 47 
17+466-

17+000 
ÉNY 41,37 ÉNY 306,18 

96 Aradi u. 45 
17+466-

17+000 
ÉNY 34,37 ÉNY 304,92 

97 Aradi u. 41 
17+466-

17+000 
ÉNY 11,2 ÉNY 286,31 

98 Aradi u. 37 
17+466-

17+000 
ÉNY 22,37 ÉNY 299,88 

99 Aradi u. 35 
17+466-

17+000 
ÉNY 35,83 ÉNY 314,05 

10

0 
Aradi u. 35 

17+466-

17+000 
NYÉNY 33,81 ÉNY 310,69 

10

1 
Aradi u. 33 

17+466-

17+000 
NYÉNY 38,59 

NYÉN

Y 
313,39 

10

2 
Aradi u. 29 

17+466-

17+000 
NYÉNY 53,9 

NYÉN

Y 
319,59 

10

3 
Aradi u. 25 

17+466-

17+000 
NY 45,96 ÉNY 303,38 

10

4 
Aradi u. 23 

17+466-

17+000 
NY 43,86 ÉNY 288,92 

10

5 
Aradi u. 21 

17+466-

17+000 
NY 33,71 

NYÉN

Y 
269,03 
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10

6 
Aradi u. 19 

17+466-

17+000 
NY 37,92 

NYÉN

Y 
265,59 

10

7 
Aradi u. 17 

17+000-

16+500 
NY 35,75 

NYÉN

Y 
253,34 

10

8 
Aradi u. 15 

17+000-

16+500 
NY 39,54 

NYÉN

Y 
248,05 

10

9 
Aradi u. 13 

17+000-

16+500 
NY 46,68 

NYÉN

Y 
246,94 

11

0 
Aradi u. 11 

17+000-

16+500 
NYÉNY 49,04 

NYÉN

Y 
242,66 

11

1 
Aradi u. 9 

17+000-

16+500 
NYÉNY 62,34 

NYÉN

Y 
253,23 

11

2 
Aradi u. 7 

17+000-

16+500 
NY 65,39 

NYÉN

Y 
254,16 

11

3 
Aradi u. 5 

17+000-

16+500 
ÉNY 69,28 

NYÉN

Y 
258,18 

11

4 
Aradi u. 3 

17+000-

16+500 
ÉNY 68,36 

NYÉN

Y 
263,49 

11

5 
Aradi u. 1 

17+000-

16+500 
ÉNY 58,51 

NYÉN

Y 
266,89 

11

6 
Erdő u. 28 

17+000-

16+500 
ÉNY 51,52 NY 270,74 

11

7 
Erdő u. 17 

17+000-

16+500 
É 49,25 NY 315,52 

11

8 
Erdő u. 17 

17+000-

16+500 
NY 40,03 NY 364,56 

 

A mentett oldali töltéslábtól 5%-os eséssel 4,0 m szélességű fenntartási sáv kerül kialakításra, 

tekintettel arra, hogy egyes szakaszokon (18+270-18+500 tkm) a tervezett minimális 

szélességű fenntartási sáv kialakítására sincs mód, és a  Közép – Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság ezen szakaszon eltekint annak kialakításától. 

A mentett oldali töltéslábtól számított 10,00 méteres védőtávolságon belül épület, építmény 

építése csak az illetékes vízügyi igazgatóság hozzájárulásával történhet. 

A mentett oldali töltéslábtól számított 110,00 méteres védőtávolságon belül anyaggödröt, 

munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a  fedőréteg 

tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak az illetékes vízügyi igazgatóság 

hozzájárulásával szabad. 

Korlátozó elemek a régészeti lelőhelyek, melyről részletesen jelen alátámasztó munkarész 

örökségvédelmi fejezete ír. 

 

 

 

3. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
 

 

3.1.Településszerkezeti változások bemutatása 

 

A töltésfejlesztés a település közigazgatási területén érinti a hatályos településszerkezeti tervet 

és kismértékben megváltoztatja azt. 
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A külterületet tekintve védelmi célú erdőterület és általános mezőgazdasági terület kerül 

vízgazdálkodási területbe átsorolásra. A változással érintett területek közvetlenül a meglévő 

töltés vízgazdálkodási területével határosak mentett és mentetlen (jobb part, bal part) oldalon 

egyaránt. 

A belterületen a mentett oldalon a töltésfejlesztés falusias lakóterülete, kisvárosias 

lakóterületet és településközpont vegyes területet érint. 

 

 
 

 
 

A képviselő – testület 43/2019. (V.13.)    határozatával jóváhagyott településszerkezeti 
terv 
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A képviselő – testület 43/2019. (V.13.)    határozatával jóváhagyott településszerkezeti terv 

részlet (töltéssel érintett terület) 
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A belterületen a következő területek érintettek a településszerkezeti változással: 
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Lf→V (Falusias lakóterületből, vízgazdálkodási terület): 
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Lf→V (Falusias lakóterületből, vízgazdálkodási terület): 

1097/2, 1098/2, 1099/2, 1101, 1119/2, 1120, 1126/2 

1091/1, 1091/2, 1092 

1127, 1128 

1290/2, 1294/2,  

1294/3, 1295/2, 1297/2, 1298/2, 1299/2, 1300/2, 1301/2, 1305/2, 1306/2, 1313/2, 1315/2, 

1316/2, 1317/2, 1318/2, 1319/2, 1323/2 

 

 

Lk→V (Kisvárosias lakóterületből, vízgazdálkodási terület): 

 

  
 

 

Lk→V (Kisvárosias lakóterületből, vízgazdálkodási terület): 

20/2, 21, 22/3, 33/1 

17/2, 20/4, 20/5 

 

 

Vt→V (Településközpont, vegyes területből, vízgazdálkodási terület): 

 

 
 

 

 

 

Vt→V (Településközpont, vegyes területből, vízgazdálkodási terület): 

18/4 
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A külterületen a következő területek érintettek a településszerkezeti változással: 

 

 
 

 

Jobb part: 

 

Ev→V (Védelmi célú erdőterületből, vízgazdálkodási terület): 
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Ev→V (Védelmi célú erdőterületből, vízgazdálkodási terület): 

 

072/13 

0124/2 

04/5 

0125/4 
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Má→V (Általános mezőgazdasági területből, vízgazdálkodási terület): 

 

          
 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

38 

 
 

 

Má→V (Általános mezőgazdasági területből, vízgazdálkodási terület): 

 

072/18, 072/20, 072/21, 072/22, 072/17, 072/24, 072/26, 072/16 

072/11 

0123/3, 0123/1, 0123/2 

070/59, 070/57, 070/55, 070/53, 070/51, 070/50, 070/48, 070/47, 070/45, 070/44, 070/41, 

070/42, 070/39, 070/38, 070/36, 070/35, 070/32, 070/33, 070/4, 070/29, 070/30, 070/28, 

070/27, 070/22, 070/21, 070/25, 070/24, 070/19 
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Bal part: 

 

Ev→V (Védelmi célú erdőterületből, vízgazdálkodási terület): 
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Ev→V (Védelmi célú erdőterületből, vízgazdálkodási terület): 

 

0114/19, 0110, 076/2 
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Má→V (Általános mezőgazdasági területből, vízgazdálkodási terület): 
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Má→V (Általános mezőgazdasági területből, vízgazdálkodási terület): 

 

0114/17, 

0114/3, 0114/10 

0114/14, 0114/16 

075/8, 075/6 

0113/5 

078/11, 078/9, 078/7 , 078/5, 079/1, 080/34, 080/32, 080/30. 080/28, 080/26, 080/24, 080/22, 

080/20, 080/18, 080/16, 080/36, 0113/3, 0131/1, 0132/9, 0116/8 

 

Kvm→V (Különleges területből, vízgazdálkodási terület): 

 
 

Kvm→V (Különleges területből, vízgazdálkodási terület): 

 

0117/1, 0116/4 

 

V→V (Vízgazdálkodási terület): 

0114/12, 0116/6 

Csak szabályozási változás (funkció változik) 

 

 
 

3.2. Településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 

 

A településrendezési eszköz módosítás során a hatályos magasabbrendű tervek, így 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény és a hatályos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésének a Jász-

Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020.(V.13.) önkormányzati 

rendelete ( Továbbiakban: MTrT) kerül figyelembe vételre. 

Az országos tervet a megyei területrendezési terv pontosítja így az igazodás a megyei tervhez 

történik. 

Zagyvarékas tervezéssel érintett területe mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség és 

települési térség térségi területfelhasználásba  sorolt. 
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A módosítással érintett terület az alábbi térségi övezetekbe sorolt: 

 

- Ökológiai hálózat övezete 

- Erdők és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 

- Tájképvédelmi terület övezete 

- Nagyvízi meder övezete 

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

- Térségi együttműködés övezete 

- Ártéri tájgazdálkodás övezete 

 

A térségi jelentőségű, meglévő energiahálózatokat a Településszerkezeti terv a MTrT – vel 

megegyező nyomvonalon és hosszon ábrázolja, eltérés nélkül. 

A tervezett műszaki infrastruktúra elemeket az MTrT-vel összhangban, annak megfelelő 

lehatárolással és funkcióval jelöli a településszerkezeti terv. 

 

 

 

3.3. A változások a hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 

 

 

A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program keretében elkészült a Stratégiai projekt-

előkészítő dokumentáció (Koncepció javaslat), melyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

2015. július 15-én elfogadott. 

A Koncepció a Zagyvarékas térségében lévő, Zagyva jobb és bal parti töltésszakaszok és a 

Tisza jobb parti 16+000-20+000 tkm közötti szakasz fejlesztését rövid távú beavatkozásként 

nevesítette. 

A tervezett beruházás a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósul 

meg, és hozzájárul a 2004. évi LXVII. törvény (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) által 

kitűzött célok megvalósításához. 

 

 

4. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 

 

4.1. Tájrendezési javaslat 

 

Zagyvarékas közigazgatási területén a Zagyva jobb és bal partján történő árvízvédelmi 

fejlesztések részeként megvalósuló építési munkálatok következtében a töltés a település 

külterületén átlagosan két méterrel lesz magasabb, a belterületi szakaszon vasbeton résfal és 

parapetfal szerkezet kerül kialakításra a rendelkezésére álló hely szűkössége miatt. Ezen 

említett beavatkozások a tájképet és a településképet is jelentős mértékben átalakítják. 

 

A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai 

flóratartományának Eupannonicum flóravidékében elhelyezkedő Crisicum (Tiszántúl), 

illetőleg a Duna–Tisza köze (Praematricum) flórajárásba sorolható (Pócs 1981). Az 

elsősorban a növényzet sajátosságai alapján kialakított vegetációs kistájak rendszere (Molnár 

et al. 2009) alapján a vizsgálati terület a Maros-ártér és a Tisza-völgy, illetőleg a Tápió-Sajó 
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hordalékkúp-síkság kistájban helyezkedik el. Az ország klímazóna térképe alapján a terület 

klimatikusan az erdőssztyeppek övébe esik (Borhidi 1960). Potenciális vegetációját az ártéri 

ligeterdők és mocsarak alkotnák (Zólyomi 1981). 

A mozaikos szerkezetű terület nagyrészt a zagyva töltések közötti hullámterében terül el, 

melyből  a terület  speciális helyzete fakad. A töltések között helyenként fellelhető puhafás és 

keményfás ligetek és kisebb kiterjedésű ártéri kaszálók képezik  a terület fő értékeit. A 

speciális hullámtéri jellegű helyzetéből adódóan sajátos gazdálkodási módok alakultak ki és 

terjedtek el, melyek hozzájárultak az élővilág sokszínűségének kialakulásához és 

fennmaradásához. A hullámtérben az alsó szinteken nagy kiterjedésben vannak jelen olyan 

nyílt élőhelyek, amelyek az áradások után  a lassan visszahúzódó víz hatására mocsár – 

magasságos jellegűek, később legeltetik őket. Ugyancsak előfordulnak mocsárrétek, olyan 

értékes fajokkal, mint a jelentős állományokkal rendelkező réti iszalag (Clematis integrifolia), 

vagy  a szórványos előfordulású korcs nőszirom (Iris spuria). A puhafaligetekben szürke nyár 

(Populus x canescens), fekete nyár (Populus nigra), fehér fűz (Salix alba) jellemzően a 

lombkorona szintben, a cserjeszintben gyakoriak az idegenhonos fajok amerikai kőris ( 

Fraxinus pennsylvanica), gyalogakác (Amorpha fruticosa). A Zagyva medre részben ásott, 

partján spontán puhafás elegyes fasorok gyakoriak.  

 

 

4.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 

A külterületen az építési munkálatokkal érintett részén a faállomány részleges letermelése 

szükséges, jellemzően a töltés környezetében található felvonulási és építési területeken. Ahol 

lehetséges és a faállomány is indokolja, ott javasolt a természetközeli vízpartra jellemző, jó 

állapotú növényzet megőrzése. Az építési munkálatok befejezésével a mentett oldalon a 

növények pótlása, illetve az új növények telepítése az ökológiai igényeknek megfelelő, 

vízpartra jellemző, honos faállományokkal javasolt. 

 

 

4.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

 

A tervezéssel érintett terület az országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó része, a 

tájképvédelmi terület övezetének része, valamint természeti terület részét képezi. 

A módosítással érintett terület szomszédos az Alsó – Zagyva hullámtere kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területtel (HUHN20089) , az Újszász – jászboldogházi gyepek kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területtel (HUHN20081), a Jászság, különleges 

madárvédelmi területtel (HUHN 10005), valamint „ az éghajlat és környezet szempontjából 

előnyös mezőgazdasági gyakorlatra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, 

valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről” szóló 

10/2015. (III.13.) FVM rendelet alapján az állandó gyepterületekkel egyaránt. 

A Zagyva jobb és bal parti védvonalak fejlesztéséhez Natura 2000 hatásbecslés készült, 

melyet a BIOAQUA PRO Kft. készített 2016-ban. 

A kivitelezés alatt , valamint az építési munkálatok befejezése után biztosítani kell a védett 

területek megőrzését. 
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A tervezett módosítással érintett területen a Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság adatbázisa 

alapján az alábbi védett fajok állományáról van információ: 

védett hosszúcsápú szalmacincér (Calamobius filum), pannon hólyaghúzó (Mylabris 

pannonica), kardoslepke (Iplichides podalirius), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), kis őrgébics 

(Lanius minor) , valamint fokozottan védett gólya (Ciconia nigra) és vörös gém (Ardea 

purpurea) előfordulási, továbbá védett búbosbanka (Upupa epops) , tövisszúró gébics (Lanius 

collurio), valamint fokozottan védett szalakóta (Coracias garrulus), parlagi sas (Aquila 

heliaca) szaporodási helyéről és ezen felül védett réti iszalag (Clematis integrifolia). 

 

4.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat 

 

A tervezéssel érintett terület a tájképvédelmi terület övezetének része. 

 
 kivágat a MTrT 3.4. sz. mellékletéből 

 

Vonatkozó előírásokat a MvM rendelet 

4.§-a tartalmazza. 

Jelen tervmódosítás beépítésre szánt 

területet nem jelöl az övezet területén. 

A vízgazdálkodási területek kijelölése 

a tervezett töltés indokolja. Bányászati 

tevékenység a településen nem folyik. 

Jelen módosítás megfelel az 

előírásnak. 

 

 

A tervezett árvízvédelmi fővédvonal, mint nyomvonalas, a tájképet befolyásoló elem jelenik 

meg. A töltés magassági és szélességi értelemben változik, és helyhez kötöttsége révén  nem 

megvalósítható. 

A tájbaillesztés érdekében ahol lehetséges javasolt a jó állapotú , természetközeli vízpartra 

jellemző őshonos növényzet megtartása. A mentett oldalon javasolt ahol lehetséges a 

növények pótlása, illetve az új növények telepítése az ökológiai igényeknek megfelelő, 

vízpartra jellemző, honos faállományokkal. 
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4.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

 

 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 
 

Területfelhasználás 

Hatályos településszerkezeti terv 

szerint 
Új településszerkezeti terv szerinti 

terület 
Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
terület 

Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
falusias lakóterület 149,7914 2,4 359,4994 148,7814 2,4 357,0753 

kisvárosias lakóterület 24,2664 1,2 29,1197 23,2764 1,2 27,9317 
településközpont 

vegyes terület 
7,0791 0,5 3,5395 7,0591 0,5 3,5295 

kereskedelmi, szolg. 

gazdasági      terület 
13,1161 0,4 5,2464 13,1161 0,4 5,2464 

ipari gazdasági terület 6,8856 0,2 1,3771 6,8856 0,2 1,3771 
Különleges – 

vízgazdálkodási 

(gátőrház) terület 
2,1704 1,5 3,2556 2,0634 1,5 3,0951 

Különleges –

mezőgazdasági üzemi 

terület 
33,2935 0,7 23,3055 33,2935 0,7 23,3055 

Különleges  -

szennyvíztisztító terület 
0,6390 1,5 0,9585 0,6390 1,5 0,9585 

Különleges- vízmű 

terület 
0,2377 1,5 0,3557 0,2377 1,5 0,3557 

Különleges – vásártér 

terület 
2,2706 1,5 3,4059 2,2706 1,5 3,4059 

Különleges - temető 

terület 
9,6600 1,5 14,49 9,6600 1,5 14,49 

Különleges - sportolási 

célú terület 
1,5246 1,5 2,2869 1,5246 1,5 2,2869 

Különleges – megújuló 

energiahaszn. terület 
1,4481 3,2 4,6339 1,4481 3,2 4,6339 

Különleges 

nyersanyag-kitermelés 

(bánya), nyersanyag-

feldolgozás céljára 

szolgáló terület 

19,4397 0,2 3,8879 19,4397 0,2 3,8879 

Közúti közlekedési 

terület 
11,68 0,5 5,84 11,68 0,5 5,84 

Közúti közlekedési 

terület 
103,4312 0,6 62,0587 103,4312 0,6 62,0587 

Közúti kötöttpályás 

közlekedési terület 
13,6946 0,6 8,2168 13,6946 0,6 8,2168 

Zöldterület 1,8944 6 11,3664 1,8944 6 11,3664 
Védelmi erdőterület 60,1578 9 541,4202 44,8712 9 403,84 

Gazdasági erdőterület 2,0730 9 18,657 2,0730 9 18,657 
Általános 

mezőgazdasági terület 
2627,9064 3,7 9723,2537 2618,0664 3,7 9686,8457 

Vízgazdálkodási terület 78,4716 7 549,3012 105,7257 7 740,0799 
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Területfelhasználás 

Hatályos településszerkezeti terv 

szerint 
Új településszerkezeti terv szerinti 

terület 
Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
terület 

Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 

       

ÖSSZESEN 3171,1312  11375,48 3171,1312  11 388,49 

 

 

Zagyvarékas teljes közigazgatási területének jelenleg hatályos TSZT szerinti biológiai 

aktivitásértéke: 11375,48 

 

 

Zagyvarékas teljes közigazgatási területének új TSZT szerinti biológiai 

aktivitásértéke:11388,49 

 

 

A jelenleg hatályos TSZT-hez képest a tervezett területfelhasználási változással a 

biológai aktivitásérték nagyobb (11 375,48<11 388,49) tehát a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a jelenleg hatályos TSZT-hez képest teljesül.” 

 

 

 

4.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

 

 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

 

A belterületi szakaszon az építési munkálatok befejezését követően javasolt az érintett 

felvonulási területek és a fennmaradó zöldfelületek rendezése. A töltésnek és a környezetének 

elsősorban az árvízvédelmi szempontoknak kell megfelelnie, a terület a nagyvízi meder részét 

képezi, ennek megfelelően fásszárú növényzet telepítése korlátozott ezen a területen. 

Azonban ahol a mentett oldalon elegendő szabad zöldfelület áll rendelkezésre 

növénytelepítéshez, ott javasolt honos, vízpartra jellemző növényfajok választása.  

 

4.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a belterületi zöldfelületi rendszert. 

 

4.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a belterületi zöldfelületi rendszert. 

Javasolt amennyiben lehetséges a mentett oldalon növény telepítés. 
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5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

 

5.1. Közúti hálózat kapcsolatok 

 
 

 

Zagyvarékas község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhely észak-nyugati 

szomszédságában, Szolnoktól mintegy 16 km-re található. A település közúti hálózati 

kapcsolatát a 32. számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút dél-kelet – észak-nyugat 

irányban, a 32135. jelű Zagyvarékas bekötőút és a 31331. jelű Zagyvarékas állomáshoz 

vezető út képezi. Az összekötő út és a vasútállomáshoz vezető út a 32. sz. másodrendű 

főúthoz csatlakozik, amely Zagyvarékas országos közúthálózatba való csatlakozását 

biztosítja. 

 

Zagyvarékas és környezete 

 
Forrás: Google Maps 

 
 

 
Közúti közlekedés: 

 

Az országos közutak hálózata: 

Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a települést: 

A 32. számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút biztosítja a település közúti hálózatba való 

becsatlakozását. Zagyvarékas az országos főutat a 60+830 km szelvény és a 65+520 km 

szelvény között érinti. A 32. számú másodrendű főút ezen szakaszán észak-nyugat – dél-kelet 
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irányú tájolású, nyomvonala jellemzően egyenes, Zagyvarékas külterületi részén halad. A 32. 

számú másodrendű főút burkolatának szélessége: 7,00 méter. 

A 32135. jelű Zagyvarékas bekötő út Újszász város közigazgatási területén a 32. számú 

másodrendű főút 58+290 km szelvényéből ágazik ki és az 1+600 km szelvényben éri el 

Zagyvarékas határát. A 2+840 km szelvény és a 4+865 km szelvények között a település 

belterületén halad, majd a 6+509 km végszelvényben csatlakozik a 32. számú másodrendű 

főút 63+160 km szelvényében lévő körforgalomhoz. A bekötőút belterületi szakaszán a 

beépítés jellemzően 18,00 m és 22,50 m között változik. A 32135. jelű bekötőút burkolatának 

szélessége 6,00 méter. 

A 31331. jelű Zagyvarékas állomáshoz vezető út a 32. számú másodrendű főút 63+160 km 

szelvényében lévő körfogalomból csatlakozik ki és a 0+911 km szelvényben lévő 

buszfordulóban ér véget. A vasútállomáshoz vezető út végig belterületen halad jellemzően 

30,50 m beépítési szélességgel. A 31331. jelű bekötőút burkolatának szélessége 6,00 méter. 
 

 

 

5.3. Belső úthálózat 

 

A község belterületén a Fekete Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca, mint gyűjtő út hivatott a 

lakó utak közúti forgalmát az országos úthálózatba bevezetni. Szabályozás szélességük szerint 

az Akácfa utca, Nagyváradi utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Damjanich János 

utca, Egység utca, Alkotmány utca és Pozsonyi utca tartoznak még a gyűjtőutak közé, viszont 

ezen utcák kiépítettségük és forgalmuk tekintetében nem szükségszerűen gyűjtőúti feladatot 

látnak el. A gyűjtőutak beépítési szélességük 16,00 m – 22,00 m között változik. A többi, 

helyi Önkormányzat kezelésében lévő utak lakó utak kategóriájába sorolhatóak, jellemzően 

12,00 m – 16,00 m beépítési szélességgel. 

A település belterületének további útjai kiszolgáló út kategóriába tartoznak. A 

tervmódosítással érintett, a kisvárosias lakóterület részét képező, megosztás után 22/3 hrsz-ú 

földrészlet, mely korábban közterületként a Hajó utca része volt, a árvízvédelmi töltéshez 

került átsorolásra. A visszamaradó Hajó utca közterület továbbra is kiszolgálóút, szerepköre, 

besorolása nem változik. 

 

5.4. Közösségi közlekedés 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a közösségi közlekedést. 

 

 

5.5. Kerékpáros közlekedés 

 

A belterületi töltésszakaszon gyalog és kerékpárút kerül kialakításra térkővel fedetten, mely  a 

biztonságos  kerékpáros közlekedést szolgálja. 

 

 

5.6. Főbb gyalogos közlekedés 

 

A belterületi töltésszakaszon gyalog és kerékpárút kerül kialakításra térkővel fedetten, mely  a 

biztonságos  gyalogos közlekedést szolgálja. 

 

 

5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
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Jelen településrendezési eszköz módosítás nem érinti a gépjármű elhelyezést, parkolást. 

 

 

Előírások a tervezéssel érintett területekre vonatkozóan: 

 

 

Új építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem rendszeres 

közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell. 

 

 

A közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 

42/A§-a értelmében külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, 

autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, 

rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, 

kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút 

területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

 

A településrendezési terv módosítás megvalósításakor a munkálatok során az érintett 

építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a 

tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat 

állandóan hozzáférhetően kell tartani , azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem 

szabad az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet 72.§ (8) 

bekezdése alapján. 

 

 

 

 

 

 

6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 

 

6. 1. Víziközművek 

 

A töltésfejlesztések célja a Tisza-völgy árvízi biztonságának, árvizek kártételei elleni 

védekezés feltételeinek javítása. 

A vízjogi létesítési engedélyekkel rendelkező tervezett fejlesztések a 2019-2021. évek 

folyamán megvalósultak. 

A fejlesztéseket a tervezés során 3 részre bontották, ezért 3 vízjogi létesítési engedély is került 

kiadásra. 

 

 

1. Töltésfejlesztés Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm szelvények között 

(Zagyvarékas jobb parti töltés) 

 

Vízjogi létesítési engedély iktatószáma: 36600/41/2019.ált. 

Vízikönyvi száma: Zagyva/2046 

Vízjogi létesítési engedély kiadásának dátuma: 2019. 01. 25. 

A vízjogi engedély 2021. december 31-ig hatályos. 
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Engedélyköteles vízilétesítmények elhelyezkedése:  

- Zagyvarékas és Szolnok települések, Zagyva folyó jobb parti védvonal 12+100 – 14+616 

tkm szelvények közt, 10.02. számú árvízvédelmi szakasz. 

- Szolnok-Újszász-szórói árvízvédelmi szakasz 

Vízilétesítmények célja: A Tisza-völgy árvízi biztonságának, árvizek kártételei elleni 

védekezés feltételeinek javítása. 

A projekt keretében töltésfejlesztés valósult meg a Zagyva folyó jobb parti védvonal 12+100 

– 14+616 tkm szelvények közt, a meglevő töltés nyomvonalán. 

 

Töltésfejlesztés 

 

Mértékadó árvízszintek 

A tervezési szakaszon a magassági biztonság: 1,0 m. 

A tervezett töltésszakaszok jellemző pontjain az alábbi mértékadó árvízszintek adódnak: 

 

 

 
 

Vízszintes és magassági vonalvezetés: 

A töltésfejlesztés a töltésszakasz teljes hosszán a meglévő töltés nyomvonalán történt. A 

nyomvonal tervezésénél a fő szempont az volt, hogy a vízoldali rézsű legalább 1 méteres 

vastagságban letakarásra kerüljön. A tervezési tengely a jelenlegi tengelyvonalhoz képest a 

vízoldal irányába tolódik 0-10 m-rel. 

 

Keresztszelvényi kialakítás: 

- koronaszélessége 4,0 m 

- rézsűhajlása 1:3 

- a 10,0 m széles védősáv esése 5% 

A töltéskorona 3,0 m széles új burkolatot kapott 20 cm vastag mechanikai stabilizációval. 

A 12+500-14+616 tkm szelvények között a mentett oldali padkában drénszivárgó épült, 

melyek vize részben a belvízcsatornába, részben mentett oldali lábban került kivezetésre. A 

12+900 és 14+616 tkm közötti szakaszon új szivárgó árok épült, melybe a drénszivárgó vizét 

vezették be. A meglévő kivezető csöveket 1 m távolságig visszabontották és az új kivezető 

csöveket a mentett oldali fenntartási sáv alatt építették be. 
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Fejlesztések átnézeti helyszínrajza 

(Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm szelvények között - Zagyvarékas jobb parti töltés) 

 

Fejlesztéssel érintett műtárgyak 

 

A fejlesztéssel érintett műtárgyak: 

• 12+423 tkm: Határmenti szivattyútelep (diesel), melynek 800 mm-es átmérőjű 

nyomócsöve (magas vezetésű) keresztezi a töltést. A szivattyútelep felújításra került, 

új nyomócső keresztezés építésével. 

• 12+442 tkm: Határmenti zsilip (2 db x 01,20 m nyílás), új műtárgy épült. 

• 12+870 tkm: Jegyzőéri zsilip, üzemen kívüli műtárgy, korábban kiinjektálták. 

Elbontásra került. 

 

Határmenti szivattyútelep rekonstrukciója 

A 12+423 tkm szelvényben található Határmenti szivattyútelep rekonstrukciója, átépítése a 

töltést keresztező nyomócső mértékadó árvízszinthez igazodó átépítésével és az elektromos 

üzemre történő átépítésével, illetve névleges szivattyúkapacitás bővítésével történt meg. 

A meglévő 2 db Agrofil 500 D típusú szivattyú átépítése megtörtént, a motorok, tengelyek, 

járókerék, vezető lapát, szívótölcsér, tengelyvédő hüvelyek, csapágyak és talpcsapágyházák 

cseréjével. A meglévő nyomócső az épület előtti tolózáraktól kezdve elbontásra került, és a 

két szivattyúhoz két új DN600-as nyomócsővezeték épült a vízoldali aknáig, új tolózárakkal. 

A töltés vízoldali koronaélében szerelvényakna épült, melyben tolózár és légtelenítő szelep 

került elhelyezésre. A nyomócső a vízoldali töltéslábnál kialakított, monolit vasbeton 

csillapító medencében éri el az alvízi medret. A kitorkolló fejre végcsappantyú került 

felszerelésre. 

A szívóaknában a meglévő kézi mozgatású gereb elbontásra került, és új ÖG típusú gépi 

gereb került beépítésre, mely az uszadékot szállítószalaggal juttatja ki a szívóakna mellé 
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tervezett uszadékgyűjtő aknába. Az uszadék felrakását szállító járműre ferde szállítószalag 

segíti, mely lehetővé teszi a közvetlen felrakodást pótkocsira. 

A szivattyútelep épületét érintő felújítási munkák megkezdése előtt, a szívóakna 

betonszerkezetének vizsgálatát elvégezték. 

 

Határmenti zsilip 

A műtárgy állapota mára erősen leromlott, a műtárgy szelvényében a töltés magassági hiánya 

208 cm. A tervezett új műtárgy a meglévővel azonos szelvényben (12+497 tkm) épült, 

szerkezeti kialakítása a vízépítésben hagyományosan alkalmazott töltéstestbe épített monolit 

vasbeton szerkezetű, mentett és vízoldali aknával ellátott zsilip. 

A műtárgy szerkezetileg 5 fő egységre tagolódik a vízoldali és mentett oldali aknára, az 

összekötő csőtagra, illetve a vízoldali és mentett oldali csőtagra. A műtárgy víz- és mentett 

oldali aknáinak zsilipnyílásai 1,6x1,6m méretűek, melyek zárását csavarorsós működtetésű 

síktáblák biztosítják. Az aknákon belül kerültek kialakításra az ideiglenes elzárások is, melyek 

a síktáblás főelzárások mellett biztosítják az előírt kétoldali kettős elzárás lehetőségét. A 

csőtagok négyszög szelvényű 1,6x1,6m belméretű monolit vasbetonszerkezetek, 

falvastagságuk 30 cm. Műtárgy fenékszint: 83,20 mBf. 

A műtárgy szelvényében két tagból álló fekvő vízmérce létesült a vízoldalon. Az alsó tag a 

burkolt utófenék 1:1,5 rézsűjébe simul, a második tag az 1:3 hajlású töltéstest vízoldali 

rézsűjén fekszik. 

 

Rámpa 

A fenntartási sávok megközelítésére keresztrámpa épült a 12+095 és 13+190 tkm 

szelvényekben, illetve további rámpák épültek a Határmenti zsilip környezetében, a 12+490 

és 12+505 tkm szelvényekben. 

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció 

tartalmazza. 

 

 

2. Töltésfejlesztés Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm szelvények között 

(Zagyvarékas belterület) 

 

Vízjogi létesítési engedély iktatószáma: 36600/1919/2019.ált. 

Vízikönyvi száma: Zagyva/2052 

Vízjogi létesítési engedély kiadásának dátuma: 2019. 06. 05. 

A vízjogi engedély 2022. május 31-ig hatályos. 

 

Engedélyköteles vízilétesítmények elhelyezkedése:  

- Zagyvarékas település (belterület), Zagyva folyó jobb parti védvonal 17+466 - 20+300 

tkm szelvények közt, 10.02. számú árvízvédelmi szakasz  

- Szolnok-Újszász-szórói árvízvédelmi szakasz 

 

Vízilétesítmények célja: A Tisza-völgy árvízi biztonságának, árvizek kártételei elleni 

védekezés feltételeinek javítása. 

A tervezett projekt keretében töltésfejlesztés valósult meg a Zagyva folyó jobb parti védvonal 

17+466 - 20+300 tkm szelvények közt a meglévő töltés nyomvonalán. 

 

Töltésfejlesztés 

 

Mértékadó árvízszintek 
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A tervezési szakaszon a magassági biztonság: 0,5 m. 

A tervezett töltésszakaszok jellemző pontjain az alábbi mértékadó árvízszintek adódnak: 

 

 
 

Vízszintes és magassági vonalvezetés: 

A töltésfejlesztés a töltésszakasz teljes hosszán a meglévő töltés nyomvonalán történt. A 

fejlesztéshez szükséges terület a töltésszakasz nagyobb részén nem áll rendelkezésre, a 

folyómeder és a belterületi ingatlanok közelsége miatt, így a MÁSZ+0,50 m-es felső szinttel 

vasbeton résfal és vasbeton parapetfal összetett szerkezet kiépítését terveztük. 

A jelenlegi földtöltés megmarad, azokat a szakaszokat kivéve, ahol a töltés tengelyének 

jellemzően a vízoldal felé történő eltolására van szükség. 

 

Keresztszelvényi kialakítás: 

A tervezett összetett szerkezetű vasbeton parapetfal és vasbeton résfal mentett oldalán 

tervezett, tengelyben MÁSZ-0,89 m koronaszintű, nyers földmű szélessége ~5,0 m, mely a 

mentett oldal felé 4 %-os eséssel került kialakításra. Erre került a szerkezeti kialakításától 

függően 44-46 cm összvastagságú szilárd burkolatú pályaszerkezet, mely 3,50 m szélességű, 

mentett oldali 0,5 m-es földpadkával kialakított. 

A tervezett földmű rézsűhajlása a mentett és vízoldalon 1:2-1:3 között változik. A mentett 

oldali töltéslábtól 5%-os eséssel, 4,0 m szélességű fenntartási sáv került kialakításra, mely 

helyenként kisajátítással járt. Egyes szakaszokon (18+270-18+500 tkm) a tervezett minimális 

szélességű fenntartási sáv kialakítására nincs mód. 

A védmű mentett oldalán (töltéskorona, rézsű, fenntartási sáv) keletkező csapadékvizek 

összegyűjtése és elvezetése céljából a mentett oldalon vízelvezető árok is kialakításra került, 

közvetlenül a mentett oldali sáv mellett, illetve ahol az nincs, ott a töltéslábnál. Egyes 

szakaszokon a terepviszonyok miatt, nyílt árok kialakítása helyett, mély vezetésű zárt csatorna 

kiépítése is szükséges. 

A földmű vízoldalán tervezett 30 cm széles, 2,0 m magas vasbeton parapetfal teteje 

MÁSZ+0,5 m-en, a szilárd burkolat fölött min. 0,8 m-en helyezkedik el. A MÁSZ-2,1 m-en 

kialakított 5,0 m szélességű lavirsíkról került lemélyítésre a tervezett 40 cm szélességű, 3,0-

4,0 m mélységű vasbeton résfal, melyet a lavirsík fölött 60 cm magas, 50 cm széles vasbeton 

fejgerenda fog össze, illetve e fejgerendával együtt vasalva, a gerendára „ültetve" épült a 2,0 

m magas vasbeton parapetfal. A parapetfal felülete látszóbeton (látványbeton) kialakítású, 

melynek tetejére előregyártott vasbeton fedlap került. 

A töltéskorona 3,5 m szélességű burkolattal került kialakításra, a kapcsolódó rámpákon 3,0 m 

széles burkolt út létesült. 

 

Keresztező műtárgyak 

A tervezési szakaszon az alábbi műtárgyak, illetve közműkeresztezések találhatók: 

• 17+473 tkm: csapadékvíz átvezetés (300 mm-es átmérőjű, magas vezetésű nyomócső), 

átépítése tervezett 

• 17+480 tkm: Zámbori zsilip (1 db x 00,60 m nyílás), átépítése tervezett 

• 18+156 tkm: csapadékvíz bevezetés (00,20 m, mély vezetésű), elbontása tervezett 

• 18+240 tkm: szennyvíz átvezetés (00,20 m, mélyvezetésű), elbontása tervezett 

• 18+395 tkm: csapadékvíz átvezetés (00,20 m, mély vezetésű), elbontása tervezett 



ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

55 

• 19+832 tkm: csapadékvíz átemelő (200 mm-es átmérőjű, magas vezetésű nyomócső), 

átépítése tervezett 

• 19+837 tkm: Pinczi zsilip (1 db x 00,60 m nyílás), átépítése tervezett 

 

A töltésfejlesztés miatt a felsorolt műtárgyak árvízvédelmi előírások szerinti átépítése 

szükséges volt. 

 

 
Fejlesztések átnézeti helyszínrajza  

(Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm szelvények között - Zagyvarékas belterület) 

 

Zámbori zsilip és Pinczi zsilip 

A zsilipek feladata a Zagyvarékas településen összegyülekező csapadékvizek átvezetése az 

árvízvédelmi védvonalon a befogadóba, a Zagyva folyóba. 

A műtárgy környezetében az árvízvédelmi töltés magassági hiánya az előírt MÁSZ + 0,5 m-

hez képest ~1,2, illetve 1,1 m, ezért a műtárgynak és környezetének teljes átépítése szükséges. 

A jelenlegi műtárgy csak vízoldali elzárást biztosít, így a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően, új mentett oldali aknát kellett építeni fő-, és ideiglenes elzárással. A mentett 

oldali előfej elbontásra került, új mentett oldali akna épült, mely helyet biztosít a síktáblás 

főelzárásnak, és az ideiglenes elzárás hornyainak. Az új aknába rugalmas kapcsolattal köt be a 

meglévő vasbeton cső. A meglévő előfenék részben elbontásra került, és új betonba rakott 

terméskő burkolat épült, mely lezáró foggal kapcsolódik a meglévő burkolathoz. A vízoldali 

utófenék is újjáépült, így a meglévő repedezett betonlemez burkolatot el kellett bontani és új 

vasbeton burkolatú utófenék épült, lezáró foggal. Az utófenékhez kapcsolódva, szárazon 

rakott kőburkolat biztosítja a medret. 

 

Ideiglenes csapadékvíz átemelők 
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Árvíz idején a belterületi csapadékvizek védvonalon történő átvezetését 3 db tervezett 

ideiglenes csapadékvíz átemelő biztosítja. Ez részben a már meglévő csapadékvíz átemelők 

újjá, illetve átépítését (2 db), részben pedig egy új ideiglenes szivattyúállás (1 db) kiépítését 

jelenti. 

A Zámbori és a Pinczi zsilipes műtárgyak melletti (17+471 és 19+842 tkm-ben lévő) 

csapadékvíz átvezetések kerültek átépítésre. Mindkét esetben új szerelvényakna épült, mely 

helyet biztosít az elzáró szerelvénynek. A csövek a vízoldali rézsűben torkollanak ki, melynek 

végén csappantyú biztosítja a zárást. Az előregyártott vasbeton kitorkolló fej környezetében a 

rézsűt kőszórás biztosítja. A két műtárgyhoz kapcsolódó, és átépítésre került csapadékvíz 

átemelők terveit a zsilipes műtárgyak általános tervei tartalmazzák. 

 

A 19+270 tkm szelvényben került kiépítésre egy új ideiglenes szivattyúállás, mely egy 

gyűjtőátemelőakna kiépítését, és az ahhoz kapcsolódó burkolt (stabilizált) terület kialakítását 

jelenti. A tervezett szivattyúállás a részletes helyszínrajzon került ábrázolásra. 

 

Mentett oldali vízelvezetés 

A védmű mentett oldalán vízelvezető árok is kialakításra került, közvetlenül a mentett oldali 

sáv mellett, illetve a töltéslábnál. A vízelvezető árkok két szakaszon, a 17+480-18+500 és a 

19+740-20+300 tkm között, közvetlenül a Zámbori, illetve a Pinczi zsilipes műtárgyakhoz, 

míg a köztes szakaszon, a 18+660-19+620 tkm között, egy a 19+270 tkm környezetében 

tervezett gyűjtőaknához vezetik a vizeket. A tervezett töltés menti vízelvezetés nagyrészt nyílt 

szelvényű burkolatlan földmedrű árokban történik, de egyes részeken az árok burkolása, 

illetve lefedése volt szükséges, míg egy ~460 m hosszú szakaszon mély vezetésű csatornacső 

(tisztítóaknákkal, víznyelőkkel) épült ki a nyílt árok helyett. 

 

Partbiztosítás 

A fejlesztéshez kapcsolódóan, a Zagyva jobb part 19+600-20+300 tkm között a töltéssel 

közvetlenül határos mederben partbiztosítás kiépítésére volt szükség. Ez 50 cm vastag 

kőszórás burkolat kialakítását jelenti a folyó jobb parti mederrézsűjén, amely ~3,7 m3/fm 

kőmennyiséget jelent. A geotextília terítésen elhelyezett vízépítési terméskőből tervezett 

burkolat a védett mederrézsű alsó és felső részén 0,5-1,5 m-es vízszintes szakaszokkal 

biztosított. 

 

Rámpa 

A tervezési szakaszon a meglévő rámpákat a fejlesztett szelvényhez igazították úgy, hogy 

szélességük minimum 4,0 m, hosszesésük ~1:10-es legyen. A rámpák rézsűje min. 1:2-es 

hajlással (füvesítéssel) kialakított, a fenntartás elősegítése miatt. A rámpák útfelületét a 

töltéskoronán lévővel azonos burkolattal látták el. Ahol a kapcsolódó útszakasz nem 

rendelkezett szilárd burkolattal, sárrázó burkolattal (betonba rakott terméskő) is ellátták a 

rámpát. 

A tervezési szakaszon az alábbi szelvényekben (tervezési) van kiépített rámpa:  

17+470 tkm: mentett oldali, merőleges rámpa 

17+933 tkm: mentett oldali merőleges és vízoldali bajusz rámpa (felfelé álló) 

18+178 tkm: mentett oldali merőleges rámpa (elbontásra kerül) 

18+525 tkm: mentett oldali, bajusz rámpa 

18+680 tkm: mentett oldali, merőleges rámpa 

18+891 tkm: mentett oldali, merőleges rámpa 

18+892 tkm: vízoldali, bajusz rámpa (felfelé álló) 

19+443 tkm: mentett és vízoldali, merőleges rámpa (keresztrámpa) 

19+593 tkm: mentett oldali, merőleges rámpa (elbontásra kerül) 
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19+777 tkm: mentett oldali, bajusz rámpa (lefelé álló) 

19+830 tkm: mentett oldali, merőleges rámpa 

20+219 tkm: mentett oldali, merőleges rámpa 

A 18+178 és 19+593 tkm szelvényekben lévő mentett oldali rámpák a fejlesztés során 

elbontásra kerültek. 

 

Kulisszanyílások 

A tervezett árvízvédelmi parapetfalon kulisszanyílások létesültek az átjárás biztosítására. Az 

alábbi szelvényekben és szélességben került kialakításra kulisszanyílás: 

17+474 tkm: 1,0 m 

17+932 tkm: 14,0 m 

18+514 tkm: 19,0 m (közúti híd) 

18+891 tkm: 14,0 m 

19+443 tkm: 19,0 m 

19+841 tkm: 1,0 m 

A felsorolt szelvényekben épült kulisszanyílások árvízi zárását mobil árvízvédelmi fal elemek 

biztosítják, melynek keretszerkezete a parapetfal szerkezetébe, illetve ahhoz kapcsolódóan 

került kiépítésre. 

 

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció 

tartalmazza. 

 

 

3. Töltésfejlesztés Zagyvarékas térségében (Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm 

szelvények között) 

 

Vízjogi létesítési engedély iktatószáma: 36600/3752/2018.alt. 

Vízikönyvi száma: Zagyva/2044 

Vízjogi létesítési engedély kiadásának dátuma: 2018. 12. 14. 

A vízjogi engedély 2021. december 31-ig hatályos. 

 

Engedélyköteles vízilétesítmények elhelyezkedése:  

- Zagyvarékas, Szolnok települések, Zagyva folyó bal parti védvonal 12+840 - 18+174 tkm 

szelvények közt, 10.02. számú árvízvédelmi szakasz  

- Szolnok-Újszász-szórói árvízvédelmi szakasz 

Vízilétesítmények célja: A Tisza-völgy árvízi biztonságának, árvizek kártételei elleni 

védekezés feltételeinek javítása. 

A projekt keretében töltésfejlesztés valósult meg a Zagyva folyó bal parti védvonal 12+840 - 

18+174 tkm szelvények közt a meglévő töltés nyomvonalán. 

 

Töltésfejlesztés 

 

Mértékadó árvízszintek 

A tervezési szakaszon a magassági biztonság: 1,0 m. 

A tervezett töltésszakaszok jellemző pontjain az alábbi mértékadó árvízszintek adódnak: 
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Vízszintes és magassági vonalvezetés: 

A töltésfejlesztés a töltésszakasz teljes hosszán a meglévő töltés nyomvonalán történt. A 

nyomvonal tervezésénél a fő szempont az volt, hogy a vízoldali rézsű legalább 1 méteres 

vastagságban letakarásra kerüljön. A tervezési tengely a jelenlegi tengelyvonalhoz képest a 

vízoldal irányába tolódik 0-6 m-rel. 

 

Keresztszelvényi kialakítás: 

- koronaszélessége 4,0 m 

- rézsűhajlása 1:3 

- a 10,0 m széles védősáv esése 5% 

A töltéskorona 3,0 m széles új burkolatot kapott, 20 cm vastag mechanikai stabilizációval. A 

talpszivárgások megakadályozására a vízoldali töltéslábnál 1,0 m mélységű, 2,0 m szélességű 

agyagfog került kialakításra. 

 

Rámpa 

A töltésszakasz egy helyen keresztez, és két helyen érint önkormányzati kezelésű közutat. A 

keresztezési helyen (17+398 tkm szelvény) meglévő keresztrámpa található, mely átépítésre 

került. A 15+818 tkm szelvényben érintett közút esetében, a meglévő keresztrámpa átépítése 

biztosítja a közút elérését, a tervezési szakasz végén, pedig szintben csatlakozik a meglévő 

útkoronához. 

A közúti csatlakozást biztosító rámpák (15+818 tkm, 17+398 tkm szelvények) 

pályaszerkezete A2 forgalmi terhelésre került kiépítésre, 5 m szélességű útburkolattal, 8 m 

széles koronával a teljes hosszon. Az útburkolat - a sárrázás biztosítása érdekében - az üzemi 

úttól mért 50 m-es hosszban épült meg, a rámpa területén 5-10 m hosszban túlnyúlva. 

A többi rámpa a töltéskoronán épülő üzemi útéval azonos pályaszerkezetű (A1 forgalmi 

terhelés), 3 m szélességű útburkolattal, 4 m szélességű koronával épült. 

 

Fejlesztéssel érintett műtárgyak 

 

Nagyfenéki zsilip 

A 12+840 tkm szelvényben, a régi Nagyfeneki zsilip helyén (annak elbontásával), ahol most 

szivattyúzási hely található, egy új, szivattyúállással kiegészített zsilipes műtárgy építése 

történt meg, a kapcsolódó hullámtéri létesítményekkel együtt. 

A tervezett új műtárgy a 12+847 tkm szelvényben épült, szerkezeti kialakítása a vízépítésben 

hagyományosan alkalmazott töltéstestbe épített monolit vasbeton szerkezetű, mentett és 

vízoldali aknával ellátott csőzsilip. A műtárgy víz- és mentett oldali aknáinak zsilipnyílásai Ø 

1,0 m méretűek, melyek zárását csavarorsós működtetésű síktáblák biztosítják. Az aknákon 

belül kerültek kialakításra az ideiglenes elzárások is, melyek a síktáblás főelzárások mellett 

biztosítják az előírt kétoldali kettős elzárás lehetőségét. Árvizes időszakban a háttérvizek 

átemelését mobil szivattyúval kell biztosítani. A szivattyúk elhelyezésére a mentett oldalon 

8x3 m-es vasbeton lemez készült, melytől beépített DN 300 mm-es nyomócső vezet a 

vízoldali aknába. A csőátvezetés a töltéstesten keresztül történt, a mértékadó árvízszint felett. 
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Fejlesztések átnézeti helyszínrajza 

(Zagyvarékas térségében - Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között) 

 

Közös Határmenti zsilip és Régi Kenderéri zsilip 

A 13+874 tkm szelvényben lévő Közös-Határmenti zsilip, illetve a 17+727 tkm szelvényben 

lévő Régi Kenderéri zsilip, melyeket korábban üzemen kívül helyeztek (eltömedékeltek 

kiinjektáltak) a fejlesztés során elbontásra került. 

 

Új Kenderéri zsilip és szivattyúállás 

A 18+045 tkm-ben található új Kenderéri szivattyúállás elektromos üzemmé történő átépítése, 

a kapcsolódó elektromos hálózat fejlesztésével együtt valósult meg. 

A 18+064 tkm szelvényben található az Új Kenderéri zsilip árvízvédelmi előírások szerinti 

átépítése. A műtárgy vízoldali aknáját meg kellett magasítani, a töltésfejlesztést a meglévő 

aknához kellett igazítani. A fejlesztett töltés vízoldali koronaéle csatlakozik a vízoldali 

aknához. A műtárgy meglévő vízoldali kitorkolló fejét és mederburkolatát el kellett bontani, a 

vízoldali csőtagot meg kellett hosszabbítani. Az új kitorkolló fejet ~7,0 m-re a vízoldal felé 

eltolva kellett megépíteni. Az utófeneket 6,0 m hosszan 85,50 mBf. szintig sejtidomkő 

burkolattal kellett biztosítani, a kimosódások elkerülése érdekében a burkolatot beton fog 

zárja le. Az új utófenék csatlakozik a meglévő hullámtéri csatornához, csatlakozó felületeken 

a rézsűk rendezése valósult meg. 

 

Bogárzói zsilip 

A 19+746 tkm szelvényében lévő Bogárzói zsilip műtárgyak árvízvédelmi előírások szerinti 

átépítése történt meg. A tervezett új műtárgy a meglévővel azonos helyen épült, szerkezeti 

kialakítása a vízépítésben hagyományosan alkalmazott töltéstestbe épített monolit vasbeton 

szerkezetű, mentett és vízoldali aknával ellátott csőzsilip. A műtárgy víz- és mentett oldali 

aknáinak zsilipnyílásai Ø 80 cm méretűek, melyek zárását csavarorsós működtetésű síktáblák 

biztosítják. Az aknákon belül kerültek kialakításra az ideiglenes elzárások is, melyek a 

síktáblás főelzárások mellett biztosítják az előírt kétoldali kettős elzárás lehetőségét. 

 

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció 

tartalmazza. 

 

A Közép – Tisza – vidék Vízügyi Igazgatóság KP-02504-002/2022 adatszolgáltatása alapján 

az alábbi előírások, jogszabályok betartása kötelező: 
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Az árvízvédelmi fővédmű védősávon belüli területhasználatra vonatkozó jogszabályok: 

 

- 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények 

fenntartására vonatkozó feladatokról 

 

7.§ (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10 – 10 

méteres védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, 

amely  a talaj szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan 

megváltoztatná, annak elszennyeződését eredményezné. 

 

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet  a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

 

23.§ Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb 

vonalától mért 60 méteren,  a mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, 

munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve  a 

fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 

(a továbbiakban: igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő 

másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, 

szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. 

 

A vízgazdálkodási védősávon belüli kártalanítást az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 

- Étv 31.§ (5) bekezdése, amely szerint nem jár kártalanítás a természeti 

veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából 

elrendelt tilalom. 

- Ezzel párhuzamosan a Vgt. 24.§ (6) bekezdése , amely szerint a védősávban a kezelő 

hozzájárulásával helyezhető el épület. Ennek hiányában az elhelyezőt ért kárért.- ha törvény 

eltérően nem rendelkezik – kártalanítás nem jár. 

 

A Közép – Tisza – vidék Vízügyi Igazgatóság KP-01880-003/2022 véleménye alapján az 

alábbi előírások, jogszabályok betartása kötelező: 

 

- 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

- 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

- 2019/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín vizek védelméről 

- 6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM- FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről 

- 27/2004. (XII.25.) „ a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet 

- 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek területek használatáról, hasznosításáról , valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról. 
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- 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról. 

 

6.2. Energiaellátás 

 

Zagyvarékas villamos energiaellátását az Opus TITÁSZ Zrt biztosítja a saját tulajdonában 

lévő elosztó hálózaton keresztül. A terület két   22kV-os gerinchálózatról illetve egy cél 

22kV-os hálózatról kapja a villamos energiaellátást. A területet érinti egy 220kV-os és a 

750kV-os vezeték is.  

 

A területen 22kV-os szabadvezetékes hálózaton keresztül üzemelnek a fogyasztói 

transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok állomásokról a villamos 

energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes  elosztóhálózaton keresztül jut el a 

fogyasztókhoz.   Jelenleg már több fogyasztó kap földkábeles csatlakozást a szabadvezeték 

hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról közvetlenül. 

A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások. A településen 

mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület nincs. 

Több megszünt telephely is van, melyek transzformátor állomása illetve 22kVos-os hálózata 

elbontásra került.  

 

Külterület energiaellátása: 

- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja 

a külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 

 

A belterület közvilágítása már korábban  került korszerűsítésre, viszont jelenleg már a még 

energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem valósult meg a településen. 

Idegen tulajdonú hálózatról ellátott területek nincsenek. 

A fejlesztéssel érintett árvízvédelmi töltés belterületi szakaszán javasolt korszerű, LED-es 

közvilágítás megvalósítása. 

 

 

Védőtávolságok:  

 

 20/04 transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 

 0,4 kV-os csupasz szabadvezeték      kül- és belterületen 1 m 

 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték     kül- és belterületen 0,5 m 

 0,4 kV-os földkábel   kül- és belterületen 1,0 m 

 

Tilalmak a biztonsági övezetben 

 

0,4 –20-220kV-os földfeletti vezeték és 20/0, 4kV-os transzformátor állomás esetén  

 

Tilos: 

 

oszlop, torony, önálló tartószerkezet, állványzat elhelyezése 

benzin, gáz, olajtartály elhelyezése 

4 m-nél magasabb növényi kultúra, gémeskút, sorompó telepítése 

magasles, lőtér létesítése 
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nem éghető anyag 2m-nél magasabb depóniában (siló, víztartály, építőanyag, termény… stb.) 

tárolása 

tűz- és robbanásveszélyes anyag (nád, tűzifa, …stb.) tárolása 

tűz- és robbanásveszélyes anyagok égetése. 

 

0,4 – 20kV-os földben elhelyezett vezeték esetén  

 

Tilos: 

 

bármilyen végleges épületet, építményt, berendezést (az alapozást is) oly módon elhelyezni, 

hogy a biztonságos üzemelést, üzemzavar elhárítást akadályozza. 

Ideiglenes épületet, építményt, berendezést előzetes hozzájárulás nélkül létesíteni.  

Olyan tevékenység végzése, mely a föld alatti vezeték folyamatos és biztonságos üzemét 

veszélyezteti, (savas, lúgos anyagok földre öntése) 

Fokozottan tűz – és robbanásveszélyes anyag tárolása, égetése 

Talajba ágyazott műtárgy, oszlop stb. ásás nélküli kibontása 

 

Korlátozások biztonsági övezetben 

 

0,4 – 20 – 220 kV-os föld feletti vezeték esetén 

 

épületre szerelt antenna csak külön előírások betartásával létesíthető 

épületek teraszain, erkélyein korlátozással feszíthető ki zsinór (ruhaszárító)  

Munkavégzés csak meghatározott feltételek mellett végezhető 

Külön előírás szerint létesíthető fémszerkezet, fém szőlőkordon, fémkerítés, fém 

öntözőberendezés 

Korlátozott a mezőgazdasági öntözés, a fa és növényzet telepítése 

Épületek, építmények csak az üzembentartó külön engedélye, szabványok betartása mellet 

létesíthető 

 

0,4 – 20kV-os földben elhelyezett vezeték esetén 

 

talajszint illetve burkolatot megbontó, vagy a talaj alá hatoló tevékenység csak az üzemeltető 

hozzájárulásával végezhető. 

 

A felsorolások nem teljesek, csak azok a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmak és 

korlátozások kerültek be, melyek az épített környezettel, illetve a terület hasznosításával 

összefüggésben vannak 

 

A település rendezési tervének megvalósításakor a meglévő vezetékekre, 

transzformátorállomásokra  a villamosművek biztonsági övezetéről szóló hatályos 

rendelet előírásai betartandók! 

 

 

Gázellátás 

 

A tervezéssel érintett területen jelenleg vezetékes gázellátás nincs és  a későbbiekben sem 

tervezett. 
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6.3. Hírközlés 

 

 

 

Jelen településrendezési terv módosítás nem érintett hírközléssel. A tervezéssel érintett terület 

mobil telefon és  mobil internet révén ellátott. 

 

 

6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energia gazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

 

   Jelen tervmódosítás szempontjából nem releváns. 

 

 

7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 

 

Jelen településrendezési eszköz módosítás a Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság működési területén” projekthez kapcsolódóan készül és a „Zagyva jobb 

és bal parti védvonalak fejlesztése Zagyvarékas térségében” című védvonalra vonatkozóan 

módosítja  a hatályos településrendezési eszközöket. 

 

A tervezett beruházással kapcsolatban 2018-ban, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti 

előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, amely során kiadott határozat (iktatószáma: JN-

07/61/00110-09/2018) szerint  a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány 

köteles. 

 

 

Jellemző talajvízszint 

 

A térségben a talajvízszint 130 és 420 m között ingadozik. Feltételezhetjük, hogy a Zagyva medre és a 

talajvíztükör között közvetlen hidraulikai kapcsolat áll fenn, vagyis a Zagyva medre belemetszhet a 

víztükörbe, vagyis a Zagyvát a talajvíz is táplálja. 

 

 

1. FÖLDMINŐSÉG-VÉDELEM 

 

A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben elő kell írni az 

építési területekről elszállított humuszos termőréteg termőföldön történő elhelyezését. 

 

A termőföld védelmének érdekében a felső humusztakaró réteget a letermelés során külön 

talajdepóniákba kell tárolni. A depóniák gondozása, elsősorban az allergizáló gyomnövények 

irtása mindenképpen szükséges. 

A kivitelezés során a deponált talajok kiporzás elleni védelmét folyamatosan biztosítani kell. 
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A létesítés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az 

esetlegesen fellépő rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett 

káreseményt, valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi és 

természetvédelmi  szervnek. 

 

 

2.TERMÉSZETVÉDELEM 

 

A módosítással érintett terület szomszédos az Alsó – Zagyva hullámtere kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területtel (HUHN20089) , az Újszász – jászboldogházi gyepek kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területtel (HUHN20081), a Jászság, különleges 

madárvédelmi területtel (HUHN 10005), valamint „ az éghajlat és környezet szempontjából 

előnyös mezőgazdasági gyakorlatra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, 

valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről” szóló 

10/2015. (III.13.) FVM rendelet alapján az állandó gyepterületekkel egyaránt. 

A Zagyva jobb és bal parti védvonalak fejlesztéséhez Natura 2000 hatásbecslés készült, 

melyet a BIOAQUA PRO Kft. készített 2016-ban. 

A kivitelezés alatt , valamint az építési munkálatok befejezése után biztosítani kell a védett 

területek megőrzését. 

 

 

3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

 

A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék 

 gyűjtése és elszállítása. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi jogszabályok figyelembevétele kötelező: 

 

- a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 

- a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

 

Szennyezések megelőzése: 

• A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából. 

• A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor. 

 

Keletkező hulladékok típusai és hatása 

 

 

 

A létesítés során a képződő inert beton törmelék (műtárgyak bontásakor) keletkezhet az 

infrastruktúra kialakítása során. 

Az építőipari törmeléket arra jogosult vállalkozásnak adják át vagy közvetlenül hasznosítják. 
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A műtárgyak bontásból származó beton- és kőtörmelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és 

vashulladék (EWC 17 04 05) elkülönített gyűjtéséről és további kezeléséről a 45/2004. 

(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet értelmében kell gondoskodni. 

A tervezés során többlet földanyag keletkezésével nem számoltak. Amennyiben a 

töltésfejlesztési munkák során mégis többlet földanyag keletkezik, – ha az egyéb hulladékot 

nem tartalmaz – a területen hasznosításra kerülhet. 

Ezen kívül az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és 

idomok, valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező 

hulladék főtömegét. 

Az építőgépekkel kapcsolatosan olajos rongy, törlőkendők előfordulása lehetséges. 

Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott 

dolgozók számából becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően a 

területen 30 ember egyidejű munkavégzésére számíthatunk. Az építési tevékenység során 

keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 3 l/fő-vel számolva, naponta kb. 60 l hulladék 

keletkezik. (Összesen a 12 hónapos építési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 200 m3 

hulladékot jelent.) 

A területen mobil WC-t kell biztosítani, melynek szennyvizét a szolgáltató szállítja el igény 

szerinti gyakorisággal. 

A munkagépek üzemanyag utánpótlása a helyszínen történik tartálykocsiból. Túlfolyásgátló 

töltőszeleppel ellátott tartálykocsi használatával többnyire megelőzhető a túltöltés. 

Amennyiben olajcserére lenne szükség, a tevékenységnél kármentő tálcát kell alkalmazni. A 

szállítójárművek üzemanyag utánpótlása a legközelebbi településen történjen, ezzel is 

csökkentve a szénhidrogén szennyeződések kialakulásának lehetőségét a munkaterületek 

környezetében. 

A zárt tartályban gyűjtött, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, 

olajszűrők, kenőanyag flakonok, esetlegesen fáradt olaj, hidraulika olaj, akkumulátor), 

veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet megfelelően, „Sz” kísérőjegy 

kitöltésével, engedélyes szakcégnek kell átadni ártalmatlanítás céljából. 

Veszélyesnek minősülő további hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok 

maradványai, stb.) a beruházó szintén köteles átadni az arra feljogosított átvevő szervnek. 

 

Építési szakaszhoz kapcsolódó egyéb általános hulladékgazdálkodási 

előírások: 

• Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani. 

• A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne 

szennyeződhessen. 

• A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, 

hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási 

eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal 

megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell 

elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszíni, illetve felszín alatti vízbe ne 

kerülhessen. 

• A felszíni vizet meg kell óvni a szennyezőanyagoktól. 
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• A kiporzás csökkentése érdekében − a légköri viszonyoktól függően − a földszállítási 

útvonalakat, igény esetén a földmunka területét, rendszeres időközönként locsolni kell. 

• A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 

gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

• A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, 

felszínii és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a 

környezetet. 

• A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a 

környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére. 

• Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására 

vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek 

még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva 

aránytalanul magasak. 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai közül az alábbiak relevánsak esetünkben: 

 

3. § (1) A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag 

a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az 

üdülőingatlanok közös használatú helyiségeiben, 

b) átvételi helyen, 

c) speciális gyűjtőhelyen, 

d) hulladékgyűjtő udvaron, 

e) munkahelyi gyűjtőhelyen, 

f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint 

g)  – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelő 

létesítményben gyűjtheti. 

 

 

(2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 

a) gyűjtőedényben, 

b) konténerben, 

c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy 

d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen 

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, 

károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, 

elkülönítetten gyűjti. 
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(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben 

vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a 

gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ht.) 56. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

 

(4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a 

hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben 

gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék 

csapadékvízzel történő érintkezését. 

 

„ Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető 
legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne 
okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, 

Vonatkozó rendeletek, törvények 

- a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 

- a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól  

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

- a  hulladékkal  kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII.11.) Korm.  rendelet, 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet, 

- a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 

- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. 
(VII.26.)  BM-KvVM együttes rendelet 

 

A kivitelezés és az üzemeltetés során az alábbi alapelvek (a hulladékokról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény alapján) figyelembe vételével kell történjen a hulladék kezelése: 

- Az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve 

- Közelség elve 

- Szennyező fizet elve 

- A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve 

 

 

4.  LEVEGŐ TISZTASÁG VÉDELEM: 

 

A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 

7.) KvVM rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” 

zónacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők: 

• kén-dioxid     F 

• nitrogén-dioxid    F 

• szén-monoxid    F 
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• szilárd (PM10)    E 

• benzol     F 

• talajközeli ózon    O-I 

• PM10 – Arzén    F 

• PM10 – Kadmium    F 

• PM10 –Nikkel    F 

• PM10 – Ólom    F 

• PM10 – Benz(a)-pirén   D 

A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és 

nemzetközi (EU) viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, 

ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében 

pedig a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó 

vizsgálati küszöb között van. A D csoportba tartozó területeken a levegőterheltségi szint egy 

vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi 

szintre vonatkozó határérték között van. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli 

ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

 

 

Zóna besorolás 

A tervezési terület a következő légszennyezettségi zónába 

sorolható: 10. Az ország többi területe 

Légszennyezettségi zónabesorolás  

Zónacsoport a vizsgált 

szennyező anyagok szerint 
Kéndioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szálló 

por 

(PM10) 

Benzol 

10. Az ország többi 

területe 

F F F E F 

 

 

A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik.  

Az útépítés légszennyezéssel (elsősorban porszennyezéssel) terhelt területei elsősorban az 
építési és felvonulási területek és ezek közvetlen környezete a kivitelezési időszak alatt. 

 

Az üzemeltetés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni. 

Intézkedés a por emisszió csökkentésére 

A földutak pormentesítő locsolása vízzel lehetséges, amely maximum egy napra biztosítja a 

porlekötést. A porlekötés jobb módszere a CaCl2-oldattal történő locsolás, azonban ennek a 

lehetőségét az esetleges szennyezés megelőzése érdekében, valamint a felszíni víztest 

közelsége miatt elvetjük, pedig ez a módszer akár egy hétre is biztosítaná a pormentességet. 

A fentiek figyelembe vételével, csapadékmentes időszakban a szállítások megkezdése előtt el 

kell végezni a szállítási útvonal locsolását. A locsolást megfelelő térfogatú víztartállyal 

rendelkező járművel végzik. A víz alacsony nyomással (0,5-0,7 bar), gravitációs úton vagy 
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nyomásfokozó szivattyú (többlépcsős centrifugál szivattyú) segítségével jut az út felületére az 

ütközőlapos kifolyócsöveken keresztül. A kifolyócsövek szórásiránya vízszintes és függőleges 

síkban vagy szereléssel, vagy a vezetőülésből elektro-pneumatikus úton kézzel állítható be. 

A locsolásnál alkalmazott vízmennyiség 1,5-2 liter/m2. 

Az intézkedés eredményeként várhatóan a poremisszió min. 70%-kal csökken. 

 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés levegőtisztaság-védelmi 

szempontból konfliktust nem okoz. 

 

Számításaink során meghatároztuk, hogy ebben építési fázisban milyen jellemző 

légszennyező anyag kibocsátások várhatók. A kibocsátások meghatározása után kiszámoltuk 

az adott építési fázis által levegőtisztaság-védelmi szempontból kiváltott hatás 

hatástávolságát. 

Az eredményekből jól látható, hogy a jelentős légszennyező hatással csak a tereprendezés 

során használt gépek kibocsátása, valamint a porfelverődésből eredő emisszió jár. A 

földmunkák kiporzása jelentős hatást fejt ki a beruházás környezetének levegőminőségére. 

A kiporzás határozza meg az egész létesítési folyamat levegőtisztaság-védelmi hatásterületét. 

A kiporzás során 3 nagy porfrakciót határoztunk meg. Az adott terület talajának kedvező 

szemcseösszetétele (nagy arányban tartalmaz gyorsan ülepedő frakciót) ellenére a szálló por 

nagy távolságokra el tud jutni. 

Az 1 órás határértéket figyelembe véve a PM10-koncentráció 151 m, míg a TSPM-

koncentráció 38 m távolságban éri el a légszennyezettségi határérték 10%-át. 

A számításaink során égtájanként módosítottuk a szálló por koncentrációjának eloszlását. A 

lakott ingatlanoknál biztosan kijelenthetjük, hogy átlagos az adott égtájra jellemző 

szélsebességek esetén nem várható ebben az építési fázisban határérték-túllépés. 

A tevékenység során felszabaduló ülepedő por frakció koncentráció 8 m-es távolság után 

drasztikusan csökken, a lakott ingatlanoknál határérték-túllépést nem okozhat. 

A munkagépek légszennyező anyag (HC, NOx, CO, PM10) kibocsátása által előálló 

immissziós állapotról megállapíthatjuk, a beruházás közvetlen környezetében fordul csak elő 

a légszennyezettségi határérték közeli légszennyezőanyag koncentráció. A kibocsátások a 

lakóingatlanoknál kismértékű koncentrációnövekedést okoznak, azonban határérték-túllépést 

nem eredményeznek. 

 

 

Számításaink során meghatároztuk, hogy ebben az építési fázisban is jelentős légszennyező 

hatással csak a tereprendezés során használt gépek kibocsátása, valamint a porfelverődésből 

eredő emisszió jár. 

A földmunkák idején 1 órás határértéket figyelembe véve a PM10-koncentráció 291 m, míg a 

TSPM-koncentráció 70 m távolságban éri el a légszennyezettségi határérték 10%-át. 

A számításaink során égtájanként módosítottuk a szálló por koncentrációjának eloszlását. A 

lakott ingatlanoknál biztosan kijelenthetjük, hogy átlagos az adott égtájra jellemző 

szélsebességek esetén nem várható ebben az építési fázisban határérték-túllépés. 
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A tevékenység során felszabaduló ülepedő por frakció koncentráció 20 m-es távolság után 

drasztikusan csökken, a lakott ingatlanoknál határérték-túllépést nem okozhat. 

A munkagépek légszennyező anyag (HC, NOx, CO, PM10) kibocsátása által előálló 

immissziós állapotról megállapíthatjuk, a beruházás közvetlen környezetében fordul csak elő 

a légszennyezettségi határérték közeli légszennyezőanyag koncentráció. A kibocsátások a 

lakóingatlanoknál határérték-túllépést nem eredményeznek. 

 

A számításokból jól látható, hogy a legtöbb lakott ingatlanoknál a kialakuló additív 

koncentráció elhanyagolható, azonban a közvetlenül az út mentén található (<10 m) 

ingatlanoknál intézkedés nélkül a szálló por koncentrációja jelentős. 

Ezeken a pontokon az út locsolásával a kibocsátások csökkenthetők. Ezeken a pontokon el 

kell érni, hogy a kibocsátás 99%-kal csökkenjen. 

 

5.    ZAJVÉDELEM 

 

Települési zajforrások: 

− Közlekedés, 

− Ipar, 

− Kereskedelem, 

− Szórakozás, 

− Építkezés, 

− Háztartási tevékenység. 

 

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek.  

 

 

Zajvédelmével összefüggő jogszabályok: 
 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait a 284/2007. (X. 29.) Kormány 

rendelet tartalmazza. 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szól. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet tartalmazza. 

 

 

A vizsgált területen a zajállapotot jellemzően a közlekedés, a nagyobb ipari-gazdasági 

zajkibocsátók és az urbánus környezet összetett zajemissziói alakítják. 

A zajkibocsátók között első helyen a közlekedés (közúti) áll. A környezeti zaj problémáját a 

kialakult hagyományos alföldi településszerkezet, ennek következtében a szükségszerű 

közlekedési rendszer, valamint a közlekedési rendszert használó magas zajszintű technikák 

(járművek, munkagépek) szinergikus hatása eredményezi. 

A területen folytatott gazdasági-ipari tevékenységek (ipar, mezőgazdaság) szintén 

hozzájárulnak a terület háttérzaj szintjéhez. 

 

A háttérzaj meghatározására tájékoztató mérést végeztünk az érintett terület központjában. 
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Mérés ideje: 2016. május 11. 10-14 óra között. 

A kibocsátott zaj tisztahangú összetevőt nem tartalmazott, impulzív jelleggel nem 

rendelkezett. A zajszintmérőt a mérés megkezdése előtt és a mérés befejezését követően a 

gyártó előírásainak megfelelően a hangnyomásszint kalibrátorral ellenőriztük. A zajforrások a 

mérés idején a szokásos, normál üzemi viszonyoknak megfelelően működtek. A kibocsátott 

zaj 10 percnél hosszabb mérési időintervallumokat választottunk. A vizsgálatot a mérési 

pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek egymástól nagyobb 

mértékben 3 dB(A) értéknél. 

Mérési pontok 

A háttérzaj meghatározása érdekében a tervezési terület több pontján végeztünk tájékoztató 

méréseket. 

• Fekete Lajos út 88. 

• Vidra u. 1. 

• Hajó u. 6. 

• Erdő u. 17. 

• 32. sz. közút 67+000 szelvénye 

• Szászberek, Alsó Szászberek 

 

 

Mérési 

pont: 
LAa: 

LAeq,mér

t 
∆LA Ka LAImax LASmax Kimp ∆Lterc LAeq LAM 

Fekete Lajos 

út 88. 
32 50,9 18,9 -0,0563 67 64,3 1,800 0 50,84 52,64 

Vidra u. 1. 32 47,3 15,3 -0,1301 57,1 56,2 0,600 0 47,17 47,77 

Hajó u. 6. 32 45,2 13,2 -0,2130 60,3 57,9 1,600 0 44,99 46,59 

Erdő u. 17. 32 44,1 12,1 -0,2764 59,7 55,3 2,933 0 43,82 46,76 

32. sz. közút 

67+000 

szelvénye 

32 52,3 20,3 -0,0407 69,3 67,8 1,000 0 52,26 53,26 

Szászberek, 

Alsó tanya 

út 

32 44,7 12,7 -0,2397 55,4 50,6 3,200 0 44,46 47,66 

A jelenleg a terület környezetében folytatott tevékenység háttérzajának 

eredményei 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 

• Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken nappal „Gazdasági terület” besorolású területen nem lehet több 60 dB-nél. 

• Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterületen nem lehet több 50 dB-

nél 
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A településen a háttérzaj határérték alatti. 

 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében az építési kivitelezési 

tevékenységből eredő zajterhelés falusias beépítettségű lakóterületen 1 hónap felett 1 évig 

terjedő időtartam esetén nappal nem lehet több 60 dB-nél. 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is 

legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési 

határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a 

határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – 

egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési 

határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, 

éjjel (6:00–22:00) 45 dB. 

 

 

Hatásterület határa 

• nappal: 50 dB (a létesítés csak nappali időszakra korlátozódik) 

• A létesítés idején az legközelebbi lakó ingatlannál nem várható határértéket (60 dB) 

meghaladó zajterhelés. 

 

 

6. TALAJVÉDELEM 

 

Földtani és talajtani adottságok: 

 
Talajok 

A talajtakaró 97%-a a Zagyva és a Tarna által lerakott finoman szemcsézett, agyagos 

hordalékanyagokon és az arra 1-4 m vastagságban települt lösztakarón képződött, míg a 

folyókat kísérő homokdűnesorokon humuszos és csernozjom jellegű homoktalajok találhatók, 

összesen 3%-nyi területen. A humuszos homoktalajok a tájban erdőterületi hasznosításúak, 

míg a csernozjom jellegű homoktalajok szántóként hasznosulhatnak. 

A táj legtermékenyebb talajai a lösztakarón képződött 95-115 földminőségű alföldi 

mészlepedékes csernozjom (26%) és a 100-125 földminőségi kategóriába tartozó réti 

csernozjom (7%). E talajok vályog mechanikai összetételűek, kedvező víz- és tápanyag-
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gazdálkodásúak. Öntözéses gazdálkodással nagy búza- és kukoricatermések érhetők el, 

valamint jól terem a cukorrépa, a napraforgó és a lucerna is. 

A csernozjom talajok mélyben sós változatának (6%) termékenysége már korlátozottabb és a 

szántó hasznosítás mellett a rét-legelő kb. 15% lehet. E talajok az öntözéses gazdálkodás a 

másodlagos szikesedés lehetősége miatt fokozott figyelmet igényel. 

A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa az agyagos üledékeken képződött, agyagos vályog 

mechanikai összetételű, nagy szervesanyag-tartalmú (4%), mészmentes réti talaj. 

Termékenysége kedvező lehet, de a meszezése szükséges, különösen öntözéses gazdálkodás 

esetén. Főként (70%) szántóterületként hasznosítható. Öntözéssel a termékenység és a 

termésbiztonság különösen kedvezővé tehető. 

A szikes talajok kiterjedése a tájban jelentős (20%). A szikes talajtípusok közül a sztyepesedő 

réti szolonyecek (15%) a legnagyobb kiterjedésűek, termőképességük igen gyenge. 

Mechanikai összetételük agyag vagy agyagos vályog, amely a szikességgel együtt különösen 

kedvezőtlen vízgazdálkodást eredményez. 

Az ugyancsak agyag, agyagos vályog szemcse-összetételű szolonyeces réti talajok (2%) 

termékenysége kedvezőbb. A szoloncsák-szolonyec talajok (3%) a többi szikes talajjal együtt 

főként legelőként hasznosíthatók. 

A szikes talajok ellenére a táj mezőgazdaságilag értékes. 

Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület fiatal nyers öntéstalaj típusra esik. 

Típusos réti talajok jellemzői 

Ennél a talajtípusnál a biológiai tevékenység egyazon felszínre gyakorolt hatását az 

időszakonként megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék gátolja. A 

növénytakaró és az állatvilág ezért mindig újabb és újabb felszínre hat, hatásuknak tehát nem 

marad tartós és jellegzetes nyoma. 

Nincs a szelvényekben szintekre tagolódás, az egyes rétegek közötti különbségek csak az 

üledék tulajdonságaitól és nem a talajképző folyamatok hatásától függenek. Mint vízben 

lerakódott anyagban, mely a folyók árterén továbbra is víz hatása alatt állott, a hidromorf 

bélyegek jól felismerhetők, de ezek nem oly erősek és jellegzetesek, mint a réti talajokban. 

A nyers öntéstalajok a folyóvizek és a tavak fiatal képződményei, amelyek a vízborítás alól 

szárazra kerülve a növényzet megtelepedésére alkalmassá váltak. Az ismétlődő vízborítás a 

megtelepedő növényzetet mindig újra elborítja, és így a talajképződés is új anyagon indul 

meg. Ennek következtében mélyreható változást nem tud előidézni. 

A humuszosodás a felszíni rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem 

haladja meg az 1%-ot. Vízgazdálkodásuk általában kedvező, de erősen függ az üledék 

szemcseösszetételétől. Tápanyag-gazdálkodásuk közepes. 

A Zagyva jobb part 12+950-14+650 tkm szelvények közötti töltésszakaszra a 

következő megállapítások tehetők, részben a korábbi vizsgálatok alapján: 

• a töltést és altalaját erősen kötött kövér és közepes agyagok alkotják, a plasztikus index 

Ip=24-45 % között változik, 

• a töltés kb. 3,0 méter mélységig ki van száradva. A kiszáradt rész mind hosszában, mind 

mélységében jól lehatárolható az elvégzett vizsgálatok alapján, 

• a töltés felső részén a víztartalom helyenként nagyon alacsony w = 9-12 %-os a magas 

konzisztencia index mellett, 
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• a terepszint feletti 0,5-1,0 méter magasságban, ahol a fúrások egységesen sötétszürke kövér 

agyag réteget azonosítottak, a víztartalom "normális" állapotú. 

A Zagyva jobb part 14+650-16+600 tkm szelvények közötti töltésszakaszra 

a következő megállapítások tehetők, részben a korábbi vizsgálatok 

alapján: 

• a töltést és altalaját erősen kötött kövér (60%) és közepes (40%) agyagok alkotják Ip= 23-

48%, 

• a kiszáradt rész mind hosszában, mind mélységében jól lehatárolható, 

• a töltés felső része 2,5-3,0 m mélységig kiszáradt, itt rendszerint alacsony (w<15-17%) a 

víztartalom (helyenként nagyon alacsony w = 9-12 %) és magas a konzisztencia index 

Ic>1,4, 

• a terepszint feletti kb. 1,0 méter magasságban a fúrások egységesen sötétszürke kövér 

agyag réteget azonosítottak. 

A Zagyva jobb part 16+600-17+500 tkm szelvények közötti töltésszakaszra 

a következő megállapítások tehetők, részben a korábbi vizsgálatok 

alapján: 

• a töltést és altalaját elsősorban erősen kötött kövér és kisebb mennyiségben közepes 

agyagok alkotják, 

• a töltés felső része 2,5-3,0 méter mélységig kiszáradt, itt rendszerint alacsony a víztartalom 

(helyenként rendkívül alacsony w = 9-14%) a magas konzisztencia index ellenére a 

kiszáradt rész mind hosszában, mind mélységében jól lehatárolható, 

• repedések és hasadékok itt is elsősorban az erősen kiszáradt részeken várhatók. 

A Zagyva jobb part 17+500-19+850 tkm szelvények közötti gátszakaszra a 

következő megállapítások tehetők: 

• a töltést és altalaját erősen kötött kövér és közepes agyagok alkotják Ip=22-62 %, 

• a Zagyva jobb part 19+500 szelvényben a vízoldali töltéslábnál iszapos homoklisztet 

azonosítottak a vizsgálatok a terepszint alatti 3,5 méteres magasságig, 

• a töltés felső része 2,0-3,5 mélységig kiszáradt, itt rendszerint alacsony a víztartalom 

(helyenként eléri a w = 9-12 %-t) és magas a konzisztencía index Ip>1,4. 

Zagyva bal part 12+840 szelvény és a Közös-Határmenti zsilip között a töltés altalaját a 

feltárás mélységéig kötött talajok alkotják. Az altalaj rétegrendet a 12+860 és 13+400 

keresztszelvényben készült feltáró fúrás alapján mutatjuk be. A töltést erősen kötött talajok 

alkotják. A töltés ki van száradva, víztartalma alacsony w =9-11 % 2,0 méter mélységig. 

A Közös-Határmenti zsiliptől a 14+150 szelvényig a vizsgált mintegy 250 méter hosszú 

szakaszon a töltést és altalajt kötött talaj alkotja a feltárás alsó határáig. A kövér és közepes 

agyagrétegek közé a mentett oldali töltésláb alatt 4,4 méter mélyen kezdődő iszapréteg 

ékelődött. 

A Zagyva jobb part 14+150-17+500 tkm szelvények közötti töltésszakaszra a következő 

megállapítások tehetők, részben a korábbi vizsgálatok alapján: 

• a töltést erősen kötött kövér és közepes agyagok alkotják, a plasztikus index Ip=19-44% 

között változik, 

• a töltés altalaját erősen kötött kövér és közepes agyagok alkotják, a plasztikus index Ip=26-
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61 % között változik (a 22 fúrásból sovány agyag két fúrásban, iszap 2 fúrásban 

jelentkezett), 

• a töltés kb. 1,7-2,8 méter mélységig ki van száradva. A kiszáradt rész mélységében jól 

lehatárolható az elvégzett vizsgálatok alapján, 

• a töltés felső részén a víztartalom helyenként nagyon alacsony w = 9-15 %-os a magas 

konzisztencia index mellett, 

• a terepszint feletti 0,5-1,0 méter magasságban, ahol a fúrások egységesen sötétszürke kövér 

agyag réteget azonosítottak, a víztartalom w < 16-22 %-ra nő, 

• a 17+350 tkm szelvényben téglatörmelékes agyagot azonosítottak a vizsgálatok. 

Zagyva bal part 17+500-17+900 szelvények közötti 400 méter hosszú szakaszon kötött 

talajokat harántoltak a feltáró fúrások, a plasztikus index Ip = 19-43 % között változott. A 

Zagyva bal part 17+500-17+900 szelvények között a geoelektromos mérésnek megfelelően 

viszonylag jól megállapítható egy réteghatár. A korona szintje alatt 3,0-3,2 m mélyen 

kezdődik egy szürke magas plaszticitású kövér agyag réteg (Ip = 33-34%), melynek 

víztartalma normálisnak mondható w = 20-26 %. Ezen réteg a geoelektromos hossz-

szelvényen 2,6-2,8 m mélyen jelentkezik alacsony (p < 7 ohmméter) ellenállással. Ezen réteg 

fölött különböző vastagságú, színű, plaszticitású és víztartalmú agyagrétegek találhatók. 

Kiszáradásuk (w = 11-18 %) csak helyenként jelentős, a 2,0 méternél nem mélyebb részeken. 

Zagyva bal part 17+900-19+700 szelvények közötti 1800 méter hosszú szakaszon a töltés 

altalaját a feltárás mélységig kötött talajok alkotják. A 19+650 szelvény kivételével mindenhol 

kövér és közepes agyag került azonosításra. Kivétel a 19+650 tkm szelvény, ahol a fúrás 4,2 

métertől iszapos homoklisztet harántolt. 

A térség tipizált rétegrendje a korábbi vizsgálatok alapján: 

• töltéskoronától 2,6 m-ig közepes agyag 

• 2,6 m-től 4,0 m-ig (töltésláb) kövér agyag 

• 4,0 m-től 8,0 m-ig kövér és közepes agyag 

• 8,0 m-től iszap, iszapos homok réteg 

 

Talajra gyakorolt hatás 

 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, a töltésépítéshez és 

kotráshoz használatos lánctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása 

a területen a talajok tömörödését, a talajszerkezet megváltozását, ezzel a talaj hő- és 

vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. 

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai 

alkalmazott technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi 

engedélyével a környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és 

esetleges szervizelése a munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 

telephelyen történik. 

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiról. Az 

esetleges túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, 

melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. 
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A létesítés termőföldet nem érint, így a termőföld védelméről szóló előírások nem relevánsak 

a jelen beruházás tekintetében. 

A létesítés során a földtani közeg, a felszín alatti vizek káros hatást nem szenvednek, nem 

szennyeződnek. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és 

munkagépek, valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből és 

tömítéshibáiból származhat. Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben 

azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést. 

A talaj tekintetében normál üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok 

kiülepedését kell megemlíteni. Tekintve a korábbi „Levegőtisztaság-védelmi” fejezetben 

bemutatott hatásokat, a kiülepedésből eredő terhelés csekély. A használni tervezett 

munkagépek által kibocsátott szennyezőanyag és annak kiülepedő hányadának negatív hatása 

elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők (NOx, CO, SO2, stb.) nem jelennek meg olyan 

koncentrációban a levegőben, hogy ott olyan káros folyamatokat indítsanak el, mint például a 

savas ülepedés. 

Természetesen talajvédelmi szempontból az anyaglelő helyek környezetében a tevékenység 

nem kedvező, azonban a beruházás árvízvédelmi célját figyelembe véve megállapíthatjuk, 

hogy a tervezett beruházás hatása semleges, és a hatás a beruházás területére koncentrálódik. 

A jelenlegi töltés burkolása a jelenlegi lefolyásviszonyokat részben megváltoztatja, azonban a 

burkolással, illetve a töltés stabilizálásával elért gazdasági, illetve társadalmi előnyök miatt a 

hatás elviselhető. 

 

(Forrás: EVD) 

 

 

 

 

 

7. VÍZVÉDELEM 

 

A törzsadathálózat adatai alapján a térségben a talajvízszint 130 és 420 cm között ingadozik. 

Feltételezhetjük, hogy a Zagyva medre és a talajvíztükör között közvetlen hidraulikai 

kapcsolat áll fenn, vagyis a Zagyva medre belemetszhet a víztükörbe, vagyis a Zagyvát a 

talajvíz is táplálja. 

A korábbi talajmechanikai vizsgálatok során feltárt talajvízszintek az alábbiak voltak: 

Fúráspont helye Talajvíz mélysége (m) 
Relatív mélység 

viszonyítási alapja 
Part 

15+800 szelvény 2,85 töltésláb (mentett oldali) jobb 

16+500 szelvény 2,00 töltésláb (vízoldali) jobb 

16+992,5 szelvény 4,95 töltéskorona jobb 

17+500 szelvény 3,10 töltésláb (mentett oldali) jobb 

18+550 szelvény 3,30 töltésláb (mentett oldali) jobb 

19+000 szelvény 1,90 töltésláb (vízoldali) jobb 

19+000 2,80 töltésláb (mentett oldali) jobb 

19+500 3,50 töltésláb (mentett oldali) jobb 

20+500 2,80 töltésláb (mentett oldali) jobb 

21+000 3,30 töltésláb (mentett oldali) jobb 

12+860 1,6 töltésláb (vízoldali) bal 
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13+400 3,65 töltésláb (mentett oldali) bal 

14+300 2,15 töltésláb (mentett oldali) bal 

14+700 3,1 töltésláb (mentett oldali) bal 

14+700 1,50 töltésláb (vízoldali) bal 

15+200 2,9 töltésláb (mentett oldali) bal 

15+700 3,6 töltésláb (mentett oldali) bal 

16+700 3,60 töltésláb (mentett oldali) bal 

17+200 2,10 töltésláb (mentett oldali) bal 

18+000 1,60 töltésláb (vízoldali) bal 

18+500 2,30 töltésláb (mentett oldali) bal 

19+000 4,2 töltésláb (mentett oldali) bal 

19+650 2,10 töltésláb (vízoldali) bal 

22+200 szelvénytől 

168 m-re 
3,40 - bal 

19+650 szelvénytől 

200 m-re 
2,70 - bal 

19+650 szelvénytől 

400 m-re 
2,70 - bal 

 A korábbi talajmechanikai vizsgálatok során feltárt talajvízszintek 

 

A vizsgálati eredményekből látható, hogy a felvételezés idején a vízoldali töltéslábnál mért 

talajvíz a mentett oldali talajvízszintnél átlagosan 1,0 m-rel magasabban helyezkedik el, tehát 

a Zagyva táplálja a talajvizet. 

A Zagyva jobb oldalán a talajvízszint átlagosan 2,0 m-rel magasabban helyezkedik el, mint a 

bal oldalán elhelyezkedő talajvízszint. A regionális áramlási irány keletinek tekinthető. 

 

Zagyvarékas közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

melléklete szerint fokozottan érzékeny besorolású. 219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. 

sz. melléklete alapján készített térkép szerint a vizsgált telep területe a 2a – „20 mm-nél 

nagyobb utánpótlódású területek” – kategóriába tartozik. 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet melléklete szerint Zagyvarékas közigazgatási területe nem 

nitrátérzékeny. 

 

Felszíni víz 

A tevékenység során zajló töltésfejlesztési munkálatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben 

módosulhatnak a víztest kémiai vízminőségi jellemzői (pl. átlátszóság), de a kotrási és 

mederanyag kihelyezési munkálatok befejezését követően az eredeti állapot igen rövid időn 

belül helyreáll. 

A víztest kémiai állapotában nem következik be változás. 

Felszín alatti víz 

A tevékenységhez kapcsolódóan csak a gépkezelők szociális tevékenységéhez kapcsolódóan 

várható vízfelhasználás. 

A tevékenység során a vállalkozó palackozott vizet és mobil WC-t biztosít a területen. 

A WC-használat során keletkező szennyvizet annak szállítására jogosult vállalkozó szállítja 

el. 
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A tevékenység során a poremisszió csökkentése érdekében a területen időszakosan locsolást 

végeznek, melynek vízfelhasználása beruházási szinten 1000-5000 m3. 

 

Normál üzemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatással nincs a felszín alatti vizekre. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A keletkező kommunális szennyvizeket szigetelt, zárt, szivárgásmentes tartályban gyűjtik. Az 

így összegyűjtött vizek normál üzemi körülmények között sem a talajt, sem a felszíni- és a 

felszín alatti vizeket nem terhelik. 

A keletkező hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet. 

A munkaterületek környezetében tárolt hulladékokból csurgalékvízre nem kell számítani a 

tárolt hulladék jellegéből kifolyólag. A tárolt építési törmelékből szennyezőanyag kioldódás 

nem várható, a csapadékvíz szennyeződése kizárható. 

A csapadékvíz a burkolatlan felületeken a talajba szivárog. 

A hatás a vizek tekintetében – az előírások betartása mellett – semleges. 

 

 

A felszíni és felszín alatti vizek érintettségét illetve az árvízvédelmet a 3.2. Víziközművek 

fejlesztési javaslat részletesen ismerteti. 

 

 

8. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása   
 

Zagyvarékas jelenleg hatályos településszerkezeti terve a Zagyva töltésének nyomvonalát 

tartalmazza, azonban a töltésfejlesztés eredményeként több szakaszon kisajátítás révén a töltés 

területe változott a jobb és balparton egyaránt, melyet  a megvalósulással megegyező 

területtel ábrázolja  a módosított szerkezeti terv. A tervmódosítás a településszerkezeti tervvel 

összhangban készült, azt kismértékben módosítja. 

 

 

9. Szabályozási koncepció  
 

A szabályozási terv módosítása során a  tervezett töltés térbeli kiterjedését, mint 

vízgazdálkodási terület szabályozni kell. Tekintettel arra, hogy  a hatályos szabályozási terv 

nem sorolja külön övezetbe  a töltés területét, így azt külön övezetbe célszerű sorolni és  a 

helyi építési szabályzatban külön előírásokat meghatározni. Ezek alapján az árvízvédelmi 

töltés V3 övezetbe kerül besorolásra. 

A belterületi szakaszon a belterületi határ módosul, a változással érintett tervezett töltés 

területek külterületbe kerülnek átsorolásra. 
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10  Örökségvédelem 
 

 

A területen védett épület, építmény nem található. 

Zagyvarékas hatályos településképi rendeletében elrendelt helyi védelem alatt álló épület a 

tervezési területen nem található. 

 

A régészeti lelőhelyek tekintetében a tervezési folyamat során adatszolgáltatásként biztosított 

lelőhelyek a szerkezeti és szabályozási tervre felvezetésre kerültek. 
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A tervezéssel érintett területre készült egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció 

(továbbiakban: ERD). 

 

Az ERD-t 2017-ben a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. készítette, 

jelen fejezet is a Beruházó által biztosított fenti dokumentáció alapján készült. 

 

Az ERD készítését megelőzően a tervezés által érintett terület 250 méteres körzetében 

közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhely nem volt. 

 

Zagyvarékastól délre található mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a szórvány 

neolitikus leletanyag mellett két új, intenzív lelőhelyet lokalizáltak (Zagyvarékas Laposdűlő 

IV  és V) melyek feltehetően összefüggenek. 

 

A Zagyva bal partján több helyszínen kerültek elő neolitikus, valamint rézkori 

szórványkerámiák. Zagyvarékason két szórványosabb (Zagyvarékas Görbe – ér és 

Zagyvarékas - Veres rész) ámde intenzívebb lelőhelyet azonosítottak. 

 

A Zagyva töltéshez kapcsolódó beruházások tekintetében az alábbi régészeti lelőhelyeket 

azonosították a vizsgált terület 250 méteres körzetében: 

 

Zagyva jobb parti töltés: 

 
 

Zagyva bal parti töltés: 
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Az ERD készítése során beazonosított régészeti lelőhelyek a következők: 

 

94091  Görbe ér 

94093  Veres rész 

94095  Lapos dűlő IV. 

94097  Lapos dűlő V. 

 

 

A kivitelezés során a régészeti lelőhelyek területének elkerülése javasolt. 

A Kötv. 9.§ és 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján ugyanis a régészeti lelőhelyeket - a 

fenntartható használat elvének figyelembe vételével - csak olyan mértékben lehet igénybe 

venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik 

jelentősen ne károsodjanak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, 

eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrízni. 

 

Továbbá a Kötv. 19.§ (1) - (3) bekezdése szerint a régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell 

kerülni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el, a régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a Kötv 23/F§(6) 

bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10.§ (1) bekezdésére figyelemmel annak kell 

fedeznie, akinek érdekében az elvégezendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely 

bolygatása szükségessé vált. 

 

Amennyiben a nyilvántartott régészeti lelőhely által érintett területen kerül sor a  

földmunkával járó beruházásra, akkor a régészeti lelőhely által érintett ingatlanon tervezett 

beruházások engedélyezési eljárásaiban az Örökségvédelmi hatóság szakhatóságként vesz 

részt, vagy bizonyos eljárások keretében szakértőként kirendelt szervként szakvéleményt ad. 

 

Amennyiben a tárgyi ingatlanon tervezett beruházások Kötv. 7.§ 20. pontja alapján 

nagyberuházásnak minősülnek, akkor a Kötv. 23/C.§ (1) bekezdése szerint előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíttetni a beruházások vonatkozásában. 

A Kötv. 23/C.§ (5) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentáció készítése során - a 

jogszabályokban meghatározott kivételekkel - próbafeltárást kell végezni, amely nem a 

megelőző feltárás része. 

 

 

 

A terv megvalósítása során, bármilyen földmunka végzésekor, ha esetlegesen régészeti leletek 

kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást 

azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes szolnoki Damjanich János Múzeumot 

értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a 

múzeum képviselőjének átadni. Leletek előkerülésekor A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény vonatkozó előírásait be kell tartani. A kivitelezési munkák során 

esetlegesen előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. 

 

Jelen tervmódosítással érintett terület – térbeli elhelyezkedése folytán – nincs hatással a 

kulturális örökség egyéb elemeire. 

 

Szolnok, 2022. május hó 
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

(A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük , elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet szerinti térségi 

adatszolgáltatás) 

 

ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONAL FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 

Zagyvarékas község teljes közigazgatási területén árvízvédelmi fővédvonal fejlesztésére  

vonatkozó módosítása kapcsán A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területfejlesztési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük , elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) 

Korm. rendelet szerint került sor térségi övezetek övezeti lehatárolásának megkérésére, 

melyhez külön térségi adatszolgáltatásra vonatkozó előzetes tájékoztatási dokumentáció 

készült. 

 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük , elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése, valamint 9/C § 

(1) a.) pontja és  9/C§ (2) bekezdése alapján a térségi övezetek megjelölése, melyre az 

adatszolgáltatást kértük: 

A teljes közigazgatási területet érintően: 

A teljes közigazgatási területet érintően: 

- Ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete 
- Erdők övezete 
- Jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
- Tájképvédelmi terület övezete 
- Nagyvízi meder területének terület övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület és jó termőhelyi adottságú 

szántóterületek övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
- Térségi együttműködés övezete 
- Ártéri tájgazdálkodás övezete 

 

 

 



Térségi adatszolgáltatás megkérésére az alábbi adatszolgáltatásra kötelezett szervek 
kerültek megkeresésre. 
 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 4024 Debrecen Sumen utca 2.   
 hnp@hnp.hu 

- Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
eva.meier@lechnerkozpont.hu 

- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti Osztály, 
4024 Debrecen, Kossuth L. u. 12 – 14. II. em. 
hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu 

- Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztály, Szolgáltató Osztály, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.  
KRID azonosító: 725401778 

- Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci utca 62-64, (1364 Budapest, Pf: 234) 

- Közép – Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 

- Nemzeti Földügyi Központ 
1599 Budapest, Pf: 195 

 

A térségi adatszolgáltatás 2021. 10.30-éá került megküldésre, mely megkeresésre a Lechner 

Tudásközpont, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,  Hajdú – Bihar Megyei 

Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti Osztály, Közép – Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság adatszolgáltatást küldött. 

Külön megkeresés alapján a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatást 

adott. 

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési terv térinformatikai állománya az E- TÉR 

rendszerből került letöltésre.  

Az adatszolgáltatás figyelembevételével készült  a településrendezési terv módosítás 

Zagyvarékas, 2021. december 22. 
 

 

  
 Horváth Adrienne 

 megbízott főépítész 



 
FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

(a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 11.§ (6) szerint) 

 

ZAGYVARÉKAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

AZ ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONAL FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 

 

A településrendezési eszköz módosítás az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság működési területén” projekthez kapcsolódóan készül és a „Zagyva jobb és 

bal parti védvonalak fejlesztése Zagyvarékas térségében” című védvonalra vonatkozóan 

módosítja  a hatályos településrendezési eszközöket. 

A Kormány a beruházást (a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendeletben) nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, így a  településrendezési eszköz 

módosítás véleményeztetése a 314/2012. Kormányrendelet 42.§ szerinti ún. tárgyalásos eljárás 

szerint kerül lefolytatásra. 

 

A 2013. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb 

szabadságot enged a települések önkormányzatainak többek között pl. abban, hogy a 

tervdokumentációk tartalmára előírt követelményeket az önkormányzati főépítész határozza 

meg indoklással, amely tartalmat és indoklást a főépítésznek feljegyzésben szükséges 

rögzítenie. E feljegyzést pedig szerepeltetni kell a tervanyag mellékletében. Az alábbiakban 

részletezett előírások szerint került jelen Feljegyzés megfogalmazásra. 

 

Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm.rend.: 

3/A. § (2) szerint:  

„A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél 

figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét 

az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.” 

3/C. § alapján: 

„Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek 

indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 
 

Jelen tervdokumentáció készítése során az alábbi táblázat szerinti szakági munkarészek 

elkészítése, szükséges. 

 

 



1. 
Tájrendezési 

munkarész 
Szaktervező bevonása javasolt 

2. 
Környezetalakítási 

munkarész 
Szaktervező bevonása nem szükséges 

3. Közlekedési munkarész Szaktervező bevonása nem szükséges 

4. Közművek 

Víziközmű szakági tervező bevonása javasolt, a további 

(elektromos energia, gázellátás) szaktervező bevonása nem 

szükséges 

5. Hírközlési munkarész Szaktervező bevonása nem szükséges 

6. MATrT és MTrT  
Jelen dokumentációhoz a kidolgozásra került a területrendezési eszközök 

tervezett módosítása és a hatályos országos és megyei területrendezési 

tervek közötti kapcsolat. 

7. 
Biológiai aktivitási 

érték 

Jelen dokumentációhoz új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a 

területre vonatkozóan, így nem  szükséges a szintentartást bizonyítani. 

 

A településrendezési eszköz módosításhoz két szaktervező (víziközmű és tájtervező) bevonása javasolt, 

további szaktervező bevonása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a projekt vízjogi létesítési 

engedélye, a kiviteli terv és az előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint  Natura 2000 hatásbecslés 

átadásra került és a beruházó engedélyezte annak településrendezési eszközök módosítása során történő 

felhasználást. 

A településrendezési terv módosítása során a 2019. évben jóváhagyott Zagyvarékas község teljes 

közigazgatási területére készült településrendezési eszközök a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

szerint és a hatályos OTÉK előírásai alapján készültek. 

A településrendezési eszköz módosításhoz a tervezés tárgyával kapcsolatban szükséges a jóváhagyott 

településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása. 

A tervmódosításhoz alátámasztó munkarész elkészítése szükséges csak a tervezéssel érintett terület 

vonatkozásában. 

A településrendezési eszköz módosításhoz a hatályos településrendezési eszköz minden munkarésze 

felhasználható. 

A településrendezési tervmódosítás nem érint településképi szempontból meghatározó területet és a 

településképi rendeletben foglaltakat nem módosítja, így a településképi rendelet módosítása nem 

szükséges, az összhang biztosított. 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy kevesebb, mint 

10 éve készült. 

A tervezéssel érintett területre, készült egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció, mely átadásra 

került a tervezőnek és az alátámasztó munkarészhez, valamint lelőhelyek tekintetében a 

településszerkezeti és szabályozási tervhez felhasználható. 

 

A megalapozó vizsgálat kiegészítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy a tervkészítés időszakában is 

már tervezés alatt állt a töltésmegerősítés, azonban a végleges, a földrészletek megosztására vonatkozó 

dokumentáció csak most áll rendelkezésre. 

 

A tervmódosítással összefüggő általános és szakági fejezetek felhasználhatók, kiegészíthetők, 

aktualizálhatók. 

 

 

 



Zagyvarékas, 2021. december 22. 

 

 

  
 Horváth Adrienne 

 megbízott főépítész 























Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges 

záradékolás megjelenítését szolgálja. 



   
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

AG RÁRÜG YI FŐO SZTÁLY  
NÖVÉNY -  ÉS TA LAJVÉDELMI OS ZTÁ LY  

5000 Szolnok, Vízpart krt. 28. Telefon: (56) 516 810 
e-mail: jasz.novtalajved@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Hivatali kapu: JH16SZNTVO 

Iktatószám: JN/57/02236-2/2021. 
Tárgy: Szakhatósági vélemény 

Melléklet: - 
Ügyintéző: Dóka Lili 

Telefon: 56/516-822, 20/511-0789 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint talajvédelmi igazgatási hatásköré-
ben eljáró talajvédelmi hatóság Zagyvarékas Község Polgármestere (5051 Zagyvarékas, Rá-
kóczi út 56.) által 3562-8/2021. számon benyújtott kérelmére a rendelkezésre álló iratok alap-
ján kiadja az alábbi 

TALAJVÉDELMI 
SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYT  

A talajvédelmi hatóság Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek (Zagyva folyó 
árvízvédelmi fővédvonal nyomvonalára vonatkozó környezeti értékeléshez és partnerségi 
megvalósítására vonatkozó) módosítása során a környezeti vizsgálat lefolytatását és a kör-
nyezeti értékelés elkészítését talajvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete értelmében a talajvédelmi hatóság az egyezte-
tési eljárásban nem vesz részt. 

Továbbá a talajvédelmi hatóság a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint 
a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei öveze-
tek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek 
köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei 
területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése 
vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra nem kötelezett államigazgatási szerv. 

Szakhatósági véleményemet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szó-
ló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva hoz-
tam meg. 

Szolnok, 2021. november 15. 
 Tisztelettel: 
 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott nevében 
 és megbízásából kiadmányozó: 

 Dóka Lili 
 talajvédelmi felügyelő 



















azonosító megye település lelőhelyszám azonosítatlan név védelem
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81399 Jász-Nagykun-Szolnok Zagyvarékas 4 Gyepi-földek I. szakmai
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81403 Jász-Nagykun-Szolnok Zagyvarékas 6 Belső-földek szakmai
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94095 Jász-Nagykun-Szolnok Zagyvarékas 12 Lapos-dűlő IV. szakmai
94097 Jász-Nagykun-Szolnok Zagyvarékas 13 Lapos-dűlő V. szakmai
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Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges 
záradékolás megjelenítését szolgálja. 



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Környezeti vizsgálat lefolytatása
Ügyszám: 36600/3979/2021.ált

                                                                                           Ügyintéző: Baloghné Engler Orsolya
Telefon: 56/501-900 (20094 mellék)

Zagyvarékas Község Önkormányzat
Zagyvarékas
Rákóczi út 56.
5051

Tisztelt Polgármester Úr!

Zagyvarékas  Község  Önkormányzata 2021.  október  28-án  kelt  beadványában  hatóságunk
véleményét  kéri  a  Jászboldogháza  község  település  közigazgatási  területére  vonatkozó
településrendezési terv módosításához kapcsolódó, környezeti értékelés eldöntésére irányuló
előzetes tájékoztatási dokumentáció alapján.

A település közigazgatási területén a Zagyva árvízvédelmi fővédvonalának megerősítése és
fejlesztése érdekében szükséges a területfelhasználási változások kijelölése és megvalósítása
érdekében a településrendezési eszközök módosítása.

Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.11.)  Korm.
rendelet alapján környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

Matuska Zoltán tű. ezredes
         tűzoltósági tanácsos

        igazgató

       nevében és megbízásából

        Soltész Ferenc
        szolgálatvezető-helyettes

Kapják: 
1. Irattár
2. Címzett – Hivatali Kapu

 ____________________________________________ ____________________________________________  
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.. ✉: 5001 Szolnok Pf.: 110 

Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114 
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu,  
Hivatali kapu azonosító: 106226155 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600/3979-1/2021.ált. 







 

 
 
 
 
 

 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. II. em.  

Telefon: (36 52) 521 020, E-mail: hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHEI 114037375 

Ügyiratszám: HB/15-ERD/19638-2/2021. 
 
Ügyintéző: Gábor Edit Melinda/Vágó Gergő 
 
Telefon: +36 52/521-020 

Tárgy: adatszolgáltatás Zagyvarékas Község 
településrendezési terv módosítása vonatkozásában  
Ikt. szám: 3562-7/2021 
Ügyintéző: Balázs Adrienn 
Telefon: +36 56 540-015 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Zagyvarékas Község Polgármestere 
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 2021. november 2-án érkezett megkeresésére indult eljárásban 
kiadja az alábbi 

ADATSZOLGÁLTATÁS-t 

Zagyvarékas Község Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy a Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerint módosítani kívánja 
településrendezési eszközeit. Kéri az erdészeti hatóságot, hogy adja meg a 218/2019. (X.6.) Korm. 
rendelet 9/A. § (1) bekezdése szerinti, valamint 9/C § (1) a.) pontja és a 9/C § (2) bekezdése szerinti, az 
illetékességi körébe tartozó adatszolgáltatását. 

Az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú megkeresésre az alábbi adatszolgáltatást adja: 
- Zagyvarékas közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: 

Adattár) 15,38 hektár erdővel borított és 1,80 hektár erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületet tart nyilván. 

- Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  
védelmi rendeltetés 15,38 ha; gazdasági rendeltetés 0,00 ha; közjóléti rendeltetés 0,00 ha. 

Jelen levél mellékleteként megküldésre kerül Zagyvarékas Község közigazgatási területén az Adattárban 
nyilvántartott erdőterületek övezeti besorolásának megfelelő digitális térképi állománya.  

Az időközi változásokat a fedvény nem tartalmazza. Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése, 
azok elsődleges rendeltetése a naponta frissülő http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon megtekinthető.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (4a) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül  
az Evt.-ben meghatározott erdőnek.” 

Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az adatok kizárólag az adatkérésben megjelölt munkához 
használhatók fel, más célú felhasználásuk, továbbadásuk nem engedélyezett. 

Az adatszolgáltatást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése alapján és az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában foglaltak szerint adta meg 
az erdészeti hatóság. 

 
Debrecen, 2021. digitális aláírás szerint 
 

 …………………………….. 
 Gábor Edit Melinda 
 
 

osztályvezető 
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kiadja az alábbi 

ADATSZOLGÁLTATÁS-t 

Zagyvarékas Község Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy a Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
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Az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú megkeresésre az alábbi adatszolgáltatást adja: 
- Zagyvarékas közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: 

Adattár) 15,38 hektár erdővel borított és 1,80 hektár erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületet tart nyilván. 

- Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  
védelmi rendeltetés 15,38 ha; gazdasági rendeltetés 0,00 ha; közjóléti rendeltetés 0,00 ha. 

Jelen levél mellékleteként megküldésre kerül Zagyvarékas Község közigazgatási területén az Adattárban 
nyilvántartott erdőterületek övezeti besorolásának megfelelő digitális térképi állománya.  

Az időközi változásokat a fedvény nem tartalmazza. Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése, 
azok elsődleges rendeltetése a naponta frissülő http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon megtekinthető.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (4a) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül  
az Evt.-ben meghatározott erdőnek.” 

Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az adatok kizárólag az adatkérésben megjelölt munkához 
használhatók fel, más célú felhasználásuk, továbbadásuk nem engedélyezett. 

Az adatszolgáltatást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése alapján és az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában foglaltak szerint adta meg 
az erdészeti hatóság. 

 
Debrecen, 2021. digitális aláírás szerint 
 

 …………………………….. 
 Gábor Edit Melinda 
 
 

osztályvezető 
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Kapják: 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzat Polgármestere hivatali kapun keresztül (KÉR) 

2. Irattár: V:\!Kéziratok2021\Vélemény TRT-hez\19638-2-2021 Zagyvarékas trt módosítás- adatszolgáltatás 218-2009.doc 
 

 



 

 
 
 
 

 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. II. em.  

Telefon: (36 52) 521 020, E-mail: hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHEI 114037375  

 

Ügyiratszám: HB/15-ERD/19639-2/2021. 

Ügyintéző: Gábor Edit Melinda/Vágó Gergő 

Telefon: +36 52/521-020 

Tárgy: vélemény Zagyvarékas Község 
településrendezési terv módosításához - 
környezeti vizsgálat szükségessége 

Iktatószám: 3562-8/2021 

Ügyintézőjük: Horváth Adriennem mb főépítész 

 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Zagyvarékas Község Polgármestere (5051 
Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 2021. november 2-án érkezett megkeresésére indult eljárásban kiadja az 
alábbi 

VÉLEMÉNY-t 

Zagyvarékas Község Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy a tervezett 
településrendezési eszközök módosítása kapcsán adjon véleményt a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről és várható környezeti hatás 
jelentőségéről. 

Az erdészeti hatóság a véleményezésre megküldött dokumentáció vizsgálata során megállapította, hogy 
a településrendezési eszközök módosítása nem érint az Országos Erdőállomány Adattár 
nyilvántartásában szereplő erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületnek minősülő területet.              
Ennek megfelelően az erdészeti hatóság a környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja 
szükségesnek. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 
jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott 
erdőnek. 

A véleményezést a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) 
bekezdése valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában 
foglaltak szerint adta meg az erdészeti hatóság. 

 

Debrecen, digitális aláírás szerint 
 …………………………….. 
 Gábor Edit Melinda 
 osztályvezető 

 
Kapják: 

1. Zagyvarékas Község Polgármestere hivatali kapu (KÉR) 
2. Irattár  V:\!Kéziratok2021\Vélemény TRT-hez\19639-2-2021 Zagyvarékas trt módosítás - környezeti 

vizsgálat szükségessége 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 79-59050 

KÉR: KHIV BUK ÉÖF ÉÖKO / KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Kurucz László polgármester 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 

5051 Zagyvarékas 

Rákóczi út 56. 

Iktatószám:  BP/2602/00740-2/2021. 

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin – Molnár Ádám 

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Zagyvarékas Község településrendezési 

eszközeinek részterületre (Zagyva jobb- és 

balparti védvonalak fejlesztés) vonatkozó 

felülvizsgálata – örökségvédelmi vélemény 

környezeti vizsgálat szükségességének 

meghatározásáról 

Hiv. szám: 3562-8/2021. 

Ügyintéző: Horváth Adrienne mb. főépítész 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban kapott megkeresésére az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti szempontból 

 

nem tartom szükségesnek 

 

a környezeti vizsgálat lefolytatását, mivel elkészült az előzetes régészeti dokumentáció az elérhető 

Zagyvarékas Község – Zagyva folyó árvízvédelmi fővédvonal (töltés) nyomvonalára vonatkozó 

településrendezési eszközének módosítása c. előzetes tájékoztatási dokumentáció szerint (készítette: 

Kiszelovics Ildikó településmérnök, városépítési, városgazdálkodási szakmérnök, 2021. október, 20. o.). 

 

Megállapítottam, hogy a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás (továbbiakban: 

Nyilvántartás) aktuális adatai alapján a szabályozással érintett tervezési területen nyilvántartásba 

vétel alatt álló régészeti lelőhelyek találhatók.  

 

Tekintettel azonban arra, hogy Zagyvarékas közigazgatási területén a 4 újonnan felderített (94091, 

94093, 94095, 94097 azonosító számú) régészeti lelőhely területi kiterjedését még nem vezették 

fel a Nyilvántartás térképi adatbázisába, ezért ennek alapján a régészeti érintettség pontos 

mértéke nem megállapítható.  

 

Kérjük, hogy a tervezési terület régészeti érintettségének pontos tisztázására készült, fent 

nevezett dokumentumban foglalt hatáscsökkentő javaslatokat tartsák be, illetve tartassák be a 

régészeti örökség védelme érdekében! 

mailto:bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu
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Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Község településrendezési tervlapjairól hiányoznak az 

újonnan felderített és korábban nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek is. Ezzel kapcsolatban 

kérjük az Önkormányzatot, hogy a régészeti lelőhelyek szöveges és térképi adatainak a 

településrendezési eszközökben való aktualizálásáról egyeztessenek a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 

17. pontja alapján a területileg illetékes adatszolgáltató szervvel, az alább nevezett megyei 

örökségvédelmi hatósággal.  

 

 

A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok 

érvényesülését és a területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság, a Jász–Nagykun–

Szolnok Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztály, 5000 Szolnok Ady Endre út 9.) a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni. 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

 

 

 

 

 

dr. Zelenyánszki Éva 

osztályvezető 

 

 

 

Erről értesül: 

1. Címzett 

2. Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály, 5000 Szolnok Ady Endre út 9. 

3. Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Régészeti 

Főosztály (Nyilvántartás) 



 

 
Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Kurucz László polgármester  

részére 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/7083-2/2021. 

Ügyintéző: Debreczeni András 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés, természetes 
gyógytényező érintettsége 
szempontjából. 

Hivatkozási szám: 3562-8/2021. 

  

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek – a Zagyva árvízvédelmi fővédvonalának 

megerősítése és fejlesztése érdekében szükséges – módosítása, és az ehhez kapcsolódó környezeti 

vizsgálat tárgyában, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi 

tájékoztatást adja. 

 

A község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. 

rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg. 

 

BFKH felhívja a figyelmet a 2/2005. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésére, melyek szerint: 

 

4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 

 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  



 
2 

 

Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

A BFKH kéri fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Üdvözlettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

 

         Dr. Kelemen Erzsébet 

      helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

Melléklet: – 

 
 
Kapják: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata – Hivatali kapu  

2. Irattár 

 











































 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 39. 5002 Szolnok, Pf. 97. 

Telefon: (06 56) 501-600, BM: (32) 10-52 

E-mail: gi.jaszmrfk@jasz.police.hu 

Tárgy: Zagyvarékas Község TRE 

eszközeinek módosítása–tárgyalásos 

eljárás meghívásra válasz 

Hiv. szám: JN/40/00156-3/2022. 

Ügyintéző: Magyar Tímea ra. 

Tel.: 32/15-04 

 

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott úrnak, 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

Szolnok 

Kossuth Lajos út 2. 

5000 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakról 

tájékoztatom. 

A fenti rendelet 9. mellékletében meghatározottak alapján a főkapitányságok egyeztetési 

szakterületüket érintően a határrendészet vonatkozásában nyilatkoznak. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 

határvédelemmel érintett szakasz nincs, ezért a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre 

vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeket és a koncepció tartalmi követelményeivel 

kapcsolatos elvárásokat, a települést érintő ágazati elhatározásokat megfogalmazni nem 

kívánok. 

Továbbá tájékoztatom, hogy az eljárás további szakaszaiban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Rendőr-főkapitányság nem kíván részt venni. 

Szolnok, időbélyegző szerint 

Tisztelettel 

Dr. Dorkó Zsolt r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 



 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 

KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Dusa Zsuzsanna állami főépítész asszony 

részére 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

Szolnok 

Kossuth Lajos út 2. 

5001 

 

 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre  KRID: 513145796 

 

Tisztelt Állami Főépítész Asszony! 

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos JN/40/00156-3/2022. 

számú, 2022. február 22-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az 

alábbiakról tájékoztatom. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 

határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 

véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 

észrevételt nem teszek. A 2022. március 2-án tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Bognár Géza 
osztályvezető 

 

Iktatószám:  BP/0801/00310-2/2022 

Ügyintéző: Bánhidi Viktória 

Telefonszám: +36 1 815 9633 

Tárgy:  Zagyvarékas község 

településrendezési 

eszközeinek módosítása 

(Zagyva árvízvédelmi 

fővonalának megerősítése) – 

tárgyalásos eljárás  



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 36600/783-5/2022.ált.
Tárgy: Zagyvarékas  község  módo-

sított  településrendezési
eszközök véleményezése.

Hiv. szám: JN/40/00156-3/2022.  Pallagi
Linda

Ügyintéző: Pádárné  Bögös  Erika  tű.
szds.

Telefonszám: 56/516-224

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész Iroda

Szolnok
Kossuth Lajos út 2.
5000

Tisztelt Főépítész Asszony!

Hivatkozott  számú  megkeresésére  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) alapján  katasztrófavédelmi szempontból az alábbi írásos véleményt
adom:

A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  hatás-,  illetve
illetékességi  körébe  tartozó  szakmai,  ágazati,  jogszabályi  és  egyéb  követelmények  az
alábbiak (tűzvédelem):

1. A meglévő és újonnan épülő épületek között az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014 (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) előírásai szerinti tűztávolságot kell
tartani.

2. Amennyiben  valamely  út  megszüntetése  tűzcsapot  érint,  a  tűzcsapnál  a  tűzoltó
gépjárművek részére a felállási helyet biztosítani kell. A megszüntetésre, átépítésre kerülő
tűzcsapoknál  az illetékes  elsőfokú hatóság  (katasztrófavédelmi  kirendeltség)  engedélye
szükséges.

3. Amennyiben  az  átalakítás  tűzcsapot  érint,  a  tervezési  területen  a  meglévő  föld  alatti
tűzcsapokat föld felettire kell cserélni az OTSZ 75. § (2) bekezdése alapján.

4. Új  építmények  környezetének  tervezésekor  a  tűzoltógépjárművek  nem  rendszeres
közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell.

5. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény  (a  továbbiakban:  Ttv.)  29.  §  (1)  bekezdése  az  önkormányzat  feladataként
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határozza meg a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítását, ezért a vízhálózat
átalakítása, korszerűsítése esetén az OTSZ előírásai alapján kell az oltóvizet biztosítani.

6. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban
kell  tartani,  amely  alkalmas  a  tűzoltógépjárművek  közlekedésére  és  működtetésére,
valamint  a  közterületi  tűzcsapokat  állandóan  hozzáférhetően  kell  tartani,  azokat
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad az OTSZ 72. § (9) bekezdése alapján.

7. Az építéssel  járó útlezárásokat  és vízelzárásokat  a munka megkezdése előtt  48 órával,
valamint  az elzárások befejezését  a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Megyei  Műveletirányítási  Ügyelet  részére,  szóban  a  06-56-510-045-ös
telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni, mivel a Ttv. 6. § (2)
bekezdése alapján szükséges, hogy a Megyei Műveletirányítási Ügyelet az útlezárásokról
és a vízelzárásokról pontos információkkal rendelkezzen.

8. A  katasztrófaveszély  elkerülése  érdekében  a  településrendezési  terv  eszközeinek
módosítása  során  figyelembe  kell  venni  az  ár-  és/vagy  belvíz  által  veszélyeztetett
területeket.

Az integrált  településfejlesztési  stratégia  és  a  településrendezési  eszközök  elkészítése
során érvényesítendő iparbiztonsági követelmények:

Zagyvarékas település módosítással érintett földrészleteket, veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem körüli kijelölt veszélyességi övezet nem érinti.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) – a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről – a SEVESO III. Irányelv beültetésre került a
Magyar jogrendbe. A Rendelet  meghatározza a veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági-
engedélyezési  eljárásokat,  valamint  a  hozzájuk  kapcsolódó  egyéb  jogi  aktusokat.  A
jogszabály  III.  fejezetének  11  alpontja  foglalkozik  a  településrendezési  tervezéssel,  mely
során az iparbiztonsági hatóság:
28. § (1) A hatóság a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján - annak feltételek
nélküli elfogadását követően - külön döntésben jelöli ki a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem körüli veszélyességi övezet határait.
(2) A hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és
kezdeményezi  a  veszélyességi  övezet  településrendezési  tervben  való  feltüntetését.  A
hatóság a  veszélyességi  övezet  kijelöléséről  tájékoztatja  a  megyei  területfejlesztési  tanács
tagjaként  eljáró  megyei  közgyűlés  elnökét.  A  polgármester  a  tájékoztatást  követően
haladéktalanul értesíti a hatóságot a veszélyességi övezet településrendezési tervben történő
feltüntetésének várható időpontjáról.
(3) A polgármester a veszélyességi övezet 28. § (1) bekezdése szerinti kijelölését követően,
függetlenül  annak településrendezési  tervben történő feltüntetésétől  a veszélyességi  övezet
határán belüli területen történő esetleges fejlesztések során figyelembe veszi a veszélyességi
övezet határait, és a fejlesztésekről a fejlesztés engedélyezése előtt kezdeményezi a 29. § (1)
bekezdése szerinti bizottság létrehozását.
(4) A veszélyes  anyagokkal  foglalkozó üzem veszélyességi  övezete  határainak kijelölését,
vagy azok módosítását, törlését követően a hatóság megvizsgálja a veszélyeztetett települések
településrendezési  tervét.  Amennyiben  a  településrendezési  tervben  nem  vették  kellő
mértékben figyelembe a veszélyességi övezetben lehetségesen fellépő károsító hatásokat, úgy



3

a  hatóság  erre  felhívja  a  polgármester  figyelmét,  és  javasolja  a  szükséges  intézkedések
megtételét.
29. § (1) A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban szereplő
fejlesztések  esetében  az  engedélyezési  eljárás  során  az  állásfoglalás  kialakítására  a
polgármester  kezdeményezésére  a  hatóság  bizottságot  hoz  létre  a  környezetvédelmi,
természetvédelmi,  népegészségügyi,  valamint  bányászati  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és
megyei kormányhivatal, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett
települési  önkormányzat  képviselőiből.  A  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  és  a
fejlesztő képviselője a bizottság ülésén részt vehet.
(3) A bizottság a 7. melléklet  2. pontjában meghatározott  szempontok figyelembevételével
hozza meg állásfoglalását a veszélyességi övezetben tervezett fejlesztésekről.
(4) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő
fejlesztések  során az  illetékes  polgármesternek biztosítania  kell,  hogy az  (1)  bekezdésben
meghatározott  bizottsági  állásfoglalást  követően  a  tervezett  fejlesztésről  az  érintett
nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek érdekében a polgármesternek a fejlesztéshez
kapcsolódó  dokumentációkat,  terveket  a  10.  melléklet  6.  pontjában  felsoroltaknak
megfelelően hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhetővé kell tenni és ezen idő alatt
azokra az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet.
(5)  A  polgármester  biztosítja,  hogy  a  fejlesztéssel  kapcsolatos  döntés  meghozatalakor  a
bizottsági  állásfoglalást  és  az  érintett  nyilvánosság  észrevételeit  a  tervezett  fejlesztés
kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék. A polgármester a fejlesztéssel kapcsolatos
döntésről tájékoztatja a hatóságot.

A Rendeletben megfogalmazott eljárási renden kívül a település egyes területei használati
jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során figyelemmel kell lenni:

a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;

b) az a) pont szerinti  üzemekbe és  onnan kifelé  történő veszélyes  áruk szállítása
során jelentkező veszélyeztető hatásokra;

c) a  tervezett  küszöbérték  alatti  vagy  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemek
várható veszélyeztető hatásaira.

A  lakóterületek  terjeszkedése,  közösségi  létesítmények,  tömegtartózkodásra  szolgáló
építmények  létesítése,  tervezése  során  –  a  már  működő,  vagy  tervezett  veszélyes
anyagokkal  foglalkozó  üzemek  környezetében  –  figyelembe  kell  venni  a  terület
mikrometeorológiai,  urbanisztikai  és  infrastrukturális  sajátosságait.  Ezen  jellemzők
alapján a fejlesztések a veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet.

A  megküldött  kérelem  és  dokumentáció  alapján  az  alábbiakban  alakítom  ki
véleményem polgári védelmi szempontból:

Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosítása dokumentum (JN/40/00156-
3/2022.)  kapcsán  az  alábbi,  általánosságban  sorolt  katasztrófavédelmi  szempontokat
figyelembe kell venni:

Katasztrófavédelmi  szempontból  elsődleges  a  település  besorolása,  amelynek
figyelembevételével készül el a település veszélyelhárítási terve (továbbiakban: Terv). Ennek
készítését  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról
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szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  végrehajtásáról  234/2011.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban:  rendelet)  írja  elő  a  polgármester  részére.  A  Terv  alapdokumentumból  és
kapcsolódó  mellékletekből  áll.  A  Terv  tartalmát  befolyásolja  a  településen  azonosított
kockázati helyszínek típusa és nagyságrendje. Ezeket a  kockázati helyszíneket a területileg
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (Szolnok KVK) nyilván tartja, amelyeket évente
ellenőriz,  valamint  figyelembe  veszi  a  Terv  éves  felülvizsgálata  során.  A nyilvántartások
alapján az érintett nem tart nyilván kockázati helyszínt a tárgyi megkeresés helyszínén.
A rendelet  26. §  (3) alapján a Tervet a településfejlesztési és településrendezési eszközök
módosítása  tervezés,  valamint  a  települési  környezetvédelmi  program  kialakítása  és
módosítása során  figyelembe kell venni. Zagyvarékas település esetében az érvényben lévő
besorolási  kategória  (II.).  Jellemzően  az  ár-  és  belvízi-,  valamint  rendkívüli  időjárási
veszélyeztetettség azonosítható. A besorolást jelentős mértékben befolyásoló veszélyes üzem
jelenleg nem működik a településen.  Amennyiben ez változna,  akkor a működő veszélyes
üzem(ek)  valamint  azok  veszélyességi  övezetei  a  Külső  Védelmi  Tervben  kerülnének
rögzítésre. A veszélyességi övezetekkel összefüggésben a települési tervezésről a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 28-29. § rendelkezik.

 Az ár- és belvízi veszélyeztetettséggel összefüggő, valamint az érintett területtel kapcsolatos
információk a vízkárelhárítási tervben találhatók (a Terv melléklete). 

A települési  feladatok  között  szerepelnek  a  lakosságriasztó,  riasztó-tájékoztató  végpontok,
működtetése  és  üzemben  tartása.  A  nyilvántartások  alapján  az  érintett  településrészen
jelenleg  nincs  kiépített  lakosságriasztó  eszköz.  Amennyiben  ez  változna,  úgy  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § szerint a
polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási feladatainak végrehajtása érdekében
gondoskodik:

a) a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő saját, illetve rendelkezésre
bocsátott  lakossági  riasztó-tájékoztató  végpont  működtetéséről,  üzemképességéről,
folyamatos karbantartásáról.

Ezen  végpontok  működőképességét  befolyásoló  változtatások,  –  többek  között  a
településfejlesztéssel  összefüggésben  –  (berendezés  felújítása,  áthelyezése,  megszűntetése,
működésének  ideiglenes  szüneteltetése,  új  berendezés  telepítése)  bejelentési  és  további
kötelezettségekkel járnak.

A  megküldött  kérelem  és  dokumentáció  alapján  az  alábbiakban  alakítom  ki
véleményem vízügyi szempontból:

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Polgármestere kérelme alapján hatóságunk véleményét
kérte  a  JNSZ  Megyei  Kormányhivatal  Állami  Főépítész  Iroda  a  Zagyvarékas  település
településrendezési tervének módosítása érdekében.
A település közigazgatási területén a Zagyva árvízvédelmi fővédvonalának megerősítése és
fejlesztése érdekében szükséges a területfelhasználási változások kijelölése és megvalósítása
érdekében a településrendezési eszközök módosítása.

A településrendezési terv módosítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
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- Az országos településrendezési  és építési  követelményekről  szóló 253/1997. (XII.  20.)
Korm.  rendelet  30.  §  (1)  bekezdés  szerinti  vízgazdálkodási  területek  besorolása  nem
változhat.

- A folyóvizek medre és parti sávja (Zagyva folyó), és a vízmű területe vízgazdálkodási
területnek minősül.

- A településrendezési terv készítése során figyelembe kell  venni „a vizek hasznosítását,
védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre
vonatkozó  műszaki  szabályokról”  szóló  30/2008.  (XII.  31.)  KvVM rendelet,  „a  vizek
hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és
létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról”  szóló  147/2010.  (IV.  29.)  Korm.
rendelet vonatkozó előírásait.

- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról  szóló  83/2014.  (III.  14.)
Korm. rendelet, valamint a vizek kártételei elleni védekezésre vonatkozó 232/1996. (XII.
26.) Korm. rendeletet figyelembe kell venni.

A tervezett módosítást nem kifogásoljuk, egyéb előírást nem teszünk.

Hatásköröm  és  illetékességem  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésén, a 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet  3. § (3) bekezdésén és az 1. melléklet  a) pontján,  a Rendelet  9.
számú melléklet 7. pontján alapul.

Szolnok, elektronikus időbélyegző szerinti napon

Tisztelettel:

Matuska Zoltán tű. ezredes
                    tűzoltósági tanácsos

igazgató

Készült: 1 példányban (elektronikus)
Terjedelme:  5 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapja:

1) JNSZ MKI Irattár
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2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (NOVA Szeüsz)

 ____________________________________________ ____________________________________________  
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.. ✉: 5001 Szolnok Pf.: 110 

Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114 
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu,  
Hivatali kapu azonosító: 106226155 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600/783-5/2022.ált. 















 

 
 
 

 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. II. em.  

Telefon: (36 52) 521 020, E-mail: hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHEI 114037375  

 

Ügyiratszám: HB/15-ERD/05611-2/2022. 

 

Ügyintéző: Gábor Edit Melinda/Vágó Gergő 

 

Telefon: (+36) 52/521-020 

Tárgy: vélemény Zagyvarékas Község 
településrendezési terv módosítása 
vonatkozásában- 
Iktatószám: JN/40/00156-3/2022 
 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 2022. február 23-án érkezett 
megkeresésére indult eljárásban kiadja az alábbi 

VÉLEMÉNY-t 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda megkereste az erdészeti 
hatóságot, hogy Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek módosítását a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) 
bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatják le. Kéri az erdészeti hatóságot, hogy 
a Korm. rendelet 42. §-a alapján adja meg végső szakmai véleményét a megkeresés mellékletét képező 
véleményezési dokumentáció alapján.   

Az erdészeti hatóság a véleményezésre megküldött dokumentáció vizsgálata során megállapította, hogy 
a tervezéssel érintet terület vonatkozásában a településrendezési eszközök tervezett módosítása 
Zagyvarékas Község olyan ingatlanjait érintik, amely ingatlanokon nem található az Országos 
Erdőállomány Adattár nyilvántartásában szereplő erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő terület. 

Az erdészeti hatóság hozzájárul a településrendezési eszközök tervezett módosításához, 
ugyanakkor kéri, hogy a Zagyvarékas 0124/,1b és 0124/1d hrsz-ú földrészlet erdők övezetébe 
kerüljön átsorolásra a valós területhasználat, az övezeti besorolás és az Adattár összhangjának 
megteremtése érdekében. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (4a) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül  
az Evt.-ben meghatározott erdőnek.” 

A véleményezést a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, a programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában foglaltak szerint adta meg az erdészeti hatóság. 

 

Debrecen, időbélyegző szerint 

  
…………………………….. 

 Gábor Edit Melinda 
 osztályvezető 
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Nyt. szám: 3039-2/2022/h
Hiv. szám: JN/40/00156-3/2022

Dusa Zsuzsanna
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda
állami főépítész

5001 Szolnok
Pf. 111

Tárgy: Zagyvarékas község településrendezési eszközeinek módosítása 
- tárgyalásos eljárás, végső véleményezési szakasz

Tisztelt Főépítész Asszony!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem 
érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a 
tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.

A tárgy szerinti témában meghirdetett 2022. március 2-i egyeztető tárgyaláson más irányú 
elfoglaltság miatt nem áll módomban részt venni. 

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában megjelölt 
államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § (10)-(11)-(12) 
bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Szebenyi Réka (tel.:+36 (1) 474-1295; HM 022-28-854; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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Ügyiratszám: CD/4544-4/2022. 

Tárgy: Zagyvarékas község településrendezési esz-

közeinek módosítása 

Elektronikus levélcím: info@nmhh.hu 

Ügyiratszámuk: JN/40/00156-3/2022. 

Ügyintézőjük: Pallagi Linda 

Készült: 2022. február 28. 

  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 
 

SZOLNOK 
Kossuth Lajos út 2. 

 

5 0 0 0  

 

T i s z t e l t  Á l l a m i  F ő é p í t é s z  A s s z o n y !  

 

 
A tárgyi ügyben állásfoglalásom a következő: 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a tárgy sze-

rinti településrendezési eszközök módosítására vonatkozó véleményezési dokumentáci-

óban foglaltakat megvizsgálta. 

A Hatóság megállapította, hogy a véleményezési dokumentáció tartalmazza a hírközlési 

alátámasztó szakági munkarészre vonatkozóan, hogy „Jelen településrendezési terv mó-

dosítás nem érintett hírközléssel. A tervezéssel érintett terület mobil telefon és mobil in-

ternet révén ellátott.” 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése alapján adta 

a Hatóság. 

 

 
Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető  Debrecenben, 

az elektronikus aláírás szerinti időpontban 
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Nyt. szám: 3215-4/2022/h sz. példány
Hiv. szám: JN/40/00156-3/2022

Dusa Zsuzsanna
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

állami főépítész részére

Szolnok

Tárgy: Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami Főépítész Asszony!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy a Zagyvarékas Község 
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában tartandó egyeztető tárgyaláson a katonai 
légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály nem vesz részt, és a tárgy szerinti 
módosítással kapcsolatban kifogást nem emel.

Tájékoztatom Állami Főépítész asszonyt, hogy véleményemet 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: Kormányrendelet) 42. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. 
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 
Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Állami Főépítész asszonyt, hogy véleményem nem minősül a 
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős 
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

Budapest, időbélyeg szerint

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály

(Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár
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Feladó: Mészáros János<foepitesz@jnszm.hu>
Címzett: <dusa.zsuzsanna@jasz.gov.hu>
Dátum: 2022. 03. 02. 18:50
Tárgy: Zagyvarékas TrT mód - 22032 - Skype

Tisztelt Állami Főépítész Asszony!

Zagyvarékas község TrT módosításának tervezetéről az alábbi észrevételeket
adom:
 

A tervezett módosítás és a JNSZ MTrT között ellentmondást nem találtam.
Az árvízvédelmi töltés közelében lévő telkek között több olyan van, amelyen
korábbi hivatalos földhivatali adatszolgáltatás szerint már nincs épület, a tervlapokon pedig
van. Elképzelhető, hogy a tervlapok nem a legújabb adatszolgáltatás szerinti alaptérképre
készültek. Ha így történt, akkor az alaptérkép cserélendő.
A Kifli utca árvízvédelmi töltés melletti szakasza jelentős hosszban 3,5 -4,0 méter széles. 
Az e szakasz melletti - épület nélküli - telkek egy tömbje állami tulajdonban van.  Ha e telekcsoport kezelőjével való egyeztetés
során a telkek jövőbeli hasznosítása tisztázható, akkor ennek ismeretében célszerű lenne az utca szélességét is használható
mértékűre szabályozni.

Üdvözlettel:
Mészáros János
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