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T I SZ ADO B NAGY KÖ Z SÉG  
T EL EPÜL ÉSREN D EZ ÉSI  T ERV MÓ D O SÍ T ÁS 20 17 .  

VÉL EMÉNYEZ ÉSI  DO KUME NT ÁCI Ó  
 

 
I. Tiszadob Nagyközség DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 

kérelme, 02 hrsz-ú ingatlanon adótorony megvalósítása céljából történő TRT. módosítása  
II. Tiszadob Nagyközség 0763 hrsz-ú ingatlant érintő TRT. módosítása 

   
 
Egyeztetési dokumentáció az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásáról 
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2 . A L Á Í R Ó L A P  
T I SZ ADO B NAGY KÖ Z SÉG  

T EL EPÜL ÉSREN D EZ ÉSI  T ERV MÓ D O SÍ T ÁS 20 17 .  
VÉL EMÉNYEZ ÉSI  DO KUME NT ÁCI Ó  

 
I. Tiszadob Nagyközség DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 

kérelme, 02 hrsz-ú ingatlanon adótorony megvalósítása céljából történő TRT. módosítása  
II. Tiszadob Nagyközség 0763 hrsz-ú ingatlant érintő TRT. módosítása 

 
Tiszadob Község Önkormányzata településrendezési-terv módosítását határozta el, tervező Nyírségterv Kft. A 
módosítás esete miatt vélemény-nyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat szükségessége, javasolt tematika) 
fordul a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján. A környezeti 
értékelések készítésének elsődleges célja, hogy az iterációs jelleggel megvalósuló egyeztetési, konzultációs 
folyamatokon keresztül folyamatos kapcsolat alakulhasson ki a tervezés és környezeti vizsgálat készítése között. A 
párhuzamosan készülő, a tervbe folyamatosan beépülő környezeti vizsgálat jelentheti a garanciát a döntéshozók 
számára, hogy a terv törekszik minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat. 
Generál tervező     Név:  NYÍRSÉGTERV Kft. 

Székhely:  4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. 
Iroda:   4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. 
Telefon/fax: (42) 421-303 
Mobil:  (06-30) 307-7371 
E-mail:   nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu 

 
Vezető településrendező tervező 

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

Dudás Ede 
építészmérnök, építész tervező szakmérnök 

okl. településmérnök 
TT-15-303   

 
Távközlési tervező 

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

Ádám Veress Ferenc 
Távközlési mérnök 

Th-T-15-0391 
       
Ügyvezető 
 

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

Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna 
                                     építőmérnök 

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

1 .  C í m l a p  
2 .  A l á í r ó l a p  
3 .  T a r t a l o m j e g y z é k  
4 .  L e í r á s  
5 .  H a t á l y o s  t e l e p ü l é s r e n d e z é s i  e s z k ö z ö k  
6 .  T e m a t i k a  

 
Nyíregyháza,  2017.  október hó 
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4.  LE ÍRÁS      
 

VÉLEMÉNY-KÉRELEM KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁRÓL  
 

A TERVEZÉSI FELADAT 
CÍME: Tiszadob Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása – 2017., Nyírségterv Kft.  
 Felelős tervező: Dudás Ede okl. településmérnök TT-15-0303 
TÍPUSA: Településrendezési eszközök módosítása: helyi építési szabályzat 
TARTALMA:  Tiszadob Nagyközség 2008.-ban elfogadott településrendezési tervének módosítása  

� 8/2008. (II.14.) KT határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 
� 1/2008. (II.15.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

A KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÉRT FELELŐS TERVEZŐ: Szekrényes Csaba Környezetmérnök. 
 
A TERVEZÉSI FELADAT (TERV, ILLETVE A PROGRAM CÍME, TÍPUSA, TARTALMA, TERVEZÉSI TERÜLET) 
Terv 
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 84/2017. (VI.29.) KT.sz. és 99/2017. (VIII.16.) KT.sz. határozataival döntött 
településrendezési terv módosításáról, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), az „országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 
szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 
figyelembevételével. A tervezés során „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.  
 

 
Átnézeti térkép (forrás: www.maps.google.com)  

II.Tervezési terület 

I.Tervezési terület 



    Tiszadob Nagyközség TRT. mód. 2017. – 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési dokumentáció 

Nyírségterv Kft. Cím: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. ; Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. 
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu 

 

 
- 4 - 

Tartalma 
I. Tiszadob Nagyközség DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) kérelme, 02 

hrsz-ú ingatlanon adótorony megvalósítása céljából történő TRT. módosítása  
 
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II. 15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban HÉSZ) tartalmazza Tiszadob település közigazgatási területre vonatkozó 
építési szabályokat. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) kérelme alapján a Testület 
a 2017. január 26.-án tartott ülésén hozott döntésével támogatta a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adótorony 
építés iránti kérelemét, melynek eredményeként kinyilatkozta, hogy hozzájárul, hogy a Tiszadob Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában lévő tiszadobi 02 hrsz-ú ingatlanon megépüljön, majd azt követően üzemeljen egy 40 
méter magasságú adótorony. Tekintettel arra, hogy a beruházással érintett ingatlan övezeti besorolása miatt itt 
jelenleg nem lehet adótornyot építeni, ezért a Testület arról is döntést hozott, hogy megindítja a HÉSZ módosítását 
eredményező eljárást abban az esetben, amennyiben a kezdeményező vállalja a módosítással kapcsolatban 
felmerülő összes költség viselését. Időközben a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kinyilatkozta, hogy vállalja a 
HÉSZ módosításával kapcsolatban felmerülő költségek megfizetését, az erre vonatkozó megállapodás aláírásra is 
került. 
 
A hatályos HÉSZ a tiszadobi 02 hrsz-ú külterületi ingatlant „kertes mezőgazdasági terület” (Mk) övezetbe sorolta, 
illetve arról is rendelkezik a Szabályzat, hogy a hivatkozott ingatlant belterületbe csatolásra jelölte ki. 
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelmében foglaltak alapján a HÉSZ módosítása arra terjed ki, hogy a 
tiszadobi 02 hrsz-ú ingatlan „különleges közmű terület” besorolásra megváltozzon, annak érdekében, hogy az 
adótorony megépítését az eljáró hatóság engedélyezze. 
 

II. Tiszadob Nagyközség 0763 hrsz-ú ingatlant érintő TRT. módosítása  
 
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata konzorciumi partnerként - „a Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált 
fejlesztése – természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” (Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmus-fejlesztés) projekt keretében 66.000 e/Ft támogatás felhasználására 
vált jogosulttá. A tiszadobi egyik programelem, egy turisztikai kilátó megvalósításáról szól. A kilátó a Tiszadob-
Tiszadada települések közötti Tisza-parti védőtöltés mellett, az úgynevezett „Sziget”-ben kerülne megvalósításra, 
amely kerékpárral, autóval, és gyalogosan is megközelíthető. Az építmény magassága mintegy 25 m lenne azzal, 
hogy az biztosítsa a területen lévő fák fölötti kilátás lehetőségét. A kilátó megépítése építési engedély köteles. A 
pályázati projekt megvalósítása érdekében indokolt a fent idézett HÉSZ rendelkezéseket úgy módosítani, hogy az 
érintett területen ne legyen jogi akadálya a 25 méter magas, turisztikai kilátó megvalósításának. 
 
Mindezek alapján javasolt a településrendezési terv módosítása, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, és az Országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet vonatkozó 
előírásainak figyelembevételével.  
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§-a 
alapján: 
„(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást 
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését 
biztosítja, 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.” 
 

Mivel hivatkozott jogszabályhely egyikét sem érintjük, a javasolt módosítást ezért a Rendelet 41.§-nak megfelelő 
egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációt készítettük el, és egyeztetési eljárást is ennek megfelelően 
folytatja le az önkormányzat. 
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Előzetesen megkerestük a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát az elhelyezhetőséggel kapcsolatban, mely a 
területkijelölésre irányult:  
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A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE, EREDETI TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE 
 

I. Tiszadob Nagyközség DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) kérelme, 02 
hrsz-ú ingatlanon adótorony megvalósítása céljából történő TRT. módosítása  

 
Jelen módosítási eljárás, új mobil távközlési torony elhelyezésének biztosítására indul. Az elhelyezésre tervezett 
terület a belterület déli részén található, a tervezett I. sz. módosítás esetében a vizsgálat alá vonható terület a 3637 
- Újtikos-Tiszadob összekötõ út, szelvényszám: 12 km 995 m – 1835 hrsz-ú önkormányzati út által határolt 
háromszög terület. A terület közvetlenül megközelíthető a fenti számú országos mellékútról.  
 
A település közigazgatási területén távközlés céljára szolgáló torony a településen nem található. A tervezett 
torony helyétől a legközelebbi lakóház cca. 100 méterre helyezkedik el. Tiszadob község rendelkezik néhány 
jelentősebb épített környezeti emlékkel. A tervezett torony helyszínétől, a településközpont mintegy 1 km-re 
helyezkedi el, a műemlék Andrássy-kastély 2 km-re található. A távolság, valamint a helyszínek között 
elhelyezkedő épület és növényállomány miatt a településközpontra, illetve a műemlék épületek közvetlen 
környezetére – építészeti megjelenésében – a telepítendő torony értékelhető hatást nem fejt ki. 
 

 
Településszerkezeti vizsgálat forrás: www.google.com 
 
 
 
 
 
 

Településközpont 

Tervezési terület 

Andrássy-kastély 

NATURA 2000 
területek 

1000 m 

2000 m 
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Kép felül: kiépített útcsatlakozás      Kép alul: tervezési terület 
 

II. Tiszadob Nagyközség 0763 hrsz-ú ingatlant érintő TRT. módosítása  
 
A kilátó a Tiszadob-Tiszadada települések közötti Tisza-parti védőtöltés mellett, az úgynevezett „Sziget”-ben 
kerülne megvalósításra, amely kerékpárral, autóval, és gyalogosan is megközelíthető. Az építmény magassága 
mintegy 25 m lenne azzal, hogy az biztosítsa a területen lévő fák fölötti kilátás lehetőségét.  
 

  
 
A tervezett II. sz. módosítás esetében a vizsgálat alá vonható terület a 0802 hrsz-ú út – 0776 hrsz-ú út – 0764 
hrsz-ú töltés által határolt tömb, melyet a 0815 hrsz-ú ingatlanról lehet megközelíteni.  
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A belterület felől, a területek között lévő növényállomány miatt a térszínről legfeljebb a legfelső szint tekintetében 
lesz észlelhető a kilátó, a befogadó terület pedig egyáltalán nem látható. Ezért az épületek lát-, és összképébe 
semmilyen módon nem jelenik meg az új „torony” sziluettje, az alkalmazott anyagok miatt pedig nem lesz az 
építmény tájidegen. 
 

  
 
A település külterületi formájának, valamint a tervezett helyszínnek köszönhetően az épített környezet súlypontjától 
távol fog állni a torony. Ebből kifolyólag a szomszédos településeket – látkép és épített környezeti szempontból – 
nem befolyásolja.  
 

 
forrás: www.google.com 
 
A módosítás során csak a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásainak és a szabályozási terv módosítására és 
kiegészítésére kerül sor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervezési terület 
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Várható hatása 
 
A javasolt módosítások esetében a tervezési terület tájképi értékkel bír, településképi értéket képvisel. Ezeknek az 
értékeknek a védelme fontos, elsősorban hagyományőrzési és kulturális szempontból. Az ingatlanokat övező 
területek alapvetően homogén megjelenésű, korlátozott használatú mezőgazdasági területek, melyek mind 
fenntartásukban, mind természetes kialakításukban jellegzetes területek. További különleges területek 
megjelenése így önmagában nem lesz kedvezőtlen hatású, a szükséges védőintézkedések a terv módosítási 
elemeivé, az építési övezetekre vonatkozóan a jelentős környezeti hatások elkerülését, csökkentését szolgáló 
szabályozási elemek alkalmazásává váljanak. A terv megvalósítása, az építésengedélyezés során a jelentős 
környezeti hatások elkerülését, csökkentését szolgáló településszerkezeti és szabályozási elemek érvényesítése a 
környezetvédelmi követelmények teljesülésében hatékony és eredményes lehet. 
 
A tömbök fejlesztése együtt járhat bizonyos környezeti terhelésekkel, mint pl.: a beépített terület megnövekedése, 
a gépkocsiforgalom és az ebből származó minimális mértékű levegőszennyezés és zajterhelés elhanyagolható 
mértékű növekedése várható. A terhelő hatások kompenzálása és a kellemes intézményi környezet kialakulása, a 
meglévő zöldfelületi elemek megtartásával, újak kiépítésével, a biológiailag aktív felületarány szinten tartásával, a 
kialakítandó út mellett közterületi zöldsávok létesítésével valósítható meg. Megfelelő kísérő intézkedésekkel az 
esetleges kedvezőtlen hatások nemcsak feloldhatók, hanem a növényállomány gyarapításával kedvező irányba 
fordíthatók. Nagyobb mennyiségű faállomány telepítésével a tájban megjelenő, azt gazdagító szegélyhatások 
nagymértékben növelhetők. A faállomány ráadásul csökkentheti a deflációs hatásokat, a szél talaj közeli szinteken 
való mérséklésével javíthatja a környező területek vízháztartását. Figyelembe véve a területek értékét és 
kihasználtságát, valamint a beépítés során érvényesítendő építési karaktert és egyéb szabályozási előírásokat, 
mellyel a tervezett módosítás kedvezően javíthatja a lokális térség értékeit. 
 

I. Tiszadob Nagyközség DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) kérelme, 02 
hrsz-ú ingatlanon adótorony megvalósítása céljából történő TRT. módosítása  

 
A tervezett hírközlési torony megépítésével a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. biztosítani tudná Tiszadob 
település - valamint a szomszédos településeket is egyben - megközelítőleg teljes lefedését, ellátását mobil hang 
és adatszolgáltatással. A torony helyének kijelölésekor figyelembe lettek véve a rádiós lefedettséget befolyásoló 
tényezők, úgymint domborzat, beépítettség, növényzet, ellátandó területtől való távolság mellett a lakóházaktól 
való távolság is, melynek eredményeképpen egy olyan ideális hely került kiválasztásra, mely még teljesíti a rádiós 
lefedettségi kritériumainkat, de már elegendően távol került családi házaktól, távolabb, mint egy már meglévő 
szolgáltató tornya. 
 
A későbbiekben elhelyezésre kerülő berendezés zajkeltése a vonatkozó előírások és jogszabályok által 
meghatározott határértékeket nem lépi túl.  
 
A torony működése során a funkciónak megfelelő tevékenységek környezeti hatásai:  

- Légszennyezés, levegőtisztaság: az építmény használata semmiféle légszennyezést nem okoz.  
- Szennyvízkezelés: az építménynek vízigénye nincs, szennyvízkibocsátás sem történik.  
- Csapadékvíz kezelés: az építményről összegyűlő csapadékvíz a felszínen kerül elvezetésre és a torony 

körüli rendezett terepen lesz elszikkasztva.  
- Talajszennyezés: az építmény használata nem jár talajszennyezéssel. A csapadékvíz szennyező anyagot 

nem tud a talajba mosni.  
- Zaj, rezgés: a torony funkciójának megfelelő tevékenység nem jár olyan technológiai zaj és rezgéskeltő 

hatással, amely karosítja az időszakosan ott tartózkodók egészségét, vagy zavarja a környező 
létesítményeket.  

- Közlekedés: az építmény nem növeli a környék forgalmát, zaj és levegő terhelését, mivel a torony 
használata állandó felügyeletet nem igényel, csak időszakos karbantartásokat.  

- Hulladék kibocsátás: az építmény használata során hulladék nem keletkezik.1  
 

                                                 
1 Forrás: Tervező: Huszár Csanád (kamarai szám: MÉK-É-13-1419)okl. építészmérnök; Arató Gergely (kamarai szám: MMK-T-01-9351)okl. 
építőmérnök 
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II. Tiszadob Nagyközség 0763 hrsz-ú ingatlant érintő TRT. módosítása  
 
A tervezett beruházás megvalósulását követően az érintett Natura 2000 jelölő előhelyek területe alapvetően nem 
változik. Közvetett hatáskent az építéssel érintett előhely-tömb koherenciája, ezzel együtt a Natura 2000 terület 
ökológiai hálózatokban betöltött szerepe, egyes állatfajok migrációs lehetőségei, a minimális mértékű forgalomból 
eredő hatások következtében a természeti állapot minimális mértékű átalakulása lehetséges. 
 
Ugyanakkor, míg földúton zajló forgalom esetében a forgalom által közvetlenül érintett területen talajerózió 
veszélyével kell számolni, szilárd burkolatú út esetén az erózióveszély csökken. A beruházás - a kivitelezési 
munkák időbeli korlátozása mellett – közösségi jelentősegű madárfajt közvetlenül nem veszélyeztet. A 
hatásterületen a terület kijelölése úgy történt, hogy fák kivágása ne legyen szükséges, ennel következtében egyes 
közösségi jelentősegű rovarfajok populációjának mérete nem csökkenhet. A beruházás megvalósítása az érintett 
állatfajok esetében élőhelyük kiterjedésének csökkenését nem jelenti. A fejlesztés hatásaként a terület 
megközelítésére szolgáló úton a jelenleginél nagyobb forgalom jön létre, ami a területen a látogatok 
forgalomnövekedése miatt zajterhelést okoz. A tervezett létesítmények működése során keletkező hulladékokat 
szelektíven kell gyűjteni. A kommunális hulladék a nyíregyházi hulladékkezelő telepre szállítandó. 
 

 
forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/ 
 
A környezeti elemeket, az építészeti és régészeti örökséget negatív hatású fejlesztések nem érik. A 
településrendezési terv módosítás nem alakítja át a térszerkezetet, a tervezett fejlesztések várhatóan nem járnak 
negatív hatással. A terv a meglevő hagyományos tájelemeket fenntartja. A fejlesztések tájbaillesztéséről 
környezetalakiassal gondoskodni kell. A módosítás várhatóan nem generál az emberek egészségi állapotában, 
valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különcsen életminőségében, társadalmi-, kulturális, gazdasági-
gazdálkodási hagyományaikban – negatív változásokat. Összességében a településrendezési terv módosítás 
megfelelő melységben foglalkozik es figyelembe veszi a település környezeti feltételeit es természeti értékeit. 
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Összességében kijelenthető, hogy a Natura 2000 területnek kis részét érintő beruházás általában nem 
okozza Natura 2000 jelölő fajok egyedeinek pusztulását vagy jelentős mértékű zavarását. Lokálisan (a 
kilátó közvetlen környezetében) ronthatja a Natura 2000 terület koherenciáját, ökológiai hálózatokban 
betöltött szerepét, de ezek a hatások nem terjednek ki a Natura 2000 terület egészére. A fejlesztés 
megvalósításához társadalmi vagy turisztikai természetű kiemelt fontosságú közérdek fűződik. 
 
Összegzés 
Jelenlegi módosítások célja a tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve az ehhez szükséges 
építészeti, építéshatósági feltételek biztosítása. A településrendezési terv módosítás hatására, és annak 
eredményeképpen a Nagyközség települési területe, településszerkezete az érintett tömbrészen minimális 
mértékben változik, viszont racionális és rendezett marad, mivel a területek beépítésre szánt területként 
funkcionálnak. 
 
A településrendezési eszközök módosítására a kérelmező és a területek környezete szempontjainak 
figyelembevételével, kérelmükre kerül sor.  A tervezett új terület-felhasználás révén a lehetőségek bővülésével kell 
számolni, ugyanakkor a beépítés intenzitásának jelentős növekedése összességében hatályos tervhez képest nem 
várható. A település egyedi arculatát továbbra is meg tudja őrizni a szükséges védő intézkedések által, melyeket a 
fenntartható fejlődés és a klímabarát településszerkezet elveinek figyelembevételével kell kialakítani.  
 
A módosítások esetében a versenyképesség javítása mellett kiemelten fontos az épített és társadalmi környezet 
által kínált különleges terület-fejlesztés lehetősége, ennek elősegítése az egyik alapvető cél. Fontos feltétel 
továbbá, hogy olyan fejlesztések megvalósítása legyen a cél, amelyek élhetőbbé, vonzóbbá teszik a települést, 
hozzájárulnak a települési funkciók bővüléséhez, valamint elősegítik az épített környezet minőségének 
megőrzését, állapotának javítását, a települési zöldfelületek növelését. A célkiűzés során megindulhat a területileg 
kiegyensúlyozott, funkciógazdag, társadalmi és gazdasági vonzerővel és jelentős térszervező erővel egyaránt 
rendelkező településhálózat kialakításának folyamata, melynek fontos eszköze lehet az új hatályos jogszabályokon 
alapuló településrendezési eszközök megalkotása, elfogadása. A módosítások hatására, illetve annak 
eredményeképpen a településszerkezeti terv minimális mértékben változik, racionális és rendezett marad. A 
település egyedi arculata megmarad, a javasolt korrekció nem okoz érzékelhető változást.  
 
A Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióban elhatározottakat a módosítás nem érinti, a tervezett terület-
felhasználások kiemelt prioritást élveznek az önkormányzati alapdokumentumban. Az igazgatási területen a 
módosítások, a természeti értékek, a védett területek és a védettségre tervezett területekben változást nem 
jelentenek. Mindezen fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a település önkormányzata a hatályos 
szabályozási tervek és helyi építési szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosítása mellett döntött.  
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A 2.SZ. MELLÉKLETBEN FOGLALT SZEMPONTOK ALKALMAZÁSÁHOZ A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÉS AZ ÁLTALA ADHATÓ 

INFORMÁCIÓ 
 

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

jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, 
helyére, elosztására vonatkozóan: 
A módosítással érintett területek beépítésre nem szánt területek, abban változás nem lesz. A 
módosítások a természeti erőforrásokat, a jelenlegi használatot is figyelembe véve nem érinti.  
 

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

c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés 
elősegítésére: 
Az ökológiai hálózat elemeit, helyi védett értékeket érinti a tervezett módosítás, de az a természeti értékek 
védelmével, a fenntartható fejlődés elveivel teljes összhangban.  
 

d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak: 
Várhatóan nem jelentkeznek környezeti problémák, mivel jelentősen környezetkímélőbb területhasználat 
lesz. 
 

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

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

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

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

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

d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot 
jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.): 
Emberi egészségre, környezetre kockázatot jelentő hatással nem kell számolni. 
 

e)  nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve): 
Kiterjedése a településrész területe. 
 

f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű 
védettséget élveznek: 
Az igazgatási területen e módosítás, a természeti értékek, a védett területek és a védettségre tervezett 
területekben nem változást jelent. 
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g)  feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő: 
A tervezett módosítások olyan társadalmi folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek (turisztika), amelyek 
közvetett módon kedvező környezeti következménnyel járhatnak, olyan magatartást váltanak ki, vagy 
ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrások óvatos 
igénybevételéhez vezethetnek, környezetkímélő fejlesztéseket vonzanak. 

 
h) miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett 

területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a 
védett területek állapotromlása következik be: 
Vizekben, védett vízbázisokban, védett területekben állagromlás nem következik be. 

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

A környezeti elemekben, rendszerekben nem okoz. Az épített környezet itt nem releváns. 
 

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

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

 
A tervezett módosítások az egyes módosítással érintett területre gyakorolt környezeti hatás tekintetében a 
területek a beépítésre nem szánt jelleggel összhangban van, illetve a javasolt módosítások nem 
gyakorolnak a környezetükre negatív hatást, ezért érdemi változás nem következik be. 
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5.  HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZÖK 

 
Hatályos településszerkezeti terv I. 
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Hatályos településszerkezeti terv II. 
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Hatályos szabályozási terv I. 
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Hatályos szabályozási terv II. 
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6.  TEMATIKA      
 
A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján kívánjuk lefolytatni. A vázolt 
tematika a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletével megegyező tartalmú, azonban attól kismértékben 
eltérő formai szerkezetben.  
 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése: 
1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma; 
1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása; 
1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására; 
1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 

véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok 
összefoglalása; 

1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, 
nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi 
határai, a felmerült bizonytalanságok. 

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid 
ismertetése: 

2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés 
készítése szempontjából fontos részeket; 

2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal; 
2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása. 
3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 

feltárása: 
3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns nemzetközi, 

közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal; 
3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve 

programban; 
3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival 

való konzisztenciája környezeti szempontból; 
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő elemeinek 

ismertetése; 
3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a 

terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása valószínűleg 
jelentősen befolyásol, 

3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség), 
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása 

és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg; 
3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, 

okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik, 
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon 

környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, amelyek olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói 
magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti 
erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési 
irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, 
ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel); 

3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program megvalósítása 
esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése: 

3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel: 
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az 

építészeti és régészeti örökségre), 
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 

klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 



    Tiszadob Nagyközség TRT. mód. 2017. – 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési dokumentáció 

Nyírségterv Kft. Cím: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. ; Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. 
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu 

 

 
- 19 - 

3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és 
fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének 
lehetőségeire, továbbá 

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, 
gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben - 
várhatóan fellépő változásokra; 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, 
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére 

vagy korlátozására, 
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés 

fenntartására vagy létrehozására, 
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj 

eltartó képességéhez alkalmazkodtak, 
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, 
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti 

erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására; 
3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, a környezeti 

szempontból elfogadható változatok meghatározása. 
4. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 

elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő 
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket 
a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni. 

6. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan 
a tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre. 

7. Közérthető összefoglaló. 
  
A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a környezet 
védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről és a tervezett tematikáról. A 
környezet védelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a 2/2005. (I.11.) az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló kormány- rendelet alapján állítottuk elő a tervmódosításra vonatkozó 
tájékoztatást.   
 
A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 munkanapos véleményadási határidőt állapít 
meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket veszi figyelembe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


