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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

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

szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

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

Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 

 

 
Forrás: Kocsord Község Önkormányzat 
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1.3. Helyszín a környezet és a fejlesztés bemutatása 
 
1. Beavatkozási pont 
Kocsord belterület, a Hunyadi János utca – Mogyorós utca – vasút vonal – belterületi határ 
által közrezárt telektömb. A telektömbben helyezkedik el a „Kraszna Vigadó” étterem épület 
állománya. A területen jelentős fejlesztések indultak meg. A korábbi 495/1 hrsz mellé a 
tulajdonos megvásárolta a 494 és 493 hrsz-ú ingatlanokat is. Ezeken jelenleg is folyik 
szálláshely szolgáltató és rendezvény központ fejlesztés I. üteme. Ezt követően további, főként 
szálláshely kapacitás bővítés tervezett.  
Ezen fejlesztések területének biztosításához szükséges a telekmélységhez rendelet beépítés 
korlátozásának felülvizsgálata, továbbá az építménymagasság és a beépítési százalék normatív 
értékének ésszerű határok közötti növelése. A rendeltetés ilyen mértékű bővítésével az építési 
övezet is átsorolásra kerül falusias lakó építési övezetből kisvárosias lakó építési övezetbe. A 
szabályozott „Lk” övezetek előírásai (O-40-7,5-800) elégségesek és megfelelőek lennének.  
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Lf Falusias lakó terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

1000 1000 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

25 25% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,5 4,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Lk Kisvárosias lakó terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

500 500 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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2. Beavatkozási pont 
Kocsord belterület, Szegfű utca – Ady Endre utca – 445 hrsz-ú út – Holt-Kraszna által közrezárt 
telektömb. 
A 441 hrsz-ú ingatlant – fel nem használt temető bővítési terület – a Szegfű utcáról kiinduló 
telkek tulajdonosai meg kívánják vásárolni az Önkormányzattól és a meglévő ingatlanjaikkal 
összevonni (a temető a 045/2 hrsz-en bővül tovább). Ezért szükséges a 441 hrsz „Lke” építési 
övezetbe történő átsorolása. 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

K-t Temető terület 

Sz szabadon álló beépítési mód 

K kialakult telekméret  

5 5% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,0 4,0 m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Lke Kertvárosias lakó terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

800 800 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

25 25% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,5-7,5 4,5-7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

 
  



Kocsord Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

 9 

  

 
3. Beavatkozási pont 
 
Kocsord belterület, a Vörösmarty Mihály utca – Jókai mór utca – Szent István utca által 
közrezárt telektömb. 
 
Az Önkormányzat a 253/1 hrsz-ú ingatlanon kialakított „Iskola-tó” területét bérbe adta a 
szomszédos 257 hrsz-ú ingatlant birtokló tulajdonosok részére. A 257 hrsz-on tervezett 
turisztikai szállás fejlesztés, rendezvény lebonyolítás, sporthorgászat, …stb. 
 
A 256 és a 447/4 hrsz út között tervezett út területe nem kerül kialakításra, így a 257 hrsz a 
szomszédos építési övezetekkel összevonható. (javasolt a 253/3 hrsz-ról kiinduló és a 447/4 
hrsz-ig érő tervezett út teljes elhagyása, mivel ez jelenleg teljes szélességében csatorna). 
 
Az érintett ingatlanok – a tavat magába foglaló ingatlannal egyetemben – külön önálló, 
különleges beépítésre szánt turisztikai területté kerül átminősítésre. 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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Az Iskola-tó 1966-ban 

 
Forrás: fentrol.hu 

Az Iskola-tó 2018-ban 

 
Forrás: GoogleEarth 
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Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Vt Településközponti vegyes terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

800 800 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,5-7,5 4,5-7,5 m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

Z-kp Közpark övezete 

V Vízgazdálkodási terület övezete 

 II. rendű közlekedési terület 

 Gyalogút 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

K-tu Különleges turisztikai terület 

Sz szabadon álló beépítési mód 

500 500 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5 m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

 II. rendű közlekedési terület 

 Gyalogút 
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4. Beavatkozási pont 
 
Kocsord külterület, a Szegfű utca – Széchenyi István utca - Dankó Pista utca – Holt Kraszna által 
közrezárt telektömb. 
Az érintett területen belül, a 048/3, 048/5, 048/8 és 048/10 hrsz-ek igénybevételével tervezett 
gazdasági terület (Gk-1 jelű építési övezet) kialakítása visszavonásra kerül, az övezet a 
tényleges használat szerinti övezetbe kerül visszasorolásra (mezőgazdasági általános övezet). 
A Széchenyi István utca terület előtti szakaszának 12,0 méterre történő szélesítése szintén 
visszavonásra kerül, mivel a terület rendeltetése már nem igényli a tervezett 
keresztmetszetet. 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 

 

Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Gk-1 Kereskedelmi szolgáltató terület 

Sz szabadon álló beépítési mód 

1500 1500 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,5-8,0 4,5-8,0 m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

 magánút 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Má mezőgazdasági általános terület 
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2. Beavatkozási pont ismertetése  

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord belterület, a 
Hunyadi János utca – 
Mogyorós utca – 
vasút vonal – 
belterületi határ által 
közrezárt telektömb 

A Kraszna Vigadó 
fejlesztésének támogatása, 
településrendezési 
eszközökbe történő 
beépítése, építési övezet 
átsorolásával. 

- beépített terület - falusias lakóterület (Lf) 2,16 5,18 - Kisvárosias lakóterület (Lk)  
 

2,16 2,59 - 
 

 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A vendéglátás/turizmus szegmensének bővítésével a megélhetést biztosító erő helyben növekszik. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord belterület, 
Szegfű utca – Ady 
Endre utca – 445 hrsz-
ú út – Holt-Kraszna 
által közrezárt 
telektömb 

Temető fel nem használt 
területének falusias 
lakóterületté való 
átminősítése, a meglévő 
telkekkel való összevonás 
biztosítása. 

- beépített terület - különleges beépítésre 
szánt temető területe (K-t) 

0,95 2,85 - kertvárosias lakóterület (Lke)  
 

0,95 2,57 A temető és a lakóterület 
közötti átmenetre 
fásított zöldfelületi sáv 
került feltüntetésre a 
szabályozáson.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  
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3. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord belterület, a 
Vörösmarty Mihály 
utca – Jókai mór utca 
– Szent István utca 
által közrezárt 
telektömb 

Turisztikai, rekreációs célú 
fejlesztés támogatása, 
építési övezeti átsorolással, 
közterület / magánterület 
rendezésével. 

- beépítettlen terület - közpark területe (Z-kp) 
- vízgazdálkodási terület (V) 
- településközpont vegyes 
terület (Vt) 
 

0,88 
2,02 
0,40 

5,28 
12,12 
0,20 

- különleges turisztikai terület (K-tu)  
 

3,30 4,95 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A vendéglátás/turizmus szegmensének bővítésével a megélhetést biztosító erő helyben növekszik. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  
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4. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord külterület, a 
Szegfű utca – 
Széchenyi István utca 
- Dankó Pista utca – 
Holt Kraszna által 
közrezárt telektömb. 

Tervezett gazdasági terület 
kialakítása visszavonásra 
kerül, a tényleges használat 
szerinti mezőgazdasági 
övezet kerül rögzítésre. 

- legelő (L2, L3) -  kereskedelmi szolgáltató 
terület építési övezete (Gk-
1) 

6,98 2,79 - általános mezőgazdasági terület övezete (Ma)  
 

6,98 25,83 - 
 

 
 

  

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld igénybevételével újra tervezett. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  
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3. Településszerkezeti módosítások 

 
3.1. Településszerkezeti terv leírásának határozata 
 

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………/2020 (………..) ökt. határozata 

 
Kocsord Község módosított Településszerkezeti tervének és a település szerkezeti terv 

leírás módosításának jóváhagyásáról 
 
A Képviselő-testület 
 

 
1. A község közigazgatási területére az URBAN Linea Kft. által T-01/2020. munkaszámon 

készített T-1m rajzszámú módosított településszerkezeti tervet megtárgyalta és a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A 121/2005 (XII. 24.) számú határozattal elfogadott, Kocsord Község 

Településszerkezeti terve és a szerkezeti terv leírása kiegészül az 1/A ponttal: 
„Településszerkezeti tervlap megállapítása a T-01/2020 munkaszámú, T-1m jelű 
településszerkezeti tervet az 1. melléklet tartalmazza.” 

 
3. A 121/2005 (XII. 24.) számú határozattal elfogadott, Kocsord Község 

Településszerkezeti terve és a szerkezeti terv leírás 2. pont „Beépítésre szánt területek” 
szakasza kiegészül az alábbiakkal: 
„- különleges turisztikai terület (jele (K-tu))” 

 
 
 ……………………….           ……………………… 
              polgármester                jegyző 
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1. melléklet 
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4. Alátámasztó munkarész 

 

1. Tájrendezési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

2. 
Környezetalakítási 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

3. Közlekedési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

4. Közművek 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

5. Hírközlési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

6. MTrT 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan a munkarész 
kidolgozásra került. 

7. Biológiai aktivitási érték 
A módosítás keretén belül létrejövő övezeti, terület-felhasználási 
változásra vonatkozó aktivitás érték számítás kidolgozásra került. 

 

4.1. Településképi rendelettel összefüggő, a szabályozás kialakítására vonatkozó 
észrevételek 

 
A tervezett módosítások – területi elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján – érdemben nem 
befolyásolják a település kép kialakult jellegét. A Kocsord község önkormányzata képviselő-
testületének 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott településképi 
előírások össze egyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó szerkezeti 
elemekhez. 
Az esetlegesen felmerülő településképet befolyásoló szabályozási irányelvekre adott rendeleti 
válaszokat a hatályos rendelkezés már tartalmazza, azokon változtatni nem szükséges. 
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4.2 Új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó nyilatkozat 
(3. beavatkozási pont esetén) 

2018. évi CXXXIX törvény Igazolás/megfelelés 
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, 

az új beépítésre szánt terület csatlakozik meglévő 
települési területhez, azon belül helyezkedik el. 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 

az új beépítésre szánt terület nem okozza a szomszéd 
településsel – Mátészalka, Nyírcsaholy – beépítésre szánt 
területeinek összenövését (belterületi módosítás) 

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 az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület. 

a település közigazgatási területén belül a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő, már beépítésre szánt, 
beépítetlen terület közvetlenül az érintett terület mellett 
található, annak minimális bővítménye, a megszűnő 
tervezett, de meg nem valósult közterületi 
fejlesztésekből. 

(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. 

az új beépítésre szánt terület csatlakozik a részben 
módosuló rendeltetésű területhez, különleges 
beépítésre szánt turisztikai terület a közigazgatási 
területen belül máshol nem található. 

(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. 

A területnövekmény cca. 1000 m2, az erre számított 
minimum zöldterület alkalmatlan a funkciójának 
betöltésére, így kijelölése nem releváns.   

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 módosítással érintett terület nem esik a borszőlő 
termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeibe. 

(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 módosítással érintett terület nem esik az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszter I-II. osztályú területeibe. 
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5. Szabályozási módosítások 
 

5.1. Helyi Építési Szabályzat változó bekezdései 
 

1. §. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 21/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 1. §. (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

1.§ 
A rendelet hatálya 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, 
felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv, Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a 
továbbiakban Étv) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítása, valamint az e 
törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 
előírásai, valamint a T-1/2012. T-1/2020 törzsszámú S-1 S-1m jelű és a T-07/2016 T-1/2020 
törzsszámú S-2 S-2m jelű településrendezési terv szabályozási tervei és jelen Helyi Építési 
Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.  

 
2. §. A Rendelet kiegészül az 5/B.§ előírásaival: 

5/B.§ 
Kisvárosias lakóterület 

(1) A kisvárosias lakóterület (építési övezeti jele: Lk) sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, legfeljebb 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó, 
elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

a) A kisvárosias lakóterület építési helyein belül elhelyezhető építmények: 
aa) lakó, 
ab) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
ac) oktatási, egészségügyi, szociális, 
ad) sport, 
ae) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari 
építmény, 
af) szálláshely szolgáltató. 

(2) Az építési övezetek paramétereit a 2/A. melléklet tartalmazza. 
(3) Kisvárosias lakóterületen rendeltetési egységenként legalább 50 m2 telekhányadot kell 

biztosítani, de max. 18 rendeltetési egység lehet.” 
 
3. §. A Rendelet kiegészül a 8/B.§ előírásaival: 

„8/B.§ 
Különleges beépítésre szánt turisztikai terület 

 (1) Különleges turisztikai terület építési övezete (építési övezeti jele: K-tu): 
a) Az építési övezetben az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenő, sport, 
kereskedelmi, bemutató, vendéglátó és szolgáltató, szálláshely szolgáltató épületek 
valamint a tevékenységet szorosan kiszolgáló rendeltetések helyezhetőek el. 
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b) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési 
százalékot meg nem haladó mértékben építhető. 
c) Az építési övezet sajátos használatának megfelelő építési övezeti előírásait az 5. 
melléklet tartalmazza.” 

 

4.§ A Rendelet ezen rendelet 1. mellékletével egészül ki: 
2/A. melléklet a 21/2005 (XIII. 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. 
építménymagas-ság 

(m) 2. 

Leg- 
kisebb 
telek 

terület 
(m2) 

Leg-
kisebb 

szélesség 
(m) 

Leg-
kisebb 
zöld-

felület (%) 

Legna- 
gyobb 

beépített- 
ség (%) 

3. 
Kisváro-
sias lakó 

Lk 
Oldalhatáron 

álló 
500 - 30 40 7,5 

 
5.§ A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép 

5. melléklet a 21/2005 (XIII. 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. 

építménymaga
s-ság (m) 

2. 

Leg- 
kisebb 
telek 

terület 
(m2) 

Leg-
kisebb 

szélesség 
(m) 

Leg-kisebb 
zöld-

felület (%) 

Legna- 
gyobb 

beépített- 
ség (%) 

3. 
Különleges 

temető  
K-t Szabadon álló K 16 40 5 4,0 

4. 
Különleges 

sport 
K-sp Szabadon álló 20000 16 40 25 4,5-12,5* 

5. 
Különleges 
szennyvíz 

tisztító  
K-sz Szabadon álló 4000 16 40 25 4,5-8,0 

6. 
Különleges 

idegen 
forgalmi  

K-i Szabadon álló 5000 - 40 30 4,5-10,5 

7. 
Különleges 
kegyeleti 

park 
K-kep Szabadon álló K 16 40 5 4,0 

8. 
Különleges 
turisztikai 

terület 
K-tu Szabadon álló 500 - 40 20 7,5 

„K”= kialakult telekterület 
„*” : A rendeltetés és a technológia által megkívánt építmény lehet legfeljebb 12,5 m, egyébként 4,5 m. 
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5.2. Helyi Építési Szabályzat módosító rendelet tervezete 

 

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

…../2020 (……..) önkormányzati rendelet 
 

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

 

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott településrendezési 
feladatkörében eljáró  
 
Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A3. pontjában 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 
9. melléklet táblázatának A4. pontjában 

Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában 

Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjában 

Területi vízügyi hatóság a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában 

Országos vízügyi főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A8. pontjában 

Területi vízügyi igazgatási szervnek a 9. melléklet táblázatának A9. pontjában 

Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában 

Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A11. pontjában 

Budapesti Fővárosi Kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A12. pontjában 

Közlekedésért felelős miniszternek a 9. melléklet táblázatának A13. pontjában 

Légiközlekedési hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A14. a) pontjában 

Katonai légügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A 14. b) pontjában 

Közlekedési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15. 
pontjában 

Kulturális örökség védelméért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A16. pontjában 

Örökségvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A17. pontjában 

Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A18. 
pontjában 

Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala a 9. melléklet 
táblázatának A19. pontjában 
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Honvédelemért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában 

Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában 

Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A22. 
pontjában 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23. pontjában 

Országos Atomenergia Hivatal a 9. melléklet táblázatának A24. pontjában 

Budapesti Főváros Kormányhivatala a 9. melléklet táblázatának A25. pontjában biztosított 
jogkörben 

 
valamint  Kocsord Község Önkormányzat Képviselő Testületének …………… számú rendeletében 
rögzített partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

I. Módosító rendelkezések 
 
1. §. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 21/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 1. §. (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„1.§ (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 

épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, 
felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv, Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a 
továbbiakban Étv) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítása, valamint az e 
törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 
előírásai, valamint a T-1/2020 törzsszámú S-1m jelű és a T-1/2020 törzsszámú S-2m jelű 
településrendezési terv szabályozási tervei és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes 
figyelembe vételével szabad.” 

 
2. §. A Rendelet kiegészül az 5/B.§ előírásaival: 

„5/B.§ 
Kisvárosias lakóterület 

(1) A kisvárosias lakóterület (építési övezeti jele: Lk) sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, legfeljebb 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó, 
elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

a) A kisvárosias lakóterület építési helyein belül elhelyezhető építmények: 
aa) lakó, 
ab) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
ac) oktatási, egészségügyi, szociális, 
ad) sport, 
ae) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari 
építmény, 
af) szálláshely szolgáltató. 

(2) Az építési övezetek paramétereit a 2/A. melléklet tartalmazza. 
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(3) Kisvárosias lakóterületen rendeltetési egységenként legalább 50 m2 telekhányadot kell 
biztosítani, de max. 18 rendeltetési egység lehet.” 

 
3. §. A Rendelet kiegészül a 8/B.§ előírásaival: 

„8/B.§ 
Különleges beépítésre szánt turisztikai terület 

 (1) Különleges turisztikai terület építési övezete (építési övezeti jele: K-tu): 
a) Az építési övezetben az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenő, sport, 
kereskedelmi, bemutató, vendéglátó és szolgáltató, szálláshely szolgáltató épületek 
valamint a tevékenységet szorosan kiszolgáló rendeltetések helyezhetőek el. 
b) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési 
százalékot meg nem haladó mértékben építhető. 
c) Az építési övezet sajátos használatának megfelelő építési övezeti előírásait az 5. 
melléklet tartalmazza.” 

 
 
4.§ A Rendelet ezen rendelet 1. mellékletével egészül ki: 
 
5.§ A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép 
 
 

II. Záró rendelkezések 
 
6.§ A rendelet az elfogadást követően lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

P.H. 
 

………………………………    …………………………… 
         polgármester     jegyző 

 
 
 
 
Záradék: a rendeletet kihirdettem: 
 
Kocsord, 2020. …… hó …... napján. 
 

…………………………… 
jegyző 
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1. melléklet: 
2/A. melléklet a 21/2005 (XIII. 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. 
építménymagas-ság 

(m) 2. 

Leg- 
kisebb 
telek 

terület 
(m2) 

Leg-
kisebb 

szélesség 
(m) 

Leg-
kisebb 
zöld-

felület (%) 

Legna- 
gyobb 

beépített- 
ség (%) 

3. 
Kisváro-
sias lakó 

Lk 
Oldalhatáron 

álló 
800 - 30 40 7,5 

 
2. melléklet: 

5. melléklet a 21/2005 (XIII. 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. 

építménymaga
s-ság (m) 

2. 

Leg- 
kisebb 
telek 

terület 
(m2) 

Leg-
kisebb 

szélesség 
(m) 

Leg-kisebb 
zöld-

felület (%) 

Legna- 
gyobb 

beépített- 
ség (%) 

3. 
Különleges 

temető  
K-t Szabadon álló K 16 40 5 4,0 

4. 
Különleges 

sport 
K-sp Szabadon álló 20000 16 40 25 4,5-12,5* 

5. 
Különleges 
szennyvíz 

tisztító  
K-sz Szabadon álló 4000 16 40 25 4,5-8,0 

6. 
Különleges 

idegen 
forgalmi  

K-i Szabadon álló 5000 - 40 30 4,5-10,5 

7. 
Különleges 
kegyeleti 

park 
K-kep Szabadon álló K 16 40 5 4,0 

8. 
Különleges 
turisztikai 

terület 
K-tu Szabadon álló 500 - 40 20 7,5 

„K”= kialakult telekterület 
„*” : A rendeltetés és a technológia által megkívánt építmény lehet legfeljebb 12,5 m, egyébként 4,5 m. 
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Melléklet 
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6. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos 
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására 

6.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat 

 

A 218/2009 (X. 06.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a 

térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba 

beépítésre kerültek. 

Kelt.: Nyíregyháza, 2020 április. hó 10. nap 

 

 

 

    ……………………….. 
                 Labbancz András 
                          okl. településmérnök 
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6.2. Övezeti lehatárolás 

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,  
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok: 

o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT), 
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv), 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
o megyei területrendezési tervről szóló 19/2011.(XII.1.) sz. megyei önkormányzati rendelet 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

Övezeti érintettség MTrT szerinti 
tervezési 
területen 

Hatályos terv  
szerinti tervezési 

területen 

Módosítás után  
a terület nagysága 

Változás mértéke 

Közigazgatási 
területen 

Tervezési 
területen ha ha % ha % ha % 

1. Erdőgazdálkodási térség érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

2. Mezőgazdasági térség érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

3. Sajátos területfelhasználású térség nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

4. Vízgazdálkodási térség érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

5. Települési térség érinti érinti - - - - - - -  

6. 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 

érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

7. Ökológiai hálózat magterületének övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

11. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

12. Erdők övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

14. Tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

15. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete  nem érinti nem érinti - - - - - - - 

16. Vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

17. Nagy vízi meder övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

18. VTT-tározók övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

21. Rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

22. Tanyás területek övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

24. Térségi együttműködések övezete (Nyírségi-Szatmári-Beregi városcsoport) érinti érinti 0 0 0 0 0 0 0 

25. Határon átnyúló együttműködés övezete nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete érinti érinti 0 0 0 0 0 0 0 

27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet érinti érinti 0 0 0 0 0 0 0 

28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet nem érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség (2018) 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

d) a települési térség területén bármely települési terület-felhasználási egység kijelölhető; 

 

a lehetőség kihasználása: 
 
 

A városias települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe kerület 
besorolásra: 

- Településközpont vegyes terület 
- Kisvárosias lakóterület 
- Kertvárosias lakóterület 
- Falusias lakóterület 
- Különleges terület 
- Ipari gazdasági terület 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 
 

24. Térségi együttműködések övezete (Nyírségi-Szatmári-Beregi városcsoport hatásterülete) 

követelmény: A településrendezési eszközökre vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere. 

 

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete 

követelmény: A településrendezési eszközökre vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere. 
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27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (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 követelmény teljesítése:  
 

A módosítás során ilyen terület nem került kijelölésre. 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (3) A természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
gyepterületek csak olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe sorolhatók, mely a gyepterületek fenntartását, kutatását 
és bemutatását szolgálják. 

a követelmény teljesítése:  

A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (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 követelmény teljesítése:  

A módosítás során ilyen terület nem került kijelölésre. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (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 sorolni. 

a követelmény teljesítése:  

A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (6) Vizes élőhelyek csak olyan területfelhasználási 
egységbe  sorolhatók, melyek azok fenntartását vagy élőhely-rekonstrukcióját biztosítják. 

a követelmény teljesítése:  

A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (7) A VTT tározók területén a valós használatnak 
megjelelő területfelhasznlási egységeket kell megállapítani. 

a követelmény teljesítése:  

VTT-tározó területével a módosítás nem érintett. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 12.§ (2) Új beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi 
terület kijelölése esetén a MaTrT 12. § (3) bekezdésének előírását azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a területnövekmény 5%-ának megfelelő mértékben védelmi 
rendeltetésű erdőterületet (mezővédő erdősávként) kell kijelölni, mely elősegíti az adott 
fejlesztéshez kapcsolódó nagytáblák tagolását, a mezsgyék fásítását, a tájba illesztést és 
szélerózió hatásának csökkenését. A kijelölést a biotóphálózati rendszer fejlesztésének 
szempontjai figyelembe vételével kell elvégezni. 
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a követelmény teljesítése:  

A módosítás során ilyen terület nem került kijelölésre. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 12.§ (3) Amennyiben a területek biológiai aktivitás-értékének 
számításáról szóló jogszabály előírásai szükségessé teszik, akkor az adott fejlesztés 
környezetében kell a (2) bekezdés szerinti módon további mezővédő védelmi rendeltetésű 
erdőterületet vagy korlátozott használatú mezőgazdasági területfelhasználást (állandó 
gyepek) kijelölni.  

a követelmény teljesítése:  

A módosítás során ilyen kijelölésre nincs szükség. 
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Térségi Szerkezeti Terv 

 
1. Erdőgazdálkodási térség 
2. Mezőgazdasági térség 
3. Sajátos területfelhasználású térség 
4. Vízgazdálkodási térség 
5. Települési térség 
6. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 
elhelyezésével igénybevett területek 
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6. Ökológiai hálózat magterületének övezete 
7. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
8. Ökológiai puffer területének övezete 
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10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
11. Jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

 

 
12. Erdők övezete 
13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
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14. Tájképvédelmi terület övezete 

 

  
15. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
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16. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 
17. Nagyvízi meder övezete 
18. VTT-tározók övezete 
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19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

  
20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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21. Rendszeresen belvízjárta terület 

 

  
22. Tanyás területek övezete 
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23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete 

 

  
24. Térségi együttműködések övezete – Nyírségi-Szatmári-Beregi városcsoport 
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25. Határon átnyúló együttműködés övezete 

 

  
26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete 
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27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
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7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett 
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében: 

 Jelenlegi aktivitási érték:  - 28,42 érték 

 Területváltozást követő érték:  +35,94 érték 

 Az aktivitás érték változása összességében és előjele  +7,52 érték 
 

Kocsord Község jelenlegi biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

  
   

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK       

  

2. Lakóterület 

5. Kisvárosias lakóterület 1,2 0 0 

6. Kertvárosias lakóterület 2,7 0 0 

7. Falusias lakóterület 2,4 2,16 5,18 

  

8. Vegyes terület 

9. Településközpont 0,5 0,40 0,20 

  

11. Gazdasági terület 

12. Kereskedelmi szolgáltató terület 0,4 6,98 2,79 

  

17. Különleges terület 

30. Temető területe 3,0 0,95 2,85 

32. 
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (turisztikai 
terület) 

1,5 0 0 

  

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK       

  

37. Zöldterület 

38. Zöldterület 3 ha alatt 6,0 0,88 5,28 

  

44. Mezőgazdasági terület 

46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 0 0 

  

47. Vízgazdálkodási terület 6,0 2,02 12,12 

    Összesen:  28,42 
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Kocsord Község változott biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

  
   

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK       

  

2. Lakóterület 

5. Kisvárosias lakóterület 1,2 2,16 2,59 

6. Kertvárosias lakóterület 2,7 0,95 2,57 

7. Falusias lakóterület 2,4 0 0 

  

8. Vegyes terület 

9. Településközpont 0,5 0 0 

  

11. Gazdasági terület 

12. Kereskedelmi szolgáltató terület 0,4 0 0 

  

17. Különleges terület 

30. Temető területe 3,0 0 0 

32. 
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (turisztikai 
terület) 

1,5 3,3 4,95 

  

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK       

  

37. Zöldterület 

38. Zöldterület 3 ha alatt 6,0 0 0 

  

44. Mezőgazdasági terület 

46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 6,98 25,83 

  

47. Vízgazdálkodási terület 6,0 0 0 

    Összesen:  35,94 

 

 


