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1.

HELYZETFELTÁRÁS

(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:
0125/143-164, 0125/173-175, 0130/1, 0131, 0132/2-5, 0132/10-14, 0133, 0135/3-4,
0135/23-32, 0136/2-15, 0144, 0145/3-5, 0145/7-25, 0159/2, 0159/5-10, 0159/1833, 0160, 0163/3-16, 0166, 0174/1, 0188/1-2, 0194/2-14, 0205, 0206/2-13, 0210/317, 0233/18, 0235, 0236/1-12.
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Áttekintő tervlap a tervezési terület jelölésével
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Területfejlesztési döntés:
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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)

11/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel (M49 beillesztése 2.)

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.
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Porcsalma Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi út, M3
autópálya Ököritófülpös - országhatár közötti szakaszának beillesztésére 2021 - II. ÜTEM

Porcsalma Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi út, M3
autópálya-Ököritófülpös közötti szakaszának beillesztésére 2020-2021 - I. ÜTEM

Porcsalma Nagyközség közigazgatási területére készült 1/2008. (I. 23.) Kt. határozattal elfogadott Porcsalma Nagyközség Településszerkezeti terve (részlet) az érintett területek jelölésével
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Porcsalma Nagyközség M49 gyorsforgalmi út nyomvonalának beillesztésével érintett területekre vonatkozóan készült 167/2021. (IV. 13.) számú határozattal elfogadott Porcsalma Nagyközség Településszerkezeti
Terv módosítás fedvényterve
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Porcsalma Nagyközség M49 gyorsforgalmi út nyomvonalának beillesztésével érintett területekre vonatkozóan készült 11/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Porcsalma Nagyközség Külterület
Szabályozási Terv módosítás fedvényterve
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Porcsalma Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi út, M3
autópálya Ököritófülpös - országhatár közötti szakaszának beillesztésére 2021 - II. ÜTEM

Porcsalma Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi út, M3
autópálya-Ököritófülpös közötti szakaszának beillesztésére 2020-2021 - I. ÜTEM

Porcsalma Nagyközség Külterület Szabályozási Terve az M49 gyorsforgalmi út által érintett tervezési terület jelölésével
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3.

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK

3.1. Tervezett változások
Vízszintes vonalvezetés
A nyomvonal a 21+510 km szelvényben Ököritófülpöstől délre jobb ívvel csatlakozik
a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező megelőző szakaszhoz, keresztezi a Keleti
–övcsatornát, és a MÁV Mátészalka-Csenger 114. sz. vasútvonalat a 26 km és a 27
km szelvények között. Ezt követően a meglévő 49. sz. főutat külön szintben
keresztezi egy átlós féllóhere csomóponttal. A Pátyod és Porcsalma közötti egyenes
szakaszon a 32+140 km szelvényben külön szinten keresztezi a nyomvonal a 4138. j.
ök. utat.
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

–
–
–
–
–

(M49 gyorsforgalmi út Ököritófülpös – országhatár
környezetvédelmi engedélye PE/KTFO/2704-60/2019.)
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közötti

szakasz

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.
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SzSzBMTrT Szerkezeti Terve - 2. melléklet részlete
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Intézkedési javaslattal érintett közúti közlekedési elemek
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4.

MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

4.1.

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát 1486/2014. (VIII. 28.)
Korm. határozattal fogadta el a Kormány.
„1. A Kormány
a) a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagytávú céljainak meghatározása, a
közlekedéssel összefüggő gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati
folyamatok tervezhetőségének biztosítása érdekében megtárgyalta és elfogadta a
2030-ig terjedően – 2050-ig távlati kitekintéssel – elkészített „Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia” című stratégiai tervdokumentumot…”
„A Stratégia megvalósításával 2030-ra a következő főbb eredmények várhatók
közlekedési célkitűzésekben:
Jelentős forgalmi igényű közlekedési kapcsolatokban
 A vasút és közút esetén is egy jó műszaki állapotú infrastruktúra
alakul ki, aminek a fenntarthatóságát a menedzsment eszközök
biztosítják.
 A szállítási szolgáltatások költségei is elfogadható, költséghatékony
szinten maradnak, így pl. a közösségi közlekedés igénybevevői még
meg tudják fizetni a hosszú távon is fenntartható méretű
támogatások mellett.
 Az új infrastruktúra fejlesztések olyan mértékűek, hogy a
megépítésükből származó fenntartási költségtöbbletet már
a
megépítéskori hasznosság is ellensúlyozni képes.
A következő két ábrában azok a vasúti és közúti közlekedési kapcsolatok kerültek
feltüntetésre, amelyeken a legjelentősebb személy- és áruszállítási forgalmak
bonyolódnak. Ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére, fenntartására törekszik a
Stratégia elsősorban, ezeken túl pedig a szűk keresztmetszeteket feloldó szakaszokra
érdemes koncentrálni, és ott – megtérülési számítások figyelembe vételével – magas
zsínvonalú szolgáltatásokat nyújtani. A térképeken szereplő kitűntetett közlekedési
kapcsolatok esetében a fejlesztések és a racionalizált működtetési tevékenység
következtében megfelelő műszaki színvonal alakul ki. A megfelelő műszaki színvonalú
infrastruktúra lehetővé teszi a forgalmi igényeket kielégítő szolgáltatások nyújtását.
Természetesen ezen forgalmi szempontból leglényegesebb hálózati elemek
fejlesztése – a források rendelkezésre állása függvényében – nem zárja ki más,
társadalmi hasznos és megvalósítható, a fejlesztési eszközökbe illeszkedő konkrét
projektek megvalósítását.” (Forrás: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési

Stratégia)

22

(Forrás: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia)
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4.2.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban foglaltak szerint: „Magyarország 2030ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz,
lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható
használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó
népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti
állapottal.”

(OFTK 2.1 Nemzeti jövőkép)
Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt,
valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és
területi specifikus célt fogalmaz meg.

Az OFTK célrendszere (Forrás: OFTK)

A közúti közlekedés gerincét alkotó gyorsforgalmi úthálózat nem csak a hazai
forgalmi igényeket kell, hogy kielégítse, hanem a nemzetközi tranzit utak részeként is
jelentős szerepet tölt be. A legfontosabb nemzetközi tranzit utak részét is jelentő
autópályák országhatárig való kiépülése potenciálisan jó gazdaságfejlesztési
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lehetőséget teremt. Azonban jelenleg a hazai közúthálózat minőségi jellemzői
(teherbírása, balesetveszélyessége), valamint a gyorsforgalmi úthálózat alacsony
kiépítettsége nem elégítik ki a növekvő tranzit- és belföldi forgalmi igényeket. Az
alacsony sűrűség következtében az ország egyes kistérségeiből másfél órányira van a
legközelebbi autópálya, és ez jelentősen visszafogja a gazdasági növekedést (pl.
Békés megyében). Az úthálózat az elmaradt felújítások miatt gyakran rossz állapotú,
a rendkívül megnövekedett nehézteher-forgalom és a megengedett tengelyterhelés
miatt tovább romlik. A rossz vagy nem megfelelő minőségű utak aránya különösen
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves,
Nógrád, Somogy, Baranya és Zala megyékben magas. (OFTK 1.2.11 Mobilitás és

elérhetőség a gazdaság szolgálatában (Közlekedés))
Elsődleges fejlesztési prioritás az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések,
vállalkozások, intézmények és állampolgárok számára. Kiemelten kell kezelni:
 a közlekedési, infokommunikációs és szolgáltatási kapcsolatok javítását,
 a közösségi közlekedés valamennyi területének a megújítását, ami hozzájárul
az elérhetőség és a kitűzött környezeti célok teljesítéséhez,
 az ország földrajzi helyzetéből adódó elérhetőségi és közlekedési kapcsolatok
javítását, ezáltal válhat az ország az EU-ból kifelé ás az oda irányuló gazdasági
folyamatok „kapujává”.

(OFTK 2. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság)
A közlekedési infrastruktúra fejlődése elérhetőbbé teszi a munkahelyeket és az
oktatási szolgáltatásokat, javítja a munkaerő mobilitását, hozzájárul a foglalkoztatás
bővítéséhez. A közlekedési hálózat fejlesztése megteremti a lehetőségét annak, hogy
a területi fejlődésbeli különbségek belátható időn belül jelentősen mérséklődjenek. A
mobilizáció mennyiségi növekedése mellett az elvárások differenciáltabbak lettek,
általában nő a kényelem, a biztonság, a gyorsaság iránti igény.
Fejlesztéspolitikai feladatok
 A gyorsforgalmi úthálózati elemmel fel nem tárt, ilyennek nem rendelkező
térségek, megyék mielőbbi bekapcsolása a hálózatba.
 Törekedni szükséges a Budapest központú sugaras közúthálózat haránt irányú
fejlesztésére.
 A közúthálózat átlagos burkolat-állapotának javítása érdekében 2020-ig
mintegy 2400 km-t meghaladó 115 kN teherbírású útmegerősítés és
főútfejlesztés szükséges.
 Térségi jelentőségi mellékúthálózatok fejlesztése.
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Területi prioritások
A területi felzárkóztatás elősegítése, a területi versenyképesség, valamint az
életminőség egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében a különböző térségi
szinteken eltérő fejlesztésekre van szükség az elérhetőség javítása mellett.
 A nagytérségi elérhetőség javítása érdekében fontos a transzverzális irányú
úthálózat fejlesztése a dunántúli és az alföldi régiókban, illetve az ország
északi és déli részei között.
 A közlekedéspolitika célkitűzései közé kell emelni a leromlott fő- és
mellékúthálózat fokozott rekonstrukcióját, mivel ez szinte az egész országot
érinti és az elérhetőség meghatározó tényezője. A közelmúltban átadott
autópálya útszakaszokra törtnő rácsatlakozás fejlesztése kiemelt feladat.

(OFTK 3.2.1.13 Közlekedéspolitika)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (OFTK 4 A megyék és Budapest területfejlesztési

igényei és feladatai)
Területfejlesztési igények és feladatok – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Pozicionálás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország
északkeleti részén helyezkedik el, az ukrán,
román és szlovák határ mentén. Az
alapvetően alföldi jellegű megye igen
változatos természeti-táji adottságokkal bír.
Településhálózatára jellemző az aprófalvas és
tanyás térségek magas aránya. Geopolitikai
helyzetéből adódóan meghatározóak a határ
menti együttműködési kapcsolatok, a közlekedési infrastruktúra jól kiépült, határ
menti területei ugyanakkor a szomszéd országokba átnyúló összefüggő perifériát
alkotnak. Gazdaságának szerkezetét a kisvállalkozások magas aránya, illetve a
kevéssé technológia intenzív, ezért alacsony jövedelemtermelő képességű iparágak
jellemzik. Nagyon fontos szerepet tölt be a mezőgazdaság (elsősorban a
gyümölcstermesztés). A munkanélküliségi ráta itt a legmagasabb az országban, a
foglalkoztatás pedig a második legalacsonyabb. Jellemző az elvándorlás, a
vállalkozások megszűnése, a forráshiányos önkormányzatok magas száma és a roma
népesség magas aránya.
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Fejlesztési irányok
 Kis- és középvállalkozások megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése.
 Értékteremtő foglalkoztatás és aktivitás növelése a megyei gazdaság
jövedelmező ágazatainak fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság
erősítésével.
 Verseny és exportképes élelmiszergazdaság megerősítése, amely a megyében
megtermelt mezőgazdasági termékekre támaszkodik, jelentős hozzáadott
értéket generál, új értéket, új termékeket állít elő, innováción, innovatív
megoldásokon alapul.
 A megye adottságaihoz igazodva az energiahatékonyság, az energiaforrások
racionális felhasználásának támogatása, új és megújuló energiaforrások
alkalmazásának
előmozdítása,
hasznosíthatóságának
elősegítése,
az
energiadiverzifikáció támogatása.
 A gazdaság igényeit jobban tükröző, annak változásaihoz gyorsan és
rugalmasan alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási, innovációs és kutatási
kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése.
 A
nyíregyházi
agglomerációnak,
mint
gazdasági,
foglalkoztatási,
közszolgáltatási, turisztikai és kulturális centrumnak a fejlesztése.
 A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a határmenti
válságövezetek, valamint a vidéki térségek integrált fejlesztése a
hungarikumok hagyományos feldolgozásával, a turizmus és a falusi önellátó
gazdálkodás erősítésével.
 A megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése,
összehangolt fejlesztése, gazdasági foglalkoztató és szolgáltató szerepük
erősítése.
 A kedvező geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb kihasználása, határon
átnyúló együttműködések ösztönzése (pl.: Nyíregyháza-Szatmárnémeti,
Szatmár-Bereg térsége, Záhony).
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4.3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőképe, 2030:

“2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni.”
A megye minden térségében, a megye valamennyi lakosa számára adottak az
európai életminőség alapfeltételei, amelyek a következők:
- Munkából származó, a megélhetést biztosító tisztességes jövedelem;
- Hozzáférés az egészséges élet alapfeltételeihez, közjavakhoz
közszolgáltatásokhoz;
- Erős, összetartó helyi közösségek.

és

A megyében a településeken belül, a települések között, valamint a megye és tágabb
környezete, a hazai és európai centrumok között egyaránt adottak a környezetbarát
mobilitás alapvető feltételei. Ez fontos mind a foglalkoztatási lehetőségekhez, mind
pedig a közszolgáltatásokhoz és közjavakhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
érdekében.
A hozzáférés biztosításának a jó közlekedési feltételek mellett lényeges eleme a
legkorszerűbb IKT eszközök, hálózatok és megoldások széleskörű alkalmazása.

5. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési stratégiája 2014-2020
Célrendszer
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Közlekedés - Tranzitgazdaság
Magyarország az átalakuló közép-, kelet-és délkelet-európai térség súlypontjában,
Ny–K és É–D irányú közlekedési tranzit tengelyek metszéspontjában fekszik. A
földrajzi elhelyezkedés előnyei csak akkor érvényesíthetők, ha a tranzitforgalom egy
részét megfelelő közlekedési és szállítási hálózat, csomópontok, valamint azokra
telepített intermodális és multifunkcionális logisztikai központok, illetve kapcsolódó
ipari parkok birtokában képesek vagyunk megállítani és hozzáadott értéket
biztosítani. A kitörési pont alprogramjai: Közlekedésfejlesztési alprogram,
Vasútfejlesztési
alprogram,
Légi
közlekedésfejlesztési
alprogram,
Belvízi
hajózásfejlesztési alprogram, Városi közlekedésfejlesztési alprogram,
Intermodális közlekedési és logisztikai fejlesztési alprogram.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának kapcsolódása:
Közlekedésfejlesztési programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési
koncepciójában három területi szinten jelennek meg. Egyrészt a megyeszékhely és
agglomerációjában, másrészt a decentrumok és járásközpontok elérhetőségének
javításában, harmadrészt pedig a külső perifériák közlekedési kapcsolatainak
javításában. A vasútfejlesztés két területi szinten jelenik meg Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Területfejlesztési Koncepciójába, egyrészt a megyeszékhely agglomerációja
elővárosi közlekedésfejlesztésében, másrészt a decentrumok és járásközpontok
elérhetőségének javításában. A belvízi hajózásfejlesztéshez történő kapcsolódás a
Zöld megye specifikus cél keretében jelenik meg, ugyanis ide integrálódik SzabolcsSzatmár-Bereg megye komplex vízgazdálkodási programja, amely tartalmazza a
megye folyónak hajózásfejlesztését (turisztikai és áruszállítási célú).
A városok fejlesztése két specifikus célban jelenik meg Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Területfejlesztési Koncepciójában, egyrészt a Fejlett centrum, másrészt a
Dinamizálódó decentrumok, szolgáltató járásközpontok célkitűzésben. A megyei
fejlesztéspolitikai a városi közlekedési rendszerek fejlesztését egyértelműen ehhez a
kategóriához delegálja. A logisztika fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
esetében két területre koncentrálódik Záhony-Kisvárda térsége, másrészt
Nyíregyházára, vagyis az Új Széchenyi Terv intermodális közlekedési és logisztikai
fejlesztési alprogramhoz a Fejlett centrum és Dinamizálódó decentrumok specifikus
cél kapcsolódik.
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Specifikus célkitűzések és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési
Koncepció kapcsolódása:
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként
jóval szűkebb tárgykörű specifikus célt tűz ki.
- Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és
fenntartható városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás
biztosítása, térségi szinten a foglalkoztatási központok elérhetőségének
biztosítása, országos szinten a többközpontú fejlődés elve alapján a
centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk erősen
differenciált településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő
megoldások
alkalmazásával.
A
megyén
belüli
foglalkoztatási és
közszolgáltatási központok (megyeszékhely, decentrumok, járásközpontok)
közlekedési elérhetőségének javítása és a környezetbarát mobilitás
megteremtése a vonzáskörzetek és a vonzáscentrum között kiemelt feladat,
amelyet három specifikus cél is támogat a Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban. Ugyanez a szándék megjelenik az OFTK-ban is az Elérhetőség
és mobilitás megújuló rendszere specifikus célkitűzésben, vagyis ezen a
területen is fennáll a koherencia az országos és megyei célkitűzések között.
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4.4. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
A magasabb szintű területrendezési terveket tekintve Porcsalma Nagyközség
területére jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) és a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvMr), valamint SzabolcsSzatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti
tervéről és térségi övezeteiről (a továbbiakban: SzSzBMTrT) előírásait kell figyelembe
venni. (szürke színnel a MATrT, a MvMr és az SzSzBMTrT vonatkozó előírásai)
A MATrT Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban:
OTrT.) területi hatálya az ország teljes közigazgatási területére terjed ki, így
Porcsalma Nagyközség is a hatálya alá tartozik.
Az érintett település országos terület-felhasználási kategóriái:
 erdőgazdálkodási térség
 mezőgazdasági térség
 települési térség
 vízgazdálkodási térség

7. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása
MATrT 10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a
megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség
kategóriába kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség
kategóriába kell sorolni;
A jelenlegi településrendezési eljárásban érintett tervezési terület és közvetlen
környezete térségi terület-felhasználásának lehatárolása az Ország Szerkezeti Tervén
és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szerkezeti Tervén megegyező, tehát a tervezési
területre vonatkozóan a két szerkezeti terv összhangban van egymással.
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A MATrT 2. melléklete, az Ország Szerkezeti Tervének részlete Porcsalma
Nagyközségre vonatkozóan a tervezési terület jelölésével

A jelenleg hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szerkezeti Terve összhangban
van – a tervezési területre vonatkozóan - az Ország Szerkezeti tervének térségi
terület-felhasználásával.
A tervezési terület térségi területfelhasználása:


erdőgazdálkodási térség




mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
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Az Ország Szerkezeti Terve térségi területfelhasználásának részlete a tervezési területre
vonatkozóan (Forrás: MATrT)

SzSzBMTrT Szerkezeti Tervének részlete a tervezési terület jelölésével
(Forrás: SzSzBMTrT)
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MATrT 11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák
területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során
a) * az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével
kell lehatárolni;
Porcsalma közigazgatási területét és a tervezési területet az Erdők övezete és az
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete is érinti. Az erdőterület területfelhasználási
egység lehatárolása az erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület
övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével történt.

MATrT 3/3. melléklet Erdők övezete tervezési területre vonatkozó részlete

MvMr 2. melléklet Erdőtelepítésre javasolt terület övezete tervezési területre vonatkozó
részlete

b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;
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Az M49 gyorsforgalmi út kiépítésével érintett területen a mezőgazdasági térség
területe általános mezőgazdasági terület (Mt), korlátozott használatú mezőgazdasági
terület (Mk), gazdasági erdőterület (Eg) és közúti közlekedési terület (Köu)
területfelhasználási egységbe sorolt. A fenti előírás teljesítéséhez szükséges kiinduló
adatok a jelenlegi településrendezési eljárásban nem állnak rendelkezésre, mivel a
folyamatban lévő tárgyalásos településrendezési eljárás nem a nagyközség egész
közigazgatási területét érinti. A mezőgazdasági térség területi mérlegének való
megfelelés a település teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési
eszközök felülvizsgálata során igazolható.
Fentiek alapján a tervezési területen nem történik új beépítésre szánt terület
kijelölése, a tervezett területfelhasználás-változások nem ellentétesek a vonatkozó
előírással, figyelembe véve, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás
megvalósításáról van szó.

MATrT 12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok
mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések
beépítésre szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési
térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen
beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított,
általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek
megfelelne.”
Porcsalma nagyközség közigazgatási területén, az M49 gyorsforgalmi út és
kapcsolódó létesítményei kiépítésével érintett területen nem történik új beépítésre
szánt terület kijelölése.

MATrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú
területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület
kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.
A szőlőkataszterről információval rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály és hegyközségnél a hegybíró.
Porcsalma nagyközség a borvidéki települések és a kataszteri területek lehatárolása
szerint
rendelkezésre
álló
adatszolgáltatás
alapján
(http://www.fomi.hu/portal/index.php/projektjeink/vingis/vingis-oem-ofj-terkepek)
nem tartozik a borvidéki települések közé, területén szőlőtermőhelyi kataszter I-II.
osztályú terület nem került lehatárolásra.
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(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető
beépítésre szánt területté.
A gyümölcs kataszter (OGyTK) adatbázisa a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Budatétényi Kutatóállomásának
kezelésében van az egész országra vonatkozóan.
Termőhelyi kataszter a NAIK adatai alapján (2014. március előtt felvett területek)

(https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny)
Porcsalma Nagyközségre vonatkozóan az alábbi adatszolgáltatás szerinti gyümölcs
kataszter nyilvántartás található:
ssz_
x

Helyrajzi
szám

Ter_
teljes

Ter_
alkalmas

8303

04

16

3

8304

06

23

7

8305

011

27

27

8306

013

18

18

8307

016/14

2,32

2,32

8308
8309
8310

016/16-18
016/23,24
050/4

3,74
12
1,28

3,74
12
1,28

8311

0114

35

35

8312

0116

9

9

Fajok
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
MEGGY, SZILVA, ALMA, MÁLNA, PIROS
RIBISZKE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE,
SZEDER
MEGGY, SZILVA
ALMA, BODZA
MEGGY, ALMA, SZILVA
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
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Forrás_
év
1981
1981
1981
1981
2001
2001
2003
2001
1981
1981

8313
8314
8315
8316

0118
0118/5/4,
5
0118/15,1
6,32
0125

52,24

52,24

10,3

10

10,45

10,45

95,91

95,91

4,0904

4,0904

19,27

19,27

10
1,8
2,3
1,53

10
1,8
2,3
1,53

2,7

2,7

12,81
7,85
2,98
20,77
9,78
4,78
10,91
2,05
3,52
4,35

12,73
7,85
2,98
20,77
9,65
4,71
10,73
2,05
3,52
4,35

ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, SZILVA, MEGGY, CSERESZNYE, DIÓ,
KÖRTE
MEGGY, CSERESZNYE, ALMA, SZILVA, DIÓ,
KÖRTE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE

1981
1997
1999
1981

8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333

0125/75,7
6,81
0129/2,3,
4
0129/10
0134/3,7
0134/4/5
0136/6,7
0136/1415
0159/11
0159/17
0159/21
0159/28
0159/29
0159/31
0159/33
0175/13
0189/4,5
0194/12

8334

0201

22

20

8335

0210

9

9

8336

0212

4

4

8337

0213

2

2

8338

0216

15

15

8339

0225

5

5

8340

0227

29

15

8341

0233

33,26

33,26

8342

0233/2,3
0233/4,5,
6,7

0,44

0,44

SZILVA, MEGGY, CSERESZNYE
MEGGY, CSERESZNYE
SZILVA, BODZA
MEGGY, CSERESZNYE, DIÓ
ALMA
ALMA, MEGGY, SZILVA
ALMA, SZILVA, MEGGY, BODZA
ALMA, SZILVA
BODZA, ALMA
SZILVA
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
SZILVA, KÖRTE, MEGGY

2,28

2,28

KÖRTE, SZILVA, MEGGY, ALMA, DIÓ

2000

6

6

ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE

1981

8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323

8343
8344

0239

ALMA

2014

KÖRTE, MEGGY, SZILVA, SZEDER

2001

ALMA, SZILVA, DIÓ
ALMA
ALMA
ALMA, KÖRTE, SZILVA

1996
1996
1996
2001

SZILVA, MEGGY

1996
2003
1999
2003
1999
2001
2001
2003
2002
2003
2003
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1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
2001

8345

0242

7

7

8346

0244

12

12

8347

0246

3

3

8348

0248

2

2

8349

0251

12

12

8350

0255

18

18

8351
8352

0258/20
0258/6,21

7
7,52

7
7,52

8353

0260

10

10

8354

0260

8,85

8,85

8355

0264

14

14

8356

0267

5

5

8357

0271

7

7

8358

0273/1/a

5

5

8359

0276/1

7

7

8360

0278

10

10

8361

0280/1

24

24

ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, SZILVA, DIÓ, KÖRTE, MEGGY
KÖRTE, SZILVA, MEGGY
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, SZILVA, MEGGY, CSERESZNYE, DIÓ
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE
ALMA, KÖRTE, SZILVA, DIÓ, MÁLNA, PIROS
RIBISZE, FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE

1981
1981
1981
1981
1981
1981
2000
2001
1981
1999
1981
1981
1981
1997
1981
1981
1981

Termőhelyi kataszter a NÉBIH által bejegyzett területekről (2014. március - 2020.
november 23.)
(https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny)
határozat
helyrajzi
iktatószáma szám

04.1/49372/2018

260

04.1/19502/2016

0132/11

04.1/19502/2016

0132/12

földrészlet
teljes
területe

kataszteri
besorolás

II. osztályú,
8,8574
alkalmas
II. osztályú,
9 9624 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
9 9624 termesztésre
alkalmas
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földrészlet
kataszterbe
sorolt
területe

fajok, amelyekre a
besorolás vonatkozik

meggy, szilva, kajszi,
alma, körte, szilva, dió,
8,8574
málna, fekete ribiszke,
piros ribiszke, köszméte
8 8857 alma

8 8857 alma

04.1/19532/2016

0132/13

04.1/19532/2016

0132/14

04.1/88212/2016.

0160/1921

04.1/88192/2016.

0160/4-6

04.1/40412/2017

0258/20

04.1/40412/2017

0258/20

04.1/40412/2017

0258/21

04.1/40412/2017

0258/21

04.1/50352/2017

0258/3

04.1/50352/2017

0258/4

04.1/2502/2018

0258/5

04.1/40412/2017

0258/6

04.1/40412/2017

0258/6

II. osztályú,
9 9625 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
9 9624 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
32364 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
42126 termesztésre
alkalmas
termesztésre
7,0001 feltételesen
alkalmas
II. osztályú,
7,0001 termesztésre
alkalmas
termesztésre
6,4404 feltételesen
alkalmas
II. osztályú,
6,4404 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
1,7641 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
0,8735 termesztésre
alkalmas
II. osztályú,
gyümölcsterm
2,8370
esztésre
alkalmas
termesztésre
1,0866 feltételesen
alkalmas
II. osztályú,
1,0866 termesztésre
alkalmas

8 8881 alma

8 8881 alma

31636 meggy

42126 szilva

7,0001

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

7,0001

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

6,4404

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

6,4404

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

1,7641

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

0,8735

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

2,8370

alma, szilva, dió, körte,
meggy, cseresznye

1,0866

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

1,0866

alma, körte, cseresznye,
meggy, szilva, dió

A jelenlegi településrendezési eljárásban lehatárolt tervezési terület a 0129/10
helyrajzi számú területen érint a fenti nyilvántartásban szereplő, az Országos
Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó nyilvántartott
földrészleteket. A tervezési területen azonban nem történik új beépítésre szánt
terület kijelölése. Az érintett 0129/10 helyrajzi számú terület a tervezési területhez
tartozik, de területét az M49 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala nem érinti.
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MATrT 3. mellékletében meghatározott országos övezetek
3/1. melléklet: Ökológiai
hálózat
magterületének
övezete, az Ökológiai hálózat
ökológiai folyosójának övezete
és az Ökológiai hálózat
pufferterületének övezete

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét az ökológiai hálózat magterületének
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem érinti, az ökológiai
hálózat ökológiai folyosójának övezete a nagyközség közigazgatási területét és a
tervezési területet is érinti.

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete területén a hatályos
településszerkezeti tervben meglévő területfelhasználási kategória kijelölése a
tervezett módosítás során az M49 gyorsforgalmi út tervezett területén változik, de a
természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatai továbbra is
biztosítottak.

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai
hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével érintett tervezési területen
nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére.

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
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Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának területén beépítésre szánt terület
kijelölésére nem kerül sor.

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és
az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
A közlekedési és energetikai hálózatok megvalósítása során a fenti vonatkozó előírás
betartandó.

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek
horizontálisan nem bővíthető.
A tervezési területen az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében nem
folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett.
3/2.
melléklet:
Kiváló
termőhelyi adottságú szántók
övezete

A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Porcsalma nagyközség közigazgatási
területét nem érinti, így a tervezési területet sem érinti az övezet.
3/3. melléklet: Erdők övezete
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Az Erdők övezete érinti Porcsalma nagyközség közigazgatási területét és érinti a
tervezési területet is.

17. Erdők övezete
MATrT 29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek,
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve,
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
Porcsalma Nagyközség Településszerkezeti Terve és az Országos Erdőállomány
Adattár (OEA) Porcsalma településre vonatkozóan nyilvántartott erdőrészleteinek
összevetése alapján látható, hogy a tervezett módosítás, a lehatárolt tervezési
területen érint az Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott
erdőterületeket. Az igénybevétel lehetőség szerint a legkisebb mértékben történik. Az
adattári erdőterületek kiterjedése a MATrT-ben kijelölt erdők övezetével megegyezik.

Az Országos Erdőállomány Adattár részlete a változással érintett területről az elsődleges erdő
rendeltetés jelölésével
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Az Országos Erdőállomány Adattár részlete a változással érintett területről az elsődleges erdő
rendeltetés jelölésével
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14,88

gazdasági/
faanyagtermelő

31/A2
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0136/4

2,39

gazdasági/
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területfelhasználás
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mezőgazdasági
terület (Má)
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mezőgazdasági
terület (Má)
általános
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erdőterület
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Tervezett változás

31/A1

Jelenleg
hatályos
TSZT szerinti
területfelhasználás

Erdőterület
nagysága a TSZTben (ha)

Erdőrészlet területe
(ha)

Érintett
szám

Elsődleges
rendeltetés

OEA
jelölése

helyrajzi

A tervezett nyomvonal a településen a MATrT-ben meghatározott Erdők övezetét,
azaz erdőtervezett erdőterületeket érint, melyek gazdasági rendeltetésűek.
A jelenlegi településrendezési eljárásban M49 gyorsforgalmi út II. ütemének
pontosított nyomvonala Porcsalma közigazgatási területén az alábbi adattári
erdőrészleteket érinti:

14,88

-

8,41

-

2,39

-

1,44

-

faanyagtermelő

16/B

0194/11

2,74

gazdasági/
faanyagtermelő

16/C

0194/9

4,24

gazdasági/
faanyagtermelő

Összesen:

mezőgazdasági
terület (Má)
általános
mezőgazdasági
terület (Má)
általános
mezőgazdasági
terület (Má)

34,10

erdőterület
(Eg)
gazdasági
erdőterület
(Eg)
gazdasági
erdőterület
(Eg)

2,45

-0,29

3,85

-0,39

33,42

-0,68

A tervezési területen belül 34,10 ha az erdőtervezett erdők kiterjedése. Ebből nem
erdő területfelhasználási egységbe sorolt – jelenlegi településrendezési eljárásban a
tervezett M49 gyorsforgalmi út kisajátítási határán belül érintett (II. ütem) - adattári
erdő területe 0,68 ha, a tervezési területen lévő üzemtervezett erdők területének
1,99 %-a, amely az eltérésre vonatkozó megengedett 5 %-os határ alatt van. E
számítás alapján a tervezés területen az Erdők övezetének területe 98,01 %-ban
erdő területfelhasználási egységbe sorolt.
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Porcsalma Nagyközség Polgármesterének 167/2021. (IV. 13.) határozatával
elfogadott településszerkezeti tervmódosítás – az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya
– Ököritófülpös közötti szakasza által érintett 11,39 ha nagyságú tervezési területen
(I. ütem) 0,12 ha volt az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
erdőterületek csökkenése, ami 1,05 % volt a tervezési területre vonatkozóan.
Porcsalma Nagyközség közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár (a
továbbiakban: Adattár) 179,83 hektár erdővel borított és 0,79 hektár
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet tart nyilván. Az
erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: védelmi 2,73
hektár, gazdasági 177,10 hektár és közjóléti 0,00 hektár. (Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály HB/15-ERD/131314/2020 ügyiratszámú adatszolgáltatás alapján)
A település teljes közigazgatási területén található Adattárban nyilvántartott
erdőterületeket (179,83 ha) és az M49 gyorsforgalmi út megvalósulása esetén
igénybevett erdőterületeket (I. és II. ütem együttesen) figyelembe véve az
erdőterületek csökkenése 0,12 ha + 0,68 ha = 0,80 ha. Ez az utóbbi két
településrendezési eljárásban összesen 0,80 ha erdőterület csökkenés a tervezési
területeken található nyilvántartott erdőterületek területnagyságához (11,39 ha +
34,10 ha =45,49 ha) viszonyítva 1,76 % < 5 %. A számítás alapján az erdők
övezetébe tartozó területek 98,24 %-ban erdőterület terület-felhasználási egységbe
soroltak a településszerkezeti terv módosítással érintett tervezési területeken. A teljes
közigazgatási területre vonatkozóan a 0,80 ha erdőterület csökkenés 0,44 %os
csökkenést jelent, miszerint a település közigazgatási területén az erdőtervezett
erdőterületek 99,56 %-ban erdőterületbe soroltak.
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Fenti számítások alapján - az M49 gyorsforgalmi út beillesztésével érintett tervezési
területre és a közigazgatási területre vonatkozóan is - a tervezett módosítás megfelel
a MATrT 29. § előírásának.
Ez a számított érték azonban nem tartalmazza a település egyéb területein a
területfelhasználásban meglévő erdőterületeket, illetve a nyilvántartott erdőterületek,
az erdő övezetétől való eltéréseket, mert ebben a tárgyalásos településrendezési
eljárásban csak a tervezési terület területfelhasználás változásairól, eltéréseiről áll
rendelkezésre pontos információ, a település egyéb területeiről nem. Az Erdők
övezetére vonatkozó területi mérlegnek való megfelelés a település teljes
közigazgatási területre készítendő településrendezési eszközök felülvizsgálata során
igazolható pontosan, mivel ennek teljesítéséhez szükséges kiinduló adatok a jelenlegi
településrendezési eljárásban nem állnak rendelkezésre.
Fentiek alapján a tervezési területen tervezett területfelhasználás-változások nem
ellentétesek a vonatkozó előírással, figyelembe véve, hogy nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházás megvalósításáról van szó.
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MATrT 30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani
és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet.
Porcsalma nagyközség területén jelenleg nincs és a folyamatban lévő
településrendezési eljárásban nem is tervezett külfejtéses művelésű bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése sem.
3/4. melléklet: Világörökségi és
világörökségi
várományos
területek övezete által érintett
települések

Porcsalma nagyközség közigazgatási területe nem tartozik a Világörökségi és
világörökségi várományos területek övezete által érintett települések közé, így az
övezettel a tervezési terület sem érintett.
3/5. melléklet: Honvédelmi és
katonai célú terület övezete által
érintett települések

Porcsalma nagyközség közigazgatási területe nem tartozik a Honvédelmi és katonai
célú terület övezete által érintett települések közé.
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A MATrT 19. § (1) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv
részét képező, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben
megállapított országos övezetek
1. melléklet: Jó termőhelyi
adottságú szántók övezete

A Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti Porcsalma nagyközség területét és
a tervezési területet is érinti az övezet.

2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület
területfelhasználási egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt
kijelölni.
A tervben az övezet által érintett területen – az M49 gyorsforgalmi út által
igénybevett terület kivételével - mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
kijelölése történt.

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A tervezési területeken nem tervezett új külfejtéses művelésű
megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése sem.

bányatelek

(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési
eszközeiben a jó termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2)
bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre szánt terület csak abban az esetben
jelölhető ki, ha a település közigazgatási területén a kijelölés máshol már nem
lehetséges.
Porcsalma nagyközség nem tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá, ezért
az előírás a településre nézve irreleváns.
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2. melléklet: Erdőtelepítésre
javasolt terület övezete

Porcsalma nagyközség területét és a tervezési területet is érinti az Erdőtelepítésre
javasolt terület övezete.

3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
MvM 3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a
településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban - a természeti és
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet
területén javasolt kijelölni.
A jelenlegi településrendezési eljárásban az Országos Erdőállomány Adattárban nem
szereplő új erdőterület területfelhasználási egységek kijelölésére a tervezési területen
nem került sor.
3. melléklet: Tájképvédelmi
terület övezete

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét a Tájképvédelmi terület övezete érinti,
és a tervezési területet is érinti az övezet.

4. Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
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tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
A tárgyi településrendezési eljárásban a településrendezési eszközök jelenleg nem a
település teljes közigazgatási területére készülnek.

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a
hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása
érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása
alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi
rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a
településképi követelményeket.
Porcsalma
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Porcsalma
Nagyközség a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 29.) önkormányzati
rendeletének rendelkezéseit be kell tartani.

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával
engedélyezhető.
A Tájképvédelmi terület övezetén nem tervezett bányászati tevékenység folytatása.

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és
energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető
műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.
A tájképvédelmi terület lehatárolása a rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján a
településszerkezeti és szabályozási terv tervlapjain feltüntetésre került.
A tervezett M49 gyorsforgalmi út által igénybevett terület nem érinti a tájképvédelmi
terület övezetét.

4. melléklet: Vízminőségvédelmi terület övezete

A Vízminőség-védelmi terület övezete Porcsalma nagyközség közigazgatási területét
érinti, de a tervezési területet nem érinti az övezet.
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5. melléklet: Nagyvízi meder
övezete

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét a Nagyvízi meder övezete érinti, de a
tervezési területet nem érinti az övezet.
6. melléklet:
övezete

VTT-tározók

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét a VTT-tározók övezete nem érinti, így
a tervezési területet sem érinti az övezet.
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Porcsalma nagyközség
közigazgatási
területének
érintettsége

A tervezési
terület
érintettsége

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

Erdőtelepítésre
javasolt
terület
övezete
Tájképvédelmi terület övezete

+

+

+

+

-

-

10.

Világörökségi
és
világörökségi
várományos területek övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete

+

-

11.

Nagyvízi meder övezete

+

-

12.

VTT-tározók övezete

-

-

13.

Honvédelmi és katonai célú terület
övezete

-

-

Az országos övezetek a MATrT
19. § (1) bekezdés alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ökológiai hálózat magterületének
övezete
Ökológiai
hálózat
ökológiai
folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének
övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
Jó termőhelyi adottságú szántók
övezete
Erdők övezete

Fentiek alapján a tervezési területet a területhasználat korlátozást előidéző térségi
övezetek részben érintik. A tervezési területen tervezett terület-felhasználás és
övezeti/építési övezeti változások megvalósítása azonban nem ellentétes a MATrT és
az MVMr előírásaival.
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4.5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati
rendelete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi
szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről (a továbbiakban: SzSzBMTrT)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Térségi Szerkezeti Tervének részlete
Porcsalma Nagyközségre vonatkozóan

A tervezési terület térségi területfelhasználása:
 erdőgazdálkodási térség
 mezőgazdasági térség
 vízgazdálkodási térség
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervében (SzSzBMTrT) alkalmazott
országos és kiemelt térségi övezetek:

IV. Fejezet
A megye térségi övezetei
SzSzBMTrT 4. § (1) A megye térségi övezeteinek lehatárolását a 3.1.-3.16.
mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1. melléklet)
b) Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1. melléklet)
c) Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1. melléklet)
d) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet)
e) Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet)
f) Erdők övezete (3. 3. melléklet)
g) Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. melléklet)
h) Tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet)
i) Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3.5. melléklet)
j) Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet)
k) Nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet)
l) VTT-tározók övezete (3.7. melléklet)
m) Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet)
n) Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet)
o) Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet)
p) Tanyás területek övezete (3.11. melléklet)
q) Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete (3.12.
melléklet)
r) Térségi együttműködések övezete (3.13. melléklet)
s) Határon átnyúló együttműködés övezete (3.14. melléklet)
t) Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete (3.15. melléklet)
u) Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet (3.16.
melléklet)
v) Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet (3.16. melléklet)
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Az ökológiai hálózat magterületének övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének
övezete nem érinti Porcsalma közigazgatási területét. Az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete a nagyközség közigazgatási területét és a tervezési területet is
érinti.

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét a Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete nem érinti, a Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti. A tervezési
területet a Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti, de a Jó
termőhelyi adottságú szántók övezete érinti.
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Porcsalma nagyközség közigazgatási területét az Erdők övezete és az Erdőtelepítésre
javasolt terület övezete is érinti. A tervezési területet mindkét övezet érinti.

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét érinti a Tájképvédelmi terület övezete,
de a tervezési területet nem érinti az övezet.

Porcsalma nagyközség nem tartozik a világörökségi várományos területek által
érintett települések közé.
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Porcsalma nagyközség közigazgatási területét érinti a Vízminőség-védelmi terület
övezete, de a tervezési területet nem érinti az övezet.

Porcsalma közigazgatási területét a Nagyvízi meder övezete érinti, a VTT-tározók
övezete nem érinti. A tervezési területet nem érinti egyik övezet sem.

Porcsalma nagyközség nem tartozik a Honvédelmi és katonai célú területek által
érintett települések közé.
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Porcsalma nagyközség közigazgatási területét az Ásványi nyersanyagvagyon övezete
nem érinti, így a tervezési területet sem érinti az övezet.

Porcsalma nagyközség község közigazgatási területét és a tervezési területet is érinti
a Rendszeresen belvízjárta terület övezete.

9. Rendszeresen belvízjárta terület övezete
MvMr. 9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi
igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.
Porcsalma Nagyközség rendszeresen belvízjárta terület övezetében, az M49
gyorsforgalmi út beillesztésével érintett tervezési területen nem kerül sor új
beépítésre szánt terület kijelölésére.

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési
eszközeiben a rendszeresen belvízjárta terület övezet területén az (1) bekezdésben
foglalt előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) a településrendezési eszközökben a természetvédelmi szempontokkal
összhangban kell szabályozni a régészeti lelőhelyek leletmentését és bemutatását
lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmény,
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továbbá a legkevesebb 5 ha területű rét vagy legelő művelésű ágú telken a
legeltetést biztosító, állatállomány szállásául szolgáló hagyományos istállóépület,
valamint a strand működtetéséhez szükséges építmény elhelyezésének a feltételeit,
b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a
vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával építhető vagy bővíthető;
c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint
szennyvízürítő nem létesíthető.
Porcsalma nem a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó település, ezért az
előírás a Nagyközségre nézve irreleváns.

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét a Tanyás területek övezete nem érinti,
így a tervezési területet sem érinti az övezet.

Porcsalma nagyközség a Térszervező városok és Hagyományosan vidéki települések
övezete alapján térségi szerepkör szempontjából Hagyományosan vidéki település
övezetébe tartozik.

59

V. fejezet
Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete
SzSzBMTrT 5. § (6) A hagyományosan vidéki települések településfejlesztési
koncepciójának készítésekor a település adottságaitól függően olyan célokat,
részcélokat kell meghatározni, amelyek biztosítják:
a) a helyi alapszolgáltatások fejlesztését,
b) a lakókörnyezet és településközpont minőségi fejlesztését,
c) a felhagyott lakóterületek újrahasznosítását,
d) érintettség esetén a további egyedileg meghatározott megyei övezethez
kapcsolódó térségi szerep érvényesülését.
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció.

SzSzBMTrT 7. § (3) Hagyományosan vidéki településeken új beépítésre szánt
terület kijelölése során meg kell vizsgálni a települési térségben lévő felhagyott
telkek, telekcsoportok adott fejlesztésre való alkalmasságát.
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem kerül sor új beépítésre szánt terület
kijelölésére.

Porcsalma nagyközséget a Térségi együttműködések övezete nem érinti.

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét érinti a határon
együttműködés övezete, így a tervezési területet is érinti az övezet.
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átnyúló

VII. Fejezet
Határon átnyúló együttműködések övezete
SzSzBMTrT 9. § (1) Településfejlesztési koncepció készítésekor a megalapozó
vizsgálatok településhálózati összefüggések fejezetében vizsgálni kell a település,
vagy településcsoport ukrán, szlovák és román határon átnyúló együttműködéseinek
jelenlegi helyzetét.
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció.

(2) A településfejlesztési koncepció jövőképének és célrendszerének kidolgozásakor
vizsgálni és tervezni kell a határon átnyúló együttműködés lehetőségeit.
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció.

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét érinti a Gyümölcstermesztés térségi
jelentőségű övezete, a tervezési területet érinti az övezet.

VIII. Fejezet
Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete
SzSzBMTrT 10. § (1) A településfejlesztési koncepció készítésekor a
gyümölcsgazdálkodással (termelésszerkezet, termesztés, feldolgozás) és a
gyümölcsturizmussal összefüggő célrendszert és beavatkozásokat a meglévő
turisztikai kínálatot figyelembe véve kell meghatározni.
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció.

(2) A településrendezési eszközök készítésekor a gyümölcstermesztést és –
feldolgozást támogató szabályokat kell kidolgozni a helyi gazdálkodási
hagyományokkal összhangban.
A hatályos HÉSZ 13. §-a határozza meg a mezőgazdasági területekre vonatkozó
előírásokat, amelyeken a jelenlegi településrendezési eszközök módosítása során
nem tervezett módosítás, kiegészítés, tekintettel arra, hogy a tervezési területen
belül nem kerül sor a gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezet lehatárolására,
így új szabályok kidolgozására sem.
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(3) A településrendezési eszközök készítésekor le kell határolni a gyümölcstermesztés
térségi jelentőségű övezetét a valós területhasználat alapján, ahol beépítésre szánt
területek közül kizárólag a gyümölcstermesztésre, - tárolásra és – feldolgozásra
szolgáló különleges mezőgazdasági üzemi terület jelölhető ki.
Az érintett ………… helyrajzi számú földrészleteken a jelenlegi valós területhasználat
alapján nem kerül sor gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezet kijelölésére.
A szóban forgó területen a jelenlegi településrendezési eljárás keretein belül nem
tervezett beépítésre szánt terület kijelölése.

Porcsalma nagyközség közigazgatási területét a Felső-Tisza menti komplex
tájgazdálkodási turisztikai övezet érinti, de a Nyírségi vegyes tájgazdálkodás és
turisztikai övezet nem érinti.
IX. Fejezet
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet
SzSzBMTrT 11. § (1) A településszerkezeti tervek készítése során

a
területfelhasználás rendszerét a beépítésre nem szánt területeken a vízgazdálkodási,
a táj- és természetvédelmi, a tájgazdálkodási és a turisztikai célokkal összhangban
kell megállapítani.
A tervezési területen belül a területfelhasználás rendszerének megállapítása nem
ellentétes a vonatkozó előírással.

(2) A különleges mezőgazdasági üzemi terület vagy gazdasági terület kijelölését
megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott településen rendelkezésre áll-e más, olyan
meglévő major vagy gazdasági telephely, mely alkalmas a fejlesztés megvalósítására.
A tervezési területen a jelenlegi településrendezési eljárásban nem tervezett új
különleges mezőgazdasági üzemi terület vagy új gazdasági terület kijelölése.

(3) A természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő gyepterületek csak olyan
korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe
sorolhatók, melyek a gyepterületek fenntartását, kutatását és bemutatását
szolgálják.
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A tervezési területen található természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területek korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetbe soroltak.

(4) Erdőterület területfelhasználási egység csak a mezőgazdasági (mezővédő fásítás),
árvízvédelmi, táj- és természetvédelmi vagy a településökológiai célokkal
összhangban és a tájkarakterhez illeszkedő módon jelölhető ki.
A településrendezési eljárás során új erdőterület területfelhasználási egység kijelölése
az Országos Erdőállomány Adattár szerinti üzemtervezett erdők területén tervezett,
táj- és természetvédelmi célokkal összhangban.

(5) Amennyiben a térségi szerkezeti terv nem vízgazdálkodási térségként jelöli az
övezet területén lévő 1 ha feletti egybefüggő nádas művelési ágú alrészleteket, exlege védett lápokat és szikes tavakat, akkor azokat természetközeli terület
területfelhasználásba kell besorolni.
A tervezési területen belül nincs olyan terület, amit az előírás alapján természetközeli
terület területfelhasználásba kellene besorolni.

(6) Vizes élőhelyek csak olyan területfelhasználási egységbe sorolhatók, melyek azok
fenntartását vagy élőhely-rekonstrukcióját biztosítják.
A tervezési területen belül található csatornát, tervezett csatorna-átvezetést
vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe javasolt besorolni.

(7) A VTT tározók területén a valós használatnak megfelelő területfelhasználási
egységeket kell megállapítani.
A tervezési terület nem érinti a VTT tározók területét.
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Melléklet
száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye
Közgyűlésének
5/2020.
(VI.26.)
önkormányzati rendelete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről

3.1.
3.1.
3.1.
3.2.
3.2.
3.3.
3.3.
3.4.
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3.13.
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3.16.
3.16.
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Megye
Területrendezési
Tervében
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térségi övezetek

Porcsalma
nagyközség
területének
érintettsége

A tervezési
terület
érintettsége

Ökológiai
hálózat
magterületének
övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének
övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
Jó termőhelyi adottságú szántók
övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+
+

+
+

Tájképvédelmi terület övezete
Világörökségi
és
világörökségi
várományos terület
Vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder övezete
VTT –tározók övezete
Honvédelmi és katonai célú terület
övezete
Ásványi
nyersanyagvagyon
terület
övezete
Rendszeresen
belvízjárta
terület
övezete
Tanyás területek övezete
Térszervező
városok
és
hagyományosan vidéki települések
övezete
Térségi együttműködések övezete

+
-

+
-

+
+
-

-

-

-

+

+

+
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-

Határon
átnyúló
együttműködés
övezete
Gyümölcstermesztés
térségi
jelentőségű övezete
Felső-Tisza
menti
komplex
tájgazdálkodási és turisztikai övezet
Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és
turisztikai övezet

+

-

+

-

+

+

-

-
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5.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

5.1.

Közlekedés

5.1.1. Előzmények
Az M49 gyorsforgalmi út tárgyi fejlesztése a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben –
mint a nemzetgazdaság számára kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt nevesítésre került.
Az M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének
előkészítése a 2017. október 5-én kelt KIFEF/71679-7/2017-NFM számú levéllel
került elrendelésre.
Ezt pontosította a KIFEF/73576/2017-NFM elrendelő levél a keresztmetszeti
kialakítást 20,00 m széles koronaszélességre.
Tárgyi projektszakaszra vonatkozóan a KIFEF/19867-1/2019-ITM elrendelő levél
határozta meg a környezetvédelmi engedélyben megadott „B” nyomvonalra
vonatkozó tervek elkészítését, a forrás nevesítését.
A fentiek alapján és a Kiemelt Közúti Projektek elnevezésű Támogatási Szerződés
(kötelezettségvállalás azonosítója: ZU860001) szerint a forrás a feladatsoron
rendelkezésre áll.
Az M49 gyorsforgalmi út tárgyi szakasza a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
A környezetvédelmi engedély száma: PE/KTFO/2704-60/2019 - 2019. október 15.
Az engedély a 28 km sz térségében szükségessé vált nyomvonalváltozás miatt
módosításra került.
A módosított környezetvédelmi engedély száma: PE/KTFO/3964-51/2020
szept. 8.

- 2020.

A környezetvédelmi engedély újabb módosítása szükséges a Csengeri önkormányzat
által kért nyomvonal-módosítás következtében. A módosított KHT jelen tervszállítást
megelőzően elkészült, az engedélyezési eljárás megkezdődött.
Jelen projekt tárgyát „Az M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti
útfejlesztés Ököritófülpös – Csenger (Országhatár) szakasza” képezi.
A tervezési feladat a tárgyi szerződés teljesítése során a KIFEF/71679-7/2017-NFM
sz. elrendelő levélben meghatározott műszaki tartalommal (20 m koronaszélességű

65

2x2 sávos, osztottpályás autóút, az autópályává fejleszthetőség biztosításával) az
engedélyezési tervek elkészítése valamint az útépítési engedélyek megszerzése.
A tervezési szakaszt megelőző ütemre az UVATERV Zrt. – UNITEF`83 Zrt.
konzorcium elkészítette az M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakasz (0+00028+155 km sz.) engedélyezési és kiviteli terveit.
Tárgyi tervezési feladat ehhez a – jelenleg kivitelezési közbeszerzés alatt álló –
projekthez csatlakozik, a 28+155 km szelvénytől kezdődően, beleértve az M49-49.
sz. főút különszintű csomópontja második ütemének – teljes kiépítésének - a
megtervezését is. A megelőző szakasz I. ütemben megépülő ideiglenes
végcsomópontja lehetővé teszi a továbbépítésnek a forgalom minimális zavarásával
való megvalósítását.
A 28+155 km sz. – OH (45+687 km sz.) szakasz engedélyezési terveit a RODEN
Mérnöki Iroda Kft. készíti.
A 28+155 – 31+000 km sz. közötti szakasz tervezője - altervezőként bevonva - az
UVATERV Zrt.
A gyorsforgalmi út kiépítésének Kormányzati célja elsősorban a területfejlesztési
szempontú.
Ezen felül az alábbi célok fogalmazhatók meg az M49 autóút kiépítése kapcsán:
-

Eljutási idők csökkentése
Jobb utazáskényelmi feltételek biztosítása
Magasabb szolgáltatási szint biztosítása
Közlekedésbiztonság fokozása
Környezet védelme
Megyei Jogú Városok gyorsforgalmi elérésének biztosítása
Nemzetközi gyorsforgalmú kapcsolat kiépítése

A tárgyi szakasz építésének kezdete és befejezése az alábbiak szerint várható:
-

tervezett kezdete: 2022-2023. év
tervezett befejezése: 2023.2026. év
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5.1.2. Tervezési feladat
A tervezési szakaszon az alábbi utak kerülnek érintésre:






49 sz. főút, Porcsalmai különszintű csomóponttal
4138 j. út
41142 j. út
4924 j. út
49 sz. főút Csengeri különszintű csomóponttal

A tervezési projekt része határátkelőhely tervezése a magyar-román határ közelében,
a környezetvédelmi engedélyben meghatározott helyen.
A különszintű csomópontokat kell figyelembe venni:
-

28+400 km sz. Porcsalmai különszintű csomópont
38+100 km sz. Csengeri különszintű csomópont

A szakaszon pihenőhely nem létesül
Tengelysúly-mérő állomás:
- 39+400 tengelysúly-mérő állomás a jobb pálya mellett
- 40+600 tengelysúly-mérő állomás a bal pálya mellett
Határátkelőhely:
- 44+075 km sz. Csenger határátkelőhely mindkét oldalon
- Tervezési osztály:
normál autóúti szakaszon kiírás, és terv-zsűrin rögzített paraméterek 2x2
sávos autópályává fejleszthető autóút (e-ÚT 03.01.15:2019 20 m
koronaszéllességű, 2x2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályzatai
Útügyi Műszaki Előírás alapján). Tervezési sebesség: az előzmény terveknek,
és tervzsűrivel összhangban vt=110 km/h.
-

Keresztmetszet:
a normál autóúti szakaszon a koronaszélesség I. ütemben 20,0 m (Burkolat
szélesség 2x8,0 m), a távlati 26,00 m, a forgalmi sáv szélessége 3,50. Az
elválasztó sáv 3,0 m széles, leállósáv nem kerül kialakításra. Az elválasztó
sávban és a külső oldalon a fizikai elválasztás vezetőkorlát.
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5.1.3. Meglévő állapot
Tervezési terület ismertetése
A tervezéssel érintett terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el.
Az érintett települések:
Település

M49 érintett
szelvényhatárai
Kezdő
szelvény

Végszelvény

Érintett
hossz

Porcsalma

28+155

31+630

3 475 m

Szamossályi

31+630

33+500

1 870 m

Pátyod

31+630

35+888

2 388 m

Szamosangyalos

35+888

38+305

2 417 m

Pátyod

38+305

38+595

290 m

Csenger

38+595

45+867

7 272 m

összesen:

17 712 m

5.1.4. Tervezési osztály, műszaki paraméterek
Az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás alapján,
valamint a korábbi tanulmányoknak, kiadott megbízói diszpozícióknak megfelelően az
M49 autóút főbb paraméterei:
-

Tervezési osztályba sorolás, főbb paraméterek:
Tervezési osztály: K.II.
Tervezési sebesség: 110 km/h,
Környezeti körülmény: A

Egyéb műszaki paraméterek:
- Forgalmi sávok száma: 2x2 sáv,
- Forgalmi sáv szélessége:
 külső sáv: 3,50 m
 belső sáv: 3,50 m
- Elválasztó sáv: 3,00 m
- Burkolat szélessége: 8.00 m
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Korona szélesség:
- Biztonsági sáv
- Biztonsági sáv
- Biztonsági sáv

20,00 m
szélessége (belül): 0,50 m
szélessége (kívül): 0,50 m,
szélessége (gyorsító lassító sáv mellett): 0,25

Padkaszélesség: 1,50 m
- Belső oldalakadály távolság: 1,00 m
- Külső oldalakadály távolság: 1,00 m
- Tervezési élettartam (pályaszerkezeti): 20 év
Az érintett országos közutak tervezési osztálya és tervezési sebessége:
Tervezett út
49. sz főút (meglévő út)
4138 j. út (Szamossályi - 49.
sz főút)
41142 j. út (Szamosangyalos
- 49. sz főút)
4924 j. út (49. sz főút –
Csengerújfalu)
Tervezett út
49. sz főút (meglévő út)

Tervezési Környezeti
osztály
körülmény
K.IV
A
K.V
B

Tervezési
sebesség
90 km/ó
70 km/ó

K.V

C

50 km/ó

K.V

B

70 km/ó

Korona
szélesség
12,00 m

4138 j. út (Szamossályi - 49.
sz főút)

9,50 m

41142 j. út (Szamosangyalos 49. sz főút)

9,50 m

4924 j. út (49. sz főút –
Csengerújfalu)

9,50 m

Üzemi út, visszafordító határ
előtt

8,00 m
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Burkolat
szélesség
2*3,50
+2*0.25 =
7,50 m
2*3,25
+2*0.25 =
7,00 m
2*3,25
+2*0.25 =
7,00 m
2*3,25
+2*0.25 =
7,00 m
5,50 m

Terhelési
osztály
D
C
C
C
C

5.1.5. Tervezési forgalom
Egy gyorsforgalmi út létesítése alapvetően átrendezi az országos úthálózaton
bonyolódó forgalmat. Az előrebecslések időpontjaira már átadásra kerülnek a
vonatkozó kormányhatározatban szereplő gyorsforgalmi és egyéb úthálózati elemek
egyes szakaszai. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált térségben az M49 gyorsforgalmi
útszakasz forgalmát nem lehet csak a jelenlegi kelet-nyugat irányú forgalmak
projektív előrevetítésével meghatározni.
Az M49 gyorsforgalmi út engedélyezési tervének készítéséhez az UVATERV Zrt. az
érintett térségre forgalmi előrebecslést hálózati szimulációs eljárással, figyelembe
véve az előző szakasz erdményeit..
Az abban szereplő forgalmi terheléseket alapul véve határoztuk meg az M49
gyorsforgalmi út engedélyezési terveinek készítésénél figyelembe veendő mértékadó
forgalmakat.
Az előrebecslések a Közutak tervezése c. Útügyi Műszaki Előírás 1.3.1. pontja szerinti
időtávra készültek. Az előírás vonatkozó fejezete szerint a létesítmény üzembe
helyezésének időpontjától számított 15 évre előre becsült forgalom alapján kell
megtervezni

a
közutak
keresztszelvényét,
az
ütemezés
lehetőségeinek
figyelembevételével,

a csomópontok (ütemezett) kialakítását,
Az Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése c. Útügyi
Műszaki Előírás 4.1. pontja szerint a gyorsforgalmi utakon és a városi főutakon a
pályaszerkezet méretezéshez a tervezési élettartam 20 év, míg az országos főutakon
15 év, az országos mellékutakon 10 év.
A pályaszerkezet méretezésére vonatkozó előírás 4.2. fejezete szerint, amely a
tervezési forgalom meghatározásáról szól, az alkalmazott forgalomfejlődési szorzókat
az út forgalomba helyezési évétől számított t/2 (tehát a tervezési élettartam felével)
későbbi évre kell megállapítani. A 2x2 sávos gyorsforgalmi utakra 2019. október
15‐én hatályba lépett az „e‐UT 03.01.15 20 m koronaszélességű, 2×2 sávos
külterületi közutak tervezési részletszabályai” című útügyi műszaki előírás. A főpálya
pályaszerkezetének méretezéséhez ez az előírás került figyelemeb vételre, ahol a
forgalomba helyezés várható időpontjától számított 15 éves távlatra előrebecsült
nehéz motoros (nehézjármű) forgalom értékéhez igazodóan kell kiválasztani a
pályaszerkezet típusát.
Az egyes időtávhoz tartozó időpont megállapításához a teljes vizsgált pályaszakasz
forgalomba helyezési időpontja 2024-re lett figyelembe véve, ennek következtében
az előrebecslés időpontja 2039 év.
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5.1.6. Tervezett létesítmény ismertetése
A nyomvonal általános ismertetése
A tervezendő teljes szakasz hossza cca. 17,7 km.
Az út szelvényezése a 28+155 km. szelvényben indul, és a kezdőszelvényben a
megelőző M49 es szakasz közvetlenül építés előtt álló szakaszhoz csatlakozik.
A nyomvonal teljes szakasza új nyomvonalú.
A nyomvonal kielégíti a vt=110 km/h tervezési sebességhez tartozó előírásokat.
Az M49 es autóútra készített KHT az „M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya
Ököritófülpös 21+510 km szelveny – országhatár közötti szakasz környezetvédelmi
vizsgálatát tartalmazza.
Az M49 megelőző szakasza a 28+155 km sz-ig tart, beleértve a 49 sz főúti,
Porcsalmai forgalmi csomópontot (ideiglenes végcsomópontot) is. A tervkészítés
időpontjában a megelőző szakasz kivitelezésre irányuló tender eljárás alatt áll.
Helyszínrajzi kialakítás
A terv kezdőszelvénye a 28+155 km. szelvényben csatlakozik az épülő M49 autóúti
szakaszhoz. Jelen terv alapján épül ki a Porcsalmai csomópont teljeskörűen, az első
ütemben megépülő csomóponti ág kibővül további három ággal, így lesz teljeskörű a
csomópont.
A nyomvonal a 37+500 km sz ig azonos a környezetvédelmi engedélyben szereplő
nyomvonallal,
ezt követően a Csengeri Önkormányt kérésére módosításra kerül.
A nyomvonal végig külterületen vezet. A szakasz elején a csatlakozásnál egy 3500 m
sugarú jobb ív található.
A nyomvonal mezőgazdasági általában szántóföldi művelésű területen halad.
Szakaszosan ültetvényt is érint lehetőség szerint minimális érintettséggel. 30+20030+300 km sz. térségében ültetvényt keresztez a nyomvonal.
A 32+300 km sz térségében keresztezi az M49 a 4138 j utat, mely korrekcióval
felülről, külön szintben keresztezi az M49 es autóutat.
Hossz-szelvényi kialakítás
A pálya magassági vonalvezetése jellemzően igazodik a közel vízszintes, minimális
térszint különbséggel bíró terephez. Általában közel vízszintes szakaszok lettek
tervezve, az összesen négy különszintő keresztezésen kívül közepes töltésben vezet a
pálya.
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A pályaszint kialakítását a Szamos elöntési szintje, a belvízszintek, illetve a
vízelvezetés módja (külső árkok fenékszintje, mely több szakaszon a terep felett van,
azaz függőárokként funkcionál.)
A szakasz elején a 28+155 km sz nél a meglévő 49-es utat felüljáróval keresztezi az
M49, a szakaszra eső lejtés/emelkedés 2,4/2,1 % értékű.
Ezt követően kb. 3-4 m magas töltésen vezet a pálya, egészen a 33+400 km sz ben
létesítendő vadátjáróig. A vadátjáró a terepen kerül kialakításra, a pálya
felülvezetésével. Az alkalmazott domború lekerekítő ív sugara R=8000m, az
alkalmazott hosszesés 2,0 % os értékű. A töltés magassága 6,5 m.
KERÉKPÁRUTAK ÉS GYALOGJÁRDÁK
A meglévő 49 sz. főút melletti önálló nyomvonalon vezetett kétirányú kerékpárutat a
körforgalmú csomópontok térségében korrigálni kell. (Porcsalmai csomópont
térségében)
Vasúti keresztezés
Porcsalma térségében az M49 nyomvonal nem keresztez vasútvonalat.

5.1.7. Pályaszerkezetek
1.típus: Az M49 főpálya, gyorsító-lassító sávok, leálló sáv, üzemi átjárók, leálló
helyek útjai pályaszerkezete:






4 cm vtg. SMA 11 (ml) 25/55-65 kopóréteg
7 cm vtg. AC 22 kötő (ml) 25/55-65 kötőréteg
9 cm vtg. AC 22 kötő (ml) 25/55-65 alapréteg
0,5 cm
feszültségelnyelő réteg
20 cm vtg. CKt-4
hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
feszültségmentesítéssel)

2. típus: A csomóponti ágak, tengelysúlymérő és a határátkelő utak pályaszerkezete:
(„D” forgalmi terhelési osztály)






4 cm vtg. SMA 11 (mF)
25/55-65 kopóréteg
7 cm vtg. AC 22 kötő (mF) 25/55-65 kötőréteg
7 cm vtg. AC 22 kötő (mF) 25/55-65 alapréteg
0,5 cm
feszültségelnyelő réteg
15 cm vtg. CKt-4
hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
feszültségmentesítéssel)
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5.2.

Táj- és természetvédelem

5.2.1. Táji és természeti értékek
A teljes nyomvonal három kistájat érint, melyből kettő (Északkeleti- és DélkeletiNyírség) a Nyírség része, míg a harmadik (Szatmári-sík) már a Szatmári-síkság része.
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.

5.2.2. 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
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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Javaslatok:
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
véderdő sávok
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.

5.3.

Környezetvédelem

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
szennyezéseket.
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és

5.3.1. Talaj- és vízvédelem
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.
Javaslatok:
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
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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
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.

5.3.2. 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.
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5.3.3. 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.

5.3.4. 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.
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:
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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
Javaslatok:
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.

5.3.5. 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
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megállapítható, hogy a tervezett út építése a meglevő épületek rezgésterhelése
szempontjából nem jelent lényeges változást.
Javaslatok:
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.

5.3.6. 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.
Javaslatok:
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.
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5.4.

Közművek

A gyorsforgalmi út tervezése és megvalósításával kapcsolatban elsődlegesen a
keresztező közmű vezetékek és termék vezetékek biztonságos átvezetését kell
megoldani, valamint az élővízfolyások, patakok keresztezését és a csapadékvíz
elvezetését kell biztosítani.
Megoldandó feladat természetesen a komplex- és egyszerű pihenőhelyek
közművekkel történő ellátása, valamint kezelők üzemmérnökségi telephelyének
ellátása.

Keresztező közművek:
Energia közművek
Elektromos kábelek
Gázvezetékek
Víziközművek
Ivóvízvezetékek
Szennyvízvezetékek
Hírközlő kábelek
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6.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

6.1.

Településszerkezeti terv módosítás
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2021. (…….) önkormányzati határozata
Településszerkezeti Tervének módosításáról

Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2)
bekezdés a) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
az 1/2008. (I.23.) KT. számú határozattal elfogadott T-1 jelű
Településszerkezeti Tervét - az M49 gyorsforgalmi út (II. ütem) beillesztése
céllal – az 1-4. számú melléklet szerint módosítja;
2.
Porcsalma Nagyközség Településszerkezeti Tervét e határozat 1. mellékletében
lehatárolt tervezési területre - az M49 gyorsforgalmi út beillesztésére vonatkozóan a módosított településszerkezeti tervet elfogadja és megállapítja,
hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe az M49 gyorsforgalmi út
Ököritófülpös - országhatár közötti szakasz által érintett területen a T-1/M49II/2021 rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) lép;
3.
a területfelhasználás-változásokat a 2. számú melléklet alapján állapítja meg;
4.
a területi mérleget a 3. számú melléklet szerint fogadja el;
5.
úgy dönt, hogy a hatályos Településszerkezeti terv leírása a határozat 4. számú
mellékletével, a “Magasabb szintű területrendezési terveknek való megfelelés az
M49 gyorsforgalmi út (II. ütem) beillesztésével érintett területekre
vonatkozóan” című fejezettel kiegészítésre kerül.
6.
úgy dönt továbbá, hogy a településfejlesztési, településrendezési
tevékenységek
előkészítése
során
az
1.
pontban
megállapított
Településszerkezeti Terv módosításban (1. számú melléklet) foglaltak az
elfogadását követő napon lépnek hatályba.
Porcsalma, 2021. ….……..

…………………………
jegyző

………………………
polgármester
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HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE
T-1/M49-II/2021 jelű Településszerkezeti Terv tervlap M=1:10000
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6.2.

Helyi Építési Szabályzat módosítás

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (…) Önkormányzati Rendelete
Porcsalma Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Porcsalma
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 42/A §-ban
biztosított véleményezési jogkörében és Porcsalma Nagyközség Képviselőtestületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (VII.
18.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Porcsalma Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
1/2008. (I. 31.) önkormányzati rendelete, a települési területen kívüli külterületre
kiterjedő Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve M49 gyorsforgalmi út
Ököritófülpös - országhatár közötti szakasz (II. ütem) által módosítással érintett
tervezési területre vonatkozóan e rendelet 1. mellékletét képező T-2/M49-II/2021
Külterület Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv) szerint módosul.
2. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

……………………
jegyző

……………………
polgármester

Záradék
Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2021.
… napján tartott ülésén alkotta, 2021. …napján kihirdetésre került.
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1. melléklet a …/2021. (…...) számú önkormányzati rendelethez
T-2/M49-II/2021 jelű Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv)
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