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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
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hrsz-ú út és a belterület határ, valamint 

a 0383/2 hrsz-ú út, közigazgatási határ, 0370/1 hrsz-ú út, 0354/2 hrsz-ú út, 0385/1 hrsz-ú 

árok, és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészt érintően 
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„A” HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Fábiánháza Község településszerkezeti tervéről és leírásáról szóló 22/2006. (V.31.) KT. számú 

határozat módosítása (határozati javaslat) 

 

Melléklet: 

 

Rajzi munkarészek: TR/tszm-1. Fábiánháza Község településszerkezeti tervének a Petőfi 

Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park, belterület határ,0315 hrsz-ú út, 0293/2 hrsz-ú út, a 

0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok, a 0283 hrsz-ú és a 0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és a 

belterület határ által határolt területrészét érintő módosítása tervlap 1:12000.  

TR/v-1. változások tervlapja 1:12.000. 

 

TR/tszm-2. Fábiánháza Község településszerkezeti tervének a 0383/2 hrsz-ú út, közigazgatási 

határ, 0370/1 hrsz-ú út, 0354/2 hrsz-ú út, 0385/1 hrsz-ú árok, és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem 

szánt terület által határolt területrészét érintő módosítása tervlap 1:5000. 

TR/v-2. változások tervlapja 1:5.000. 

 

Szöveges munkarész: A terv leírása 

 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a megbízott főépítész előterjesztésére 

az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és a 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

  

1. Az 1./ …/2017.(………).számú határozatával módosítja Fábiánháza község 22/2006. (V.31.) 

KT. számú határozatával megállapított Településszerkezeti Tervét és annak leírását oly módon, 

hogy a 10. oldalon rögzített Fábiánháza község területén a beépítésre szánt területek esetén 

meghatározott terület-felhasználások rendszere kiegészül  

- a különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) terület-felhasználással, 

- míg a gazdasági mezőgazdasági üzemi terület (Gm) törlésre kerül. 

1/1. A településszerkezeti terv módosítása szerint a Petőfi Sándor utca - 417 hrsz-ú 

kegyeleti park - belterület határ - 0315 hrsz-ú út - 0293/2 hrsz-ú út - a 0293/1 hrsz-ú és a - 

0287 hrsz-ú árok - a 0283 hrsz-ú és a - 0289 hrsz-ú út - a 0291 hrsz-ú út és a - belterület 

határ által határolt területen belül   

a 369 és a 368 hrsz-ú ingatlan (a belterület utolsó két telke a Petőfi Sándor utca mentén) falusias 

lakóterület (Lf) terület-felhasználása kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület (Gk) terület-

felhasználásra módosul.  

A 0292 hrsz-ú ingatlan, valamint a 0288/1 hrsz-ú ingatlan kis területrészének egyéb ipari 

gazdasági terület (Ge) terület-felhasználása, valamint a 0288/1 hrsz-ú ingatlan 0292 hrsz-ú 

telephely déli területrészével szomszédos erdő terület (E) terület-felhasználása különleges 

mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) terület-felhasználásra módosul, ezáltal a beépítésre szánt 

terület nagysága 0,52 hektárral nő. 

A 0288/1 hrsz-ú ingatlan egyéb ipari gazdasági terület-felhasználása erdő (E) terület-

felhasználásra módosul, ezáltal 1,1 ha-al csökken a beépítésre szánt terület nagysága. 

Mindezek mellett a beépítésre szánt területtől délre lévő 0288/1 hrsz-ú ingatlan alrészletei esetén 

a tervezési területre vonatkozó új hitelesített földhivatali alaptérképen „állami alapadat” rögzített 

művelési ágak és a hatályos terv figyelembevételével kerülnek módosításra a terület-

felhasználások. (az előző bekezdésben ismertetett erdő terület kijelölése mellett.) 

 

1/2. A településszerkezeti terv módosítása szerint a 0383/2 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 

0370/1 hrsz-ú út – 0354/2 hrsz-ú út – 0385/1 hrsz-ú árok - és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem 

szánt területen belül 

a 0382/30 hrsz-ú ingatlan különleges hulladék elhelyezésére szolgáló terület (Kh) terület-

felhasználása, a 0382/12 hrsz-ú takarmánykeverő telep, és a 0382/27 hrsz-ú központi telephely 

ingatlan „a” alrészletén rögzített mezőgazdasági üzemi terület (Gm) terület-felhasználása, 

valamint a 0382/20 hrsz-ú  út és a 0382/24 hrsz-ú ingatlan „b” alrészletének egyéb ipari 

gazdasági terület (Ge) terület-felhasználása különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) 

terület-felhasználásra módosul. 

 

2./ Felkéri a Főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő 

átvezetésére. 

  

Határidő: 2017. augusztus …. 

Felelős: a főépítész 

  

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Fábiánháza, 2017. augusztus…….  

Nagyhaju Attila 

                                                                                                      mb. főépítész 
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A terv leírása 

 

Fábiánháza Község településszerkezeti tervének módosítása  

1. tervezési terület a Petőfi Sándor utca - 417 hrsz-ú kegyeleti park - belterület határ - 0315 hrsz-

ú út - 0293/2 hrsz-ú út - a 0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok - a 0283 hrsz-ú és a 0289 hrsz-ú út 

- a 0291 hrsz-ú út és a belterület határ  

 

2. tervezési terület a 0383/2 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 0370/1 hrsz-ú út – 0354/2 hrsz-ú út 

– 0385/1 hrsz-ú árok - és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészt 

érinti. 

 

A tervmódosítás célja:  
1. tervezési terület esetén: Az érintett területen olyan terület-felhasználás rögzítése, mely 

lehetővé teszi a tulajdonos használati, fejlesztési elképzeléseinek megvalósíthatóságát. A 

település belterületétől délre (a 0292 hrsz-ú ingatlanon, illetve a telek kiegészítéssel kialakuló új 

telephelyen) a 4918. számú országos mellékút (Mérk, Vállaj) melletti volt mezőgazdasági 

telephelyen a Célmegvalósító baromfinevelő telepet szeretne létesíteni a környezetvédelmi 

előírások maradéktalan betartása mellett. A jelenlegi fejlesztési elképzelések szerint 10 baromfi 

istálló és kiszolgáló létesítményei kerülnének elhelyezésre. 

 

2. tervezési terület esetén: A 0382/31 hrsz-ú ingatlan önálló fejlesztési területként jelenik meg, 

ahol a jelenlegi fejlesztési elképzelések szerint egy brikettáló üzem létesülne, míg a 0382/30 

hrsz-ú ingatlanon szintén önálló fejlesztésként 2 baromfi istálló kerülne elhelyezésre. A 0382/27 

hrsz-ú ingatlanon, mely a telephely központját jelenti, terménytároló siló telepítését tervezi a 

Célmegvalósító. 

 

Az érvényben lévő településszerkezeti tervhez képest történő módosítás: 

1. tervezési területen: a 369 és a 368 hrsz-ú ingatlan falusias lakóterület terület-felhasználása 

kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület (Gk) terület-felhasználásra módosul. A többi 

lakóterületi ingatlan változatlanul falusias lakóterület marad. 

 

A 0292 hrsz-ú ingatlan, valamint a 0288/1 hrsz-ú ingatlan kis területrészének egyéb ipari 

gazdasági terület (Ge) terület-felhasználása, valamint a 0288/1 hrsz-ú ingatlan 0292 hrsz-ú 

telephely déli területrészével szomszédos erdő terület-felhasználása (K-mü) különleges 

mezőgazdasági üzemi terület terület-felhasználásra módosul, ezáltal a beépítésre szánt terület 

nagysága 0,55 hektárral növekszik. 

A 0288/1 hrsz-ú ingatlan egyéb ipari gazdasági terület-felhasználása erdő (E) területfel-

használásra módosul, 0,28 ha nagyságban, ezáltal és a hatályos tervben már erdőként szereplő 

0,45 ha erdőterület beépítésre szánt területből történő kivételével 0,73 hektárral csökken a 

beépítésre szánt terület nagysága. 

Mindezek mellett a 0288/1 hrsz-ú ingatlan alrészletei esetén a tervezési területre vonatkozó új 

hitelesített földhivatali alaptérkép és a hatályos terv szerinti terület-felhasználások 

figyelembevételével kerülnek módosításra a terület-felhasználások. 

 

2. tervezési területen: a 0382/30 hrsz-ú ingatlan különleges hulladék elhelyezésére szolgáló 

terület (Kh) felhasználása, a 0382/12 hrsz-ú takarmánykeverő telep, és a 0382/27 hrsz-ú központi 

telephely ingatlan „a” alrészletén rögzített mezőgazdasági üzemi terület (Gm) felhasználása, 

valamint a 0382/20 hrsz-ú  út és a 0382/24 hrsz-ú ingatlan „b” alrészletének egyéb ipari 

gazdasági terület (Ge) terület felhasználása különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) 

terület-felhasználásra módosul. 
 

 

 

 



 

Terület-felhasználások területi változása az 1. számú tervezési területre vonatkoztatva 

 

 

Sajátos használat 
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Terület-felhasználás szerinti bruttó területnagyság 
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Összesen: 75,66 75,66 0 

 

 

Terület-felhasználások területi változása a 2. számú tervezési területre vonatkoztatva 
 

 

Sajátos használat 

megnevezése 

 

Terület-felhasználás szerinti bruttó területnagyság 

 

érvényben lévő 

szerkezeti terv szerint 

(ha) 

szerkezeti terv 

módosítási javaslata 

szerint (ha) 

változás 

különleges hulladék 

elhelyezésére szolgáló 

terület (Kh) 

 

0,77 

 

0 

 

-0,77 

mezőgazdasági üzemi 

terület (Gm) 

 

7,28 

 

0 

 

-7,28 

egyéb ipari gazdasági 

terület (Ge) 

 

0,37 

 

0 

 

            -0,37 

különleges 

mezőgazdasági üzemi 

terület (K-mü) 

 

0 

 

8,42 

 

+8,42 

Összesen: 8,42 8,42 0 
 

A módosítás eredményeként a hatályos településszerkezeti terv leírása szerinti beépítésre szánt 

területen belüli jelenlegi terület-felhasználási rendszer kiegészül a különleges mezőgazdasági 

üzemi terület (K-mü) terület-felhasználással, míg a gazdasági mezőgazdasági üzemi terület (Gm) 

törlésre kerül. 
 
 



A településszerkezeti terv leírás dokumentációjának 10. és 11. oldalán rögzített - Fábiánháza 

község területén meghatározott terület-felhasználások rendszere a következőképpen módosul: 
 
„Fábiánháza területén az alábbi terület-felhasználások alakulnak ki:  

 Terület-felhasználás jele szintterületi sűrűsége 

 

A beépítésre szánt területeken 

Lakóterület 

- falusias lakóterület   Lf 0,3 

Vegyes terület 

- településközponti vegyes terület  Vt 0,5 

Gazdasági területek 

- kereskedelmi-szolgáltató   Gk 0,4 

- nem zavaró ipari    Ge 0,4 

- mezőgazdasági-üzemi   Gm 0,3 

Különleges területek 

- temető     K-t 0,05 

- közösségi célú (sportolási …)  K-sp 0,1 

- mezőgazdasági üzemi  K-mü 0,4 
 
 

Az 1. számú tervezési területet érintően: a módosítási javaslat szerint a tervezési területen belül 

különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) alakul ki 7,13 hektár nagyságban, az erdő 

terület (E) 2,68 hektárral nő, ezáltal a biológiai aktivitásérték pótlás megoldott. A hatályos terv 

szerinti beépítésre szánt területek nagysága 0,55 hektárral növekszik déli irányban, ugyanakkor a 

4918. számú országos főút mentén 0,73 hektárral csökken, azaz összességében 0,18 hektárral 

csökken a beépítésre szánt területek nagysága.  

 

Rögzítésre kerül a K-mü terület 300 méteres védőtávolsága. A szerkezeti terv egyéb elemei nem 

változnak.  

 

Új vonalas szerkezeti elem nem jelenik meg a módosítással érintett területegységen belül. A 

tervezési terület keleti oldalán haladó 4918.sz. országos mellékút (Mátészalka - Fábiánháza – 

Mérk - Vállaj) nyomvonala nem változik. A tervezési területet érinti e közúthálózati elem 50 

méteres védőtávolsága.  

 

A 2. számú tervezési területet érintően: a módosítási javaslat szerint a tervezési területen belül 

különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) alakul ki 8,42 hektár nagyságban.  

 

A hatályos terv szerinti beépítésre szánt területek nagysága nem változik. Új vonalas szerkezeti 

elem nem jelenik meg a módosítással érintett területegységen belül.  

A tervezési terület keleti oldalán haladó Fábiánháza – Előtelek összekötő út nyomvonala nem 

változik. A tervezési területet és a módosítással érintett területet is érinti a szomszédos 0382/23 

hrsz-ú ingatlanon korábban működött szennyvízszikkasztó 300 méteres védőövezete, valamint a 

0382/27 hrsz-ú központi telephely korábban Gm övezet 300 méteres védőövezete. 

 

Régészeti lelőhely a tervezési területeket nem érinti. A módosítás a fejlesztési elképzelések 

megvalósíthatóságát alapozza meg, mely révén munkahelyteremtő beruházás valósul meg. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„B” RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK  

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Fábiánháza Község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 5/2006. ( VI.01.) 

számú Önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 

 

A R. 1. §. (3) szerinti T-2. külterületre és a T-3. belterületre vonatkozó szabályozási terv 

módosításaként  

- a TR/szm-1 rajzszámú Szabályozási terv módosítása tervlap 1:8000 és  

- a TR/szm-2 rajzszámú Szabályozási terv módosítása tervlap 1:5000 
 



FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…………../2017. (.........) önkormányzati rendelete 

Fábiánháza Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

5/2006. (VI.01.) számú rendelet módosításáról 

 
Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62.§. (6) 

bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdésében és a 37.§ (2) bekezdés b.) pontjában, valamint a 38.§.(3) bekezdésének b.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, hatáskörében eljáró Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és 

természetvédelmi, közlekedési hatáskörében eljáró Nyíregyházi Járási Hivatala, 

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

légiközlekedési hatóság, 

közlekedésért felelős miniszter, 

Budapest Főváros kormányhivatala, 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 

honvédelmért felelős miniszter 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei – tűzvédelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi 

hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 

kulturális örökség védelméért felelős miniszter, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr főkapitányság, 

Országos Atomenergia Hivatal, 

Országos Tiszti-főorvosi Hivatal,  

 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az 

állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A R.) 4. §.1. a.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„4. §. 

Az általános felhasználás szerinti tagolódás és építési használatuk mértéke, valamint az építési 

övezeti, illetve övezeti tagolódás 

 

(1) A település igazgatási területének általános és sajátos használat szerinti tagolódását a terv 

szerinti térbeli rendben kell alkalmazni. Ezek az általános és a sajátos építési használatuk szerint 

az alábbiak: 



a., a beépítésre szánt területek és ép. övezeteik:      jele 

- lakóterület:              - falusias       Lf 

- vegyes terület:         - településközpont vegyes terület     Vt 

- gazdasági terület:   - kereskedelmi és szolgáltató gazdasági    Gk 

            - egyéb, nem zavaró hatású ipari gazdasági    Ge 

            - mezőgazdasági üzemi      Gm 

- különleges terület: - temetőterület       Ki-t 

                                    - kegyeleti park       Ki- kep 

                                    - pihenési-rekreációs szabadidős, sportolási   KIo- s  

KIo = Különleges intézményterület ≥10% beépítéssel, 

KI = különleges intézményi terület ≤10% beépítéssel 

             

                                    - mezőgazdasági üzemi      K-mü 
 

 

(2) A beépítésre szánt területek építési használatának mértékét az alábbi táblázat szerint kell 

alkalmazni: 

A terület - felhasználási egységre vonatkozóan Az építési telekre vonatkozóan 
 

általános használat 

szerinti terület 

 

sajátos használat  

szerinti terület 

megengedett 

legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

megengedett 

legnagyobb 

építmény 

magasság (m) 

legkisebb 

zöldfelület 

aránya (%) 

lakóterület Falusias Lf 30 -4,5** 25 
vegyes terület  Településközpont vegyes Vt L25 

Int 30**** 

4,5-7,5** L30* 

Int 25 
gazdasági terület Egyéb gazdasági és Kereskedelmi - 

szolgáltató Gk 
30! 4,5-7,5 30* 

Egyéb nem zavaró gazdasági Ipari Ge 30! 4,5-9,5 30* 
Mezőgazdasági üzemi Gm 30 4,5-9,5 25 

különleges terület Sportolási célú KIo-sp 10 4,5-8,0*** 20 
Szabadidős – rekreációs KIo-sp, rek 

Mezőgazdasági üzemi K-mü 40 4,5-9,5 40 
Temető ki-t 5 3,5 20 
Kegyeleti park Ki-kep 3 3,0 20 

 

* = legalább háromszintes növényállomány telepítése esetén az előírt legkisebb, de legalább 25 %-os zöldterületi 

arány az egynegyedével csökkenthető. 

** = egyházi építmények és rendeltetés esetén az építménymagasság az övezetben kialakult legnagyobb. 

Védett épület melletti telken K= kialakult, ahol az illeszkedés elvét kell alkalmazni úgy, hogy a tervezett új épület a 

védett épület építmény-magassága irányába „lefelé” az övezetre vonatkozó építménymagasságtól 1 m-t eltérhet 

*** = az építmény-magasság csak a sportolás alapépítményei, mint fedett csarnok, ugrótorony, hálótartó építmény 

és szerkezete, lelátó és a rá helyezett eredményjelző tábla építménye elhelyezhetősége esetén alkalmazható, 

egyébként 4,5 m. 

****= ahol egyéb rendelet ettől eltérően szabályoz / mint pl. az okt. intézmények esetében, ahol legfeljebb 25 % a 

megengedett /, akkor az ott szereplő legnagyobb érték, és ebben az esetben a telken belüli legkisebb zöldfelület 40 

%.  

L= lakás, Int. = intézményi rendeltetés, K= kialakult /arra a mutatóra, mely mellett található 

! = teljes közműellátás esetén, egyébként csak 5 %- kal kisebb érték alkalmazható.” 
 

 

2. § 

A R.) 8.§. a következők szerint módosul: 
 

„8. §. 

A gazdasági területek 

 

 (1) A gazdasági terület a sajátos használata szerint kereskedelmi és szolgáltató (Gk) és nem 

zavaró egyéb ipari gazdasági (Ge) felhasználású, valamint a zavaró / védőtávolságot igénylő 



olyan állattartó épületek területei, melyek nem a hozzá tartozó mg. területen helyezkednek el 

mezőgazdasági üzemi létesítmények (Gm) területei lehetnek a terv szerinti térbeli rendben. Ipari 

gazdasági-üzemi felhasználás esetén a telekalakítás is csak az illetékes környezetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával végezhető és engedélyezhető. A község területén a környezetét erősen zavaró 

gazdasági célú ipari építmények, valamint az esetlegesen védőtávolságot igénylő 

mezőgazdasági- üzemi területek a zavaró gazdasági területek övezetébe tartoznak. Ilyenek a terv 

meglévő Gm jelű területei. Új, a meglévőn kívüli Gm terület Fábiánházán azonban már nem 

alakítható ki. 

(2) A Gk jelű kereskedelmi és szolgáltató területen nem helyezhetők el az egyházi, egészségügyi 

és szociális épületek. 

(3) A Ge jelű ipari területen nem helyezhetők el a jelentős mértékű zavaró hatású terület, 

illetőleg a jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, 

robbanás, fertőzőveszélyes), bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges 

építmények, valamint a településgazdálkodási, és az egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális 

épületek. 

(4) A Gm jelű /meglévő/ területen elsősorban a mezőgazdasági tároló-tartó üzemi létesítmények 

helyezhetők el. Ezek csak a környezeti felülvizsgálat és hatástanulmány elkészítésére 

támaszkodó környezetvédelmi hatósági engedély birtokában, és annak előírásai figyelembe 

vételével építhetőek. 

(5)  Gk és Ge övezetben a közművesítettség mértékét az alábbiak szerint kell kialakítani: új 

rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni csak a teljes közművesítettség megvalósulása 

esetén lehet. Gm övezetben a legalább részleges közművesítettségnek a használatba vételig 

megvalósuló biztosítottsága esetén lehet építeni. A területnek és a meglévő épületeknek a 

rendeltetés szerinti megtartása csak a részletes környezeti felülvizsgálat elkészítése alapján 

lehetséges, melyet a rendelet életbe lépése után 3 éven belül, de legkésőbb 2009. 12. 31.-ig a 

tulajdonos kötelezettségével el kell készíttetni. 

 

A területen az alábbi táblázat szerinti építési övezeteket lehet alkalmazni a terv szerinti térbeli 

rendben: 
 

 

 

Sajátos építési 

használat 

 

Alkalmazható 

A telek 

legkisebb 

                            

legnagyobb 

beépítési 

mód 

építési 

övezet 

jele 

szélessége 

(m) 

mélysége 

(m) 

területe 

(m
2
) 

aktív 

zöldfelülete 

(%) 

beépített 

sége (%) 

építmény 

magassága 

(m) 

kereskedelmi 

szolgáltató 

 

 

 

SZ 

Gk 30 50 1.500 30 30 4,5-7,5 

nem zavaró 

hatású ipari 

Ge 40 50 2.000 30 30 4,5-9,5* 

mezőgazdasági - 

üzemi 

Gm K K K 20 30 4,5-9,5* 

 

*a technológiailag szükséges nagyobb építménymagasság, mint pl. siló, kémény …stb. építmény az 

építménymagasságba nem számítandó be. 

 

(6) A nem zavaró ipari gazdasági terület építési telkeit saját telkén belül legalább 5 méter 

szélességű és legalább háromszintes zöldterülettel kell ellátni a telekhatárok mentén, melyet az 

építési engedélyben elő kell írni és a tulajdonos kötelezettségével a használatba vételig, de 

legkésőbb az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 2. vegetációs időszak végéig 

meg is kell valósítani. 

(7) A zavaró gazdasági terület építési telkeit a saját területükön belül legalább 20 méter 

szélességű és legalább 3 szintes zöldfelületként kialakított zöldfelületi sávval kell ellátni a 

telekhatárok mentén, melyet az építési engedélyben kell előírni, és a tulajdonos kötelezettségével 



az engedély jogerőre emelkedését követő 2. vegetációs időszak végéig, de legkésőbb a 

használatba vételig meg kell valósítani. 

(8) A kereskedelmi – szolgáltató építményekhez szükséges személygépkocsi parkoló igényét és a 

nem zavaró egyéb ipari gazdasági üzemi terület építményeinek parkoló igényét az építési telken 

kell biztosítani. 

(9) Gazdasági terület építményei gépjármű-parkoló igényét teljes mértékben a saját telkén belül 

kell biztosítani.” 

 

3. § 
 

A R. a következő 9/A. §-al egészül ki: 
 

„9/A. § A különleges mezőgazdasági üzemi terület övezete (K-mü) 

(1) Az övezet zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú mezőgazdasági-ipari építmények, 

valamint a védőtávolságot igénylő mezőgazdasági üzemi (telepek) telephelyek, majorok, 

állattartó telepek elhelyezésére szolgál.  

(2)  A mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében kialakíthatók a tulajdonos, a működést 

felügyelő személyzet számára szolgáló lakás is. 

(3) Az övezetben elhelyezhető: 

1. terménytárolást szolgáló épület (pajta, szín), 

2. állattartó épület, 

3. trágyafermentáló, 

4. mezőgazdasági építmény, 

5. az állattartó telep és a mezőgazdasági üzemi létesítmények működéséhez kapcsolódó 

technológiai jellegű (pld: hullatároló) építmény, szolgálati lakás, és a telephely működését 

felügyelő, irányító számára épület.  

(4) Az övezetben nem építhető lakóépület, csak kizárólag egy „szolgálati” lakás telephelyenként. 

(5) A tervlapon rögzített védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 

egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem helyezhető el, kivéve a telepítésre kerülő, illetve 

a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.  

(6) A különleges mezőgazdasági üzemi terület övezetében az építmény elhelyezés feltételei a 

következő: 

 

 

 

Sajátos 

használat ill. 

rendeltetés 

 

Alkalmazható 
 

 

Az építési telek 

 

beépítési 

mód 

 

építési 

övezet 

jele 

 

legnagyobb 

beépítettsége 

(%) 

építményének 

legnagyobb 

építmény 

magassága 

(m) 

 

legkisebb 

zöldfelülete 

(%) 

 

legkisebb 

területe 

(m2) 

különleges 

mezőgazdasági 

üzemi terület 

 

SZ 

 

K-mü 

 

40 

 

4,5-9,5*** 

 

40 

 

5000 

 

***= Egy adott funkcióhoz tartozó technológia által igényelt toronyszerű építmények esetén az építménymagasság 

felső értékére vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni. 

 

(7) A telekalakítással érintett 0292 hrsz-ú ingatlan esetén a kialakuló déli telekhatártól - a 

szabályozási tervlapon rögzítettek szerint - mért 249 méter távolságon belül van csak lehetőség 

baromfi istállók elhelyezésére a környezetvédelmi előírások maradéktalan betarthatósága 

érdekében.” 

 

 



 

4.§ 

 

A R. 1. § (3) bekezdés szerinti külterületre vonatkozó T-2. és a belterületre vonatkozó T-3. 

rajzszámú melléklete - a Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park, belterület határ,  0315 

hrsz-ú út,  0293/2 hrsz-ú út, a 0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok, a 0283 hrsz-ú és a 0289 

hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú útés a belterület határ által határolt területre vonatkozóan a TR/szm-1. 

jelű tervlap szerint módosul, valamint a 0383/2 hrsz-ú út, közigazgatási határ, 0370/1 hrsz-ú út, 

0354/2 hrsz-ú út, 0385/1 hrsz-ú árok, és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által 

határolt területre vonatkozóan - a TR/szm-2 jelű tervlap szerint módosul. 
 

5. § 
 

Ez a rendelet a jóváhagyástól számított 30. napon lép hatályba.  

 

 

 

 

Tóth Miklós      Gyarmati Endre 

     jegyző                    polgármester 
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Készült: az állami alapadatok felhasználásával Törzsszám: P6/2017

                                     TR/szm-1.

Tervező: PALOTÁS Bt.

                   Palotás Lajos
Ybl és Hatvani díjas okl. építészmérnök,
            vezető településtervező
              TT/1 09-0127

Tervező:  Fábiánháza község - Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park,   belterület határ, 0315
                     hrsz-ú út, 0293/2 hrsz-ú út, 0293/1 hrsz-ú út,  0287 hrsz-ú árok, 0283 hrsz-ú út,
                      0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és a belterület határ által határolt  területrészre
                      vonatkozó - szabályozási terv módosításának javaslata 1:8000

Ma

Ma

Eg

Gk

Lf

Beépítésre szánt terület határa meglévő/tervezett

Belterület határ

Szabályozási vonal

Előkert határa és mértéke

Meglévő telekhatár, hrsz, alrészlet határa

Tervezési terület határa

Építési övezetek, övezetek határa

22 kV-os elektromos vezeték és védősávja
beépítési módépítési övezet 

Építési övezeti jelek

max. építmény
magasság

m-ben

min. telek
        terület
        m2-ben

          max.
   beépíthetőség
        %-ban a telek min.

zöldfelülete
 %-ban

jele 

Ge
      4,5-9,5 2000

30
SZ 30

Kmü
      4,5-9,5* 5000

40
SZ 40

Ek=20,0 m

Kerékpárút

I. rendű közlekedési célú közterület

II. rendű közlekedési célú közterület
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Ü

Ü
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Telken belüli fásítási kötelezettség
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5 
m
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10
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A telek beépítésekor figyelembe nem vehető rész
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Ü
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9

30
0300

20
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20
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Védőövezet határa



A

C

D

B

Készült: számítógéppel, az állami alapadatok felhasználásával.  Törzsszám: P6/2017

Közigazgatási határ

Meglévő telekhatár, alrészlet határ,
hrsz mglévő épület

Meglévő/tervezett szabályozási vonal

Tervezési terület határa

Építési övezetek, övezetek határa

Beépítésre szánt  terület határa

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
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Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü
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      4,5-9,5 2000

30
SZ 30

beépítési módépítési övezet 

Építési övezeti jelek

max. építmény
magasság m²-ben

min. teleknagyság
        terület m²-ben

          max.
   beépíthetőség
        %-ban a telek min.

zöldfelülete
 %-ban

jele 

Kmü
      4,5-9,5* 5000

40
SZ 40

Ge
      4,5-9,5 2000

30
SZ 30
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Ev

Ma

Ge

Ma
Mko

Ek=15,0 m

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Fábiánháza Község - 0383/2 hrsz-ú út, közigazgatási határ, 0370/1 hrsz-ú út, 0354/2 hrsz-ú út,
                           0382/23 és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt területrészt érintő -
                                              szabályozási terv módosításának javaslata 1:5000                                  TR/szm-2.
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12.0

ek
=5

 m

Magánút

védelmi rendeltetésű
erdőterület

gazdasági rendeltetésű
erdőterület

I. rendű közlekedési
célú közterület

Előkert határa és méreteEk=20,0 m

30.0

Kmü 5000
40

40

Építési vonal

Ü Ü Ü

Telken belüli beültetési
kötelezettség határa

      4,5-9,5*
SZ

      Felelős tervező:

                     Palotás Lajos
        Ybl és Hatvani díjas okl. építészmérnök,
                      vezető településtervező
                             TT/1 09-0127

Tervező:
PALOTÁS Bt.

TARTALOMJEGYZÉK

ek=20,0 m

ek=20,0
 m

Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü
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Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Ü

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü

15.0

30.0

20.0
20.0

15.0

10.0

Telken belüli beültetési kötelezettségű terület

ek=K (2,0 m)

e
k
=

2
0
,
0
 
m

e
k
=

1
0
,
0
 
m

ek=20,0 m

e
k
=

2
0
,
0
 
m

Védőterület határa

Építési hely és határa

védőterület

15.0

15.0



 

 

 

 

 

 

 

 

„C” ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Előzmények  

1. Területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata  

2. Tájrendezés  

    Tájrendezés vizsgálat 

    Tájrendezés javaslat 

    Biológiai aktivitásérték számítása  

    Javasolt tájrendezési szempontú intézkedések 

    Összefoglalás 

3. Az épített környezet alakulása, területi mérleg 

A településszerkezeti terv módosítása 

Beépítési javaslat, területi mérleg 

Szabályozási javaslat 

4. Környezetvédelem 

A fejlesztés általános ismertetése 

Szennyvízkezelés 

A fejlesztés hulladékgazdálkodási hatásai 

Vízellátás, csapadékvíz elvezetés 

Zajvédelem 

Levegőtisztaság védelem 

Talajvédelem 

Beépítésre szánt területek védelme - levegővédelem 

5. Közlekedésfejlesztési javaslata  

6. Közműfejlesztési javaslat 

     Ivóvízellátás 

     Tűzoltóvíz ellátás 

     Szennyvíz elhelyezés 

     Csapadékvíz elvezetés 

     Energia ellátás 

7. Főépítészi nyilatkozat a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek 

szükségességéről 

TR/beép Telekalakítási és beépítési javaslat 1:2500 és 1:5000 

 

 Fábiánháza, 2017. augusztus 



ELŐZMÉNYEK 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2017. (IV.03.) számú 

határozatban döntött Fábiánháza Község  

1. a Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park, belterület határ,  0315 hrsz-ú út,  0293/2 hrsz-

ú út, a 0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok, a 0283 hrsz-ú és a 0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és 

a belterület határ által határolt területrészt érintően, illetve a   

2. a 0383/2 hrsz-ú út, közigazgatási határ, 0370/1 hrsz-ú út, 0354/2 hrsz-ú út, 0385/1 hrsz-ú árok, 

és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészt érintően a 

településrendezési eszközök módosításáról. 

 

A módosítások elhatározásának főbb indokai 
 

Az Önkormányzat a területrészeket érintően a településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos településfejlesztési döntését arra alapozva hozta meg, hogy a célmegvalósítók 

fejlesztési elképzeléseinek megvalósulása esetén mindamellett, hogy az Önkormányzat a helyi 

adók révén plusz bevételhez jut, új munkahelyek jönnek létre és javulhat a település lakosság és 

vállalkozó helyben (meg) tartó képessége is. 

 

A módosítások célja 
 

1. számú terület esetén: 

A beruházás megvalósítását a telek kiegészítés révén az eltérő terület-felhasználások, a hatályos 

szabályozási tervlapon rögzített építési hely és telken belüli fásítási kötelezettség nem teszik 

lehetővé, illetve azt korlátozzák. 

A 0292 hrsz-ú a telek kiegészítéssel kialakult ingatlanon a jelenlegi fejlesztési elképzelések 

szerint 10 baromfi istálló és kiszolgáló létesítményei kerülnének elhelyezésre. 

A 368, 369 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében kereskedelmi, szolgáltató 

tevékenységre alkalmas telephely kialakításának igénye merült fel. Ez a terület-felhasználás 

egyben biztosítja azt is, hogy a kialakuló mezőgazdasági üzemi területtől 300 méter távolságban 

új lakóépület elhelyezésére ne legyen lehetőség, így a későbbiekben környezetvédelmi jellegű 

probléma sem merüljön fel. 

 

2. számú terület esetén: 

A 0382/31 hrsz-ú ingatlan önálló fejlesztési területként jelenik meg, ahol a jelenlegi fejlesztési 

elképzelések szerint egy brikettáló üzem létesülne, míg a 0382/30 hrsz-ú ingatlanon szintén 

önálló fejlesztésként 2 baromfi istálló kerülne elhelyezésre. A 0382/27 hrsz-ú ingatlanon, mely 

a telephely központját jelenti terménytároló siló telepítését tervezi a Célmegvalósító. A 

beruházások megvalósítását a tervezési területen belül az eltérő terület felhasználások, míg a 

szabályozás szintjén az eltérő rendeltetések, a rögzített építési helyek, a telken belüli fásítási 

kötelezettségek, és a szabályozott közcélú közlekedési területek nem teszik lehetővé, illetve 

korlátozzák. 

Településszerkezeti terv szerint a 0382/31 hrsz „b” telephely alrészlete, a 0382/12, a 0382/27 

hrsz-ú ingatlan „a” alrészlete, a 0382/24 „b” alrészlete, a 0382/20 hrsz-ú út művelési ágú 

ingatlan, és a 0382/30 hrsz-ú ingatlan. Szabályozási terv szerint az előzőekben felsorolt 

ingatlanok, valamint a 0382/27 hrsz-ú ingatlan „b” alrészlete, a 0382/28 hrsz-ú ingatlan, a 

0382/24 hrsz-ú ingatlan „a” alrészlete, a 0382/32 hrsz-ú ingatlan, a 0382/33 hrsz-ú ingatlan, ahol 

az építési helyek és a telken belüli fásítások törlése a módosítás lényegi eleme. 

 

A telepítési tanulmányterveket Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1. számú területre a 13/2017. (IV.03.) számú a 2. számú területre a 14/2017. (IV.03.) 

számú határozatával fogadta el. 

 

 



Fábiánháza Község településszerkezeti tervét Fábiánháza Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 22/2006. (V.31.) KT számú határozatával állapította meg. A 

településszerkezeti terv alapján elkészült helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet 

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2006. (VI.01.) számú önkormányzati 

rendelettel fogadta el.  

 

A jelenlegi településszerkezeti terv módosítása a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

módosításával és a szükséges alátámasztó munkarészekkel együtt készült. 

 

Környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntés  
 

A környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére irányuló eljárás megtörtént, a 

véleményezésben részt vevő államigazgatási szervek közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal – Kormány megbízotti Kabinet – Állami főépítész, valamint a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal - Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály, Természetvédelmi Osztály tartotta indokoltnak a környezeti 

vizsgálat elvégzését az 1. számú területrészre.  

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezeti vizsgálat 

szükségességének eldöntéséről szóló 23/2017. (VII. 19.) számú határozatában foglaltak szerint 

- figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást – indokoltnak tartotta a 

környezeti vizsgálat elkészítését az 1. számú tervezési területre. A 2. számú területrészre a 

környezeti vizsgálat készítését nem tartotta indokoltnak. Jelen dokumentáció melléklete az 

1. számú területrész módosításához készített környezeti vizsgálati - értékelési 

dokumentáció. 

 

Partnerségi egyeztetés 
 

Fábiánháza Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerint 

rögzített államigazgatási szervekkel, valamint a Fábiánháza Község Önkormányzat által a 

6/2017.(IV.07.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat szerint ismertette a 

településszerkezeti és a szabályozási terv készítésének elhatározását, általános célját és várható 

hatását, hogy az érdekeltek azzal kapcsolatban előzetesen javaslatokat és észrevételeket 

tehessenek. Az előzetes tájékoztatási szakasz partneri egyeztetése 2017. május 9-től 2017. május 

30-ig tartott. A lakossági fórum 2017. május 19-én délelőtt 11
00

 került megtartásra.  

A lakossági fórumon egy partneri bejelentkezés történt, aki elmondta egyetért a módosításokkal. 

Az óvodafejlesztést fontosnak tartja.  

 

Az előzetes államigazgatási állásfoglalások ismeretében készült el a területre vonatkozó 

tervmódosítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 

 

Jelen igazolás a CCXXIX. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: 

OTrT) és a 19/2011. (XII.1.) Ör. rendelettel jóváhagyott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült.  

Országos és Térségi szerkezeti tervnek való megfelelés:  
OTrT szerkezeti tervlapján terület-felhasználás szempontjából a tervezési területek települési 

térség és vegyes terület-felhasználású térség kategóriába sorolt. Települési terület: 2719,97ha, 

erdőgazdálkodási térség: 772,98 ha, Vegyes terület-felhasználású térség: 1531,82 ha. 

Hagyományosan vidéki települési térség: 41,56 ha. 

A MTrT térségi terület-felhasználási tervén a tervezési területek hagyományosan vidéki 

települési térség és vegyes terület-felhasználású térség kategóriájú. Térségi övezeti lapoknak való 

megfelelés esetében merülhet fel egyes övezeteknek megfelelő szabályozás 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részlet az OTrT szerkezeti tervlapjából 

 

 
 

Részlet a MTrT szerkezeti tervlapjából 



Fábiánháza település az OTrT törvény 12. § (1) bekezdése és e tv. 3. melléklete szerinti országos 

övezetek által érintett az igazgatási terület:  

 

Az 1. számú terület övezeti érintettsége: 

 
 

 

Sorszám 

 

 

OTRT 

övezet megnevezése 

 

 

Érintettség 

 

 

 

Megjegyzés 

település tervezési 

terület 

módosítással 

érintett terület 

 

 

1 

 

 

országos ökológiai 

hálózat 

az igazgatási 

terület jelentős 

része érintett 

(nyugati, dél-

nyugati 

területrész) 

 

 

érintett, de 

MTrT 

pontosítja! 

 

 

érintett, de 

MTrT 

pontosítja! 

Az MTrT pontosítja, 

így csak a puffer terület 

övezete érinti a 

módosítással érintett 

területet! HNP kifogást 

nem emelt. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

kiváló termőhelyi 

adottságú 

szántóterület 

 

 

 

érintett a 

belterület 

nyugati oldala  

mentén 

 

 

 

 

érintett 

 

 

 

 

érintett 

A megszűnt MTrT 

övezeti tervlap szerint 

nem érinti. 874,14 ha.  

A Budapest Főváros 

Kormányhivatal 

Földmérési, 

Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály 

adatszolgáltatása 

alapján nem érinti a 

tervezési területeket. 

 

 

3 

 

jó termőhelyi 

adottságú 

szántóterület 

érintett az 

igazgatási terület 

nyugati, dél 

nyugati oldala 

 

 

érintett 

érintett, de 

a beépítésre 

kijelölt 

területet nem! 

 

A Budapest Főváros 

Kormányhivatal 

Földmérési, 

Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály 

adatszolgáltatása 

alapján nem érinti a 

tervezési területeket. 

 

4 

 

kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület 

 

érintett az 

igazgatási terület 

 

 

érintett 

érintett, de 

az újonnan 

beépítésre 

kijelölt terület 

nem! 

a beépítésre szánt 

terület minimális 

növelésével érintett 

területrészt nem 

érinti! 

5 tájképvédelmi 

szempontból 

kiemelten kezelendő 

terület 

az igazgatási 

terület nyugati 

területrésze 

érintett 

 

nem érintett 

 

nem érintett 

 

- 

 

6 

világörökségi és 

világörökségi 

várományos terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

országos 

vízminőség-védelmi 

terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

8 

nagyvízi meder és 

VT. 

továbbfejlesztése 

keretében 

megvalósuló vízkár- 

elhárítási célú 

szükségtározók 

területe 

 

igazgatási terület 

keleti része a 

közigazgatási 

határ mentén 

érintett 

 

 

nem érintett 

 

 

nem érintett 

 

 

- 

 

9 

kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 

övezete 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 



Az 2. számú terület övezeti érintettsége: 
 

 

 

Sorszám 

 

 

OTRT 

övezet megnevezése 

 

 

Érintettség 

 

 

 

Megjegyzés 

település tervezési 

terület 

módosítással 

érintett terület 

 

 

1 

 

 

országos ökológiai 

hálózat 

az igazgatási 

terület jelentős 

része érintett 

(nyugati, dél-

nyugati 

területrész) 

 

 

nem érintett 

 

 

nem  

érintett 

HNP adatszolgáltatás 

kérés 282/2009. Korm. 

rendelet szerint 

Ilyen jellegű adatot 

nem szolgáltatott. 

 

 

 

 

2 

 

 

kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterület 

 

érintett a 

belterület 

nyugati oldala  

mentén 

 

 

nem 

érintett  

 

 

nem 

érintett 

Budapest Főváros KH. 

Földmérési, 

Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály 

adatszolgáltatás kérés 

megtörtént. 

Adatszolgáltatás 

szerint nem érinti a 

tervezési területeket. 

874,14 ha. 

 

 

 

3 

 

jó termőhelyi 

adottságú szántóterület 

érintett az 

igazgatási 

terület 

nyugati, dél 

nyugati oldala   

 

 

nem 

érintett 

 

 

nem 

érintett 

Budapest Főváros KH. 

Földmérési, 

Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály 

adatszolgáltatás kérés 

megtörtént. 

Adatszolgáltatás 

szerint nem érinti a 

tervezési területeket. 

 

 

4 

 

kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület 

 

érintett az 

igazgatási 

terület 

 

nem 

érintett 

 

nem 

érintett 

HBMKH Járási H. 

Agrárügyi Főosztály, 

Erdőfelügyeleti o. 

282/2009. Korm. 

rendelet szerinti 

adatszolgáltatás kérés 

megtörtént, mely 

szerint –nem érintett. 

 

5 

tájképvédelmi 

szempontból kiemelten 

kezelendő terület  

az igazgatási 

terület nyugati 

területrésze 

érintett 

 

nem érintett 

 

nem  

érintett 

 

 

- 

 

6 

világörökségi és 

világörökségi 

várományos terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

7 országos vízminőség-

védelmi terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

8 

nagyvízi meder és VT. 

továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló 

vízkár- elhárítási célú 

szükségtározók 

területe 

igazgatási 

terület keleti 

része a 

közigazgatási 

határ mentén 

érintett 

 

 

nem érintett 

 

 

nem  

érintett 

 

 

- 

 

9 

kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 

övezete 

 

nem érintett 

- - - 

 

 

A következő két táblázat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve MTrT 

szerinti övezeti érintettséget mutatja az első az 1. számú terület esetében a második a 2. számú 

terület esetében. 



 
 

Sorszám 

 

MTrT 

övezet megnevezése 

Érintettség  

Megjegyzés település tervezési 

terület 

módosítással 

érintett terület 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

országos 

ökológiai 

hálózat 

 

 

magterület 

 

 

érintett 

 

nem 

érintett 

 

 

nem 

érintett 

MTrT lekérdezés 

szerint 

településen belüli 

területnagyság: 

266,09 ha 

folyosó nem 

érintett 

- - - 

 

puffer 

terület 

 

érintett 

 

nem 

érintett 

 

nem 

érintett 

MTrT lekérdezés 

szerint 

településen belüli 

területnagyság: 

1739,43 ha 

 

2 

 

erdőtelepítésre 

javasolt terület 

 

érintett 

 

nem 

érintett 

 

nem 

érintett 

MTrT lekérdezés 

szerint településen 

belüli terület-

nagyság: 121,93 ha 

 

3 

ásványi 

nyersanyagvagyon 

terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

rendszeresen 

belvízjárta terület 

 

nem érintett 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

5 földtani veszélyforrás 

területe 

nem érintett - - - 

6 honvédelmi terület nem érintett - - - 

 

Sorszám 

 

MTrT 

övezet megnevezése 

Érintettség  

Megjegyzés település tervezési 

terület 

módosítással 

érintett terület 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

országos 

ökológiai 

hálózat 

 

 

magterület 

 

 

érintett 

 

nem 

érintett 

 

 

 

nem érintett 

MTrT lekérdezés 

szerint 

településen belüli 

területnagyság: 

266,09 ha 

folyosó 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

puffer 

terület 

 

érintett 

 

érintett 

 

érintett 

MTrT lekérdezés 

szerint 

településen belüli 

területnagyság: 

1739,43 ha 

 

2 

 

erdőtelepítésre 

javasolt terület 

 

érintett 

 

nem 

érintett 

 

nem 

érintett 

MTrT lekérdezés 

szerint 

településen belüli 

területnagyság: 

121,93 ha 

 

3 

ásványi 

nyersanyagvagyon 

terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

rendszeresen 

belvízjárta terület 

 

nem érintett 

 

- 

 

- 

 

- 

5 földtani veszélyforrás 

területe 

nem érintett - - - 

6 honvédelmi terület nem érintett - - - 



A Hortobágyi Nemzeti Park a 2367-2/2017 

iktatószámú véleményében a következőket 

rögzítette: 

A község területének nagy része a Nemzeti 

Ökológiai hálózathoz tartozik, valamint a 

nyírség-peremi egresek különleges természet 

megőrzési terület részét képezi továbbá a Nádas-

tó, Pince-hegy, Karoux hegyalji láp, Papói-rét 

lápok, Budahegyalji láp, Disznó kút lapja, 

kővágó lapos lápja és Medli lápja ex-lege lápok 

által érintett. 

A módosítás természetvédelmi szem-pontból 

nem vet fel kérdéseket, így észrevételt nem 

tesz, a véleményezés további szakaszában 

nem kíván részt venni.  

Természetvédelmi szempontból a környezeti 

vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 

 
 

Az OTrT 19. §. Puffer területen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 

esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 

biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. A beépítésre szánt terület 

növelésével érintett terület szomszédos területei esetében is puffer terület van jelen, a 

távolabbi magterületi övezetet a kijelölés nem veszélyezteti. Az igazgatási terület puffer 

területi érintettsége lekérdezés alapján: 1739,43 ha. Ehhez képest a 0,55 ha –os növelés 

elenyésző. Az államigazgatási szerv kifogást nem emelt. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

A FÖMI-től kapott digitális adatszolgáltatás (adatlap kitöltése után a map.fomi.hu oldalról 

lekérdezhető) és az ügyintézővel történt telefonos egyeztetés alapján (tekintettel arra, hogy nem 

jelent meg adat) telefonon egyeztetett a főépítész az adatszolgáltatóval, aki megerősítette, hogy a 

tervezési területeket nem érinti sem a kiváló sem a jó termőhelyi adottságú szántó terület 

övezete, azért nem látható az érintettség!  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (OTrT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos Erdészeti Adattárban rögzített erdőterületek nagysága cca. 153,18 ha.  

Az OTrT 7.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján az Országos Erdőállomány Adattár szerint 

erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban 

erdőterület terület-felhasználási egységbe kell sorolni. Ezen elvnek felel meg a terv akkor is 

mikor a 0288/1 hrsz-ú „p” alrészletét erdészeti adattárban erdőként rögzített területet erdő 

terület-felhasználással rögzíti. 

A település közigazgatási területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület 

nagysága 158,23 ha. 

Az OTrT 14. § (1) szerint: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre 

szánt terület nem jelölhető ki. A minimális beépítésre szánt terület kijelöléssel érintett 



területet nem érinti a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. Az előírásnak a terv 

megfelel. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett rendezési tervi módosítás megfelel Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye TrT terület-felhasználási, szerkezetei és övezeti előírásainak, és nem 

ellentétes a területrendezés térségi irányelveivel és ajánlásaival. 
 

 

 2. TÁJRENDEZÉS  

 

Tájrendezés vizsgálat 

Fábiánháza község településrendezési tervének 2017. évi felülvizsgálata a jelenleg Fábiánháza 

község külterületének a község déli részével határos, a Mérk felé vezető út mentén fekvő 369 és 

368 hrsz-ú ingatlanok, a 0292 hrsz-ú ingatlan, ill. a 0288/1 hrsz-ú ingatlan területrészét érintő 

övezeti átsorolási igények miatt merült fel.  

Az övezeti átsorolások bel- és külterületet érintenek.  
 

Táji, természeti adottságok tekintetében a tervezési területet nem érintik a hatályos 

településrendezési szakterületi vizsgálatoktól eltérő új megállapítások.  Az országos és helyi 

szintű védett természeti értékek a tervezési területet nem érintik, hatáskörzetében sem találhatók.  

A tervezési területet nem érinti: Natura 2000 különleges természetmegőrző terület, Natura 2000 

különleges madárvédelmi terület, Ex lege védett terület, érzékeny természeti terület, felszíni 

vizek szempontjából fokozottan érzékeny terület, kiemelten fontos érzékeny terület. 

A tervezési terület érinti: az Országos ökológiai hálózat puffer területe 
 

A tervezési területeket Ny-i és K-i irányban erdő terület, É-i irányban lakó területek, D-i 

irányban legelő területek határolják. A határoló területeket követően Észak felé lakó-, a többi 

irányban különböző, változatos, de túlnyomórészt szántó mezőgazdasági területeket találunk. A 

módosítással érintett területek jelenlegi, valóságos használata túlnyomórészt mezőgazdasági 

telephely, kisebb részben szántó és erdő terület. Ez a használat jelen formájában évtizedes 

távlatban fennáll, amint jelenleg is. 

A környező településekkel is jellemzett tájkép meghatározó elemei főként erdők és szántók. Az 

erdők kapcsolati rendszere vonalas létesítmények és természetes vízfolyások mentén hálózattá 

szerveződik. 

A tervezési területtől Ny-i irányban távolabb, K-i irányban közelebb, terjedelmes, erdő területek 

találhatók. 

A táj változatos, a különböző tájképi elemek néhol tömbszerűen, néhol mozaikszerűen 

váltogatják egymást. 

A tervezett baromfinevelő telep közvetlenül is szomszédos egy jelentős kiterjedésű erdővel. 

A baromfinevelés egyik jelentős kockázatát jelentő madárinfluenza elkerülése érdekében a 

telepek fásítása nem lehetséges, ezért a telepek tájban való vizuális megjelenése karakteresen 

megtörténik. 

A kistáj területén az évi átlagos csapadék összege 650-700 mm közötti, ebből a vegetációs 

időszakra mindössze 400 mm várható. 
 

A tervezési terület nagy részén (meglévő kopár mezőgazdasági üzemi terület) a valódi biológiai 

potenciál értékek, a biodiverzitás alacsony. A környező területek változatos megjelenése viszont 

jelentős szegélyhatást biztosít, ami hatékonyan ellensúlyozza a telep rendszer-szemlélet szerint 

felépített épülettömbjeit. A biológiai aktivitásérték pótlása miatt szükséges fásítások, valamint a 

mozaikosság növelése növelhetik a valódi biológiai potenciált. A terület jelenlegi használatának 

és a tervezett állapotnak az összehasonlító vizsgálata a biológiai aktivitás értékek összesítése 

miatt a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint szükséges, mivel a hatályos rendezési eszközökben 

foglalt beépítésre szánt területek nagysága a tervezett állapot szerint megnövekszik, erdő terület 

csökkenését okozva.  



Tájrendezés javaslat 

 

Javasolt a tájkép legnagyobb mértékű megóvásának érdekében az épületeket tájba simuló 

színezéssel ellátni. A tervezett 6m magasságú épületek falazata a környező felszín magasságában 

közepesen sötét zöld, majd egy világosabb zöld árnyalat felett a tetőhéjazat világosszürke 

legyen. Az épületek ezzel a színezéssel viszonylag hatékonyan képesek a háttérként szolgáló 

erdők sziluettjébe simulni. 

Javasolt a Mérki út (4918.sz. országos mellékút – Mérk Vállaj- határátkelő) mentén kétoldali 

fasor telepítése, mely vizuálisan felosztja a tájat, ezzel akadályozva a telep nagymértékű 

megjelenését. 

Javasolt az ingatlanok körül külső fasorok telepítése az épületegyüttes tájba illesztése érdekében. 

A változással érintett terület valódi biológiai potenciál értéke, a biodiverzitás kis mértékben 

növekedni fog a javasolt fásítások végrehajtása után. 

 

Biológiai aktivitás érték számítása 

 

A tervezési terület biológiai aktivitásértékének számítása - újonnan beépítésre szánt terület került 

bevonásra - az Étv. 7.§ (3) bekezdés b.) pontja szerint szükséges. A biológiai aktivitás érték 

szinten tartása kötelező, a terület felhasználások kívánt változása a biológiai aktivitás érték 

szinten tartását biztosítja. A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint a terület-

felhasználások változásának követése alapján szinten tartható a biológiai aktivitás érték.  
 

A terület-felhasználás szerinti számítás: (a módosítással érintett területre) 

 

Terület-felhasználás 

Hatályos terv Módosítás szerinti Eredmény 

(aktivitás 

érték + -) 

 

 

 

 

+9,34 

 

 

 

 

 

 

 

érték 

vizsgált 

terület 

(ha) 

vizsgálati 

érték 
érték 

vizsgált 

terület 

(ha) 

tervi 

érték 

7. falusias lakóterület 2,4 22,54 54,096 2,4 21,50 51,60 

12. 
kereskedelmi ,szolgáltató 

gazdasági terület 
0,4 0 0 0,4 1,04 0,42 

13. ipari gazdasági terület 0,4 9,25 3,70 0,4 2,36 0,94 

31. mezőgazdasági üzemi terület 0,7 0 0 0,7 7,13 4,99 

41. védelmi erdő terület 9 3,77 33,97 9 6,45 58,05 

46. 
általános mezőgazdasági 

terület 
3,7 17,52 64,824 3,7 15,56 57,57 

49. korlátozott használatú terület  8 22,58 180,64 8 21,62 172,96 

 összesen  75,66 337,19  75,66 346,53 

 

 

Javasolt tájrendezési szempontú intézkedések 
 

A szabályozási terv elkészítése során a következő tájrendezési vonatkozású szempontok 

érvényesítése kívánatos: 

A terület tájba illesztésének érdekében a fasorok telepítése mielőbb megvalósítandó, és 

megkövetelendő, de a folyamatos növénnyel való borítottság biztosítása (a terület művelése) 

javasolt. Az ingatlanok körül fasor telepítése javasolt.  
 

Összefoglalás 
 

A tervmódosítás települési-táji környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti alaphelyzetek 

változásától eltekintve) jelentősnek minősül.  



A környezeti hatások általánosan szintemelő, kedvezőbb környezeti állapotokat eredményeznek, 

mint a valóságos, eredeti területhasználat jelentett, a hatályos terv állapotaihoz képest pedig 

biodiverzitás emelkedést okoznak. 

A változtatás lokálisan az eredeti települési, táji környezetben a valós tájkép javítását okozva 

valósítható meg és tartható fenn. 

A tájrendezési vizsgálatot, illetve értékelést a jelenlegi szerkezeti terv terület felhasználási és 

szabályozási elemeiben bekövetkező változtatási igény tette indokolttá.  

A tájrendezési vizsgálat azzal, hogy feltárta a tervezett terület felhasználások, illetve beépítések 

által várható környezeti hatások mértékét, megalapozta a tervmódosítás megvalósításának 

jogszabályi és környezetvédelmi lehetőségét.  

A terv és módosítása alapvetően nem eredményez az eredeti állapottól a megengedettnél 

kedvezőtlenebb környezeti hatásokat, így a hatásában távlatban elsősorban környezeti, tájképi és 

városképi vonatkozásban minősül jelentősebbnek! 

A tájrendezési vizsgálat a tájhasznosítási érdekeket szem előtt tartva megfelelőnek tartja a 

szerkezeti és szabályozási tervi célokat, azokat megfelelő részletességgel törekedett leírni és 

minősíteni. A teljes részletességű leírást a Településszerkezeti és Szabályozási terv módosító 

anyaga tartalmazza! 

A várható hatások tekintetében megoldhatatlan ellentmondásokat nem talált.  

A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés gazdasági, infrastruktúrális, települési és 

társadalmi feltételeit. Megfogalmazza a környezeti és természeti, ökológiai értékekkel való 

hatékony gazdálkodás eszközeit, céljait. 

 

Összességében a tervmódosítás tájképre gyakorolt hatása a megengedett értékeken belüli 

változásokat eredményezi. Az elkészített tájrendezési vizsgálat, illetve tájrendezési értékelés a 

szerkezeti terv és szabályozási terv tájrendezési alátámasztó munkarészét megalapozó anyagként 

elfogadásra javasolt. 

A tájrendezési értékelés alapján a területre vonatkozó szerkezeti és szabályozási terv módosítása 

elfogadásra javasolt. 

 

 

 

3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKULÁSA, TERÜLETI MÉRLEG 
 

4.1  A tervmódosítás lényegi elemei 

A hatályos településszerkezeti terv szerint az 1. számú tervezési terület esetén: 

- a belterületi 368 és a 369 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóterületi besorolásúak,  

- a külterületi módosítással érintett területrészen a 0292 hrsz-ú ingatlan egyéb ipari gazdasági 

terület (Ge) besorolású,  

- a 0288/1 hrsz-ú ingatlanra meghatározott terület-felhasználások nem veszik figyelembe a 

kialakult telekállapotot, így az ingatlan északi területrésze beépítésre szánt egyéb ipari gazdasági 

terület (Ge) besorolású, a déli esetében, erdő terület (E) és korlátozott használatú terület (Mko) 

és általános mezőgazdasági terület (Ma) terület-felhasználások módosítása a tervezési feladat. 
 

A hatályos településszerkezeti terv szerint a 2. számú tervezési terület esetén: 

- a 0382/33 hrsz-ú, a 0382/32 hrsz-ú, a 0382/31 hrsz-ú, 0382/28 hrsz-ú, a 0382/20 hrsz-ú, a 

0382/24 hrsz-ú, valamint a 0382/27 hrsz-ú ingatlan „b” alrészlete egyéb ipari gazdasági (Ge) 

terület,  

- a 0382/27 „a” alrészlete, és  a 0382/12 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági üzemi (Gm) terület,  

- a 0382/30 hrsz-ú ingatlan különleges hulladék elhelyezésére szolgáló terület (Kh) terület 

felhasználású.  

 

 



A hatályos településszerkezeti terv részletek: 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú tervezési terület                                          2. számú tervezési terület 

 

4.2 A településszerkezeti terv módosítása 
 

A településszerkezeti terv módosítását a TR/tszm-1 és a TR/tszm-2 rajzszámú tervlapok 

tartalmazzák. 
 

1. számú tervezési terület 

A településszerkezeti terv módosítása szerint a különleges mezőgazdasági üzemi terület-

felhasználás (Kmü) és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (368 és 369 hrsz-ú) terület-

felhasználás (Gk) kerül rögzítésre a módosítással érintett területrészre. 

A tervezési területen belül különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) alakul ki 7,13 hektár 

nagyságban, az erdő terület (E) 3,06 hektárral nő, ezáltal a biológiai aktivitásérték pótlás 

megoldott. A hatályos terv szerinti beépítésre szánt területek nagysága 0,52 hektárral nő déli 

irányban ugyanakkor a 4918. számú országos főút mentén 1,1 hektárral csökken, azaz 

összességében 0,58 hektárral csökken a beépítésre szánt területek nagysága. 

A terület-felhasználások változásait a TR/v-1. változások tervlapja 1:12.000 tartalmazza. 
 

2. számú tervezési terület 

A 0382/30 hrsz-ú ingatlan a különleges hulladék elhelyezésére szolgáló (Kh) terület-

felhasználása, és a 0382/27 hrsz-ú ingatlan „a” alrészletének valamint a 0382/12 hrsz-ú 

takarmánykeverő telep mezőgazdasági üzemi (Gm) terület-felhasználása, valamint a 0382/20, és 

a 0382/24 hrsz-ú ingatlan „b” alrészletének egyéb ipari gazdasági (Ge) terület felhasználása 

különleges mezőgazdasági üzemi (Kmü) terület-felhasználásra módosul. 

A településszerkezeti tervlapon a tervezési területhez nyugati oldalon csatlakozó 0283/23 hrsz-ú 

ingatlan területén a használaton kívüli különleges hulladék elhelyezésére szolgáló Kh terület 

továbbra is megmarad, melynek védőtávolsága érinti a telephelyet. A tervezési területen lévő 

0382/30 hrsz-ú célmegvalósítói tulajdonban lévő különleges hulladék elhelyezésére szolgáló 

terület (Kh) felhasználásának (megszüntetéséből) módosításából adódóan a védőövezet területe 

is módosul. A 0382/31, a 0382/32, a 0382/33 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 0382/27 hrsz-ú 

ingatlan „b” alrészlete, és a 0382/28 hrsz-ú ingatlan területén az egyéb ipari gazdasági terület 

(Ge) övezeti besorolás nem változik. 

A terület-felhasználás változásait a TR/v-2. változások tervlapja 1:5.000 tartalmazza. 



4.3 Beépítési javaslat, területi mérleg 
 

A TR/beép.-1, TR/beép.-2 rajzszámú telekalakítási és beépítési javaslat a szabályozási terv 

módosítását megalapozó alátámasztó munkarész.   
 

1. számú tervezési terület – jelenlegi és tervezett használata  

A terület az Alsó-tanya településrészen lévő telephely, néhány használaton kívüli épülettel, 

valamint ezen épületek funkcionális kiszolgálására létrehozott aszfaltozott feltáró telephelyi 

úttal. A beépítési javaslat szerinti fejlesztéssel az épületek elbontásra kerülnek. 

A javaslat szerint 10 baromfi istálló és kiszolgáló épületei kerülnek elhelyezésre. Az istállók a 

telephely déli területrészén fognak elhelyezkedni, úgy hogy a 350/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 

gazdasági övezeten belüli lakóépülettől 300 méter távolságra kerüljenek. A terület esetében 

előírásként rögzítésre került az, hogy a déli telekhatártól mért 249 méter távolságon belül 

van csak lehetőség baromfi istállók elhelyezésére a környezetvédelmi előírások maradéktalan 

betarthatósága érdekében. 

A telek területe 71 275 m², a tervezett istálló + kiszolgáló épületek területe 16 385 m², a 

beépítettség 23,0%, a telken belüli zöldfelület 49 340 m², mely 69,2% 
 

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nagysága 10 364 m², az épületek területe 1 330 m², 

a beépítettség 12,8%, a telken belüli zöldfelület 5660 m², mely 54,6. 
 

Az egyéb ipari gazdasági terület nagysága 23 515 m², az épületek területe 4 284 m², a 

beépítettség 18,2%, a telken belüli zöldfelület 12 298 m², mely 52,3. 

  

2. számú tervezési terület – jelenlegi és tervezett használata  

A 0382/27 hrsz-ú ingatlanon, mely a telephely központját jelenti terménytároló siló telepítését 

tervezi a Célmegvalósító. Jelenleg is meglévő, jó állapotban lévő 15 baromfi istálló, iroda és 

szociális épület, tároló épület, takarmánytároló épület a javaslat szerint megmarad. 

A 0382/12 hrsz-ú telken a terménytároló és terményszárító épülete, valamint 0382/24 hrsz-ú 

ingatlan „b” alrészletén lévő trágyatároló a javaslat szerint megmarad.  

A 0382/31 hrsz-ú ingatlan önálló fejlesztési területként jelenik meg, ahol a jelenlegi fejlesztési 

elképzelések szerint egy brikettáló üzem létesülne, míg a 0382/30 hrsz-ú ingatlanon szintén 

önálló fejlesztésként 2 baromfi istálló kerülne elhelyezésre.  
 

A beépítési és telekalakítási javaslat alapján számított szabályozási megfelelőség igazolása 

 
 

 

Telek megnevezés 

 

 

Telek 

területe 

(ha) 

 

Beépítettség 

mértéke 

(%) 

 

Megengedett 

beépítési 

(%) 

 

Épület által 

elfoglalt 

terület 

(m2) 

 

Zöldfelület 

mértéke 

(%), (m2) 

 

Előírt 

zöldfelület 

mértéke 

(%) 

 

Burkolt 

felület 

(%) 

 

10 baromfi istálló 

telke 0292 hrsz 

 

7,13 

 

23,0 

 

40 

 

16385,0 

67,89 

47291,23 

 

40 

 

8,61 

 

megmaradó Ge 

0288/1 hrsz 

 

1,97 

 

21,60 

 

30 

 

4287,0 

43,17 

8533,95 

 

30 

 

35,23 

Gk telek 

369 hrsz 

0,56 11,87 30 667,58 59,11 

3322,68 

30 29,02 

Gk telek 

368 hrsz 

0,47 23,5 30 662,41 51,84 

2458,96 

30 24,66 

2 új ól telke 

0382/30 hrsz 

1,06 29,4 40 2986,05 62 40 8,6 

központi telep 

0382/27 hrsz „a” 

alrészlet 

 

5,89 

 

32,40 

 

40 

 

19069,83 

 

49,70 

29263,956 

 

40 

 

17,9 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a javaslat megfelelő a szabályozási paramétereknek. 



4.4 Szabályozási javaslat 

 

A szabályozási terv módosítását - összhangban a településszerkezeti tervvel - TR/szm-1 és a 

TR/szm-2 rajzszámú tervlapok tartalmazzák.  

 

Mindkét terület esetében a különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) övezetének javasolt 

beépítési paraméterei a következők:  

- beépítési mód: szabadonálló  

- beépítettség mértéke: max.40% 

- építménymagasság értéke: 4,5- 9,5 m.  

- legkisebb alakítható telekméret: 5000 m2. 

- zöldterület mértéke: 40%. 

 

A településszerkezeti tervvel összhangban a 368 és 369 hrsz-ú ingatlan falusias lakóövezete (Lf) 

kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági (Gk) övezetre módosul.  

A 0292 hrsz-ú ingatlan, valamint a 0288/1 hrsz-ú ingatlan északi területrészének egyéb ipari 

gazdasági terület (Ge) besorolású övezete helyett, valamint a 0288/1 hrsz-ú ingatlan 0292 hrsz-ú 

ingatlan telekhatárától délre lévő területrész gazdasági (Eg) erdő övezete helyett (K-mü) 

különleges mezőgazdasági üzemi terület övezet kerül rögzítésre. A 0288/1 hrsz-ú ingatlan 

övezetei a mellékelt tervlap szerint módosul. 

  

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk) övezetének beépítési paraméterei a hatályos 

terv szerinti. 

 

Az egyéb nem zavaró hatású ipari gazdasági terület (Ge) övezetének beépítési paraméterei a 

hatályos terv szerinti. 

 

A 0382/31 hrsz-ú ingatlanon a közeljövőben tervezett fejlesztés megvalósíthatósága érdekében 

- figyelemmel a szomszédos ingatlanok erdészeti adattári érintettségére, mely nem teszi lehetővé 

a telekösszevonás révén történő fejlesztést - az egyéb ipari gazdasági építési övezeti besorolás 

(Ge) változatlanul hagyása mellett a 30%-os beépíthetőség 50%-ra történő emelését 

irányozza elő a tervjavaslat. A többi beépítési paraméter változatlan marad.   

 

Az egyéb ipari gazdasági terület (Ge*) övezetének beépítési paraméterei a következőképpen 

alakul:  
 

- beépítési mód: szabadonálló  

- legkisebb alakítható építési telek nagysága: 2 000 m² 

- megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: 50% 

- a megengedett építménymagasság értéke: 4,5- 9,5 m 

- a telek zöldterületének minimális mértéke: 30% 
 

A 0382/31 b alrészletű területrészen jelölt Ge* övezet 50%-os beépítettségének indokolása: 

A beruházó tulajdonában van a tárgyi telek és a 0382/32, 0382/33 hrsz-ú ingatlanok is. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi fejlesztési elképzelések szerin az utóbbi két telken a tulajdonos 

által betelepített erdőterület megmaradna, a fejlesztési elképzelések megvalósítása koncentráltan 

a 0382/31 hrsz-ú ingatlanon jelenne meg, mely indokolttá teszi az 50%-os beépíthetőség 

biztosítását. 

 

A telephely északi oldalán jelölt 12 méter szabályozási szélességű út továbbra is megmarad, csak 

I. rendű közlekedési célú közterület helyett magánútként szabályozva. A telephely nyugati 

oldalán lévő - út művelési ágú - 10-12 méter szélességű út, (a két baromfi istálló engedélyes 

terve már úgy készült el, hogy ezen irányból előkert méretet (5,0 m) vett figyelembe a tervező) 

szintén magánútként kerül meghatározásra. (Célmegvalósító tulajdona mindkét ingatlan)  



A 0382/27 hrsz-ú ingatlan „a” alrészlet területén, valamint a 0382/12 hrsz-ú ingatlanon rögzített 

építési hely törlésre kerül. A 0382/33 és a 0382/28 hrsz-ú ingatlanokon jelölt kötelező építési 

vonal is törlésre kerül.  

A 0382/31 hrsz-ú ingatlan „b” alrészletén, a 0382/32, a 0382/33, a 0382/28 és a 0382/24 „a” 

alrészletén, valamint a „b” alrészletén rögzített építési hely törlésre kerül. A telken belüli 

beültetési kötelezettség nagysága módosításra kerül. A 0382/27 b alrészletén, valamint a 0382/28 

hrsz-ú ingatlan északi részén a 30 méter helyett 20 méterre módosul, míg a 0382/31, a 0382/32, 

0382/33 hrsz-ú ingatlanok déli területrészén szintén 30 méterről 20 méterre csökken a beültetési 

kötelezettség. Az egyéb ipari gazdasági terület besorolás változatlan marad, kivéve a 0382/24 

hrsz-ú ingatlan „b”alrészletét – trágyatelep, - ahol különleges mezőgazdasági üzemi terület lett 

kijelölve. 
 

 

4. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Az 1. számú módosítás esetén a környezeti vizsgálati dokumentációt a Molnár 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft készítette el, mely dokumentáció jelen dokumentáció 

részét képezi külön dokumentálva. 

Összefoglalása: A rendelkezésre álló adatok, információk alapján az övezeti változások a 

környezeti elemekre, rendszerekre jelentős negatív hatást nem fognak gyakorolni. A tájképi 

változások jelenthetik a legnagyobb változást, de ezek megfelelő intézkedésekkel 

kiküszöbölhetőek, illetve ezek nélkül is középtávon a negatív hatások megszűnnek. 

A település számára jelentős gazdasági, társadalmi haszna várható a beruházásoknak, amelyek 

nem járnak negatív hatással a lakosságra nézve.  

 

Fontos megjegyezni a következőket: A 368, 369 hrsz-ú jelenleg falusias lakóterületi ingatlanok 

övezeti besorolása kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetre módosul. Ezen módosítás 

„változás” is a kialakuló baromfinevelő telephely és a meglévő lakóterület esetleges hatásbeli 

konfliktusának elkerülése érdekében történik. Ezáltal a jelenleg két üres, többségi 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon lakóépület elhelyezésére nem lesz lehetőség. A 

kereskedelmi gazdasági funkció, mint nem zavaró hatású gazdasági funkció nem okoz 

problémát. A két eltérő övezet határán a szabályozási terv a lakóterület védelme érdekében 

telken belüli kötelező fásítást jelöl 10 méter szélességben, a telekadottságokat figyelembe véve, 

mely fásítás a használatbavételi engedély megadásáig kialakítandó.  

Jelenleg konkrét befektetői szándék nincs a telkeket érintően. A kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági tevékenység nem zavaró hatású, nem védőtávolság igényes tevékenységek 

megjelenésére ad lehetőséget. Az Önkormányzati többségi tulajdon egyfajta garancia arra, hogy 

a telephely létesítési és működési engedély megadása csak olyan tevékenység végzésére történik 

majd meg, mely a későbbiekben nem okoz a településen konfliktust. Ezen engedélyek 

megadásának feltételéül szabhatja az önkormányzat jegyzője a majdani tevékenység 

függvényében pl. zajmérési elemzések csatolását. A telephely engedélyezési eljárás esetén plussz 

követelményeket kérhet pl. zajvédő fal létesítése, a tevékenység épületben történő végzése 

zajvédelmi határértékek maradéktalan betartása mellett. Mindez, és bizonyos feltételek előírása 

csak konkrét befektetői szándék esetén dönthető el. A kereskedelmi övezeti besorolás nem jelent 

közvetlen konfliktust a lakóterületre, hiszen az OTÉK is lehetővé teszi falusias lakóterület esetén 

a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató 

építmények elhelyezését. 

300 méter védelmi övezet került feltüntetésre a településszerkezeti és a szabályozási 

tervlapra egyaránt. 

 

2. számú módosítás 

Az érintett ingatlanok Fábiánháza településtől északra, Nagyecsed várostól déli irányba 

találhatóak. A legközelebbi lakóház észak-nyugati irányban 650 méterre helyezkedik el. 



A területre a 4922 számú Győrtelek-Mérk összekötő út felől kiépített kapun keresztül lehet 

bejutni. A telephelyen kiépített szilárd burkolatú belső utakon lehet közlekedni. 

A 0382/31 hrsz-ú ingatlan önálló fejlesztési területként jelenik meg, ahol a jelenlegi fejlesztési 

elképzelések szerint egy brikettáló üzem létesülne, míg a 0382/30 hrsz-ú ingatlanon szintén 

önálló fejlesztésként 2 baromfi istálló kerülne elhelyezésre. A 0382/27 hrsz-ú ingatlanon, mely a 

telephely központját jelenti terménytároló siló telepítését tervezi a Célmegvalósító. 

A kialakuló szerkezet a környező területhasználatokat nem érinti negatív módon. 

A gazdasági és a szolgáltató tevékenység jelentősége erősödhet a településen, ugyanakkor a 

lakóterületek nem kerülnek hátrányos helyzetbe az üzemi gazdasági területi és esetleges 

funkcionális hatásoktól, azok „zavarásaitól”. 

A területek rendeltetése, a lakóterületekhez viszonyított helyzete biztosítja azt, hogy a települési 

terület lakó területei ne kerüljenek veszélyeztetett helyzetbe. 

A javaslat szerint a tervezési területen belül a terület-felhasználások változásán túl a szerkezeti 

terv egyéb elemei nem változnak. Ebből eredően a területre vonatkozó településszerkezeti terv 

módosításának lokális hatásával lehet számolni. 

A vizsgált övezet területén belül egyébként a levegő-, talaj-, felszíni és felszín alatti vízhasználat, 

valamint a zajterhelő hatások szabályozottak, így a törvényi előírások jelentenek a biztonságot 

arra, hogy a rendeltetésszerű használatból származóan a környezeti terhelések megengedettnél 

nagyobb mértékű megjelenése ne következzen be. 

A kijelölt területek beépítése lehetőséget teremt a gondozott területhasználás és zöldfelület-

alakítás megvalósítására. 

A területek közútról feltáruló látványa, a megvalósuló zöldterületek révén nem jelent negatív 

hatást. 

A tervezési terület sík, a telephely meglévő útcsatlakozással és belső úthálózattal rendelkezik. 
A módosítás helyszíne: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A módosítás célja: 

Az érintett területen olyan terület-felhasználás és szabályozás rögzítése, mely lehetővé teszi a 

tulajdonos fejlesztési, használati elképzeléseinek megvalósíthatóságát. 
 

A Fábiánházán elhelyezkedő baromfitelep üzemeltetésére kiadott többször módosított 801-

1/2011. számú egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme az állattartó telepen 

tervezett terménytároló silók megvalósításának engedélyezése vonatkozásában 2017. május 31-

én benyújtásra került a területileg illetékes Környezetvédelmi Főosztály részére. 

A környezeti elemek egymástól soha nem függetleníthetők, kölcsönhatásuk is komplexen 

érvényesül, integrált megközelítésben kell vizsgálni azokat.  



 

Élővilág védelem 
 

Az Észak-alföldi flórajárásba (Samicum) tartozó kistáj jelentősebb potenciális erdőtársulásai a 

füzesek, fűz-nyár és elegyes ligeterdők (Salicion albae, Alim Ulmion, Salicetum albae fragilis), a 

tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-UImctimi), vallamint az égeres láperdők (Caria-elongatae 

Alnetum). Jelentős felületeket mocsárrétek (Agrostidion), ecsetpázsitos rétek (Alopecuretum 

pratensis) és magassásos társulások (Magnocaricion) borítanak.  
 

Tárgyi terület közelében országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 

területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) 

bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá a telephely az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat 

területének, és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 

lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét sem érinti. 

A tervezett épületek az élővilág számára előreláthatólag semmiféle kockázatot nem jelentenek. 

Tervezett helyén és tágabb környezetükben értékes növényzet vagy az állatvilág számára 

lényeges élőhely nem található. Elhelyezése az állatvilág természetes mozgását a megépülést 

követően sem akadályozza. A tevékenységek hatása semleges. 

 

Természet- és tájvédelem 
 

Mint az előző pontban is szerepel a tervezési terület nem tartozik Natura 2000 területbe, 

természetvédelmi terület övezetébe, és nem érinti a Tájvédelmi körzet területe sem, valamint 

nem része az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt 

országos ökológiai hálózat övezetének. 

Továbbá kiváló termőhelyi adottságú szántó és erdőterületi érintettség sem jelentkezik a 

tervezési terület esetében. 
 

Mivel a terület a hatályos terv szerint is beépítésre szánt területként szerepel, ezért 

természetvédelmi érdek nem merül fel. 

A területek környezetében állattartó telep védelmi fasorral, és egyéb mezőgazdasági telepek 

találhatóak. 

A 0382/27 hrsz-ú ingatlanon üzemelő baromfinevelő telep tájba illesztése érdekében az illetékes 

környezetvédelmi hatóság a 2016. évi egységes környezethasználati engedély módosításában 

takarófásítást irt elő, mely megvalósítására 1 évet adott. 
 

Az Országos Erdészeti Adattárban a tervezési területen belül több alrészleten belül is erdőterület 

található. A hatályos településrendezési eszközöket 2006-ban elfogadták, amiben beépítésre 

szánt területként rögzítették az adattári érintettségű ingatlanokat is. Ezen ingatlanokat csak a 

szabályozási terv módosítása érinti, a hatályos terv szerint területfelhasználás változás nem. 

Fasor kivágás, ritkítás tervezett, a központi ingatlan északi és déli határa mentén 30 méterről 20 

méterre csökken, a többi helyen változatlan marad. 
 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be, illetve a tájrészlet 

kiegészül néhány újabb tájelemmel (silópark, épületek, zöldfelületek) azonban a végbemenő 

ilyen mértékű és minőségű változás a tájrészlet egészének tájkarakterét nem befolyásolja. 

A rendezési terv módosításával valószínűsíthetően természetvédelmi szempontból a jelenleginél 

kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki. A létesítmények építését követő tereprendezés után a 

területen a zöldfelületek kialakításával, rendszeres karbantartásával az adventív növények 

terjedése megakadályozható. 

A módosítás az igazgatási területhez, és a külterülethez köthető természeti értékek, védett 

területek és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást. 



A tervezett épületek-építmények funkciója és telepítése is megfelel a környezeti beépítésnek, 

illeszkedik a kialakult telepi jellegbe. 

A tervezett építmények illeszkednek majd a tervezési terület beépítésre szánt, külterületi 

jellegéhez. Ennek megfelelően, a meglévő állapottal összevetve semmilyen zavaró látványhatást 

nem gyakorol majd a közvetlen és tágabb környezetére. 

 

Talaj, felszíni- felszín alatti vizek védelme 
 

Az érintett terület a 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében érzékeny kategóriába tartozik. A 

vízgazdálkodással kapcsolatos általános előírásokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény szabályozza. 

A telephely közvetlen közelében nem található felszíni vízfolyás. A beruházási munkálatok a 

felszíni vizek minőségére nincsenek hatással. 

A létesítményekben vízfelhasználás nem lesz. A területen összegyűlő csapadékvíz a 

tevékenységtől nem szennyeződik. 

A talajvíz mélysége a területen átlagosan 2-4 m közötti. Mennyisége jelentéktelen. 

A beruházási munkálatok a felszíni vizek minőségére várhatóan nem lesznek hatással. 

A munkagödör ásása során a talajvíz megjelenésével számolni kell. A zavartalan 

munkavégzéshez szükséges a munkagödör víztelenítése nyíltvíztartással, szivattyúzással. Ebben 

az esetben a kiszivattyúzott talajvíz befogadója a környező zöldterület lehet, ami gyakorlatilag a 

víz visszaforgatását jelenti. A beavatkozás mechanikai jellegű, a talajvíz minőségét nem 

változtatja meg. 

Vízminőség-védelmi érintettség nem jelentkezik a tervezési terület esetében. 

A talajéletet és a talajszerkezetet érintő közvetlen hatásként jelentkezik a munkaterület 

kialakítása, a kitermelt termőföld és az alapkőzet átmeneti deponálása. A tereprendezés alá vont 

területről mind a kevert föld, mind a humuszréteg külön fog deponálásra kerülni. A 

földmunkákat úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a kivitelezés közben a csapadék és 

egyéb víz a földműben és környezetében kárt ne okozzon. Az elkészült földműveket a szél- és 

vízkárosító hatása ellen azonnali védelemmel kell ellátni (termőföld felhordás, füvesítés). Ezen 

túl veszélyeztetést jelent munkagépek esetleges kenőanyag és hidraulika olaj elfolyása. 

A talajba csak olyan anyagok (beton, homokos kavics) kerülnek elhelyezésre, melyek nem 

tartalmaznak káros vagy mérgező összetevőket, csak olyan komponensei vannak – kavics, 

cement, víz – amelyek a természetben is megtalálható szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok 

a környezetet, talajt, élő vizeket, levegőt, élővilágot nem szennyezik, a természet biológiai 

folyamatait nem befolyásolják. 

A hatásterület a tevékenység végzésekor 0 m. A hatás semleges. 

 

Levegőtisztaság-védelem 
 

A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet határozza meg. A légszennyezettségi határértékekről, a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a 4/2011. (I.14.) VM 

rendelet rendelkezik. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről a 4/2002.(X.7.) 

KvVM rendelet intézkedik. A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokat a 6/2011. (I. 

14.) VM rendelet írja elő. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges 

bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási 

határértékeire vonatkozó előírásokat a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet állapítja meg. A közúti 

közlekedésből származó légszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben rögzített 

határértékek alapján minősíthető. Az emberi élet minőségét alapvetően meghatározza a levegő 

tisztasága. 
 

A 0382/27 hrsz-on jelenleg is működő baromfinevelő telephely köré 650 m-es sugarú körben 

levegőtisztaság-védelmi övezet van kijelölve. 
 



Az építés során jelentkező poremisszió, még erős szél esetén sem érint lakóházakat. A 

létesítendő létesítmények tervezett helyszíne Fábiánházát, és Nagyecsedet összekötő fő 

közlekedési út mellett helyezkedik el, ahol a közlekedés és szállítási tevékenység eleve jelentős. 

A szállítási forgalom okozta NO2 koncentráció messze alatta marad a terület terhelhetőségének, 

ezért a várható szállítási forgalomból adódó légszennyezés egészségügyi kockázatot nem jelent. 
 

Terménytároló silók: 
 

A takarmány szállítása, a takarmánytároló silók feltöltése esetén úgy kell eljárni, hogy a 

levegőbe történő porkibocsátást megakadályozzák. 

A tervezett silóknak nem lesz légszennyező pontforrása és diffúz forrása sem. 

A gépjármű forgalom az év nagy részében nem lesz jellemző a silóparkra. 

Három időszakot különíthetünk el a gépjárműforgalom szempontjából: 
 

1- A nyári időszak, amikor a kalászosok aratása történik (ez kb. 7-12 nap). 

2- Az őszi időszak, amikor is a kukorica betakarítása zajlik itt is csak közvetve gyakorol hatást a 

forgalom a silóparkra, mivel a szárítóüzemen keresztül töltjük fel a silókat (ez az időszak kb. egy 

hónapig tart + -5 nap) 

3- A kitárolás időszaka, amikor is a silókba betárolt szemes terményt kiszállítjuk. Itt a forgalom 

már közvetlen szerepet játszik. Ez az időszak nagyban függ a kitárolt szemes termény 

sebességétől, de általában 7 nap. 

A silók elsődleges célja a raktározás. A kiszolgálásában már nem játszik szerepet rakodógép. 

Porszennyezés nincs zajszennyezés is nagyon minimális. A silókon elhelyezett villanymotorok 

zajszintje a legkorszerűbb technológiának is megfelel. 

 

Brikettáló: 
 

A tervezett brikettáló épületben várhatóan, lesz telepítve jelentésköteles légszennyező pontforrás, 

mely 140 kWth-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés, a 23/2001. 

(XI. 13.) KÖM rendelet előírásainak értelmében engedély-, és jelentés köteles légszennyező 

pontforrásnak minősül. 

Konkrét adatunk, információnk nincs jelenleg, hogy milyen műszaki paraméterekkel rendelkező, 

és milyen tüzelőanyag felhasználású berendezés lesz telepítve, így a kibocsátási paraméterekre 

vonatkozóan sem tudunk adatokkal szolgálni. Mivel a lakott területtől elég messze található a 

tervezett épület, a légszennyező pontforrás működése várhatóan zavaró hatást nem eredményez. 

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. számú melléklete alapján levegőtisztaság-védelmi 

engedélykérelmet, valamint a 4. számú mellékletben szereplő levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentést (LAL) kell majd elkészíteni, és jóváhagyás céljából benyújtani az illetékes 

környezetvédelmi főosztály részére, hogy működhessen a légszennyező pontforrás. Az 

engedélykérelmi dokumentáció részét képezi egy hatásterület számítás is. 

 

2 db baromfi istálló: 
 

A tervezett 2 db baromfi istálló szagvédelmi hatásterülete átlagos terjedési viszonyok mellett a 

diffúz források (nevelőépületek) határa köré írt 150 m távolságon belül van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Fábiánháza 0382/27 hrsz-ú ingatlanon működő baromfitelep egységes környezethasználati 

engedély 2016-ban készített felülvizsgálati tervében szerepel, hogy a szagvédelmi hatásterülete 

maximális férő-helykihasználás és az elérhető legnagyobb élősúly mellett a  

telepnek, átlagos terjedési viszonyok között a diffúz források középpontja köré írt 520 méter 

sugarú körön belül van. Ebben a távolságban a bűzkibocsátás mérték közel azonos a 

szagküszöbbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítható, hogy a tervezett 2 darab baromfi istálló hatásterülete kisebb, a már meglévő 

telep hatásterületénél, így negatív hatást az új istállók telepítése várhatóan nem vált ki. A 

működő baromfitelephez legközelebbi lakóház észak-nyugati irányban 650 m-re Nagyecsed 

településen helyezkedik el, tehát nem érintett. 

A tervezett létesítmények üzemeléséből adódó gépjárműforgalom, a közlekedési út mentén nem 

mondható jelentősnek. Éppen ezért a szállítási útvonalak mentén elhanyagolható a légszennyező 

anyag kibocsátás. 

A vizsgált terület környezeti levegő állapotát jelenleg a közlekedési eredetű, és a 0382/27 hrsz-ú 

területen folytatott baromfinevelő technológiából eredő kibocsátás határozza meg. 
 

A település közigazgatási területe a módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján a 10. 

zónába – „az ország többi területe” – van sorolva, így a levegőminőségi állapot vonatkozásában 

megfelelő tartalékokkal rendelkezik. 
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna Kéndioxid 
Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

szilárd 

(PM10) 
Benzol 

10. Az ország többi területe, 

kivéve a kijelölt városokat 
F F F E F 

 

A tervezett tevékenység okozta levegőterhelés elviselhető mértékű. 

 

Hulladékgazdálkodás 
 

A hulladékgazdálkodás szabályait a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

szabályozza.  

A hulladékgazdálkodásban változás az átminősített területeken lesz, ahol új létesítmények 

telepítése várható. A telepítés során keletkező hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 



együttes rendelet előírásai szerint kell elszámolni, az építési hulladékokat az arra 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szállítónak kell átadni. 

A munkát végző gépek javítása, karbantartása nem a helyszínen fog történni, de az esetlegesen 

keletkező veszélyes hulladékokra (pl. havária) vonatkozóan a hatályos jogszabály előírásait 

betartják. 

A területen a szervezett szemétszállítás a közszolgáltatóval megoldott, erre a célra rendszeresített 

hulladékgyűjtő edényekben történik. 

A jelenleg is működő baromfitelepen keletkező hulladék kiszállítása rendszeres, így a 

felhalmozás jelenségével nem találkozhatunk. A keletkező hulladékok mindegyikének a 

végleges elhelyezése megoldott. 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzésének feltételeiről a 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet rendelkezik. A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt zárt 

edényzetben elkülönítetten fogják gyűjteni a kis mennyiségre tekintettel munkahelyi 

gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel 

rendelkező kezelőnek fogják átadni az előírásoknak megfelelő gyakorisággal. A beruházási 

területeken termelési hulladékok nem fognak keletkezni az állattartás során, az esetlegesen 

elhullottat állati tetemek az állategészségügyi szabályok - 45/2012. (V.8.) VM rendelet és a 

1069/2009/EK rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek. 
 

A beruházások hatása hulladékgazdálkodási szempontból semleges. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

A legközelebb eső zajtól védendő lakóterület területi funkciója „Lakóterület (kertvárosias 

beépítésű)”.a területre érvényes határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

1. sz. melléklete alapján: 

A B C 

zajtól védendő terület Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) 

nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) 

éjjel 22–06 óra 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek közül 

az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

 

A 0382/27 hrsz-on üzemelő baromfinevelő telep 801-1/2011. ügyszámú határozatában szerepel, 

hogy a zajvédelmi hatásterület a működő tevékenységre a nappali időszakban 83 m, éjjel 190 m. 

Mivel zajtól védendő épületek, illetve területek nincsenek, ezért a felügyelőség nem állapított 

meg zajkibocsátási határértéket. A telephelytől a legközelebbi lakóház 650 m-re helyezkedik el. 

A két új istálló épület üzemelése során zajvédelmi szempontú hatásterület a nappali időszakban 

42 m-re, éjjel 95 m-re tehető. 

Megállapítható, hogy a különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) módosulás nem fogja 

kedvezőtlenül befolyásolni a közeli lakóterületeket. 

 



A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete vonatkozik az építési időszakra az alábbiak 

szerint: 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre 

(dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 

kevesebb 

1 hónap felett 1 

évig 
1 évnél több 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

 

4. 

 

Gazdasági terület 

 

70 

 

55 

 

70 

 

55 

 

65 

 

50 

 

A silók, és az épületek építése idején zajhatással kell számolni, hiszen az építkezés hatással lehet 

a környezetre. A terület zajvédelmi besorolása külterület. 

Az építés során építőanyagok szállítására és telepítéssel összefüggő építési munkálatokra kell 

számítani, a munkagépek és szállító gépjárművek mozgása kapcsán. 

A tervszerinti beruházás során zavaró környezeti hatást okozó zajforrás, üzemeltetési eljárás nem 

kerül beépítésre, illetve bevezetésre. Az üzemi tevékenység nem jár környezetre zavaró 

zajkeltéssel. 

Érzékeny befogadók – óvoda, iskola, egészségügyi intézmény stb. – nincs a tervezett beruházás 

környezetében. Az építkezés napi 8 órában, nappali időszakban fog történni. 

 

Építési eszközök, gépek: 

 

Terület megnevezése Funkció megnevezése Zajforrások, zajesemények 

Beruházás területe Szállító 

tehergépjárművek; 

munkagép 

Teher- munka és 

személygépkocsik mozgása 

Beruházás területe Betonkeverő gép Betonkeverő gép üzeme (max. 8 

óra/nap) 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete által, az építőipari 

kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen: 

Gazdasági terület esetében, 1 hónap felett1 évig nappal: LTH = 70 dB 

Várható zajterhelés az építkezés során: 

Szállító gépjárművek, Munkagép 

A járművek mozgása 7 óra és 16 óra között történik. A munka és rakodógép egyenértékű zajszint 

értéke LAX = 106 dB, a beruházás középső részébe exponálva. LW = 109 dB. 

Betonkeverés 

A tevékenységet a beruházás elején, szabad téren végzik, napi 6 óra maximális üzemelési időt 

figyelembe véve. A nappali egyenértékű hangteljesítmény szint 

LAeq = 72 dB. 

Feltételezve, hogy a munkafolyamatok során a berendezések egyidejűleg nem működnek, a 

legrosszabb lehetőségként egy LW = 100 dB-es gép folyamatos működését alapul véve a 

szabadtéri hangterjedéssel számított zajterhelés: LAeq = 51,4 dB. 



A számított zajterhelési értékeket és a követelményeket összehasonlítva megállapítható, hogy az 

építkezés által okozott zajterhelés a legközelebbi zaj ellen védendő létesítménynél az építési 

zajra vonatkozó határértékeknek mindenütt megfelel. 

 

A közlekedési zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm.rendelet 7 § (1) bekezdése alapján „Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához 

szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól 

védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást okoz.” 

A meglévő adatok alapján megállapítható, hogy a várható forgalomnövekedés az érintett 

útszakaszokon nem okoz 3 dB (A) járulékos zajterhelés változást. 

Tekintettel arra, hogy a határérték-túllépés nincs, túllépéssel érintett terület vagy létesítmény 

sincsen, műszaki beavatkozásra vagy korlátozásra nincs szükség. 

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb 

mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

A létesítmények tervezett helyszíne Fábiánházát, és Nagyecsedet összekötő fő közlekedési út 

mellett helyezkedik el, ahol a közlekedési és szállítási tevékenység eleve jelentős, így a 

szállításból eredő zajhatással adott tevékenység mértékéből eredendően semleges. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az épületek, létesítmények kivitelezése 

során a zajterhelés a védelmi övezeten belülre esik. A környezetre gyakorolt hatás elviselhetőnek 

értékelhető, hiszen az építkezés időtartama alatt, határérték alatti terhelés várható. 

A tervezett tevékenység okozta zajterhelés elviselhető mértékű. 

 

Összefoglalás 

 

Az érintett területek településrendezési eszközök módosulásával intenzívebb használatot 

minimális szinten jelent, aminek következtében a módosítással jelentős negatív irányú környezeti 

hatás nem várható. 

 

A követelményeket, valamint a megváltozó terület-felhasználást alapul véve a módosítás hatásai 

településvédelmi szempontból az alábbiak szerint változnak: 

Az üzemi gazdasági és a szolgáltató tevékenység jelentősége erősödhet a településen, 

ugyanakkor a települési lakóterületek nem kerülnek hátrányos helyzetbe az üzemi gazdasági 

területi és funkcionális hatásoktól, azok „zavarásaitól”. A terület rendeltetése, a lakóterületekhez 

viszonyított helyzete biztosítja azt, hogy a településtest lakóterületei ne kerüljenek 

veszélyeztetett helyzetbe. A megélhetési viszonyok javításához szükséges munkahelyi területek 

szabályozott és rendezett keretek között alakultak ki és alakulhatnak ki illetve fejleszthetőek a 

jövőben is. 

A módosítás az igazgatási területhez, és a külterülethez köthető természeti értékek, védett 

területek és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást. 

A beruházás a talajra gyakorolt hatása elhanyagolható. 

A terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással. 

Biztosított a településen kialakult megfelelő hulladékgazdálkodás folytatásának lehetősége. 

Hulladékkezelési szempontból a beruházási fázis környezeti hatása semleges.  

Településképi szempontból a módosítás jelentősebb azáltal, hogy a területen új, a meglévőkhöz 

igazodó léptékű, gazdasági jellegű épületelemek jelennek meg. Településképi szempontból a 

baromfitelep rendezett képet mutat. A telephely megjelenése az építmény magasság 

szempontjából és a kialakuló zöldfelületi adottságai révén közel azonos hatású lesz. 

Településszerkezeti szempontból a terület megközelítése a meglévő országos mellékutakon 

biztosított. 



Az építési munkálatok által okozott levegőszennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett 

beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik, lakott területet nem érint. Az üzemszerű 

működés levegőterhelése elviselhető mértékű. 

A beruházási szakaszban várható zajterhelés hatásterülete az építési területen belül jelölhető 

meg. A hatás mértéke elviselhető. Az üzemelés zajvédelmi problémát nem okoz. 

 

A terület jelenlegi általános jellemzőjén és kockázati szintjén gyakorlatilag a tervezett beruházás 

nem változtat, hatása mérsékeltnek tekinthető. A hatótényezők mértéke a nemzetközi és magyar 

előírások szerinti határértékek alatt marad. 

Tehát a tervezett beruházások ellen környezetvédelmi szempontból gátló tényezők nem merültek 

fel. 

 

5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATA  
 

Az 1. számú tervezési terület közvetlenül a 4918. számú országos mellékútról, míg a 2. számú 

tervezési terület a 4922. számú országos mellékútról és a Nagyecsedi regionális hulladékkezelő 

megközelítése érdekében kialakított települési elkerülő útról jól megközelíthető. A közlekedés 

jelenlegi kialakult rendszerének fejlesztése a módosításból eredően nem indokolt. 

 

 

6. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT (az 1. számú módosításhoz) 

 

Ivóvízellátás 
 

A telep saját vízellátó rendszerrel (mélyfúrású kút) lesz ellátva.  

Saját  mélyfúrású kút: Mélység 65,0 méter. Kapacitás: 400 l/perc. Saját vízmű esetén a 

szolgáltatott ivóvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben 

előírt paramétereket és határértékeket. 

 

Vízigények az Msz-10 158/3-81 és az MI 10-158/4-84 szerint: 
 Fő/db l/fő/nap l/db/nap l/m²/alkalom  

fertőtlenítés 

m³/nap 

Szociális 5 120,0   0,60 

Állattartás 270000  0,25  67,50 

Fertőtlenítés    6,0×1400 8,40* 

* 70 naponként és ólanként 

Tűzoltóvíz ellátás 
 

Amennyiben a terület létesítményei részére a 28/2011 (IX.06.) BM sz. rendelet szerinti 

tűzoltóvíz mennyiség a közüzemű ivóvíz hálózatról, illetve a házi vízellátó berendezésekről nem 

biztosíthatók, a tűzoltóvíz biztosítására tűzoltóvíz tároló létesítése javasolt.  

Ezek lehetnek földalatti zárt, vagy felszíni nyitott kialakításúak, azonban az utóbbi esetben a 

vízkivételi hely fagymentességét biztosítani kell. A fejlesztések megvalósítása során az eljáró 

hatóság nyomásfokozó megépítését írhatja elő. 
  

Szennyvíz elhelyezés 
 

Az érintett területek környezetében közüzemű szennyvízcsatorna hálózat nem üzemel. A 

telephelyeken keletkező szennyvizek /folyékony hulladékok/ elhelyezésére közmű pótlók – 

szennyvíz gyűjtők - létesítése javasolt. A keletkező szennyvizek gyűjtése amennyiben azt 

összetételük indokolja keletkezésük szerint, például szociális és/vagy technológiai eredetű, 



külön-külön történhet. A kihordásra kerülő szennyvizek /folyékony hulladékok/ befogadója csak 

arra alkalmas és üzemeltetési engedéllyel rendelkező, a 16/2002. (IV.10.) EüM r. előírásait 

kielégítő kezelő- tisztító telep lehet.  

 

Csapadékvíz elvezetés 
 

A burkolt és tetőfelületekre hulló csapadékok elhelyezése közüzemű befogadó hiányában az 

egyes ingatlanok területén a helyben tartás feltételeit kielégítő módon történhet. 

Ez a burkolt közlekedési felületek mentén kialakított szikkasztó árkok, illetve csapadékvíz 

tároló/szikkasztó medencék létesítésével biztosítható. 

A gépjárművek parkolására szolgáló területekről lefolyó csapadékvizek esetében az eljáró 

hatóság mechanikai tisztítást írhat elő.  

A csapadékvíz tároló/-k/ vize megfelelő tározó kialakítás esetén tűzoltóvízként, és öntözővízként 

is hasznosítható. 
 

A csapadékvizek elhelyezése- elvezetése során a felszín feletti vizek védelméről szóló 219/2004 

(VII.21.) számú Kormányrendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 220/200 (VII.21.) 

számú Kormányrendelet előírásai kötelezően betartandók. 

 

Energia ellátás  

 
Elektromos energia ellátás 

 

Az érintett területen egy korszerű baromfinevelő telep létesítését tervezi a tulajdonos. A telep 

elektromos energiaigénye 250kVA.  

A telep elektromos energiaellátása a 351/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő transzformátorállomásból, 

annak bővítését követően biztosított. A bővítés csak az állomás kapacitásnövelését szolgálja, a 

transzformátorállomás átépítésén túl hálózatépítés nem szükséges. 

A telep energiaellátása az E.ON Nyíregyházi hálózati régióval egyeztetésre került. 

A 22kV-os légvezeték-hálózat biztonsági övezete (védőtávolság) a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 

6.§ (1) bekezdés ae.) pontja szerint mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől mért 

5 m. Jelen esetben a nyomvonaltól mindkét irányban 7-7 m-ben határozta meg az E.ON 

tiszántúli Áramhálózati Zrt ezt a védőtávolságot, de ez nem érinti a tervezési területet. 

A baromfinevelő telep elektromos hálózata létesítésekor a vonatkozó létesítési biztonsági 

szabályokat be kell tartani. Ezek közül a legfontosabbak: 

  

MSZ HD 60364    100V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések létesítése 

MSZ 447     Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás 

MSZ 1585     Üzemi Szabályzat erősáramú villamos berendezések számára. 

MSZ EN 12464    Mesterséges világítás 

MSZ 13207.     Erősáramú kábel fektetése. 

MSZ 14550     Vezetékek megengedett terhelése 

1993 évi XCIII.     Törvény a munkavédelemről 

54/2014 (XII.5.) BM r.  Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

KLÉSZ     Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata 

MSZ EN 62305    Villámvédelem 
 

A 2. számú módosítás meglévő működő telephely bővítését jelenti az elektromos energia ellátás 

biztosított. 
 

 

 

 



7. FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS AZ 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

 

1. számú módosításhoz 

- Tájrendezés szakági munkarészre kiterjedően: a módosítás során a beépítési paraméterek által 

rögzített zöldfelület kötelező kialakítása változik. A tájhasználat, tájszerkezet nem változik, 

természetvédelmi szempontok nem jelennek meg a területrészen, de a biológiai aktivitásérték 

változik. A beépítésre szánt területek bővítése történik. Az előzőekre figyelemmel 

tájrendezési szakági munkarész készítése indokolt. 

- Környezetvédelem szakági munkarészre kiterjedően: környezetvédelmi szempontból a várható 

környezeti hatások, környezetterhelés, a települési környezet védelme szempontjából történő 

elemzés indokolt - környezetvédelmi szakági munkarész készítése a módosítás szándékára 

(baromfinevelő telep) is figyelemmel indokolt. 

- Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű közlekedési hálózatot nem érint, így 

közlekedési szakági munkarész készítése nem indokolt. A telephely megközelítése a Petőfi utcai 

kapuval biztosított. 

- Vizi, és energiaközmű: a jelenlegi közműellátottsághoz képest nem okoz változást a módosítás, 

így szakági munkarész készítése nem indokolt. Javasolt a rendelkezésre álló csatlakozási 

lehetőségek rögzítése a munkarészben. 

- Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így munkarész 

készítése nem indokolt.  

 

2. számú módosításhoz 

- Tájrendezés szakági munkarészre kiterjedően: a módosítás során a beépítési paraméterek által 

rögzített zöldfelület kötelező kialakítása változik. A tájhasználat, tájszerkezet nem változik, 

természetvédelmi szempontok nem jelennek meg a területrészen, a biológiai aktivitásérték nem 

változik. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Az előzőekre figyelemmel 

tájrendezési szakági munkarész készítése nem indokolt. 

- Környezetvédelem szakági munkarészre kiterjedően: környezetvédelmi szempontból a várható 

környezeti hatások, környezetterhelés, a települési környezet védelme szempontjából történő 

elemzés indokolt - környezetvédelmi szakági munkarész készítése a módosítás szándékára 

(baromfinevelő telep bővítése) is figyelemmel indokolt. 

- Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű közlekedési hálózatot nem érint, így 

közlekedési szakági munkarész készítése nem indokolt. A telephely megközelítése az Előteleki 

útról biztosított. 

- Vizi, és energiaközmű: a jelenlegi közműellátottsághoz képest nem okoz változást a módosítás, 

így szakági munkarész készítése nem indokolt. Javasolt a rendelkezésre álló csatlakozási 

lehetőségek rögzítése a munkarészben. 

- Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így munkarész 

készítése nem indokolt.    

 

Fábiánháza, 2017. július 10 

   Nagyhaju Attila mb. főépítész sk. 
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Készült: az állami alapadatok felhasználásával Törzsszám: P6/2017

                                        TR/beép.

Tervező: PALOTÁS Bt.

                   Palotás Lajos
Ybl és Hatvani díjas okl. építészmérnök,
            vezető településtervező
              TT/1 09-0127

Tervező:

Beépítésre szánt terület határa meglévő / tervezett

Belterület határ

Tervezett telekhatár

Tervezett burkolatMeglévő telekhatár, hrsz, alrészlet határa

Tervezési terület határa

Meglévő útburkolat

22 kV-os elektromos vezeték és védősáv határa

Tervezett épület

Teleken belüli fásítási kötelezettség

Tűzivíz tároló

X. jelű ISTÁLLÓ

IX. jelű ISTÁLLÓ

VIII. jelű ISTÁLLÓ

VII. jelű ISTÁLLÓ

VI. jelű ISTÁLLÓ

V. jelű ISTÁLLÓ

I. jelű ISTÁLLÓ

II. jelű ISTÁLLÓ

III. jelű ISTÁLLÓ

IV. jelű ISTÁLLÓ

20m3 gyűjtőakna

szociális épület

kerékfertőtlenítő és akna

110m3 tüzivíztározó

10m3 gyűjtő akna

P15

P8

P15

P8

P4

P19

Fábiánháza község - Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park,   belterület határ,
 0315 hrsz-ú út, 0293/2 hrsz-ú út, 0293/1 hrsz-ú út,  0287 hrsz-ú árok, 0283 hrsz-ú út,
                                0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és a belterület határ által határolt
                                        területrészre vonatkozó - beépítési tervjavaslat     1:2500

Erdőterület

Bontandó épületek

31
0

24
9

gabor.andras
Szövegdoboz
TR/beép-1
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Készült: számítógéppel, az állami alapadatok felhasználásával.  Törzsszám: P6/2017

Tervező: PALOTÁS Bt.

Közigazgatási határ

Meglévő telekhatár, alrészlet határ,
helyrajzi szám, alrészlet jel

Tervezett telekhatár

Tervezési terület határa
      Felelős tervező:

                              Palotás Lajos
          Ybl és Hatvani díjas okl. építészmérnök,
                       vezető településtervező
                                TT/1 09-0127

Beépítésre szánt  terület határa

                                         TR/beép-2
Fábiánháza Község - 0383/2 hrsz-ú út, közigazgatási határ, 0370/1 hrsz-ú út, 0354/2 hrsz-ú út,
  0382/23 és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt területrészt érintő -

   beépítési javaslat 1:5000

P4

P12

Meglévő épület

Tervezett épület

Burkolat szél, gk. parkolóhely

Telken belüli zöldfelület

P4

Telken belüli erdőterület

1854,0 m2


