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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1. Előzmények, a tervezés indokoltsága 
 

Az M49 gyorsforgalmi út tárgyi fejlesztése a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben – 
mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt - 
nevesítésre került. 

A tervezési feladat, amiért a településrendezési terv ismételt módosítása történik az 
„M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan 
Mérnökségi telep engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a 
környezetvédelmi engedély és a megvalósításhoz szükséges engedélyek 
megszerzése” (PST kód: A049.01.13, 15)” néven lett a közbeszerzésben 
meghirdetve.  

A közbeszerzést a Roden Mérnöki Iroda Kft nyerte el és kérte az önkormányzatot a 
rendezési tervi módosítás elindítására. 

Az M49 gyorsforgalmi út M3-Ököritófülpös (0+000 – 21+510 km sz.) közötti 
szakaszát, illetve a második ütemben megépülő további Ököritófülpös – Csenger 
(oh.) (21+510 – 44+075 km sz.) közötti szakaszának üzemeltetését a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. látja majd el.  

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
üzemeltetési szempontból megvizsgálta a szakaszon érintett Mátészalkai Mérnökség 
alkalmasságát és arra a megállapításra jutott, hogy a mérnökség elhelyezkedése és a 
helyszíni adottságok korlátai nem teszik lehetővé az új gyorsforgalmi útszakasz 
meglévő telephelyről történő üzemeltetését.  

Az M49 gyorsforgalmi út M3-Ököritófülpös közötti szakasz engedélyezési tervezése 
során elkészült Helykijelölési tanulmány dokumentáció megállapítása szerint az M49 
17+063 km sz., Kocsord-Győrtelek csomópont térségében, a 49-es sz. főút és a 
Győrtelek elkerülő út kereszteződésében kialakítandó, Kocsord község közigazgatási 
területén lévő területen célszerű megvalósítani a Mérnökségi telepet. Az új 
mérnökségről kívánják megvalósítani a mintegy 44 km hosszú gyorsforgalmi 
útszakasz kezelését és a megyei közúti feladatok ellátását.  

A Kocsordi Autópálya Mérnökség előkészítését és megvalósítását az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium KIFEF/95818/2019-ITM ikt. sz. levele rendelte el. 

A tervezés során be kell tartani az Útügyi Műszaki Leírás (UME) e-Út 03.07.21:2019, 
Mérnökségi telepekre vonatkozó előírásait, illetve a Megbízóval és az Üzemeltetővel 
történt egyeztetések során felmerült igényeket.  

A Mérnökségi Telep optimális helyét (a beavatkozási idők és távolságok vizsgálata 
alapján) Megbízó a tervezett M 49 gyorsforgalmi út II. (UVATERV) szakaszának 17+ 
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063 km szelvényénél, a Kocsord - Győrtelek elkerülő út csomópont környezetében 
adta meg.  
A munkaközi terv egyeztetése során kifejezésre jutott az a kívánság, hogy a 
Mérnökség ne kerüljön belvíz-, talajvíz-veszélyes helyre.  
 
Az M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti útfejlesztést, amelynek M3 
autópálya – Ököritófülpös része jelen projekt tárgyát képezi, a Magyarország rövid- 
és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 
központi költségvetési forrásból történő megvalósítását irányozza elő. 
A jelenlegi tervezési feladat – a Magyar Közút mérnökségi telephelyének kialakítása 
az M49 gyorsforgalmi út fejlesztésének a része, tehát fentiek alapján 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény tartalmazza az M49 gyorsforgalmi út nyomvonalát. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a megye Közgyűlésének 5/2020. 
(VI.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a megye területrendezési tervét, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti 
tervéről és térségi övezeteiről.  
A tervben szerepel az M49 számú gyorsforgalmi út. 

 
Az Ország Szerkezeti Terve az M49 gyorsforgalmi úttal 

 
Annak érdekében, hogy a tervezett mérnökségi telephely megépüljön, módosítani 
kell Kocsord község településrendezési terveit. 



_____________________________________________________________________ 

7 

1.2. Településrendezési tervekkel való összhang 
 

Kocsord Község rendelkezik hatályos településrendezési tervekkel a teljes 
közigazgatási területre vonatkozóan. 

2020-2021-ben az M49 gyorsforgalmi út beillesztése céljából az érintett területekre 
vonatkozó fedénytervek készültek a Településszerkezeti Terv és a Külterület 
Szabályozási Terv tervlapokra. 

 
1.3. Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

 Településszerkezeti terv 
 121/2005. (XII. 24.) számú határozat, Kocsord Község Településszerkezeti 

tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 Módosítás 

 98/2016.(VIII.9) Kt határozattal 
 49/2021.(IV.20.) határozattal (M49 beillesztése) 

 
 HÉSZ és Szabályozási terv 
 21/2005. (XII. 15.) számú rendelet, Kocsord Község Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról 
 Módosítás: 

 9/2016. (VIII.9.) önkormányzati rendelettel 
 8/2017. (IV.8.) önkormányzati rendelettel 
 9/2021.(IV.20.) önkormányzati rendelettel (M49 beillesztése)
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Kocsord Község Településszerkezeti Terve a tervezési terület jelölésével 

 

 

 

 

 

Kocsord Község Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi 
út, M3 autópálya Ököritófülpös közötti szakaszának beillesztésére 2020-2021 

Kocsord Község Településrendezési terveinek módosítása 
Magyar Közút mérnökségi telep kialakítására 2021 
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Kocsord Község Külterület Szabályozási Terve a tervezési terület jelölésével

Kocsord Község Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi 
út, M3 autópálya Ököritófülpös közötti szakaszának beillesztésére 2020-2021 

Kocsord Község Településrendezési terveinek módosítása 
Magyar Közút mérnökségi telep kialakítására 2021 
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Hatályos TSZT az M49 gyorsforgalmi út beillesztésével, az új tervezési terület jelölésével 
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1.4. Hatályos településfejlesztési döntés  
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1.5. Partnerségi egyeztetés dokumentumai 

 

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelete szerint 
bonyolítja le a településrendezési eljárásokhoz szükséges partnerségi egyeztetést. 

A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása 
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet alapján, munkaközi tájékoztató keretében - 
közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a www.kocsord.hu honlapon 
közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.  

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. 
rendelet szerint: 

2. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően 
a) a településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai 
tájékoztatást - tartani elektronikus úton is lehet, 
b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró 
szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést 
elektronikus úton is lefolytathatja, 
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is 
történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, 
videokonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag 
elektronikus úton. 

Fentiek alapján a tárgyalásos településrendezési eljáráshoz a partnerségi egyeztetést 
elektronikusan lefolytathatja, megjelentetve a település hirdetőtábláján és a település 
honlapján legalább két hétre történő kifüggesztésével. 

Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetéshez készült. 
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2. TERVEZETT VÁLTOZÁSOK 
 
A mérnökségi telep a helykijelölő tanulmány szerint a jelenlegi 49 sz. főút mellett 
épül meg a megépítendő körforgalmú csomópont közelében, hogy szükség esetén a 
kivonuló járművek gyorsan elérjék az általuk kezelt hálózatot. 
 
A legutóbb (2021. 04.) jóváhagyott településrendezési terv módosításakor még nem 
lehetett a mérnökségi telepet is beletenni a módosítási csomagba. 
 

 
A mérnökségi telephely elhelyezkedése a 49 sz. főút mellett 

 
A telephely mintegy 5 hektár területet vesz igénybe mezőgazdasági területen. Ez 
megfelel a fejlődő-kiépülő gyorsforgalmi úthálózat mellett épülő nagyságrendnek és 
biztosítja a térség úthálózatának karbantartását. 
 
A mérnökségi telep mellett külön telken megépül egy autópálya rendőrségi épület, 
akik a pálya forgalmának felügyeletét látják el és közös behajtóval kapcsolódnak a 49 
sz. úthoz. 
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Tervezett telep mellett lévő mezőgazdasági út továbbra is részt vesz a közlekedés 
lebonyolításában, mert a telep déli oldalán új utat kell kialakítani s visszamaradó 
földrészletek kiszolgálására és a telep második un. „havária” kijárata is a 
megerősített burkolattal ellátott földútra nyílik és onnan hajthat fel a főútra. 
 
Jelenleg készül az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció a telep környezetvédelmi 
engedélyezéséhez. 
 
A telep tervezett dolgozói létszáma 100 fő körüli, akiknek biztosítani kell parkolót a 
telepen belül és a 49 sz. úthoz kapcsolódó új közterületen.  
A 49 sz út melletti kerékpárút út tudja fogadni a dolgozók azon részét, akik 
kerékpárral járnak munkába. A meglévő kerékpárút fontos szerepet játszik a 
megközelítésben, mert feltételezhető, hogy a dolgozók jelentős számban a 
környékről toborozottak és onnan járnak dolgozni. 
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A tervezett mérnökségi telephely helyszínrajza 
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A hatályos településszerkezeti terv részlete a 
tervezett változások jelölésével 

A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 

Sor-
szám 

Meglévő terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Érintett 
terület (hrsz) 

Terület 
nagysága 
(ha) 

1. védelmi erdő terület (Ev) 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

0116/7 2,88

2. 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

gazdasági erdő terület (Eg) 0116/1-3 8,66

3. 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület (Gk) 

0116/8-22 7,86

4. 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

közúti közlekedési terület 
(Köu) 

0116/8-22 0,47

5. védelmi erdő terület (Ev) 
közúti közlekedési terület 
(Köu) 

0116/23 0,02

 

  

3. 

1. 

4. 

5. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 
3.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
 
A magasabb szintű területrendezési terveket tekintve Kocsord község 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 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) 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 Kocsord 
község is a hatálya alá tartozik. 

Az érintett terület országos terület-felhasználási kategóriái: 
 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági 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 Kocsord 
községre vonatkozóan a tervezési terület jelölésével 
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Az Ország Szerkezeti Terve térségi területfelhasználásának részlete a tervezési területre 

vonatkozóan (Forrás: MATrT) 
 

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

Kocsord Község Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi 
út, M3 autópálya Ököritófülpös közötti szakaszának beillesztésére 2020-2021 

Kocsord Község Településrendezési terveinek módosítása 
Magyar Közút mérnökségi telep kialakítására 2021 
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SzSzBMTrT Szerkezeti Tervének részlete a tervezési terület jelölésével  
(Forrás: SzSzBMTrT) 

 
  

Kocsord Község Településrendezési terveinek módosítása 
Magyar Közút mérnökségi telep kialakítására 2021 

Kocsord Község Településrendezési eszközeinek módosítása M49 gyorsforgalmi 
út, M3 autópálya Ököritófülpös közötti szakaszának beillesztésére 2020-2021 
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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; 
Kocsord község közigazgatási területét az Erdők övezete és az Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete is érinti. A tervezési területet az Erdők övezete érinti, az 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem 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; 

A tervezési területen a mezőgazdasági térség területe általános mezőgazdasági 
terület (Má), erdőterület (Ev - védelmi, Eg – gazdasági), közúti közlekedési terület 
(Köu), valamint beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
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 község egész 
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közigazgatási területét érinti. A mezőgazdasági térség területi mérlegének való 
megfelelés a település teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési 
eszközök felülvizsgálata során igazolható. 

Fentiek alapján 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.” 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell 
alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett 
rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak 
várható költsége miatt. 

A Magyar Közút mérnökségi telephelye elsősorban az M49 gyorsforgalmi út üzemben 
tartását, javítását, karbantartását és havária esetén a kárelhárítást és a folyamatos 
üzemet biztosítja, így alapvető közszolgáltatást teljesít. Elhelyezését, közúti 
kapcsolatait úgy kell megtervezni, hogy a lehető leggyorsabban érje azt a 
gyorsforgalmi út szakaszt, aminek a fenntartása feladata, ezért semmiképpen sem 
célszerű a forgalmi csomóponttól nagyobb távolságra elhelyezni. Ebből a 
szempontból a kocsordi telephely tervezett helye optimális körülményeket biztosít. 

 A község meglévő települési területe a tervezési területhez kapcsolódik, 
azonban a jeleleg beépített települési területet védőerdő sáv és gyümölcsös 
választja el az új beépítésre szánt területtől, a mérnökségi teleptől. Nem 
célszerű a község beépített területéhez csatlakoztatni a mérnökségi telepet, 
környezetvédelmi szempontból is hátrányosabb lenne, ha a tervezett 
létesítény közvetlenül a belterülethez csatlakozna. 

 A mérnökségi telep elhelyezése nem okozza más településekkel történő 
összenövést. A környező települések több kilométer távolságban vannak. 

 A környező települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő 
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül 
került, alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, 
amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 
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(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy 
különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a 
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt 
az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

Az új beépítésre szánt terület 7,86 ha, amelynek 5%-a 0,393 ha. A tervezési 
területen belül 8,66 ha erdőterület kijelölése történik meg, amelybe beletartozik az 
előírás szerinti 0,393 ha is, tehát az előírásnak a tervezett területfelhasználás-
módosítás a tervezési területen belül eleget tesz. 

 
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. 
Kocsord község 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.  

 
Magyarország OEM Borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölése 

 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 
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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) 
Kocsord községre vonatkozóan az alábbi adatszolgáltatás szerinti gyümölcs kataszter 
nyilvántartás található: 

ssz_x 
Helyrajzi 
szám 

Ter_ 
teljes 

Ter_ 
alkalmas 

Fajok 
Forrás_
év 

5917 0118 31 31 ALMA, SZILVA, MÁLNA 1981
5918 0120 34 34 ALMA, SZILVA, MÁLNA 1981
5919 0126 30 30 ALMA, SZILVA, MÁLNA 1981
5920 0128 36 36 ALMA, SZILVA, MÁLNA 1981
5926 0151 35 35 ALMA, SZILVA, MÁLNA 1981

5916 0116 33 33
ALMA, SZILVA, MÁLNA, PIROS RIBISZKE, 
FEKETE RIBISZKE, KÖSZMÉTE 

1981

5921 0128/29 4 4 ALMA 2002
5922 0135/9 9,77 9,77 DIÓ 2002
5924 0141/4 3,38 3,38 ALMA 2003
5925 0142/2 5,01 5,01 ALMA 2003
5929 0175/19 3,5 3,5 KÖRTE 2003
5930 0216/1 19,56 19,56 DIÓ 2002
5923 0139/5-17 23,12 22,51 MEGGY, SZILVA 2001
5927 0175/4 6,4 6,4 KÖRTE, SZILVA 2001
5914 020/31 5,35 1,89 ALMA, MEGGY 2000
5928 0175/5 5,23 5,23 KÖRTE, MEGGY, ALMA 2002
5915 052/10-12 5,12 5,12 ALMA, SZILVA, DIÓ 2002

 
Termőhelyi kataszter a NÉBIH által bejegyzett területekről (2014. március - 2020. 
november 23.) 
Kocsord községre vonatkozóan az alábbi adatszolgáltatás szerinti gyümölcs kataszter 
nyilvántartás található: 

ssz határozat 
iktatószáma hrsz 

földrészlet 
teljes 
területe 

földrészlet 
kataszterbe 
sorolt 
területe 

kataszteri 
besorolás 

fajok, 
amelyekre 
a besorolás 
vonatkozik 

2438 04.1/328-2/2017 020/25 9844 9844
II. osztályú, 
termesztésre 
alkalmas 

meggy 

2439 04.1/328-2/2017 020/63 187 187
II. osztályú, 
termesztésre 
alkalmas 

meggy 

2440 04.1/328-2/2017 020/65 731 731
II. osztályú, 
termesztésre 
alkalmas 

meggy 

2441 04.1/328-2/2017 020/67 733 733 II. osztályú, 
termesztésre 

meggy 
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alkalmas 

2442 04.1/328-2/2017 020/69 1098 1098
II. osztályú, 
termesztésre 
alkalmas 

meggy 

2443 04.1/328-2/2017 020/73 13203 13203
II. osztályú, 
termesztésre 
alkalmas 

meggy 

2444 04.1/328-2/2017 020/75 3500 3500
II. osztályú, 
termesztésre 
alkalmas 

meggy 

A jelenlegi településrendezési eljárásban lehatárolt tervezési terület a 0116 helyrajzi 
számú földrészleten érint gyümölcsös művelési ágú területet, amelyet a tervezett 
területfelhasználás-módosítások keretén belül védelmi erdőterületből mezőgazdasági 
területbe javasolt átminősíteni.  A gyümölcsös területén nem kerül sor új beépítésre 
szánt terület kijelölésére. 

 
https://www.google.com/maps/place/Kocsord 

meglévő gyümölcsös területe 
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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 

 

Kocsord közigazgatási területét az Ökológiai hálózat magterületének övezete, az 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti, az Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete nem érinti. A tervezési területet az Ökológiai hálózat egyik 
övezete sem érinti. 
 
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 
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A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Kocsord község közigazgatási 
területét nem érinti, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 
 
3/3. melléklet: Erdők övezete 

 

 

 

 

Az Erdők övezete érinti Kocsord község 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.  
 
Kocsord község Településszerkezeti Terve és az Országos Erdőállomány Adattár 
(OEA) Kocsord településre vonatkozóan nyilvántartott erdőrészleteinek összevetése 
alapján látható, hogy a tervezett módosítás, a lehatárolt tervezési területen érint az 
Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterületet.  
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Az Országos Erdőállomány Adattár részlete a változással érintett területről  

(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 
 

Kocsord község közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár (a 
továbbiakban: Adattár) 225,36 hektár erdővel borított és 1,19 hektár 
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet tart nyilván. Az 
erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: védelmi 4,71 
hektár, gazdasági 210,95 hektár és közjóléti 9,70 hektár. (Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály HB/15-ERD/13131-
4/2020 ügyiratszámú adatszolgáltatás alapján)  
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 Az Országos Erdőállomány Adattár részlete a változással érintett területről az érintett 

erdőrészlet elsődleges rendeltetésének jelölésével  
(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

 
A jelenlegi településrendezési eljárásban a tervezési területen az Országos 
Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterület található:  
Erdőtag/ 
részletjel 

össz. terület a 
tervezési területen 
belül (ha) 

érintett terület 
(ha) 

természetesség csereerdősítés 

41 A 8,77 - származék erdő -
Összesen 8,77 -  -

A tervezési területen belül – fenti táblázat alapján – 8,77 ha az adattárban 
nyilvántartott erdők területe. Ez a terület a tervezési területen belül teljes mértékben 
– 100 %-ban elsődleges rendeltetése alapján - gazdasági erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolt. 
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A tervezési területen az OEA szerint nyilvántartott erdőterület területe nem csökken, 
anak igénybevételére nem kerül sor. 
Ez a számított érték azonban nem tartalmazza a jelenlegi tervezési területen kívüli 
települési területen nem erdő területfelhasználási egységbe sorolt Adattár szerint 
nyilvántartott erdőterületek nagyságát, mivel 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 teljes körűen, mivel ennek teljesítéséhez szükséges kiinduló adatok a 
jelenlegi településrendezési eljárásban nem állnak rendelkezésre. 
 
Az előzőekben részletezettek alapján a tervezési területen tervezett 
területfelhasználás-változások nem ellentétesek a vonatkozó előírással, figyelembe 
véve, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításáról van 
szó.  
 
MATrT 30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani 
és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 
Kocsord község területén jelenleg nincs és a folyamatban lévő településrendezési 
eljárásban nem is tervezett külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység engedélyezése sem. 
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3/4. melléklet: Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete által érintett 
települések 

 

 

 

Kocsord község 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 

 

 

 

Kocsord község közigazgatási területe nem tartozik a Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete által érintett települések közé. 



 

32 

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 Kocsord község területét érinti, de a 
tervezési területet nem érinti. 
 

2. melléklet: Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 
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Az Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Kocsord község területét érinti, de a 
tervezési területet nem érinti. 
 
3. melléklet: Tájképvédelmi 
terület övezete 
 
 

 

Kocsord község közigazgatási területét a Tájképvédelmi terület övezete nem érinti, 
így a tervezési területet sem érinti az övezet. 
4. melléklet: Vízminőség-
védelmi terület övezete 

 

 

 

A Vízminőség-védelmi terület övezete Kocsord község közigazgatási területét nem 
érinti, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 



 

34 

5. melléklet: Nagyvízi meder 
övezete 

 

 

 

Kocsord község közigazgatási területét a Nagyvízi meder övezete érinti, de a 
tervezési területet nem érinti. 

6. melléklet: VTT-tározók 
övezete 

 

 

 

 

Kocsord község közigazgatási területét a VTT-tározók övezete érinti, de a tervezési 
területet nem érinti az övezet. 
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 Az országos övezetek a 

MATrT 19. § (1) bekezdés 

alapján  

Kocsord község 
közigazgatási 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

+ - 

2. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

+ - 

3. Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

- - 

4. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ - 

5. Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

+ - 

6. Erdők övezete + + 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

+ - 

8. Tájképvédelmi terület övezete - - 

9. Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

- - 

10. Vízminőség-védelmi terület 

övezete 

- - 

11. Nagyvízi meder övezete + - 

12. VTT-tározók övezete + - 

13. Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete  

- - 

 

Fentiek alapján a tervezési területet a területhasználat korlátozást előidéző térségi 
övezetek közül csak az Erdők övezete érinti. A tervezési területen tervezett terület-
felhasználás és övezeti/építési övezeti változások megvalósítása azonban nem 
ellentétes a MATrT és az MVM előírásaival. 
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3.2. 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 
Kocsord községre vonatkozóan 
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A tervezési terület térségi területfelhasználása: 
 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervében (SzSzBMTrT) alkalmazott 
országos és kiemelt térségi övezetek és a tervezési terület kapcsolata: 

 

 

  
Az Ökológiai hálózat magterületének övezete és az Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete érinti a település közigazgatási területét. Az Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete a közigazgatási területet nem érinti. A tervezési területet 
az ökológiai hálózat egyik övezet sem érinti. 
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Kocsord község területét a Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a Jó 
termőhelyi adottságú szántók övezete is érinti. A tervezési területet egyik övezet sem 
érinti. 
 

 

 

Kocsord község közigazgatási területét az Erdők övezete és az Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete is érinti. A tervezési területet az Erdők övezet érinti, de az 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezet nem érinti. 
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Kocsord község közigazgatási területét nem érinti a Tájképvédelmi terület övezete, 
így a tervezési területet sem érinti az övezet. 
 

 

 

Kocsord község nem tartozik a világörökségi várományos területek által érintett 
települések közé. 
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Kocsord község közigazgatási területét nem érinti a Vízminőség-védelmi terület 
övezete, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 

 

Kocsord község közigazgatási területét érinti a Nagyvízi meder övezete és a VTT-
tározók övezete is. A tervezési területet egyik övezet sem érinti. 
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Kocsord község nem tartozik a Honvédelmi és katonai célú területek által érintett 
települések közé. 

 
 

Kocsord község közigazgatási területét az Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem 
érinti, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 
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Kocsord község közigazgatási területét és a tervezési területet is (az adatszolgáltatás 
alapján) 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. 
A Magyar Közút mérnökségi telephely kialakítása során új beépítésre szánt terület 
kijelölésére kerül sor. Az M49 gyorsforgalmi út beillesztésére készült 
településrendezési terv módosításhoz kapott FETIVIZIG adatszolgáltatás alapján a 
tervezési területet érinti az 1999. évi maximális elöntéssel megjelölt terület, de az új 
beépítésre szánt gazdasági terület területét nem érinti.  
 
(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, 
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; 
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c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint 
szennyvízürítő nem létesíthető. 
Kocsord község nem a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó település, 
ezért az előírás a községre nézve irreleváns.  
 

 
FETIVIZIG adatszolgáltatás 2020 

  

TERVEZÉSI TERÜLET
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Kocsord község közigazgatási területét a Tanyás területek övezete nem érinti, így a 
tervezési területet sem érinti az övezet. 
 

 

 

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

 

 
Kocsord község a Térségi együttműködések övezete alapján térségi 
együttműködések szempontjából Nyírségi-Szatmár-Beregi városcsoport hatásterülete 
övezetébe tartozik. 
 
SzSzBMTrT 8. § (4) A Nyírségi–Szatmári–Beregi városcsoport hatásterületével 
érintett települések településfejlesztési koncepciójának kidolgozásakor figyelembe kell 
venni a járásközpontok településfejlesztési koncepciójának céljait és beavatkozásait. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban nem készül településfejlesztési koncepció. 
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Kocsord község közigazgatási területét nem érinti a határon átnyúló együttműködés 
övezete, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 
 

 

 

Kocsord község közigazgatási területét érinti a Gyümölcstermesztés térségi 
jelentőségű övezete, de a tervezési területet nem érinti az övezet. 
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Kocsord község közigazgatási területét a Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási 
és turisztikai övezet érinti, 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 az 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 gazdasági terület kijelölését megelőző vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem 
áll rendelkezésre más olyan meglévő major vagy gazdasági telephely, amely alkalmas 
a fejlesztés megvalósítására. 
(3) A természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő gyepterületek csak olyan 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
sorolhatók, melyek a gyepterületek fenntartását, kutatását és bemutatását 
szolgálják. 
A tervezési területen nem található természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő gyepterület. 
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(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, ex-
lege 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. 

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

M
el

lé
kl

et
 

sz
ám

a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Területrendezési Tervében 
alkalmazott országos és kiemelt 
térségi övezetek  

Kocsord 
község 

területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége

3.1. Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

+ - 

3.1. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

+ - 

3.1. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

- - 

3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

+ - 

3.2. Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

+ - 

3.3. Erdők övezete + + 
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3.3. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

+ - 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete  - - 

3.5. Világörökségi és világörökségi 
várományos terület  

- - 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete - - 

3.7. Nagyvízi meder övezete + - 

3.7. VTT –tározók övezete + - 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

- - 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon terület 
övezete 

- - 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

+ + 

3.11. Tanyás területek övezete  - - 

3.12. Térszervező városok és 
hagyományosan vidéki települések 
övezete  

+ + 

3.13. Térségi együttműködések övezete + - 

3.14. Határon átnyúló együttműködés 
övezete 

- - 

3.15. Gyümölcstermesztés térségi 
jelentőségű övezete 

+ - 

3.16. Felső-Tisza menti komplex 
tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

+ + 

3.16. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és 
turisztikai övezet  

- - 
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4. KÖZLEKEDÉS 
 

 
M49 nyomvonal – áttekintő tervlap  a mérnökségi telephely tervezési területének jelölésével 
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5. KÖZMŰVEK 

 

Megoldandó feladat a kezelők üzemmérnökségi telephelyének ellátása.  

A közművesítés megoldása a részletes, az üzemmérnökségi telephelyre vonatkozó 
engedélyezési és kiviteli tervek feladata. 

Energia közművek 
Elektromos kábelek 
Gázvezetékek 

Víziközművek 
Ivóvízvezetékek 
Szennyvízvezetékek 

Hírközlő kábelek 

Az üzemmérnökség telephelyét teljes közművel kell ellátni.  

 
https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep
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6. TÁJRENDEZÉS- ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
 

A tervezett területfelhasználás módosítással érintett terület természetvédelmi 
szempontból védettséggel rendelkező területet nem érint. 
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura2000) 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint a 
változással érintett telkek nem részei a Natura2000-es európai hálózatnak és az 
Ökológiai hálózat magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetének sem. 
 
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek 
természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 
társadalom számára jelentősége van. A tervezési terület egyedi tájértékeket nem 
érint. 
A MATrT Erdők övezete érinti a tervezési területet, de az erdők övezetének területét 
a tervezett területfelhasználás-változás nem érinti. 
 
A MATrT-ben meghatározott és az azt kiegészítő MvM rendeletben kijelölt 
Tájképvédelmi övezet a tervezési területet nem érinti. A megyei területrendezési 
tervben meghatározott Tájképvédelmi terület övezetét a nyomvonal szintén nem 
érinti. 

Az okszerű tájgazdálkodás, az adottságoknak megfelelő tájhasználat létrejötte már 
önmagában is jelentős mértékben kedvezőbbé teszi a tájképet és az egyes 
tájrészletek megjelenését, látványát. A településrendezési terv egyik feladata – a 
településképi rendeletet figyelembe véve és kiegészítve – rögzíteni a tájvédelem 
fontosságát, elveit és a szabályozással elősegíteni a tájképvédelem érvényre jutását. 

A tervezett új létesítmény tartós változást jelent a táj képében. A környező táj 
esztétikai értékének megőrzését és ezzel együtt a tervezett objektum  tájba 
illesztését segítik elő a tervezés során alkalmazott mérnöki, építészeti megoldások. 

Összességében elmondható, hogy a megvalósítást és üzembe helyezést követően az 
egyes környezeti elemek szempontjából a várható hatás elfogadható mértékű, nem 
jelentős. A szabályozásban foglaltak és az előírt javaslatok betartásával csak csekély 
negatív környezeti hatás várható. A településrendezési eszközök módosítása nem 
generál a környezeti elemekben visszafordíthatatlan negatív hatást.  
A településrendezési eszközök módosítása kis mértékben csökkentheti a térszerkezeti 
mintázat változatosságát.
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7. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató 
érték.  

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének – a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.  

A tervezett terület-felhasználás változások alapján végzett biológiai aktivitásérték 
számítás a 9/2007. (IV. 03.) ÖTM rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján 
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Meglévő  
terület-
felhasználás 

B
IA

 m
u

ta
tó
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Tervezett  
terület-
felhasználás 
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1. 2,88 védelmi erdő 
terület (Ev) 

9,0 25,920 általános 
mezőgazdasági 
terület (Má)

3,7 10,656 -15,264

2. 8,66 általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

3,7 32,042 gazdasági erdő 
terület (Eg) 

9,0 77,940 +45,898

3. 7,86 általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

3,7 29,082 kereskedelmi, 
szolgáltató 
gazdasági terület 
(Gk) 

0,4 3,144 -25,938

4. 0,47 általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

3,7 1,739 közúti 
közlekedési 
terület (Köu) 

0,6 0,282 -1,457

5. 0,02 védelmi erdő 
terület (Ev) 

9,0 0,180 közúti 
közlekedési 
terület (Köu) 

0,6 0,012 -0,168

 19,89  88,963   92,034 +3,071
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8. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 

A RODEN Mérnökiroda Kft. megbízásából az „M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – 
Ököritófülpös közötti szakaszra Kocsordi Mérnökségi Telep” címmel Előzetes 
Régészeti Dokumentációt készített a Várkapitányság Nonprofit Zrt.  

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti 
kutatások során, a tervezett beruházás által érintett területen nem, míg annak 200 
méter széles övezetében egy ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó 
adatot gyűjtöttek. 

Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti 
lelőhely: 

 
Név: Nyilv.t. 

szám: 
Típusa: Kora: A lh.-en végzett tevékenység Érintettsége 

éve típusa vezetője 

Kocsord – 
Nyilas-

dűlő 
38164 felszíni 

telepnyom 
Római 

kor 

1998 Terepbejárás 
Istvánovits 

Eszter, Kurucz 
Katalin 

Puffer 
zónában 2015 Adatgyűjtés Magyar Csaba 

2015 Adatgyűjtés Kiss Csaba 

 

A régészeti lelőhelyekre és műemlékekre vonatkozó adatszolgáltatás alapján a 
tervezési területen belül nem található nyilvántartott régészeti lelőhely és műemléki 
védelem alatt álló épület/építmény. 

Kocsord község külterületén az örökségvédelmi adatszolgáltatás szerint nincs 
nyilvántartott műemlék. A tervezett mérnökségi telephely kialakítása Kocsord község 
közigazgatási területén műemlékvédelmi érdekeket nem sért. 
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(Forrás: örökségvédelmi adatszolgáltatás 2020- részlet) 
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 (Forrás: örökségvédelmi adatszolgáltatás 2020- részlet) 
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Kocsord érintettsége 1. (ERD 2019 tervlapja)  

TERVEZÉSI TERÜLET 
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Kocsord érintettsége 3. (ERD 2019 tervlapja) 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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9. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
9.1. Településszerkezeti Terv 
 

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2021. (… …) önkormányzati határozata 

Településszerkezeti Tervének módosításáról 
 

Kocsord Község 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: 

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a 121/2005. (XII. 24.) Kt. határozattal elfogadott Kocsord Község módosított 

Településszerkezeti Tervét – a Magyar Közút mérnökségi telephely kialakítása 
céllal – az 1-4. számú melléklet szerint módosítja; 

2. Kocsord Község módosított Településszerkezeti Tervét e határozat 1. 
mellékletében lehatárolt tervezési területre vonatkozóan elfogadja és 
megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a TSZT-
M49/2021-2 rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) lép; 

3. a területfelhasználás-változásokat a 2. melléklet alapján állapítja meg; 
4. a területi mérleget a 3. melléklet szerint fogadja el; 
5. a terület biológiai aktivitásérték számítása alapján továbbvihető +3,071 értéket 

tudomásul veszi; 
6. úgy dönt, hogy a hatályos Településszerkezeti terv leírása e határozat 5. 

mellékletével, a “Magasabb szintű területrendezési terveknek való megfelelés az 
M49 gyorsforgalmi út beillesztésével érintett területekre vonatkozóan” című 6. 
fejezettel kiegészítésre kerül. 

7. úgy dönt továbbá, hogy a településfejlesztési, településrendezési 
tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított 
Településszerkezeti Terv módosításban (1. melléklet) foglaltak az elfogadását 
követő napon lépnek hatályba. 

 

Kocsord, 2021. ….…….. 

 

………………………… 
jegyző 

……………………… 
polgármester 
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Határozat 1. melléklete 

 

TSZT-M49/2021-2 jelű Településszerkezeti Terv tervlap M=1:10000 
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Határozat 2. melléklete 

 

Tervezett területfelhasználás-változások  

 

Sor-
szám 

Meglévő terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Érintett 
terület (hrsz) 

Terület 
nagysága 
(ha) 

1. védelmi erdő terület (Ev) 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

0116/7 2,88

2. 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

gazdasági erdő terület (Eg) 0116/1-3 8,66

3. 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület (Gk) 

0116/8-22 7,86

4. 
általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

közúti közlekedési terület 
(Köu) 

0116/8-22 0,47

5. védelmi erdő terület (Ev) 
közúti közlekedési terület 
(Köu) 

0116/23 0,02
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Határozat 3. melléklete 

 
Területi mérleg változásai a Magyar Közút mérnökségi telephely 
kialakításával érintett területekre vonatkozóan  
 

 

Tervezési terület 44,8796 

Terület-felhasználási 
egység 

Területnagyság 
jelenleg (ha) 

Területnagyság 
tervben 
javasolt (ha) 

Változás 
(ha) 

Beépítésre szánt területek - 7,8600 +7,8600

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

- 7,8600 +7,8600

Beépítésre nem szánt 
területek 

44,8796 37,0196 -7,8600

Általános mezőgazdasági 
terület 

36,0695 21,9595 -14,1100

Gazdasági erdőterület 1,9378 10,5978 +8,6600

Védelmi erdőterület 3,2904 0,3904 -2,9000

Vízgazdálkodási terület 0,9776 0,9776 -

Közúti közlekedési terület 2,6043 3,0943 +0,4900
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Határozat 4. melléklete 

 
Magasabb szintű területrendezési terveknek való megfelelés a Magyar 
Közút mérnökségi telephely kialakításával érintett területekre 
vonatkozóan  
 

Az érintett terület térségi terület-felhasználási kategóriái: 
 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 

 
Az érintett tervezési terület és közvetlen környezete térségi terület-felhasználásának 
lehatárolása az Ország Szerkezeti Tervén és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Szerkezeti Tervén a tervezési területre vonatkozóan összhangban van egymással. 
 
Kocsord község - a Magyar Közút mérnökségi telephely kialakításával - érintett 
területein 

 új beépítésre szánt terület kijelölése történik 
 A Magyar Közút mérnökségi telephelye elsősorban az M49 gyorsforgalmi 

út üzemben tartását, javítását, karbantartását és havária esetén a 
kárelhárítást és a folyamatos üzemet biztosítja, így alapvető 
közszolgáltatást teljesít. Elhelyezését, közúti kapcsolatait úgy kell 
megtervezni, hogy a lehető leggyorsabban érje azt a gyorsforgalmi út 
szakaszt, aminek a fenntartása feladata, ezért semmiképpen sem célszerű 
a forgalmi csomóponttól nagyobb távolságra elhelyezni. Ebből a 
szempontból a kocsordi telephely tervezett helye optimális körülményeket 
biztosít. 

 A község meglévő települési területe a tervezési területhez kapcsolódik, 
azonban a jeleleg beépített települési területet védőerdő sáv és 
gyümölcsös választja el az új beépítésre szánt területettől, a mérnökségi 
teleptől. Nem célszerű a község beépített területéhez csatlakoztatni a 
mérnökségi telepet, környezetvédelmi szempontból is hátrányosabb lenne, 
ha a tervezett létesítény közvetlenül a belterülethez csatlakozna. 

 A mérnökségi telep elhelyezése nem okozza más településekkel történő 
összenövést. A környező települések több kilométer távolságban vannak. 

 A környező települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő 
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton 
kívül került, alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő 
terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

 szőlőtermőhelyi kataszter I-II. osztályú terület nem került lehatárolásra, 
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 nem tervezett új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység engedélyezése. 

Kocsord község – a Magyar Közút mérnökségi telephely kialakításával - érintett 
területei 

 a borvidéki települések és a kataszteri területek lehatárolása szerint 
rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján nem tartoznak a borvidéki 
települések közé,  

 nem érintenek a nyilvántartásban szereplő, az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó nyilvántartott földrészleteket,  

 az Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterületeket érint 
 az Ökológiai hálózat magterületének övezetét, az Ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezetét és az Ökológiai hálózat pufferterületének övezetét nem 
érinti. 

A tervezési területet a területhasználat korlátozást előidéző térségi övezetek részben 
érintik, de a tervezési területen tervezett terület-felhasználás és övezeti változások 
megvalósítása azonban nem ellentétes a MATrT előírásaival. 

 

M
el

lé
kl

et
 

sz
ám

a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Területrendezési Tervében 
alkalmazott országos és kiemelt 
térségi övezetek  

Kocsord 
község 

területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége

3.1. Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

+ - 

3.1. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

+ - 

3.1. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

- - 

3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

+ - 

3.2. Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

+ - 

3.3. Erdők övezete + + 

3.3. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

+ - 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete  - - 

3.5. Világörökségi és világörökségi 
várományos terület  

- - 
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3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete - - 

3.7. Nagyvízi meder övezete + - 

3.7. VTT –tározók övezete + - 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

- - 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon terület 
övezete 

- - 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

+ + 

3.11. Tanyás területek övezete  - - 

3.12. Térszervező városok és 
hagyományosan vidéki települések 
övezete  

+ + 

3.13. Térségi együttműködések övezete + - 

3.14. Határon átnyúló együttműködés 
övezete 

- - 

3.15. Gyümölcstermesztés térségi 
jelentőségű övezete 

+ - 

3.16. Felső-Tisza menti komplex 
tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

+ + 

3.16. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és 
turisztikai övezet  

- - 
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9.2. Helyi Építési Szabályzat  

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2021. (… …) önkormányzati rendelete 

Kocsord Község helyi építési szabályzatáról szóló 21/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kocsord Község 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. rendeletben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, érintett területi és 
települési önkormányzatok, valamint Kocsord Község Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2019. (XII. 

2.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Kocsord Község közigazgatási területére vonatkozó 21/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) megállapított Kocsord Község 
S-1 rajzszámú Külterület Szabályozási Terve e rendelet 1. mellékletében, az S-1/M49-
2021.2 jelű Külterület Szabályozási Terv módosítás fedvényterven lehatárolt tervezési 
területen belül a tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 

2. § A Rendelet 3. melléklete a rendelet 2. melléklete szerint új Gk-3 építési övezet 
beépítési paramétereivel kiegészül.  

3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 
 
 
                    ………………….. 
                         jegyző 

 
 
 
                        ……………………. 
                         polgármester 

 
Záradék 
Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2021. … 
napján tartott ülésén alkotta, 2021. …napján kihirdetésre került.  
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A rendelet 1. melléklete 

 

1. melléklet a …/2021. (…...) önkormányzati rendelethez  

S-1/M49-2021.2 Külterület Szabályozási Terv – fedvényterv 

 

 

A rendelet 2. melléklete 

3. melléklet a 21/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez  

 A. B. C. D. E. F. G. H. 
1. 

Sajátos 
használat 

szerinti terület 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható építési telek Megengedett 
max. 

építmény 
magasság 

(m) 

2. 
Legkisebb 

telek 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 

(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legnagyobb 
beépítettség 

(%) 

3. 

Kereskedelmi 
szolgáltató 

Gk-1 Szabadon 
álló 

1500 - 20 40 4,5-8,0* 

4. Gk-2 Szabadon 
álló 

10000 - 20 40 4,5-10,5* 

5. Gk-3 Szabadon 
álló 

10000 - 20 40 15,0* 

 

 


