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1.
A TERVEZÉSI FELADAT
(terv, illetve program címe, típusa, tartalma, tervezési terület)
A terv címe: Porcsalma Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása, az
M49 gyorsforgalmi út nyomvonala Ököritófülpös - országhatár közötti szakaszának –
beillesztésével érintett területekre vonatkozóan.
A terv típusa: M49 autóút Ököritófülpös - országhatár közötti szakasz
megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos
eljárással, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással
összefüggésben. egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.
melléklet 1.1.54. pontja alapján: Az M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya (Vaja) és

Csenger, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
A terv tartalma: a hatályos településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat,
valamint a külterületre hatályos szabályozási terv módosítása.
A tervezési terület: az M49 gyorsforgalmi út tervezett kiépítésével érintett
ingatlanok, földrészletek Porcsalma Nagyközség külterületén.

A TERVEZETT VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Az Országos Erdőállomány Adattár részlete a változással érintett területről az elsődleges erdő
rendeltetés jelölésével (Forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

Területfejlesztési döntés:

2.

A TERV CÉLJA

A terv célja, hogy az M49 autóút nyomvonalát az érintett település településrendezési
tervébe beépítse.
A településrendezési tervek módosításának meg kell felelnie a hatályos magasabb
rendű területrendezési terveknek, így
 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.
évi CXXXIX. törvénynek, ami tartalmazza az M49 gyorsforgalmi út nyomvonalát,
valamint
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati
rendeletével elfogadott megyei területrendezési tervet Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi
övezeteiről, ami szintén tartalmazza az M49 nyomvonalát.
Annak érdekében, hogy a tervezett M49 gyorsforgalmi út Ököritófülpös – országhatár
közötti (II. ütem) megvalósításának előkészítése megkezdődhessen, módosítani kell a
települések településrendezési terveit.
A gyorsforgalmi út elsődlegesen a régiók és országrészek közötti összeköttetést vagy
a nemzetközi kapcsolatokat szolgálja, de sokszor jelentős befolyással bír azokra
településekre, amelyeken áthalad.
2.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök




Településszerkezeti terv
1/2008.(I.23.) Kt. sz határozat Porcsalma Nagyközség Településszerkezeti
tervének elfogadásáról
Módosítás:

167/2021. (IV.13.) határozattal (M49 beillesztése)
HÉSZ és Szabályozási terv
1/2008. (I. 31.) számú rendelet, Porcsalma Nagyközség Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról
Módosítás:

1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelettel

15/2017. (X.2.) önkormányzati rendelettel

5/2021. (IV.14.) önkormányzati rendelettel (M49 beillesztése)

2.2. Településrendezési tervekkel való összhang
Porcsalma Nagyközség rendelkezik hatályos településrendezési tervekkel a teljes
közigazgatási területre vonatkozóan.
2020-2021-ben az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Porcsalma (I. ütem)
beillesztése céljából az érintett területekre fedénytervek készültek a
Településszerkezeti Terv és a Külterület Szabályozási Terv tervlapokra.

Porcsalma Nagyközség közigazgatási területére készült 1/2008. (I. 23.) Kt. határozattal elfogadott Porcsalma Nagyközség Településszerkezeti terve (részlet) az érintett területek jelölésével

ÁTTEKINTŐ TERVLAP
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Áttekintő tervlap
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3.
A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS
PROGRAMHOZ MÉRT JELENTŐSÉGE

AZ

EREDETI

TERVHEZ,

ILLETVE

3.1. Tervezett változások
Vízszintes vonalvezetés
A nyomvonal a 21+510 km szelvényben Ököritófülpöstől délre jobb ívvel csatlakozik
a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező megelőző szakaszhoz, majd egy bal ívvel
keresztezi a Keleti –övcsatornát, és a MÁV Mátészalka-Csenger 114. sz. vasútvonalat
a 27+100 km szelvény térségében. Ezt követően a meglévő 49. sz. főutat külön
szintben keresztezi a 28+400 km szelvény térségében egy negyedlóhere-félrombusz
csomóponttal. Egy jobb ívet követő egyenes szakasszal Porcsalmát (majd Pátyodot)
északról kerüli el a nyomvonal. Az egyenes szakaszon a 31+677 km szelvényben a
módosított nyomvonal csatlakozik a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező B
nyomvonalhoz.
Magassági vonalvezetés:
A nyomvonal a teljes szakaszon 1,5 – 3,0 m magas töltésben halad, kivéve a
felüljáróval keresztezett vasúti átjárókat, ahol 5 métert meghaladó töltés tervezett.
Főbb geometriai adatok, tervezési sebesség:
Tervezési osztály: K.II.
Környezeti körülmény: B.
Műszaki jellemzők:
Tervezési sebesség: 110 km/h
Forgalmi sávok: 2x2
Forgalmi sávok szélessége: 3,50 m
Elválasztó sáv: 3,00 m
Burkolat szélessége:
– külső sáv: 4,25 m
– belső sáv: 4,00 m
– Korona szélesség: 20,00 m
– Padkaszélesség: 1,50 m

–
–
–
–
–
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Átnézeti helyszínrajz
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3.2. Az M49 gyorsforgalmi út nyomvonalának megfelelősége
A tervezett gyorsforgalmi utak nyomvonalának térbeli megfelelőségét a vonatkozó
jogszabályok szerint igazolni szükséges.
A tervezett M49 nyomvonalával érintett települések: Őr, Jármi, Hodász, Mátészalka,
Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Kocsord, Győrtelek, Porcsalma, Ököritófülpös.
Az M49 nyomvonala szerepel a térségre vonatkozó, két magasabb rendű
területrendezési tervben az alábbiak szerint:
1.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT)
A magasabb rendű, területrendezési terveket tekintve Porcsalma Nagyközség
területére jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), valamint a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendeletet (a továbbiakban: MvMr) előírásait kell
figyelembe venni. A MATrT 4/1. melléklete, 1. Távlati gyorsforgalmi utak, 20. M49
„Őr (M3) – Csenger térsége – (Románia)” néven tartalmazza a tervezett gyorsfogalmi
utat, melynek nyomvonala a MATrT 2. sz. melléklete, az Ország Szerkezeti Tervén is
megjelenik.
MÁSODIK RÉSZ
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

II. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV TARTALMA ÉS SZEREPE
4. A fő tartalmi elemek

5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet
és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki
infrastruktúra egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű
építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. melléklet tartalmazza.
(2)
A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő
megváltoztatása a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti.
17. § (1) A 4/4–4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki
infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a
térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét
érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a
településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során
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felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal
kell megvalósítani.
(2) A 4/1–4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúrahálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend
szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét – térség
esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es
körzetét – érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv,
valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges
korrekciókkal kell megvalósítani.

4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez
Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi
térszerkezetet meghatározó főutak

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres
környezetét jelenti)
1. Távlati gyorsforgalmi utak
A
1.
20.

B
Meglévő szakasz

M49

C
Tervezett szakasz
Őr (M3) – Csenger térsége – (Románia)

3. Távlati főutak
3.1. Meglévő szakaszok:
68.

A

B

49. sz. főút:

Rohod (41. sz. főút) - Mátészalka - Csengersima - (Románia)

Az M49 tervezett nyomvonala megfelel az ország területrendezési tervében szereplő
nyomvonalnak.
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Az Ország Szerkezeti Terve - MATrT 2. melléklet - részlet
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2.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.)
önkormányzati rendelete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről
(SzSzBMTrT)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI. 26.) önkormányzati
rendelete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi
szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről
A hatályba lépett megyei területrendezési terv ábrázolt nyomvonala és a
mellékletében használt megfogalmazás megegyező az Ország Szerkezeti tervével és
annak mellékletével.
2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 5/2020. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ:

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA‐HÁLÓZATOK ÉS
EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK TÉRBELI RENDJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ
TELEPÜLÉSEK

1.

2.

A) A megyét érintő országos jelentőségű B) A megyét érintő térségi
elemek
jelentőségű elemek
Tervezett szakasz:
Gyorsforgalmi
A1.5.– M49: Őr (M3) –
út
Csenger térsége – (Románia)
Meglévő elemek:
A2.9.– 49. sz. főút: Rohod
(41. sz. főút) – Mátészalka –
Főút
Csengersima (Románia)
A2.10.491.
sz.
főút:
Győrtelek (49. sz. fúőt) –
Tiszabecs – (Ukrajna)

1. MELLÉKLET AZ 54/2020. (VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ:

TERÜLETRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSEK
3. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEK
3.1. A Közgyűlés Elnöke egyeztetést kezdeményez az illetékes minisztériummal és
szervekkel annak érdekében, hogy
a) a 4‐es főút Debrecen‐Nyíregyháza közötti szakasza 2x2 sávos, legalább kiemelt
szolgáltatásokat nyújtó főútként, vagy gyorsforgalmi útként kerüljön szabályozásra és
kiépítésre,

b) a 491. sz. főút és az M49 gyorsforgalmi út közvetlen közlekedési kapcsolódása az
országos tervekben a korábbi terveknek megfelelően szerepeljen és a gyorsforgalmi
út építésekor megvalósuljon,
c) az M49 gyorsforgalmi út projektjének részeként valósuljon meg a Szatmári‐sík
településeinek közvetlen elérhetősége autópálya csomópont, térségi jelentőségű út
és Szamos híd megépítésével Szamossályi térségében.
Az M49 tervezett nyomvonala megfelel a SzSzBMTrT -ben feltüntetett nyomvonalnak.
15

SzSzBMTrT Szerkezeti Terve - 2. melléklet részlete
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Intézkedési javaslattal érintett közúti közlekedési elemek
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3.3.2. Műszaki jellemzők
A tervezett létesítmények geometriai jellemzői az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése c.
és az e-UT 03.01.15:2019 20 m koronás 2x2 sávos külterületi közutak tervezési
részletszabályai c. Útügyi Műszaki Előírás feltételeinek figyelembevételével kerültek
meghatározásra.
Az M49 gyorsforgalmi út útkategóriája K.I.A. tervezési osztály (2x2 sávos
autópályává fejleszthető autóút), tervezése a domborzati viszonyok alapján „A”
környezeti körülmények figyelembevételével történt. A tervezési sebesség vt = 110
km/h, azzal a kitétellel, hogy a tervezés során, ahol lehetőség adódott, ott nem
tervezési sebességnek megfelelő minimális paraméterek kerültek figyelembevételre.
A csomóponti ágak tervezési sebességei a szabványnak megfelelő értékek (direkt
ágak: 60 km/h, indirekt ágak: 40 km/h).
3.3.3. Autóút
Az M49 gyorsforgalmi út tárgyi fejlesztése a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben –
mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési beruházás
- nevesítésre került.
Az M49 gyorsforgalmi utat I. ütemben 2 x 2 sávos, osztott pályás, távlatban
autópályává fejleszthető autóútként kell megtervezni.
Műszaki jellemzők – Autóút
A tervezett létesítmények geometriai jellemzői a tervezési diszpozíciónak, valamint az
ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.1 táblázat –
Közutak tervezési osztályba sorolása - feltételeinek megfelelnek.
A tervezett autópályává fejleszthető autóút diszpozíció szerinti tervezési osztálya és
tervezési sebessége a 2 x 2 sávos autópályává fejleszthető autóutak
keresztmetszetére 2017.10.05-i dátummal kiadott általános NFM elrendelés
(KIFEF/73576/2017-NFM. ikt. számú levél) alapján:
helyszínrajzi
magassági
Tervezett Tervezési Környezeti vonalvezetés
vonalvezetés
út
osztály
körülmény tervezési
tervezési sebessége
sebessége
M49
autóút

K.II.

A

130 km/h
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110 km/h

A tervezési sebességnek megfelelő geometriai paraméterek megengedett, illetve
alkalmazott szélsőértékei:
Pálya jellemző

Megengedett
érték

Rmin (m)

900 (600)*

1500

Pmin (m)

300 (220)*

700

emax (%)

5,0

3,30

Rdmin (m)

9200 (8000)*

9200

Rhmin (m)

5000

5000
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szélső Alkalmazott
szélsőérték

TERÜLET ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENYSÉGE

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

4.
SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ
KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
A terv milyen mértékben szab keretet tevékenységek későbbi
megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti
erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására
vonatkozóan
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan
előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más
módon hatással lehet másik terv, illetve programra
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából,
különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti
problémák vannak
Jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok
végrehajtása szempontjából
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége,
visszafordíthatósága alapján
Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást
Az országhatáron átterjednek
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az
emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi),
közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek:
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
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség
szempontjából különleges

Nincs
hatása

Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem

A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), Nincs
u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás,
illetve szennyezettség van
A terület hasznosítása, használata intenzív
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Nem

5. HELYZETISMERTETÉS, KÜLÖNÖSEN A KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL
LÉNYEGES INFORMÁCIÓK
5.1.

Talajvédelem

A földre, talajra gyakorolt legközvetlenebb hatás a területfoglalás. A tervezett
nyomvonal által érintett térségben, a 0+000 – 3+000 km sz.-ek, az 5+000 – 8+000
km sz.-ek, valamint a 10+000 – 25+670 km sz.-ek közötti szakaszok mentén
jellemzően a szántóföldi tájhasználat dominál. Nagyobb kiterjedésű erdőterületeket a
3+000 – 5+000 km sz.-ek közötti szakaszon keresztez a nyomvonal. A 8+000 –
10+000 km sz.-ek közötti szakaszon kifejezetten mozaikos tájhasználat (pl. gyep,
szántó, szőlő váltakozása) jellemzi a nyomvonal mentén fekvő tájrészletet. A
tervezett beruházás által legnagyobb mértékben várhatóan a szántóföldi művelés
alatt álló területek kerülnek igénybe vételre. Jelentős mértékű területi igénybevétellel
lehet számolni az érintett erdőművelés alatt álló területek, valamint gyepterületek és
gyümölcsösök esetében.
A tervezett gyorsforgalmi út az Alföld nagytájon belül a Felső-Tisza-vidéke
középtájon, ezen belül a Szatmári-sík kistájon, valamint a Nyírség középtájon, ezen
belül az Északkelet-Nyírség és a Délkelet-Nyírség kistájakon halad.
A nyomvonal futóhomokos, humuszos talajokat, illetve réti és lápi talajokat érintenek.
2019 októberében a Kovárvány Bt. „Humuszos talajréteg mentését megalapozó
talajvédelmi tervet” készített. A talajvédelmi terv kalkulációja alapján a fellelhető
feltétlen mentendő humuszos talajanyag mennyisége 137 308 m3, mely a végleges
terv és igénybevételi mértéknek megfelelően még változhat. Kitermelés ott indokolt,
ahol tényleges fedésre kerül sor.
Porcsalma településen a tervezett nyomvonal a MATrT által meghatározott kiváló
termőhelyi adottságú termőterületet és az MvMr-ben kijelölt jó termőhelyi adottságú
szántóterületet nem érint. A megyei Területrendezési terv alapján a tervezett
nyomvonal a településen nem érinti kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú
szántóterületet.
A tervezési területen a bányászati tevékenység nem számottevő, a környező
területen homok, agyag és tőzeg bányászatára van lehetőség. Bányászati területek a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (röviden MBFSZ) adatai alapján a
Kántorjánosi I., Jármi I., Vaja I., Baktalórántháza I. védnév alatt találhatók a
térségben. A felsorolt bányákat a tervezett kialakítás nem érinti.
A tervezési terület szilárd ásványi nyersanyag, illetve szénhidrogén és földgáz
lelőhelyeket nem érint.
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5.2.

Felszín alatti vizek védelme

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület a 2-2
Szamos-Kraszna tervezési alegység részét képezi.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Porcsalma érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkednek el.
A tervezett nyomvonal felszíni szennyezéssel szemben sérülékenynek minősített
üzemelő-, és/vagy távlati vízbázis védőterületet, valamint egyéb nyilvántartásban
szereplő közcélú ivóvízellátást biztosító vízműkutat nem érint, a térségben található
Mátészalkai-városi vízmű, valamint a Hodászi kistérségi vízmű létesítményeit elkerüli.
A tervezett beruházás hidrogeológiai védőterületet nem érint.
A beruházás által érintett terület teljes egésze nitrátérzékenynek minősített.
5.3.

Felszíni vizek védelme

Szamos-Krasznaköz természetes vízfolyásainak zöme külföldről érkezik. Az alegység
jelentős vízfolyása a Kraszna. Ez a vízfolyás egy folyóként viselkedő töltésezett
mesterségesen kialakított csatorna, állandó vízutánpótlással rendelkezik.
Az MvMr-ben kijelölt Országos vízminőség-védelmi terület övezetét a tervezett
nyomvonal nem érinti. A megye területrendezési terv alapján a tervezési terület
Kocsord és Porcsalma között fekszik rendszeresen belvízjárta terület övezetében. A
vízügyi adatok alapján a tervezett nyomvonal több szakaszon keresztez belvízjárta
területet. A belvízzel erősen veszélyeztetett területek kisebb-nagyobb foltokban
szétszórva, de főleg a folyóvölgyek legmélyebb részein helyezkednek el. A kiterjedt
belvízelvezető-rendszer túlnyomó része mesterségesen kialakított csatorna.
A tervezett összekötő út keresztezi a Keleti-övcsatornát, illetve a Mályvás-Gorondi és Tólápicsatornát.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a nyomvonal által
érintett Porcsalma közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik.
A megyei Területrendezési Terv alapján a tervezési terület nem fekszik nagyvízi
meder övezetében.
5.4.

Levegővédelem

A tervezési területen a levegő minőségét jelenleg legnagyobb részben
mezőgazdasági eredetű levegőterhelés határozza meg. A jelenlegi állapot
levegőminőségét tekintve megállapítható, hogy jelentős szennyező forrás a
beruházás környezetében nem található.
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A térségre jellemző levegőminőségi értékek az Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat (OLM) részeként a területhez legközelebbi automata mérőállomás
Nyíregyházán (Széna tér) található. A legközelebbi manuális mérőállomás pedig
Mátészalkán (Kórház utca 2) működik, a tervezési területtől 2,5-15 km-re. A tervezési
területhez legközelebb elhelyezkedő automata és manuális mérőállomásokon az
elmúlt 5 évet tekintve, éves határérték túllépés nem történt a vizsgált komponensek
esetében, így a vizsgált terület levegőminősége jónak tekinthető.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM
rendelet (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete
tartalmazza. Eszerint a tervezési terület a 10. Az ország többi területe elnevezésű
légszennyezettségi zónához sorolható, melynek koncentráció kategóriáit az alábbi
táblázat tartalmazza:
Zónacsoport

Kéndioxid

Nitrogéndioxid

Szén-monoxid

Szilárd
(PM10)

Benzol

10.

F

F

F

E

F

- E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több
légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb
között van.
- F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó
vizsgálati küszöböt nem haladja meg
5.5.

Zaj-és rezgésvédelem

A tervezési területre, ill. annak hatásterületébe eső védendő épületek jelenlegi
zajimmisszióját méréssel, illetve számítással állapította meg a Vibrocomp Kft. A
létesítendő nyomvonal közvetlen környezetében a zajterhelést jellemzően a távolabbi
utak zajterhelése, illetőleg a természet hangjai határozzák meg. A tervezett
útépítéshez legközelebb eső lakóépület 115m távolságra található.
A vizsgálati helyszínt úgy határozták meg, hogy az jellemezze a nyomvonal menti
területek háttérterhelését. A háttérterhelés meghatározásának vizsgálati eredményét
az alábbi táblázat tartalmazza:
Mérési pont helye

Jelenlegi háttérterhelés éjjel (nappal)
LAeq (dB)

Porcsalma, hrsz.: 097/2

34,8 /(31,2)

A háttérterhelés mérési eredményeiből megállapítható, hogy a környezeti zajforrás
vélelmezett hatásterületén, a tervezett (vizsgált) zajforrás működése nélkül, de a
forrás típusának megfelelő zajterhelés jellemzően legalább 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a határérték.
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Fentieknek megfelelően a közvetlen hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) a) bekezdésének értelmében lakóterületek esetében éjszakára 45
dB értékre állapítottuk meg. Tárgyi lehatárolás által kijelölt hatásterület a legnagyobb
lehatárolást adó zaj szempontú kritérium alapján került meghatározásra.
Porcsalma belterületét nem érinti a gyorsforgalmi út zajvédelmi hatásterülete. A
közvetlen hatásterület védendő létesítményei külterületen az alábbi épületet érinti:
- Porcsalma, külterület tanyaépület (hrsz. 097/2. Csahai Tny.)
A zajterhelés mértéke függ a kapcsolódó úthálózat terhelésétől is. Zaj- és
rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált
terület) azon része tekinthető a kapcsolódó utak hatásterületének, amelyen a
tervezett létesítményhez kapcsolódó járműforgalom járulékos zajterhelést vagy
zajterhelés-változást okoz. A kapcsolódó utak hatásterületének zajviszonyait a 49. sz.
főúton vizsgálták.
MÉRÉSI PONT
Jármi, Kossuth Lajos utca 63.
Mátészalka, Jármi utca 25.
Nyírmeggyes, Lenin utca 315/2
hrsz.
Kocsord, Árpád u. 56.
Győrtelek, Kossuth u. 1.

közúti zaj
közúti zaj
közúti zaj

LAM [dB]
nappal
éjjel
64,4
62,8
71,3
68,0
67,9
60,5

közúti zaj
közúti zaj

71,9
68,7

Zajforrás típusa

69,3
64,3

A mért eredmények alapján megállapítható, hogy a 49. és a 471 sz. főutaktól
származó zajterhelés a vizsgált terület környezetében meghaladja a megengedett
határértéket. A túllépés mértéke a 49 sz. főút esetén nappal 0-6,9 dB, éjjel 7,8-14,3
dB, míg a 471. sz. főút esetén nappal 2,9 dB, éjjel 5,5 dB.
Az építési szállítás zajvédelmi hatásterülete az anyagnyerő és aszfaltkeverő telepekig
tart. A szállítás a tervezési területet a 49. sz. főúton, illetve a tervezett nyomvonal
mentén tudja megközelíteni. Tárgyi megközelítő utak mentén a szállítási és
fuvarozási tevékenység várhatóan nem okoz 3 dBnél nagyobb mértékű járulékos
zajterhelés változást. A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell megválasztania,
hogy a lehető legkisebb út- és egyéb környezeti károk keletkezzenek.
A közúti forgalomtól eredő rezgésterhelés a talajban való terjedési feltételektől
függően néhány tíz méter távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a
rezgésterhelés változás hibahatáron belüli mértékben válik kimutathatóvá. Ennek
megfelelően azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi hatásterület minden esetben
közel az út nyomvonalához, a zajvédelmi hatásterületen belül határolható le. A
vizsgált területen a tervezett út és az épületek közötti távolság alapján
megállapítható, hogy a tervezett út építése a meglevő épületek rezgésterhelése
szempontjából nem jelent lényeges változást.
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5.7.

Hulladékgazdálkodás

A mindennapi élet kísérő jelensége a hulladék. Keletkezésének csökkentéséről, a
keletkezett mennyiség kezeléséről és szállításáról gondoskodni kell. Magyarországon
a hulladékgazdálkodás kereteit a 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól és a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, illetve a
kapcsolódó egyéb jogszabályi előírások, műszaki szabványok és irányelvek
határozzák meg.
Porcsalma településen a hulladékszállítás megoldott, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.
A tervezett nyomvonal hulladéklerakó telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitált
hulladéklerakó területét nem érinti.
5.8.

Táji és természeti értékek

A teljes nyomvonal, mint már említésre került, három kistájat érint, melyből kettő
(Északkeleti- és Délkeleti-Nyírség) a Nyírség része, míg a harmadik (Szatmári-sík)
már a Szatmári-síkság része.
Fontos megemlíteni, hogy a korábban nagy területeken előforduló száraz vagy
mezofil rétek, legelők közel 90%-át feltörték, beszántották. A természetes élőhelyek
nagy része felhagyott bánya vagy kubikgödör helyén alakult ki. A tervezési terület
környezetében a legjelentősebb természeti értékeknek az égerlápok, patakmenti
égerligetek számítanak. Ezek legjelentősebb képviselője a nyomvonal környezetében
a nemzetközi jelentőségű Natura 2000 terület. A nyomvonal áthalad továbbá az
Országos Ökológiai Hálózat övezetein, valamint országos jelentőségű természeti
értéket, ex lege védett lápot érint.
5.9.

Tájvédelem

A vizsgált terület alapvetően mezőgazdasági jellegű, de erdőterületeket is jócskán
találni. A tervezett nyomvonal a településen az OTrT-ben meghatározott Erdők
övezetét, azaz üzemtervezett erdőterületet érint.
A tervezési terület erősen átalakított, lényegében mezőgazdasági jellegű tájban
helyezkedik el. A jelenlegi külterületi felszínborításból a szántók képezik a legnagyobb
részt. A szántók felhagyása, más célú hasznosítása ugyanakkor jelenleg is tartó
folyamat, jellemzően erdőt telepítenek a helyükre. Több évtizedes múltú, legelő vagy
rét művelési ágú és a művelési ágnak megfelelően használt gyepterület elvétve
található a tervezési területen. A hetvenes években még létező gyepterületek 9095%-át felszántották, illetve almáskertté, faültetvénnyé alakították. Ebből következik,
hogy a jelenleg gyepnek tekinthető területek döntő része felhagyott szántókon jött
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létre. Természetes állapotú, specialista növényfajokkal rendelkező, nem bolygatott
gyepterület nincs a hatásterületen. A természeti területek aránya nagyon alacsony.
A tájegység hagyományosan apróvadas jellegű volt, kisebb, de kiváló minőségű
őzállománnyal. A fácánnak, a fogolynak, a fürjnek és a mezei nyúlnak a
területhasználat fent ismertetett változása, a mezőgazdasági művelés tovább
intenzifikálása nem kedvez. Vadrécefajokból csak a tőkés réce fordul elő a Keletiövcsatornánál (csapadékos években egyéb árkokban is). A közepes méretű
ragadozók (borz, róka) száma növekedett. Az őzállomány az utóbbi évtizedben
mérsékelten növekszik, a vaddisznók és gímszarvasok száma is nőtt. A szarvasok
száma a tölgytelepítésekkel várhatóan a jövőben is növekedni fog.
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6.

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

A terv a vonatkozó jogszabályi előírások, a környezetvédelmi szempontú megalapozó
vizsgálatok és tanulmányok, valamint az egyeztetésekbe bevont államigazgatási
szervek releváns véleményeinek figyelembe vételével készült.
A terv megvalósítása, az építésengedélyezés során a jelentős környezeti hatások
elkerülését, csökkentését szolgáló szabályozási elemek érvényesítése lehetővé teszi a
fejlesztés megvalósításakor a környezetvédelmi követelmények teljesítését. Ez
azonban nagyban függ az építmények engedélyezési terveitől és a kivitelezés
sajátosságaitól.
A területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:
- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen
elő,
- megelőzze a környezetszennyezést,
- kizárja a környezetkárosítást,
- megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és
szennyezéseket.
6.1.

Talaj- és vízvédelem

A más célra történő hasznosítás során a felső humuszréteget le kell termelni a
humuszgazdálkodási terv alapján, majd ideiglenes depóniákban kell tárolni. A
letermelt réteg a kivitelezés során felhasználható az út menti bevágások, illetve
úttöltés-rézsűk füvesítéséhez. A tervezési területen belül nem hasznosítható
fölösleges humusz elhelyezéséről a Kivitelező feladata gondoskodni.
Az ideiglenes depóniák helyén, annak felszámolása után a talaj lazításával alakítandó
ki a végleges állapot.
A gépek okozta talajtömörödés mértékét a munkaterület kiterjedésének
csökkentésével, valamint a munkagépek minél rövidebb idejű terhelő hatásával és
munkaszervezéssel lehet minimalizálni. Az építés befejezését követően a talajt
rekultiválni kell (talajlazítással).
A technológiai berendezéseket, létesítményeket úgy kell üzemeltetni, a
munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon
vízszennyezést. A tervezett műszaki előírások betartásával a talaj és vízszennyezés
minimalizálható.
A nyomvonallal érintett vízfolyások környezetében szennyezőanyag elfolyással járó
tevékenység nem végezhető, gépek tárolására szolgáló telep nem alakítható ki. A
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vízfolyás keresztezések és mederkorrekciók kiépítése kisvízi időszakba végzendők, a
munkák megkezdése előtt a kezelőkkel egyeztetni kell és a csatornát érintő
munkálatokra szakfelügyeletet kell rendelni. Vízfolyás keresztezések és átereszek
építésénél a vizek szabad áramlását biztosítani kell, az építés befejeztével az érintett
vízfolyás medreket helyre kell állítani.
Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális
szennyvizeket zárt tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel
rendelkező szennyvíztisztító telepen kell végezni.
Az üzemelés során a vízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni kell.
6.2.

Levegővédelem

Az építés alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy a
lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Az anyagnyerő
helyeket a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani és a szállítási
útvonalakat lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni. A kivitelezés során
felhasznált anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító
célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.
A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell
csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat.
6.3.

Zaj- és rezgésvédelem

Tekintettel arra, hogy nem várható nagymértékű határérték-túllépés, a beruházásra
vonatkozó tervek nem tartalmaznak jelentős, az érintett védendő épületek
zajterhelésének csökkentésére tett intézkedéseket.
Porcsalma területét érintő szakaszokon nem szükséges zajárnyékoló falakat
kialakítani.
A nyomvonal teljes hosszán tervezett zajvédelmi intézkedésekkel teljesülnek a
jogszabályban foglalt előírások, a tervezett út megvalósulása a zajtól védendő
területeken nem jár negatív zajvédelmi hatásváltozással. A tervben javasolt
intézkedések alkalmazása (lásd. zajvédő fal) mellett biztosítható, hogy a környező
lakóházaknál a tervezett létesítmény forrásaitól származó zaj és rezgés ne lépje túl a
jogszabályban előírt határértékeket.
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6.4.

Hulladék

Az építési-bontási munkálatok során kell törekedni a keletkező hulladék
mennyiségének minimalizálására, a keletkező építési-bontási anyagok kivitelezésen
belüli felhasználására, hasznosítására.
A keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet
átadni.
A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes
tárolóit szigetelőréteggel ellátott, vagy már burkolt felületen szükséges elhelyezni.
6.5.

Táji és természeti értékek

A környezeti hatástanulmány élővilág-védelmi fejeztében javaslatok szerepelnek arra
nézve, hogy a tervezésnél, valamint a kivitelezésnél milyen módosítások
megfontolandók vagy szükségesek, illetve milyen óvintézkedések előírása és
betartása szükséges.
Az élővilág védelme érdekében tervezett:
ökológiai átjárók (ld. 2.2 fejezet)
véderdő sávok (ld. 2.2 fejezet)
védőkerítés: a gyorsforgalmi út teljes hosszában kialakítandó az őz
és vaddisznó célfajokra méretezve.
Az anyagnyerő helyeket úgy kell kijelölni, hogy táji és természeti értéket közvetve
vagy közvetlenül ne károsítsanak, valamint az adott térség természetes vízjárását ne
változtassák meg. Az építkezés során megjelenő anyagnyerő és -tároló helyek
kedvezőtlen látványelemként jelennek meg a tájban, így ezek rekultivációja
szükséges az építkezés befejezését követően.
-

A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a természeti és táji értékek ne
sérüljenek. A felvonulási útvonalakkal a védett természeti területeket el kell kerülni.
Tájvédelmi szempontból tekintve a létesítmény tájba illesztését jelentős mértékben a
növénytelepítés oldja meg. A létesítés miatt kivágásra kerülő növényzet pótlásáról
gondoskodni kell.
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7.

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA

A településrendezési tervek módosításának esetében az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet környezeti
vizsgálat és értékelés készítését írja elő, amely a településrendezési eszközök
módosítása kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának része. A környezeti
vizsgálat feladata, hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát,
kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, s a jövőbeli környezeti
problémák megelőzésének eszköze legyen.
A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján
javasolt lefolytatni, a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján.
1.
Bevezetés
1.1. Előzmények, a tematika tartalma
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv 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
2.
2.1.
2.2.

A terv és a kidolgozáskor vizsgált változatok rövid ismertetése
A céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
A terv összefüggése más releváns tervekkel

3.
A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása
3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi,
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi
célokkal
3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a
tervben
3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek
ismertetése;
3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó
tényezők, okok feltárása
3.6. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése
3.7. A környezeti következmények alapján a terv értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása
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4.
A terv 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
figyelembe kell venni.
6.
A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre.
7.

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 kormányrendeletet kell figyelembe venni.
A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos
véleményadási határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre
beérkezett véleményeket veszi figyelembe.
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