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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

 150/2010 (X.14.) számú határozat, Vásárosnamény Város Településszerkezeti 

tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

 19/2007 (VIII.24.) számú rendelet, Vásárosnamény Város Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 

 

 

 

Átnézeti térkép kivágata a tervezési terület kijelölésével 
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1.3. Helyszín, környezet és a fejlesztés bemutatása 
 
1. Beavatkozási pont 
 
A tervezési terület a 41. sz. főút, a nyugati elkerülő déli szektorának, valamint a 4208/13 és az 
538 hrsz-ú út helyén kialakítandó utak által közre zárt terület. A terület a település 
belterületéhez tartozik, a 41. sz főút északi oldalán. 
 
A hatályos településrendezési eszközökben az érinett területen keresztül észak-déli irányban 
kettős elektromos távvezeték került ábrázolásra. A szabályozás kialakításakor a távvezeték és 
annak kétoldali védőtávolsága, külön önálló övezeti besorolást kapott, „egyéb iparterületen 
belül kijelölt közmű területként, Gip/Kö övezeti jellel. A távvezeték a jelzett ábrázolás szerint 
nagyfeszültségű távvezeték, földfelszíni elhelyezéssel (légkábel). 
 
A szabályozási terven ábrázolt megoldás jelentős mértékben korlátozza és behatárolja a 
terület ingatlan struktúrájának alakítását, mivel telekalakításkor az övezet határokon kell az 
újonnan kialakítandó telekhatárokat kialakítani. Így a telekstruktúra nem, vagy csak igen nagy 
területi áldozattal tud a határoló közterületekhez igazodni. 
 
Ezért szükséges és elengedhetetlen a közmű alövezet megszüntetése és beolvasztása a két 
szomszédos, de azonos építési övezetbe (Gip 1.1 egyéb iparterület). Ezzel egy, osztatlan 
építési övezet alakulna ki a területen. 
 
A módosítás során terület-felhasználási változás nem jön létre, a településszerkezeti terv nem 
változik. 
 
Hatályos településszerkezeti terv kivágata 
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A távvezetékhez, mint korlátozó tényezőhöz – védőtávolságok betartása, korlátozottan 
hasznosítható terület a vezetékek alatt. stb. – kapcsolódó jogok nem sérülnek, mivel azokat 
más, magasabb rendű szakterületi jogszabályok írják elő, függetlenül a helyi építési szabályzat 
előírásaitól. 
 
A módosítás során új építési övezet nem alakul ki, az érintett építési övezetek előírásainak 
módosítására nincs szükség. A módosítás a szabályozási terv ábrázolására irányul. 
 
Megjegyzés: A hatályos tervek nagyobb léptékű átdolgozásánál, illetve új tervek készítésénél 
mindenképpen szükséges a felszín feletti közműhálózatok nyomvonalainak aktualizálása, 
mivel az azokon ábrázolt nyomvonalak jelentősen eltérnek a valóságostól. 
 
Az érintett távvezeték és a 41. sz. főút keresztezése 

 
(Forrás: Google Streetview) 

 
 
2. Beavatkozási pont 
Jelen véleményezési dokumentáció az előzetesen elindított „Módosítások I. – 2019” 
eljárásban rögzített pontok közül, a 2. beavatkozási pontot – annak sürgősségére vonatkozóan 
– kiemelt fejlesztéssé minősült Képviselő-testületi döntés alapján, az külön eljárásban került 
lefolytatásra. Ezért a 2. beavatkozási pont nem képezik jelen, teljes eljárás részét. (10/2020. 
(III.31.) rendelettel jóváhagyva) 
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3. Beavatkozási pont 
Vásárosnamény belterületén a Szabadság tér – 132/29 hrsz – belterület határvonal által 
közrezárt telektömbben, a 118/1 hrsz-ú (vízügyi érdekeltségű) területet érintő közterületi 
igénybevételek felülvizsgálta, szükség szerinti módosítása. 
 

 
(Forrás: Google Earth) 

 
Az érintett helyrajzi számon a vízügy telephelye található (118/1 hrsz ), amelyet nyugati és 
északi irányból meglévő (120/2 hrsz) és újonnan kialakítandó (123 hrsz) közterületek 
határolnak és egyben érintenek is. A telephely épület állományának folyamatos karbantartása, 
valamint a tervezett üzemi kapacitás fejlesztése, nem teszi lehetővé az érintett ingatlan 
területének csökkentését. Ezért a közterület – magánterület viszonya úgy kerül módosításra, 
hogy az érintett ingatlant egyáltalán nem, vagy csak minimálisan érintse (a közterület 
kiterjedése csökken).  
 
Hatályos tervi kivágaton a közterületi érintettség helyei (zöld nyilak) 
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4. Beavatkozási pont 
Vásárosnamény belterületén, a 4117. sz. összekötő út – 1941 hrsz-ú és 1978/1 hrsz-ú út – 
belterületi határvonal – tervezett déli elkerülő belterületi szakasza által közrezárt telektömb. 
 

 
(Forrás: Google Earth) 

 
Gazdasági terület bővítése tervezett, (1464/2-8 hrsz-on) építési övezet/övezet váltással 
(kertvárosias lakó és védelmi rendeltetésű erdő övezetekből). 
 
A módosítás során a 4117. sz. út mellett kialakított, meglévő telephelyek mögötti, beépítésre 
szánt fel nem használt területek gazdasági célú további felhasználása tervezett. 
 
A 1978/1 hrsz-ú út és a tervezett déli elkerülő út közötti terület gazdasági célú felhasználása 
felértékelődött, így az ide tervezett lakó rendeltetés módosításra kerül. A város területén, 
számos helyen jelentős kiterjedésű, de fel nem használt lakó célú terület tervezett (jelen 
beavatkozási területtől délre is található ilyen terület) így a módosítás során csökkenő terület 
nincs kihatással a kínálati kapacitásra. A gazdasági és a lakó területek közötti átmeneti zóna 
markánsabb megjelenésére lehet szükség Vitka irányába (a jelenleg tervezett sáv, kialakítása 
esetén nem biztos hogy megfelelően látná el funkcióját). 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület – a védelmi erdősáv egy részét leszámítva – nem 
alakul ki, települési térségen belüli fejlesztés. 
 
A terület délnyugati sarkában elhelyezkedő víztorony által érintett ingatlanok esetében a 
településszerkezeti terv és a szabályozási terv egymással ellentétes megállapításokat tesz 
(Gksz – Lke építési övezetek). 
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Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Lke1.2 Kertvárosias lakó terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

600 600 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

30 30% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,5 4,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

Köu5 Kiszolgáló út 

  

Gksz1.2 Kereskedelmi szolgáltató terület 

SZ szabadon álló beépítési mód 

2000 2000 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

Ev1.2 védőerdősáv 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Gksz1.2 Kereskedelmi szolgáltató terület 

SZ szabadon álló beépítési mód 

2000 2000 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

Ev1.2 védőerdősáv 

  

Köu5 Kiszolgáló út 
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5. Beavatkozási pont 
Vásárosnamény – Gergelyiugornya belterületének déli vége és a Jánddal közös közigazgatási 
határ között, a 4113. sz. összekötő út északi oldalán. 
 

 
(Forrás: Google Earth) 

 

A 0609/4-10 hrsz-ek felhasználásával, üdülőházas építési övezetből kertvárosias lakóterület 
építési övezetébe történő átsorolás és tervezett út törlése tervezett. A módosítás során új 
beépítésre szánt terület nem kerül kialakításra, a tervezett belterületbe vonás területén belül 
alakul át az építési övezet. Új infrastrukturális kapacitás kialakítására nincs szükség, a meglévő 
elemek kiszolgálják a tervezetet. 
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Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Üh1.1 Hétvégi házas üdülőterület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

400 400 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

20 20% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

4,5 4,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

Köu5 Kiszolgáló út 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Lke3.1 Kertvárosias lakó terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

500 500 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

30 30% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

6,0 6,0m a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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6. Beavatkozási pont 
Vásárosnamény belterületén, a Rákóczi utca – Rákóczi tér – Orbán Balázs körút által közrezárt 
telektömb. 
 
A Városháza – és egyben a Kormányhivatal – épület további bővítésének, földszintes 
szárnyainak emeletráépítéssel történő bővítése került tervezésre (Tamási Áron utca 1, 
50.hrsz). A kibővített épület tömeg átlagos magassági értékei – még ha minimálisan is – átlépik 
az építési övezetre vonatkozó normatív értéket, ezért szükséges az érintett érték egyedi 
jelleggel történő módosítása, emelése. 
 

 
 

Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Vt2.3 Településközponti vegyes terület 

Z zártsorú beépítési mód 

450 450 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

60 60% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Vt2.3* Településközponti vegyes terület 

Z zártsorú beépítés 

450 450 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

60 60% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

9,0 9,0m a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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Az épülettömeg a földszintes, terasz lezárással kialakított épületrész magassági bővítésével 
növekedne. A jelenlegi építménymagasság is normatív értékhatárhoz közeli. 
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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 

A 41. sz. főút, a 
nyugati elkerülő déli 
szektorának, valamint 
a 4208/13 és az 538 
hrsz-ú út helyén 
kialakítandó utak által 
közre zárt terület  

Azonos építési övezeteket 
elválasztó önálló közmű 
övezet törlése, 
telekstruktúra 
módosításának 
végrehajtásához. 

- művelésből kivett 
 

- egyéb iparterület (Gip) 
- egyéb iparterületen belül 
kijelölt közmű terület 
(Gip/Kö) 

-   - 
 

- egyéb iparterület (Gip) 
 
 

-   - 
 

szerkezeti változással, 
övezeti előírások 
változásával nem jár 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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:  
Nem változik, hatása nincs 

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: 
Nem változik, hatása nincs 

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 

Vásárosnamény 
belterületén a 
Szabadság tér – 
132/29 hrsz – 
belterület határvonal 
által közrezárt 
telektömb 

A 118/1 hrsz-ú (vízügyi 
érdekeltségű) területet 
érintő közterületi 
igénybevételek 
felülvizsgálta, szükség 
szerinti módosítása  

- művelésből kivett 
 

- településközpont vegyes 
terület (Vt) 
 

- 
 

 - 
 
 

- településközpont vegyes terület (Vt) 
 
 
 

- - terület-felhasználás 
változással nem jár 

 

 
 

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 található. Ismert régészeti örökség által 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: 
Nem változik, hatása nincs 

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 

Vásárosnamény 
belterületén, a 4117. 
sz. összekötő út – 
1941 hrsz-ú és 1978/1 
hrsz-ú út – belterületi 
határvonal – tervezett 
déli elkerülő 
belterületi szakasza 
által közrezárt 
telektömb 

Gazdasági terület bővítése 
fel nem használt beépítésre 
szánt terület módosításával, 
lakó és gazdasági terület 
átmeneti zónájának 
kialakítása. 
 

- művelésből kivett 
 

- kertvárosias lakóterület 
(Lke) 
- védelmi erdő (Ev) 
 
- kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 
 

10,26 
 
0,9 
 
6,05 

27,7 
 
8,1 
 
2,42 

- kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 
 
- védelmi erdő (Ev) 
 

9,36 
 
7,85 

3,75 
 
70,65 

Átmeneti zóna 
kialakítása szükséges. 

 

 
 

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: 
Meglévő gazdasági területek (vállalkozások) továbbfejlesztésével a helyben biztosítható munkahelyek erősítik 
a megélhetést. 

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: 
Környezeti és természetvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Belterületet érintő módosítás, így nem változik a táj. 

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 erőforrások kihasználására épül 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás növekszik, a zaj, a por terhelése is 
növekedhet, stb.) a tervezett beépítésre szánt területek beépítettsége, használati intenzitása növekedhet. 
Ennek kompenzálására szükséges az intenzív, erőteljes átmeneti zóna kialakítása. 
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5. 

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 

Vásárosnamény – 
Gergelyiugornya 
belterületének déli 
vége és a Jánddal 
közös közigazgatási 
határ között, a 4113. 
sz. összekötő út északi 
oldalán 

Lakóterület kialakítása üdülő 
területből, tervezett út 
törlésével 

- szántó (Sz2, Sz3) 
- gyümölcsös (Gy1) 
 

- hétvégiházas üdülőterület 
(Üh) 

2,94   8,82 
 

- kertvárosias lakóterület (Lke) 
 

2,94 7,94 - 

 

 
 

H
A

TÁ
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K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Infrastruktúrával jól ellátott terület kerül felhasználásra, azonnali beépítésre alkalmasan.  

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: 
Beépítésre szánt terület más célú felhasználásával, érdemben nem változik. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Beépítésre szánt terület más célú felhasználásával, érdemben nem változik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld igénybevétele történik. 

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 hálózati elemekre épített fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Az eredetileg tervezett rendeltetéstől kis mértékben eltérő, minimálisan növekvő intenzitású fejlesztés, 
érdemben nem befolyásolja 
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6. 

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 

Vásárosnamény 
belterületén, a 
Rákóczi utca – Rákóczi 
tér – Orbán Balázs 
körút által közrezárt 
telektömb. 

Építési övezetei előírás 
építménymagasságra 
vonatkozó értékének 
növelése, egyedi övezet 
kialakítása 

- beépített terület 
 

- településközpont vegyes 
terület (Vt) 
 

-   - 
 

- településközpont vegyes terület (Vt) 
 
 

- - terület-felhasználás 
változással nem jár 

 

 

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 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: 
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 határozat tervezete 
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020 (……….) önkormányzati határozata 

 
Vásárosnamény Város településszerkezeti terv és leírása módosításának jóváhagyásáról 

 
A Képviselő-testület 
1. Vásárosnamény Város közigazgatási területére készített módosított 

településszerkezeti tervet és a településszerkezeti módosított tervleírást az 
előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta. 

2. Vásárosnamény Város Településszerkezeti tervét és a leírását az URBAN Dimensio 
Tervező és Szolgáltató Bt. (székhely: 4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.) által a T-
01A/2019. munkaszámon készített, T-1 rajzszámú – 1. mellékletben meghatározott – 
terv szerint módosítja. 
  

Kelt: Vásárosnamény, 2020. …………..hó ……... 
 
 

P.H. 
 

          ………………………………        …………………………… 
      Filep Sándor           Dr. Deák Ferenc 
 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 a közlekedés hálózat struktúráját érdemben nem 
befolyásolja, 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 területre vonatkozóan, kidolgozásra került, mivel a 
tervezett változás terület-felhasználási változással jár. 

7. Biológiai aktivitási érték 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, kidolgozásra került. 

 
 

4.1. Településképi előírások vizsgálata 
 
A tervezett módosítás – területi elhelyezkedése és kiterjedése alapján – érdemben nem 
befolyásolják a település kép kialakult jellegét. A Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott 
településképi előírások össze egyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó 
szabályozáshoz. 
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., 4. és 5. beavatkozási ponthoz) 

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 
Vásárosnamény és a szomszéd települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését; a belterület belső 
térségében helyezkedik el 

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, de 
beépítetlen vagy jelentősen átépítésre szánt terület 
található. 

(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 tervezett beruházások helyhez kötöttek. A terület előtt 
elhelyezkedő közművek, a megközelítés, valamint a 
kapcsolódás a szomszédos területekhez, telephelyekhez 
jelentősen szűkítik a lehetséges területeket. Az újonnan 
kialakuló területek a tervezett közterületek 
megszüntetésével alakulnak ki, kivétel nélkül.  

(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 4. beavatkozási pont tartalmaz új zöldterületi kijelölést, 
5%-ot meghaladó méretben.   

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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4.3. Szabályozási irányelvek 
 

3. Beavatkozási pont 
A módosítás során az ingatlant érintő, tervezett közterületi területek érintettsége oly módon 
került változtatásra, hogy azok változatlan – vagy min. ugyanazon szélességben – 
keresztmetszet mellett kerüljenek eltolásra. 
 
Szabályozási terv kivágat a hatályos és a tervezett állapotból 

 
 

A 118/1 hrsz-t részben érintő „műemléki környezet” jelölés a tényleges telekhatárhoz került 
igazításra. Örökségvédelmi adatszolgáltatásból kiderül, hogy a hrsz. nem érintett egyetlen 
települési műemlék vagy annak környezetével. 
 
4. Beavatkozási pont 
A szabályozás alapelve hogy a terület keleti határán húzódó nagyvízi meder és annak 
fővédvonala minél kisebb mértékben legyen érintett beépítésre szánt területtel. Ezzel 
megakadályozható, hogy esetleges magas vízállás és elöntés esetén – a Kraszna irányából – a 
gát védett oldalán felszíni vizek, esetleg magas talajvíz állás okozzon károkat az ide épülő 
épület állományban. Ezért a beépítésre szánt terület inkább az összekötő út irányába húzódik, 
a már meglévő műszaki infrastruktúra elemek könnyebben elérhetőek. 
Az összekötő út mentén – annak két oldalán – Vásárosnamény és Vitka között jellemzően 
telephelyek, gazdasági és kereskedelmi célú területek helyezkednek el. Ezért a már meglévő 
területhez igazított gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató célú területek kerültek kijelölésre, 
csatlakozva a már meglévő területekhez. 
A gazdasági és a lakó rendeltetésű területek elválasztására, a hatályos terv által használt logika 
szerinti védelmi erdősáv került tervezésre a két terület közé. A megmaradó közlekedési 
területek – változatlan keresztmetszetek mellett - és a masszív védelmi sávok kellő biztonságot 
és átmenetet képezhetnek, a konfliktusok minimalizálására.  
A tervezett, de meg nem valósított lakóterületek felhasználásával, új beépítésre nem szánt 
terület-felhasználás változással járó beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. A 
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tervezett fejlesztés során a települési térségen belül meglévő tartalékok kerülnek 
felhasználásra. 
A város közigazgatási területén számos lakóterületi bővítés érhető még el, így a tervezett 
lakóterületek csökkenése a meglévő és a jövőbeli lakásigény kiszolgálást érdemben nem 
befolyásolja. (Ezek vélhetően amúgy is átrendeződnek frekventáltabb, infrastruktúrával 
jobban elérhetőbb, épített környezetben előnyösebb megjelenésű területekre, ahogy az jelen 
módosítás 5. beavatkozási pontjában is tervezett) 
A módosítás során, a szerkezeti és a szabályozási terv között eltérés – a víztorony 
környezetében – kezelésre került, oly módon hogy a szerkezeti terv képezte a kiinduló 
állapotot. A szerkezeti terv kezeli itt a gazdasági és a lakó területek közötti átmenetet, a 
szabályozáson viszont közvetlenül egymás mellett helyezkednek el. A hatályos terv tervezési 
alapelvéből kiolvasható hogy átmenet nélkül ilyen területek nem kerültek tervezésre, ezért a 
szabályozási tervlapon ábrázoltak kerültek elvetésre és igazításra a településszerkezeti 
tervlapon ábrázoltak szerint. 
 
5. Beavatkozási pont 
A módosítás során tervezett, de meg nem valósult hétvégi házas üdülő terület más célú 
hasznosítása tervezett. A kiváló infrastrukturális ellátottságú terület egy kedvezőbb 
megjelenésű települési környezethez kapcsolódva – a mai igényeket jobban szolgáló építési 
terület igény kiszolgálás mellett – került kijelölésre. 
A településrészen számos még be nem épített üdülő terület tervezett, amelyek még hosszú 
távon kiszolgálhatják a jövőben felmerülő igényeket, amelyek a Tiszához kötődnek elsősorban. 
Ezek mind inkább a 4113. sz. összekötőút és a Tisza közötti sávra összpontosulnak, az itt lévő 
még fel nem használt területekre. Az átrendeződés folyamatos, a hatályos eszközök 
felülvizsgálatával látványosabbá válhat. 
Az igények folyamatos átalakulása vélhetően a terület teljes átértékelését vonja majd maga 
után a jövőben, a mely a Tisza-part turisztikai igénybevételének átalakulásával már hosszú 
évekkel ezelőtt megkezdődött. 
(a módosításra településrendezési szerződés nem köttetett, így telepítési tanulmányterv sem 
készült, a határozott Képviselő-testületi támogatás mellett) 
A településrész a közigazgatási határ mentén Jánd községgel határos. Az érintett csatlakozó 
területen a 4113. sz. összekötő út északi oldalán lakóterületek tervezettek, csak a terület 
északi oldalán húzódó holtág (Halvány tó) sávjában tervezett üdülő terület. Ehhez hasonló 
átalakulás van folyamatban Vásárosnaményi oldalon is. Az egy tömbben elhelyezkedő 
ingatlanok, a határoló természeti és infrastrukturális elemek helyzeti energiáiból kifolyólag 
eltérő terület-felhasználása nem ellentétes a normativitás elvével. 
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5. Szabályozási módosítások 

5.1. Helyi Építési Szabályzat változó bekezdései 
 

1. §. Vásárosnamény Város helyi építési és szabályozási tervéről szóló 19/2007 (VIII.24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az I. fejezet 1. § (2) bekezdés d) pont és 
e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.§ 
A rendelet hatálya 

(1) E rendelet hatálya Vásárosnamény város igazgatási területére terjed ki. 
(2)  Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt 

adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), 
valamint az Étv. alapján meghatározott, Országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet (a 
továbbiakban OTÉK) előírásai, illetve a: 
a) T-2 jelű Külterületi Szabályozási Terv, 
b) T-2m jelű Külterületi szabályozási fedvényterve 

ba) T-2.1m/2019 jelű Külterületi Szabályozási Terv fedvényterve, 

bb) T-2.2m/2019 jelű Külterületi Szabályozási Terv fedvényterve, 

c) T-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv, 
d) T-3/1m jelű Központi belterület szabályozási fedvény terve 

da) T-3/1m jelű, T-01/2019 munkaszámú Központi belterület szabályozási fedvény 
terve T-3/1m jelű, T-01A/2019 munkaszámú Központi belterület szabályozási 
fedvény terve 

e) T-3/2m jelű Gergelyiugornya szabályozási fedvényterve 
ea) T-3/2m jelű, T-01A/2019 munkaszámú Gergelyiugornya szabályozási fedvény terve 

f) T-3/5 jelű Károlyi-tanya szabályozási terve 
g) és a jelen Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) előírásainak együttes 

figyelembe vételével lehet.” 
 
2.§. A Rendelet 11.§ kiegészül a (8) bekezdés előírásaival: 

„11. § 
Kertvárosias lakóterületek 

(1) A kertvárosias lakóterület építési övezete több önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, 6,0 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére 
szolgál. 
(2) A lakóterület építési helyén belül elhelyezhető épületek: 

a) lakóépület, az alövezet egyedi előírási szerint, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. 

(3) A lakóterület építési helyén belül kivételesen elhelyezhető épületek: 
a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 
b) sportépítmény. 

(4) Az építési övezetben állattartás céljára szolgáló épület bruttó alapterülete nem haladhatja 
meg az 5,0 m2-t és a 2,5 m építménymagasságot. 
(5) Lke 1. jelű építési alövezetek egyedi előírásai: 



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

29 

a) Az építési övezeten belül legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. Egy építési 
telken legfeljebb két lakóépület helyezhető el. Az építési övezeten belül csak egyedi 
telek alakítható ki. 
b) Az építési övezet építési telkei az alábbi funkcionális zónákra tagozódik: 

ba) Lakó és gazdasági udvar zónája: az utcai telekhatártól számított 15 méteren 
belül melléképület nem helyezhető el. Az utcai telekhatártól számított 20 
méteren belül a melléképület csak főépületekkel egybe építve létesíthető. 
bb) Gazdasági és kert zónája: az utcai telekhatártól számított 20 métertől 
számítandó zóna. Az építési helyen belül, a melléképületek szabadon 
elhelyezhetőek. Lakó funkció a zónában önállóan nem, csak a lakó és gazdasági 
udvar zónájából átnyúlva helyezhető el. Az utcafronti telekhatártól számított 
60 méteren túli telekrész nem építhető be. 

(6) Lke 2. jelű építési alövezetek egyedi előírásai: 
a) Az építési övezeten belül legfeljebb négylakásos lakóépület építhető. Egy építési 
telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Melléképület csak a főépülettel egybe 
létesíthető. 

(7) Lke 3. jelű építési alövezetek egyedi előírásai: 
a) Az építési övezeten belül kivételesen elhelyezhető legfeljebb hatlakásos lakóépület. 
Egy építési telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Az előkert mélysége 3,0 
méter, mely egyben építési vonal is.  
b) Az építési hely az utcafronton - a telek belső részének megközelítésére, annak a 
szomszédos ingatlanhoz csatlakozó részén biztosított min. 4,50 méteres sávjában 
(továbbiakban: csatlakozó sáv) - max. 5,0 méter mélységű lehet. 
c) A csatlakozó sávban tetőtér kialakítása nem lehetséges 
d) A csatlakozó sávban a tényleges épület magasság max. 4,5 méter lehet. 
e) Ha az építési telek legalább 22,0 méter széles, a csatlakozó sáv az ingatlan mindkét 
oldalán kialakítható, melyből legalább az egyiknek kell a tényleges útcsatlakozást, 
áthajtást biztosítania. 
f) Az épület elhelyezés megértését segítő ábrát az 4. melléklet tartalmazza. 
g) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak 
szerint:” 

 A B C D E F G H 

1. Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 
jele 

Beépí-
tési 
mód 

Az építési telek Megengedett 
max. 
építmény 
magasság 

2. Legkisebb 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 
(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 
(%) 

Legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

3. Kert-
városias 

lakó-
terület 

Lke 3 

Zárt 
sorú 

360 - 50 30 6,0 

(8) Lke 3.1. jelű építési alövezetek egyedi előírásai: 
a) Az építési övezeten belül legfeljebb négylakásos lakóépület építhető. Egy építési 
telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Melléképület csak a főépülettel egybe 
létesíthető. 
b) Az előkert mélysége 3,0 méter, mely egyben építési vonal is. 
c) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak 
szerint:” 

 A B C D E F G H 

1. Az építési telek 
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2. Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 
jele 

Beépí-
tési 
mód 

Legkisebb 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 
(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 
(%) 

Legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

Megengedett 
max. 
építmény 
magasság 

3. Kert-
városias 

lakó-
terület 

Lke 3.1 

oldalhat
áron 
álló 

500 - 50 30 6,0 

 
3.§. A Rendelet 13.§ kiegészül a (6a) bekezdés előírásaival: 

13. § 
A településközponti vegyes területek funkcionális szabályozása 

(1) A szabályozási terven Vt jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint 
településközponti vegyes területek. 

(2) A településközponti vegyes területen belül elhelyezhető épületeket és funkciókat 
magasabb rendű jogszabályok határozzák meg. 

(3) A HÉSZ a magasabb rendű jogszabályoktól eltérően nem engedélyezi elhelyezni az alábbi 
funkciókat: 
üzemanyagtöltő állomás – kivételt jelent a Vt 3.6 jelű övezet, ahol üzemanyagtöltő 
állomás engedélyezett. 

(4) A HÉSZ a magasabb rendű jogszabályoktól eltérően kivételesen sem engedélyezi 
elhelyezni az alábbi funkciókat: 
termelő kertészeti építmény 
 

 
(5) A 

Vt 
1 

 
funkcionális övezeten belül csak egyedi telkes településközponti vegyes 
övezetek alakíthatóak ki. 

 
Ezen övezeten belül az intézményi funkciók esetében legalább az OTÉK szerint szükséges 
parkoló szám 30%-át telken belül kell biztosítani. A hiányzó parkoló szám közterületeken 
biztosítandó, külön parkolási rendeletben megadott feltételekkel. A parkolási szerződés 
megkötése a használatbavétel feltétele. 
 

 
(6) A 

Vt 
2 

 
funkcionális övezeten belül mind egyedi telkes, mind tömbtelkes 
településközponti vegyes övezetek kialakíthatóak. 

 
Ezen övezeten belül az intézményi funkciók esetében legalább az OTÉK szerint szükséges 
parkoló szám 40%-át telken belül kell biztosítani. A hiányzó parkoló szám közterületeken 
biztosítandó, külön parkolási rendeletben megadott feltételekkel. A parkolási szerződés 
megkötése a használatbavétel feltétele. 
 

(6a) A Vt2.3* jelű építési alövezet sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív 
értékei az alábbiak szerint: 

 A B C D E F G H 

1. Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 
jele 

Beépí-
tési 
mód 

Az építési telek Megengedett 
max. 
építmény 
magasság 

2. Legkisebb 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 
(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 
(%) 

Legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

3. Településk
özponti 
vegyes 

Vt2.3* 
zárt 
sorú 450 - 10 60 9,0 
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(7) A 

Vt 
3 

 
funkcionális övezet közösségi funkciók elhelyezésére szolgál.  

Ezen övezeten belül az intézményi funkciók esetében legalább az OTÉK szerint szükséges 
parkoló szám 50%-át telken belül kell biztosítani. A hiányzó parkoló szám közterületeken 
biztosítandó, külön parkolási rendeletben megadott feltételekkel. A parkolási szerződés 
megkötése a használatbavétel feltétele. 
 

Az övezet elsősorban kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények, igazgatási, 
kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kulturális, művelődési, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, és szociális épületek elhelyezésére szolgál. 
 

(8) Amennyiben az övezet kialakult tömbtelken belüli úszótelkes kialakítású, abban az esetben 
az úszótelkekre max.:100 %-os beépítettségi mértéket kell megengedni. 
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5.2. Helyi Építési Szabályzat módosító rendelet tervezete 
 

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
……./2020. (……….) önkormányzati rendelete 

 
Vásárosnamény Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2007 

(VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 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 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  
- külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, 

valamint  
- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 
1. §. Vásárosnamény Város helyi építési és szabályozási tervéről szóló 19/2007 (VIII.24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az I. fejezet 1. § (2) bekezdés d) pont és e) 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „ 1.§ (2) d) T-3/1m jelű Központi belterület szabályozási fedvény terve 

da) T-3/1m jelű, T-01A/2019 munkaszámú Központi belterület szabályozási 
fedvény terve 

e) T-3/2m jelű Gergelyiugornya szabályozási fedvényterve 
ea) T-3/2m jelű, T-01A/2019 munkaszámú Gergelyiugornya szabályozási fedvény 
terve” 

 
2.§. A Rendelet 11.§ kiegészül a (8) bekezdés előírásaival: 
„11.§ (8) Lke 3.1. jelű építési alövezetek egyedi előírásai: 

a) Az építési övezeten belül legfeljebb négylakásos lakóépület építhető. Egy építési 
telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Melléképület csak a főépülettel egybe 
létesíthető. 
b) Az előkert mélysége 3,0 méter, mely egyben építési vonal is. 
c) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak 
szerint:” 

 A B C D E F G H 

1. Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 
jele 

Beépí-
tési 
mód 

Az építési telek Megengedett 
max. 
építmény 
magasság 

2. Legkisebb 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 
(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 
(%) 

Legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

3. Kert-
városias 

lakó-
terület 

Lke 3.1 

oldalhat
áron 
álló 

500 - 50 30 6,0 
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3.§. A Rendelet 13.§ kiegészül a (6a) bekezdés előírásaival: 
„13.§. (6a) A Vt2.3* jelű építési alövezet sajátos használat szerinti építési övezeti előírások 

normatív értékei az alábbiak szerint: 
 A B C D E F G H 

1. Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 
jele 

Beépí-
tési 
mód 

Az építési telek Megengedett 
max. 
építmény 
magasság 

2. Legkisebb 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 
(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 
(%) 

Legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

3. Településk
özponti 
vegyes 

Vt2.3* 
zárt 
sorú 450 - 10 60 9,0 

 
4. § A Rendelet ezen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 
 
5. § Záró rendelkezések 
Ez a rendelet a 2020. ………… hó …….. napján lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

P.H. 
          ………………………………        …………………………… 
      Filep Sándor           Dr. Deák Ferenc 
 polgármester         jegyző 
 

ZÁRADÉK: 
A rendelet 2020. ……………. hó ……… napján került kihirdetésre. 
 
        …………………………… 

               Dr. Deák Ferenc 
            jegyző 
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1. 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. március hó 02. nap 

 

                                                        …………………………………. 

                                       Labbancz András 
                                                                                                     okl. településtervező 
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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 terület-felhasználású térség érinti nem érinti        

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 nem érinti nem érinti - - - - - - -  

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

9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete 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 érinti érinti 2838 2838 100 2838 100 0 0 

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

16. Vízminőség-védelmi terület övezete 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 - - - - - - -  

20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 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 - - - - - - -  

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete érinti érinti - - - - - - -  

24. Térségi együttműködések övezete érinti érinti - - - - - - -  

25. Határon átnyúló együttműködés övezete érinti érinti - - - - - - -  

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete érinti érinti - - - - - - -  

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

28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet érinti érinti - - - - - - -  
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

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 követelmény teljesítése:  

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

- Településközponti vegyes terület 
- Kisvárosias lakóterület 
- Kertvárosias lakóterület 
- Falusias lakóterület 
- Különleges terület 
- Ipari gazdasági terület 

         - Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
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14. Tájképvédelmi terület övezete 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) 4.§ (2): A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi 
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása 
érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a terület-felhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén belül a tervezési 
területen az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezet  

a hatályos településszerkezeti tervben a terület 2838 ha 

a tervezett módosítással a terület 
csökkenése/növekedése 

0,0 ha 

a tervezett módosítás után a terület (B) 2838 ha 

 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) 4.§ (3): A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során az övezetben új külszíni bánya nem került tervezésre, tehát a 
követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) 4.§ (3): A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus 
hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi 
egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során az övezetben új közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok, továbbá erőművek nem kerültek tervezésre, tehát a 
követelmény teljesül. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 
 

A Megye Szerkezeti Terve 

 
1. Erdőgazdálkodási térség 
2. Mezőgazdasági térség 
3. Vízgazdálkodási térség 
4. Települési térség 
5. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 
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6. Ökológiai hálózat magterületének övezet 
7. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezet 
8. Ökológiai hálózat puffer-területének övezet 
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9. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
10. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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10. Erdők övezete 
11. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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11. Tájképvédelmi terület övezete 
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12. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
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13. Vízminőség-védelmi terület övezete 
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15. Nagyvízi meder övezete 
16. VTT-tározók övezete 

 
  



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
51 

  
17. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
  



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
52 

  
18. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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19. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
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20. Tanyás területek övezete 

 
  



Vásárosnamény Településrendezési Tervének módosításához 
 TELJES ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
55 

  
21. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezet 
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22. Térségi együttműködések övezet 
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23. Határon átnyúló együttműködés övezete 
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24. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete 
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25. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
26. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
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7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a településmódosítással érintett 
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében: 

 Jelenlegi aktivitási érték: 47,04 érték 

 Területváltozást követő érték:  82,34 érték 
Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási 
értéke a területek változásával fenn tartható. 
 

Vásárosnamény város jelenlegi biológiai aktivitásértéke 

1. Területhasználat 
Értékmutató 

(pont/hektár) 
Terület 

(ha) 
Érték 
(pont)   

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

5. Kertvárosias lakóterület 2,7 10,26 27,7 

11. Gazdasági terület 

12. Kereskedelmi szolgáltató terület 0,4 6,05 2,42 

14. Üdülő terület 

16. Hétvégi házas üdülőterület 3,0 2,94 8,82 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

40. Erdőterület 

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 0,9 8,1 

 Összesen:  20,15 47,04 
 

 

Vásárosnamény város változott biológiai aktivitásértéke 

1. Területhasználat 
Értékmutató 

(pont/hektár) 
Terület 

(ha) 
Érték 
(pont)   

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

5. Kertvárosias lakóterület 2,7 2,94 7,94 

11. Gazdasági terület 

12. Kereskedelmi szolgáltató terület 0,4 9,36 3,75 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

40. Erdőterület 

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 7,85 70,65 

 Összesen:  20,15 82,34 

 

 


