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1. BEVEZETÉS 
Tiszabecs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a 121/2019. (XI. 06.) Önkormányzati 
határozatával (1. sz. melléklet) a településrendezési eszközök módosításáról döntött, mely alapján:  

-„Tiszabecs II. –homok, kavics, vegyes, kevert ásványi nyersanyagok” védnevű bányatelek, a 092/8,9 
hrsz-ú telkek kivételével, 

-„Tiszabecs II. bányatelek 2. bővítés” kutatási terület (092/1,2, 10-18 hrsz-ú telkek) 

területe – a működő bánya területével együtt (092/3-7) – nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló 
különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe kerüljön besorolásra.  

A módosítás célja, hogy a 491. sz. főúttól délkeletre található területen jelenleg is működő külszíni bánya 
és bővítési területén a hatályos jogszabályok szerint bányászati tevékenység történhessen. A tervezés 
feladata, hogy a működő bánya, valamint a meglévő bányatelken és annak tervezett bővítési területén a 
bányászati tevékenység nagy távú, zavartalan biztosítása érdekében és a magasabb rendű jogszabályokkal 
összhangban különleges beépítésre nem szánt terület övezete kerüljön kijelölésre, figyelembe véve a 
felmerült lakossági és államigazgatási észrevételeket. A meglévő bányatelek területén fekvő 092/8-9 hrsz.-ú 
ingatlanok tulajdonosa nem járul hozzá területének módosításához.  

A módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet mai napon hatályos rendelkezéseinek (új OTÉK), valamint a településfejlesztési 
koncepciókról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
TFR) tartalmi követelményeinek figyelembe vételével történik. A kijelölt tervezési terület közvetlenül 
kapcsolódik a hatályos Tisza-Túr tározóra jóváhagyott, új OTÉK alapján készített településrendezési 
eszközökhöz.  

A tervezési területet érintően Tiszabecs Nagyközség hatályos településrendezési eszközei a következők: 

o Településszerkezeti terv – 31/2009. (III. 12.) sz. KT. határozat 
o Helyi építési szabályzat és szabályozási terv – 3/2009. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelet 

Tiszabecs Nagyközség hatályos településrendezési eszközei a szomszédos Tisza-Túr tározóra vonatkozóan a 
következők: 

o Tisza-Túr Tározó létesítésével összefüggő településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 62/2018. (IV. 
25.) sz. KT. határozat 

o Tiszabecs Nagyközség Tisza-Túr Tározó területére és környezetére vonatkozó helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2018. (IV. 25) önkormányzati rendelet 

A településrendezési eszközök módosítása teljes eljárásban történik a TFR 32. §-a alapján. A partnerekkel 
való egyeztetés a 3/2017 (IV.21.) Önkormányzati rendelet szerint történik. 

Jelen dokumentációban a megalapozó és az alátámasztó munkarészek integráltan kerülnek kidolgozásra. A 
tervmódosításnak nincsenek közlekedési és közművesítési vonatkozásai (a módosítás nem érint közlekedési 
infrastruktúrát és nem igényel közműfejlesztést), ezért ezen munkarészek nem kerülnek kidolgozásra, az 
önkormányzati főépítészi írásos nyilatkozatnak (4.4. melléklet) megfelelően. 
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2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

2.1 Településszerkezeti terv módosítása 
 

…../2020. (……….) Kt. határozat 

Tiszabecs Nagyközség Képviselő-testülete a 62/2018. (IV. 25.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti Tervet a következőképpen módosítja: 

1. A 62/2018. (IV. 25.) Önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1. mellékletben 
jelölt tervezési terület normatartalmával egészül ki. 

 

2. Az 1. pont szerinti településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti tervi leírást a 2. 
melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  Lőrincz Gusztáv s.k.     Báthori Gábor s.k. 

      polgármester                jegyző 
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1. melléklet a ……/2020. (……) Kt. határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása
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2. melléklet a …./2020. (….) Önkormányzati határozathoz: A településszerkezeti tervi módosítás leírása

A településszerkezeti tervben korábban tervezett gazdasági rendeltetésű erdőterület kerül átsorolásra 
beépítésre nem szánt különleges – nyersanyag-kitermelés (bánya) és feldolgozás céljára szolgáló területbe 
(B), illetve korlátozott használatú mezőgazdasági területbe (Mko). 

A beépítésre nem szánt különleges terület – nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló területbe 
átsorolandó területek helyrajzi számai a következők: 092/1-7, 10-17. 

Korlátozott használatú mezőgazdasági területbe átsorolandó terület helyrajzi számai: 092/8-9, 18. 

8 



Tiszabecs TRE módosítás               

2.2 A helyi építési szabályzat módosítása 
 

...../2020. (….) Önk. rendelet 

Tiszabecs Nagyközség Tisza-Túr Tározó területére és környezetére vonatkozó helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2018. (IV. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint 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 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Miniszterelnökség, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Tiszacsécse Község 
Önkormányzata, Kölcse Község Önkormányzata, Milota Község Önkormányzata, Uszka Község 
Önkormányzata, Botpalád Község Önkormányzata, Sonkád Község Önkormányzata valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § Tiszabecs Nagyközség Tisza‐Túr Tározó területére és környezetére vonatkozó helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 6/2018. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 5.§-a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki: 

(5) Előírt telken belüli védőfásítás teljesítését 5 m szélességig egy sor 6 méteres tőtávolságban telepített 
előnevelt fákból álló fasor és gyep vagy talajtakaró növényzettel kell biztosítani. Minden további 5 m szélesség 
esetén: 

a) további egy fasort kell telepíteni 6×6 méteres kötésben, valamint 

b) egy cserjesort kell ültetni. 

2.§ Tiszabecs Nagyközség Tisza‐Túr Tározó területére és környezetére vonatkozó helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 6/2018. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 12/A.§-a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki: 

(5) A 091 hrsz.-ú út délkeleti határán, a Kb-B-1 övezet területén 10 m szélességben telken belüli védőfásítás 
alakítandó ki. 

3.§ Tiszabecs Nagyközség Tisza‐Túr Tározó területére és környezetére vonatkozó helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 6/2018. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete a jelen rendelet 1. mellékletében 
„tervezési terület határa” jelöléssel határolt terület normatartalmával egészül ki. 
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4. § (1) Hatályát veszti a 3/2009. (III. 12.) önkormányzati rendelet külterületi szabályozási tervi mellékletében a 
092/1-18 hrsz.-ú területek normatartalma. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

  Lőrincz Gusztáv s.k.     Báthori Gábor s.k. 

      polgármester                jegyző 
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1.melléklet a …./2020. (….) Önkormányzati  rendelethez: Szabályozási tervlap módosítás 
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

3.1 Jogszabályi háttér, előzmények 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: MaTrT) összhangban a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénnyel (továbbiakban: Bt.) 
szigorította a bányatelkek megállapítását:  

„MaTrT 18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak 
a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan 
a településrendezési eszközökben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás 
céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület területfelhasználási 
egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a 
települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének 
vagy módosításának szándékáról. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható 
jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – ha van elfogadott 
településrendezési eszköz – a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy 
nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület 
települési területfelhasználási egységbe sorolta.” 

„Bt.26/A. § (3a) A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet megállapítani vagy horizontálisan 
bővíteni, ha a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 
bányatelek-megállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek, és a bányászati tevékenység befejezését 
követő, a bányászattal igénybe vett területekre vonatkozó újrahasznosítási cél a 
településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelel.” 

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata a megváltozott jogszabályi környezet és a bányavállalkozóval 
kötött településrendezési szerződés nyomán kezdeményezte településrendezési eszközeinek 
módosítását a bányaterület kijelölése érdekében.  
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Szilárd ásványi nyersanyag bányatelek és kutatás területe (forrás: https://mbfsz.gov.hu/index.php/banyaszati-teruletek-legfrissebb-nyilvantartasa; 2020. 
06.04.) 

A bányavállalkozó a tervezett ásványi nyersanyag kitermeléshez kapcsolódóan a 314/2005. (XII. 25.) 
Kormányrendelet szerint környezeti hatásvizsgálatot készíttet (készíti: Mendikás Kft.. A környezet 
védelméért felelős szervek előzetes véleményei alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt. A 
környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás a településrendezési eszközök módosításával párhuzamosan 
folyik.  

A bányatelek bővítése nyomán a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 549-4/2012. sz. határozatával kiadott és 310-20/2014. számon módosított környezetvédelmi 
engedélye ismételten módosításra fog kerülni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának Bányászati Osztálya BO/15/2130-14/2019. iktatószámon, 2019. október 28-án kiadta a 
mellékletben szereplő határozat szerinti hrsz.-ú területekre az ásványi nyersanyag kutatási engedélyt. A 
kutatások megkezdődtek, a kutatási zárójelentés benyújtásra került. 

A bánya alaplapja 86,40 mBf; a bővítéssel érintett területen a fedőlapja 117,21 mBf. 

Kutatási terület, 
Tiszabecs II. bányatelek 

2. bővítés

Bányatelek, Tiszabecs II. - 
homok, kavics, vegyes, 
kevert

Bányászati területek 
nyilvántartása, 
Szilárd ásványi nyersanyag 
bányatelek és kutatás 
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3.2 Adottságok vizsgálata (Helyzetfeltárás) 
A Tiszabecs II. homok, kavics, agyag (2014-ben módosult: Tiszabecs II. homok, kavics, vegyes, kevert 
nyersanyagok) bányatelek 2005-ben került kijelölésre. A külszíni bánya a 2012-ben kiadott és 2014-ben 
módosult környezetvédelmi engedély és 2022-ig jóváhagyott Műszaki Üzemi Terv (MÜT) szerint működik. A 
bányászati tevékenység megkezdésekor a bányászati joggal a Tiszai Kavics Kft. rendelkezett. 2008-ban a 
3222/2/2008 ügyiratszámú határozat szerint a bányászati jogot átruházták a K-Kavics 3844 Kft.-re. 

A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a 
bányatelek határvonaltól számított 5 m szélességű védősávval határpillért, illetve a 491. sz. főút védelmére az 
út tengelyétől mért 100 m szélességben védőpillért jelölt ki.  

A bányaüzem jelenlegi területe a 091, 092/3-7, 14 hrsz.-ú telkekre terjed ki. 

Helyszínrajz a módosítási területről (saját szerkesztés) 

A tervezési terület mintegy 57 ha kiterjedésű. A tervezett bányaműveléssel érintett terület összesen 50 ha. A 
jelenlegi bányaüzem területe 20,9 ha, a tervezett bányaterület bővítés helyhez kötött beruházásnak minősül. 
A rendelkezésre álló adatok és az előzetes tájékoztató szakasz során beérkezett vélemények alapján a 
következők állapíthatók meg a területről: 

• a 2020-ban elfogadott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területrendezési terv szerint a tervezési 
terület ásványi nyersanyagvagyon terület, sajátos területfelhasználású térség; 

• Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet, kiváló termőhelyi adottságú szántó 
területet, gyepterületet nem érint; jó termőhelyi adottságú szántó terület övezete a 092/2, 9, 17-18 
hrsz.-ú ingatlanokat érinti (Sz6, Sz7 minőségi osztályú telkek); 

• a természeti erőforrások igénybevétele helyhez kötötten valósul meg, a beruházás forgalomvonzó
hatása megnő, mely azonban nem érint új közlekedési nyomvonalakat;

• a módosítás országos vagy helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint; 
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• Natura 2000 területet, Ramsari-területet, IBA-területet nem érint;
• tájképvédelmi, valamint országos ökológiai hálózat – pufferterületét (092/1-17) és ökológiai

folyosóját (092/18 hrsz.) érinti; tervezési terület része a Szatmár-Beregi Natúrparknak; nyilvántartott
egyedi tájérték nincs a tervezési területen1; 

• a Mepar adatai szerint a tervezési terület mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletei részei az
alföldi madárvédelmi (szántó) területnek; érzékeny természeti terület; 

• nem érint környezeti problémákkal terhelt, szennyezett területet; bányaüzem területén a MÜT
alapján bányászati hulladékkezelő létesítmény nincs;

• felszínmozgással nem érintett; 
• nitrátérzékeny terület,
• a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Tiszabecs Nagyközség a fokozottan érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik;
• közüzemi ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületét nem érint; a Milota Térségi Vízmű hidrogeológiai

„B” védőövezetétől 1,8 km-re, a Szatmárcseke Távlati Vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetétől 530
m-re fekszik a tervezési terület2; 

• vízminőségvédelmi terület övezetét nem érinti; a terület nagyvízi meder övezetével nem érintett, a 
területen földtani veszélyforrás nincs; a tervezési terület csatornák menti területe rendszeresen 
belvízjárta terület övezetével érintett;

• a tervezett bányaterület térsége az ssp.2.2.2. Beregi-sík sekély porózus felszín alatti víztest területén
található, mely a VGT2 (felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv) állapotértékelése alapján
mennyiségi szempontból gyenge állapotban van, ugyanakkor kémiai állapota jó, de gyenge kockázati
minősítésű. A bányászatot folytató engedélyes K-Kavics 3844 Kft. vízjogi üzemeltetése engedéllyel
rendelkezik. A működő bánya környezetében 5 db talajvízfigyelő kút működik;

• a tervezett módosítás érinti a Palád-Csécsei-főcsatornát, valamint a Vízpótló csatornát (szomszédos 
területhasználatok), nem érinti azonban az építés alatt lévő Tisza-Túr tározót, azok rögzített
védősávjait;

• természetes gyógytényezőt nem érint.

A termőtalajok minősége nem kiemelkedő a térségben. A tervezett bányaterület bővítése a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.§ (3) bekezdése alapján helyhez kötött beruházásnak minősül.  

Termőföldek minősége (saját szerkesztés) Adattári erdőterületek a térségben 

1 forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR 
2 Felső- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság előzetes véleménye alapján 
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A tervezési terület természetvédelmi szempontból pufferterület, amelynek szerepe, hogy megakadályozza 
vagy mérsékelje azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók 
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóságnak a tervezési területen védett vagy fokozottan védett természeti érték előfordulásáról nincsen 
tudomása az előzetes tájékoztatása alapján.  

A 092/18 hrsz.-ú telek az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójának övezetében található, 
melynek következtében az adott ingatlan területén 
új külfejtéses bányatelek nem létesíthető 
(haszonanyag-kitermelési tevékenység nem 
végezhető). Az Igazgatóság a 092/18 hrsz.-ú telek 
bányaüzemi hasznosítása ellen azonban kifogást 
nem emelt. 

A módosítással érintett terület közvetlen 
szomszédságában található a Szatmár-Bereg 
különleges madárvédelmi terület (HUHN 10001). 

Természetvédelmi érintettségek 

A módosítással érintett terület a település zöldfelületi rendszerében háttér szerepet tölt be. A Palád-Csécsei-
csatorna és a Bugyogó-csatorna, valamint a 091 hrsz.-ú út mentén a kísérő növényzet zöldfolyosókat, 
ökológiai kapcsolatokat biztosít a Tisza és holtágai felé, az egyéb csatornák menti kísérő ökoszisztémák és 
védett társulások irányába, a jellemzően mezőgazdasági térségben.  

Bányaüzem a mezőgazdasági tájban 
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Az épített környezet és infrastruktúra vizsgálat során megállapítottuk, hogy a tervezési területen kiszolgáló 
épületek találhatók, mely főként a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges mobil építmények: iroda 
konténer, étkező konténer, alkatrész tároló konténer, alkatrész tároló szín és nyitott szín. A bányaüzem 
területén villamos üzemű, mobil vizes kavics osztályozó berendezés üzemel.  

Bányaüzemet kiszolgáló építmények 

Az örökségvédelmi adatszolgáltatás alapján a tervezési területet két régészeti lelőhely érinti. A régészeti 
területek a következők: 

A területen világörökségi értéket és műemléket, műemléki környezetet nem tartanak nyilván. A 
beruházással ténylegesen érintett Bugyogó I. régészeti lelőhelyen régészeti prófeltárást tartottak Jakab Attila 
régész vezetésével, melynek eredményeként régészeti korú objektum, jelenség nem került elő. Mindezek 
ellenére, további földmunkák esetén, régészeti megfigyelés javasolt. 

A módosítással érintett területen tervezett országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati 
elem és egyedi építmény nincs. A bányaüzem működését biztosító elektromos közmű a tervezési terület 
keleti határán fut, a 091 hrsz.-ú út telkén (380Kv-os EON földkábel). 

Helyrajzi szám Azonosító Nyilvántartott régészeti lelőhely neve 
092/2, 10, 17, 18 71013 Tiszabecs - Bugyogó 
092/9, 092/7, 092/8 93353 Bugyogó II. 
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Áttekintő térkép (saját szerkesztés) 

A terület közvetlen közúti kapcsolatban van a 491. sz. főúttal, a szállítás a meglévő javított földútról történik. 

3.3 Településrendezési előzmények 
A tervezési terület a hatályos településszerkezeti tervben gazdasági rendeltetésű erdőterület 
területfelhasználásban szerepel (Eg), a szabályozási tervben pedig általános mezőgazdasági területként 
szabályozott (Má), így bányászati tevékenységhez és a bányaterület bővítéséhez nincsenek meg a 
településrendezési feltételek. A tervezett bányászati tevékenység jogszerű folytatása érdekében a 
településrendezési eszközök módosítására van szükség.  

A módosítási terület Tiszabecs hatályos TSZT kivágatán A módosítási terület Tiszabecs hatályos SZT kivágatán 
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A módosítási terület a 2018-ban elfogadott Tisza-Túr 
tározóhoz kapcsolódó településszerkezeti tervből  

A 2009-ben jóváhagyott TSZT-ben a gazdasági erdőterületek távlatilag tervezettek, tekintettel arra, hogy 
a szabályozási tervben mezőgazdasági területként szabályozottak, illetve hogy a település területén nagy 
kiterjedésben kerültek kijelölésre.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2009-ben jóváhagyott TSZT gazdasági erdőterületeket - az ártéren is - nagy 
arányban, távlatilag tervezett, a 2009-ben jóváhagyott (a Tisza-Túr-tározó területének kivételével) ma is 
hatályban lévő TSZT erdőterület övezetei jelentősen eltérnek az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő 
erdő és erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek legfrissebb nyilvántartásától, a MaTrT-
ben jóváhagyott erdők övezete számottevően eltérő kiterjedésű, mint az 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2019/ oldalról letölthető és az 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon megtekinthető aktuális nyilvántartástól, erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete gyakorlatilag nincsen a településen.  

2009-ben jóváhagyott településrendezési eszközök (a hatályon kívüli részek kitakarva) 
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3.4 Településrendezési javaslatok és szabályozási koncepció 
A tervezés során Tiszabecs régi OTÉK szerinti településszerkezeti és szabályozási terve módosul, oly módon, 
hogy a módosítási terület a Tisza-Túr tározó területére elfogadott új OTÉK szerinti településrendezési 
eszközökben kerül szabályozásra. A kijelölt tervezési terület közvetlenül kapcsolódik a hatályos Tisza-Túr 
tározó területére jóváhagyott településszerkezeti tervhez.  

A tervezési területre vonatkozó hatályos településszerkezeti tervi gazdasági rendeltetésű erdőterület kerül 
átsorolásra beépítésre nem szánt különleges – nyersanyag-kitermelés (bánya) és feldolgozás céljára szolgáló 
területbe (B), illetve korlátozott használatú mezőgazdasági területbe: 

⋅ a 092/1-17 hrsz.-ú telkek beépítésre nem szánt különleges– nyersanyag kitermelés (bánya) céljára 
szolgáló területbe kerülnek átsorolásra, figyelemmel a testületi határozatra, a meglévő bányatelekre, 
kutatási területre, valamint a 092/8-9 hrsz.-ú ingatlanok esetén a tulajdonosi kérelemre; 

⋅ a 092/18 hrsz.-ú ingatlan az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe tartozik, 
ezért területén külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető; a jelenleg szántóterületként 
hasznosított telket a valós területhasználatnak megfelelően korlátozott használatú mezőgazdasági 
területfelhasználású területként javasoljuk szabályozni a telekkel szomszédos természetvédelmi 
szempontból megkülönböztetett területekre; 

⋅ a jelenleg mezőgazdasági szántóföldi művelés alatt álló 092/8-9 hrsz.-ú ingatlanokat (6,99 ha) 
mezőgazdasági területfelhasználásba, azon belül korlátozott használatú mezőgazdasági 
területfelhasználásba (valós területfelhasználás, beépítés nincs a területen) javasoljuk besorolni a 
terület jövőbeni adottságai miatt: észak-nyugatról, dél-keletről és dél-nyugatról állandó víztükrű 
bányatavak fogják határolni, keletről pedig állandó érzékeny gyep (Natura 2000 terület) a 
szomszédja. Hosszú távon javasoljuk a 092/8-9 hrsz.-ú ingatlanokat az úgynevezett „zöldítési 
programba” bevonni, a gazdálkodást a leendő adottságokhoz igazítani.  

Tiszabecs településrendezési eszközeit módosították3, melynek keretében beépítésre nem szánt különleges – 
nyersanyag-kitermelés (bánya) és feldolgozás céljára szolgáló terület (B) is kijelölésre kerül. A változtatás 
jóváhagyását követően jelen eljárás keretében a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek kiegészítésére van 
csak szükség a szabályozási terv változtatása mellett (tájrendezési rendelkezések beépítése a HÉSZ-be). A 
bányavállalkozó által megjelölt utóhasznosítási cél– horgásztó kialakítása4– összhangban van vonatkozó 
rendelkezésben szereplő szabadidő, turisztika végleges hasznosítási célokkal.  

Tiszabecs Nagyközség Képviselő-testületének 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletének 12/A §-a a 
következő előírásokat tartalmazza, melyet jelen tervezési területen is javaslunk alkalmazni: 

12/A. § (1) A Különleges beépítésre nem szánt terület – nyersanyag-kitermelés (bánya) és feldolgozás céljára szolgáló 
terület (Kb-B) övezetében a bányászattal, nyersanyag-feldolgozással kapcsolatos építmények helyezhetők el. 

 Kb-B-1 övezetben a telek beépítettsége legfeljebb 1% lehet, melyen legfeljebb 4 m épületmagasságú épület (2)
helyezhető el. Technológiai építmény, műtárgy magassága legfeljebb 15,0 m lehet. 

 Kb-B-1 övezetben a tájrendezést folyamatosan kell elvégeznie az engedéllyel rendelkező bányavállalkozónak a (3)
műszaki üzemi terv ütemezésével, a végleges hasznosítási céllal (szabadidő, turisztika) és a terület ökológiai hálózatban 
betöltött szerepével összhangban. 

 A 0128/1-6, 0131, 0132, 0134/5-6-ú telkeket érintő, SZT-ben szabályozott bányautat közforgalom elől elzárt (4)
magánútként kell kialakítani a vonatkozó útügyi előírásoknak megfelelően.” 

A változtatás egyrészt biztosítja a további építmények elhelyezését (1%-os beépíthetőség), másrészt lehetővé 
teszi technológiai építmények elhelyezését. A tájrendezés célja összhangban van a majdani horgásztó 

3 Bányaterület kialakítása a Tiszabecs 0136/3, 0137 és 0138 hrsz.-ú területen. 
4 Újrahasznosítási célként a környezetvédelmi hatóság 549-4/2612 sz., a bányafelügyelet MBK/3576-9/2013. és MBK/3576-
10/2013. sz. határozataival horgásztó kialakítását fogadták el. 
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kialakításának céljával. Új megközelíthetőséget nem kell kialakítani, a meglévő utakon a szállítás zavartalanul 
folytatódhat. 

Tiszabecs Nagyközség Képviselő-testületének 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete Mko övezetet 
tartalmaz. Az övezetre vonatkozó rendelkezések kiegészítése nem szükséges. 

Részlet a hatályos településszerkezeti tervből A településszerkezeti terv tervezett módosítása 

Részlet a hatályos szabályozási tervből A szabályozási terv tervezett módosítása 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály előzetes véleménye alapján - az 549-
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4/2012. sz. környezetvédelmi engedély5 rendelkező részének 3.3.4. pontjával összhangban - a tervezett 
bányaterület bővítési területeire is kötelezi védőfásítás kialakítását a szomszédos Natura 2000 területek 
védelmére. (3 szintes védő-és takarófásítást kell megvalósítani. A védőfásításnak legalább 1 sor elsőrendű 
fafajból, legalább 1-1 sor másodrendű fafajból, illetve cserjesorból kell állnia, a növénytelepítés során kizárólag 
a tájra jellemző őshonos fajok, fajták használhatók fel).  

A hatóság előzetes véleményében kéri, hogy a védőfásítás a szabályozási tervlapon is jelenjen meg. A 
külterületi szabályozási tervlap méretarányából fakadóan javasoljuk azonban, hogy a szükséges előírás a 
HÉSZ-ben szövegesen kerüljön rögzítésre:  

„5.§ (5) Előírt telken belüli védőfásítás teljesítését 5 m szélességig egy sor 6 méteres tőtávolságban 
telepített előnevelt fákból álló fasor és gyep vagy talajtakaró növényzettel kell biztosítani. Minden 
további 5 m szélesség esetén: 

a) további egy fasort kell telepíteni 6×6 méteres kötésben, valamint

b) egy cserjesort kell ültetni.

12/A.§ (5) A 091 hrsz.-ú út délkeleti határán, a Kb-B-1 övezet területén 10 m szélességben telken belüli 
védőfásítás alakítandó ki.” 

A hatóság által előírt védőfásítás mértéke a javasolt rendelkezéssel összhangban van, figyelemmel arra is, 
hogy a jóváhagyásra kerülő általános előírás Tiszabecs településrendezési eszközeiben a jövőben is 
alkalmazhatóvá válik. 

A bánya megközelítése a jelenlegi bányaművelési gyakorlat szerint a 491. sz. főút felé a 091 és 092/10 hrsz.-ú 
dűlőutakon biztosított, mely a bányaterület bővítését követően is megmarad. A bányavállalkozó további 
építményeket nem kíván elhelyezni a tervezett különleges beépítésre nem szánt területen, így az 1%-os 
beépíthetőség elegendő a bányászati tevékenységhez. 

A módosítás erdőterület igénybevételével nem jár, településszerkezetet meghatározó fő infrastruktúra 
hálózatot nem érint, illetve a Tisza-Túr tározót és kapcsolódó létesítményeit és védősávjait nem érinti. A 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a belvízvédelmi, árvízvédelmi, illetve vízvédelmi és vízgyűjtő- 
gazdálkodási általános jogszabályi követelmények betartása mellett kifogást nem emelt. 

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Biológiai aktivitásérték pótlási 
kötelezettség nem áll fenn. 

A 092/8-9 hrsz.-ú ingatlanok bányaterületbe történő átsorolásának ellenzése a bányatelek jogi jellegét nem 
befolyásolja. A jogszabályok szerint a területeket a kitermelési műszaki üzemi tervben kitermelésre lehet 
tervezni, azonban a bányászati tevékenység megkezdéséhez az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, 
valamint a településrendezési eszközök újbóli módosítása szükséges, mely nélkül az ásványvagyon 
kitermelése nem kezdhető meg.  

A távlati funkcióváltás érdekében (szabadidő, turisztika) Telepítési tanulmányterv készíttetése javasolt a 
Műszaki üzemei tervhez kapcsolódóan, hogy a tájrendezési célok a leművelési célokkal mielőbb összhangba 
kerüljenek. A távlati tájrendezési cél érdekében (biztonságos megközelíthetőség) és az ökológiai hálózat 
funkciójának fejlesztésére (élőhelyek létrehozása) enyhébb rézsűk kialakítása javasolt.  

5 A MÜT szerinti bányaműveléssel érintett tevékenységre a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 549-4/2012. számú határozatával kiadott és 310-20/2014. számon 
módosított környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mely határozatlan ideig érvényes.  
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A bányaművelés során a homokdepóniákat 45°-nál alacsonyabb rézsűkkel szükséges kialakítani, mivel 
azokban partifecskék (Riparia riparia) és gyurgyalagok (Merops apiaster) telepedhetnek meg.  

Javasolt a bányatelket határoló, illetve a bányatelken belüli feltáróutak védelmét szolgáló biztonsági 
távolságokon belül (megállapított bányaüzem határvonalak, védőpillérek) a fás vegetáció telepítése és 
fenntartása.  

A párhuzamosan futó környezeti hatásvizsgálati eljárásban a jelenlegi környezeti állapothoz képest a 
várható környezeti hatásokat becslésre, illetve modellezésre kerülnek. A várható hatások elemzését a 
létesítés, üzemeltetés és felhagyás ütemeire is elvégzik. Országhatáron átterjedő káros környezeti hatások 
nem várhatók. 

A Fehérgyarmati Járás az ország leghátrányosabb helyzetű térségei közé tartozik, így a fejlesztés hozzájárul a 
helyi gazdaság erősítéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez. A fejlesztés megvalósításával és a termelési 
kapacitás növelésével a térség nyersanyagigénye helyben kielégíthető, mely környezethasználati 
szempontból kedvező hatású. 

A bányatevékenységgel nem érintett területeken megmarad a mező- és erdőgazdasági művelés lehetősége, a 
Palád-Csécsei-csatornán keresztül a vízpótlás lehetősége a térségben biztosított lesz.  

A tervezett tevékenység közvetlenül felszíni víztestet nem érint. Normál üzemi körülmények között nem 
várható a felszín alatti vizek szennyezése. Havária esetén a kármentést azonnal el kell végezni. A 
hatásvizsgálati eljárásban modellszámítási eljárásokkal becslésre kerül a többlet párolgás mértéke, a felszín 
alatti víztest mennyiségi állapota. 

A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok aránya alacsony, a jogszabályi követelményeknek 
megfelelő kezelésükkel szennyezést nem okoznak. 

A javasolt természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedések betartása indokolt. A javaslatok6 
kiterjednek: 

- a madarak fészkelési időszakának figyelembe vételére,
- a kétéltűek és hüllők szaporodási időszakára,
- a szomszédos vagy a bányaterületen meglévő élőhelyek védelmére,
- a jelenlegi környezetvédelmi engedély alapján a tervezett bányaterület teljes hosszán védőfásítás

kialakítására,  
- az elérhető legjobb technikák alkalmazására,
- a gondosságra, a megelőzésre,
- a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, továbbra is minimum 5 talajvízfigyelő kútból álló

monitoring rendszer üzemeltetésére (vízszintsüllyedés, vízminőség monitorozására, távolhatás 
becslésére), 

- talajvédelmi terv alapján a termőtalaj védelmére, a termőtalaj fokozatos igénybevételére,
- havária esetén szükséges felszerelések biztosítására és azonnali alkalmazására,
- a porszennyezés mérséklésére,
- a zaj- és rezgésterhelés csökkentésére,
- a hulladékok szelektív gyűjtésére,
- a rekultivációra, tájrendezésre.

Egyéb javaslatok nem szükségesek. 

6 Hatósági, jogszabályi, tájrendezési javaslatok összegzése. 
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3.4.1 A tervmódosítás településfejlesztési koncepcióval való összhangja 

A község településfejlesztési koncepcióját a 61/2018. (IV. 25.) önkormányzati határozattal fogadta el 
Tiszabecs Nagyközség képviselő-testülete. A településfejlesztési koncepcióval nem ellentétes a bányaterület, 
tekintve, hogy a bányászat helyhez kötött tevékenységeknek tekinthetők. 

3.4.2 A tervmódosítás településképi rendelettel való összhangja 

Tiszabecs Nagyközség közigazgatási területére a Tiszabecs Nagyközség településképének védelméről szóló 
10/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelete vonatkozik. A módosítással érintett terület az 1. melléklet szerint a 
településképi szempontból meghatározó területek közül a „beépítésre nem szánt terület”-be tartozik. Erre a 
rendelet 15. §-a (általános építészeti követelmények), 17. §-a, 21. §-a (A beépítésre nem szánt és a táji területbe 
ékelődő (állattartó-, üzemi-. mezőgazdasági üzemi, különleges, valamint tanya) településkép szempontjából 
meghatározó gazdasági területekre vonatkozó területi építészeti követelmények) vonatkozik. A területen 
helyi védett építmény nem található. A településrendezési eszközök módosítása összhangban van a 
község településképi rendeletével. 
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3.5 Környezeti hatások 
A környezeti hatások fentieknél részletesebb becslését, vizsgálatát a párhuzamosan futó környezetvédelmi 
hatásvizsgálati eljárásban végzi el. A vizsgálatot végzők csoportja (MENDIKÁS Kft. 3525 Miskolc, Kazinczy F. 
u. 28. 2/4.) 

3.6 Területrendezési tervekkel való összhang bemutatása 

A MaTrT előírásai 2019. március 15-től megváltoztak, és a megyei területrendezési terv felülvizsgálata és 
módosítása megtörtént 2020. június 25-én, ezért a megyei területrendezési tervek övezeteinek és 
területfelhasználásainak alkalmazása során az OTrT 91. §-a helyett a Szabolcs-Szatmár Bereg-Megye új 
Területrendezési Tervének 5/2020. (VI.26.) előírásait kell figyelembe venni.  

Részlet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Térségi Szerkezeti Tervéből, 2020. június  

Térségi területfelhasználás: 

A módosítás teljes területe sajátos területfelhasználású térségként van meghatározva. A terület tervezett 
felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. A terület nagy részét beépítésre nem szánt különleges 
terület – bányaterületbe sorolja a terv a tervezett területhasználatnak megfelelően. A 092/7-8 és 18 terület 
esetében nem tervezett a jelenlegi használat megváltoztatása, az a településrendezési eszközökben 
mezőgazdasági terület besorolásban maradnak a valós használatnak megfelelően. Ugyanakkor megmarad a 
változtatás lehetősége. Ebből következően a területfelhasználások kijelölése összhangban van a sajátos 
területfelhasználású térségi besorolással. 

Műszaki infrastruktúra-hálózat: 

A terület közvetlen szomszédságában helyezkedik el a 491. sz. főút és a térségi belvízcstorna (Palád-Csécsei 
főcsatorna), de a módosítás nem érinti a területüket, ezért a módosítás összhangban van a területrendezési 
tervekkel.  
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Egyedi építmények: 

Az ország szerkezeti terve és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szerkezeti Terve az árvízi tározót, mint 
tervezett VTT-tározó tartalmazza. A módosítás egyedi építmény területét, léteítését nem érinti, ezért a 
módosítás összhangban van a területrendezési tervekkel. 

Tiszabecs települést a kövezetkező országos és térségi övezetek érintik: 

Országos és térségi övezetek: 
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

Erdők és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
Tájképvédelmi terület övezete 
Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
Térszervező városok és hagyományosan vidéki település övezete 
Térségi együttműködések övezete 
Határon átnyúló együttműködés övezete 
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

 

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és 
pufferterületének övezete (2020. évi MTrT) 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete (2020. évi 
MTrT) 

  
Erdők és erdőtelepítésre javasolt területek övezete (2020. évi 

MTrt) 
Tájképvédelmi terület övezete (2020. évi MTrT) 
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Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete (2020. évi 
MTrT)  

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (2020. évi MTrT) 

  
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (2020. évi MTrT) Térszervező városok és hagyományosan vidéki település 

övezete (2020.évi MTrT) 

  
Térségi együttműködések övezete ( 2020.évi MTrT) Határon átnyúló együttműködés övezete (2020. évi MTrT) 
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Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet (2020. évi MTrT) 

 

 

 

A Bt. 49.§ 16. alapján:  

„Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával szabad folytatni. 
Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a közlekedési célt szolgáló terület, 
temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy vezeték biztonsági, illetve védő övezete, vízi 
létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és 
üdülőhely védőövezete, a védett természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló 
ingatlan, továbbá a honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, 
valamint amit jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

A tervezett bányaterület az országos és térségi övezetek alapján többféle ágazati szempontból is kivett 
helynek minősül; amennyiben a bányanyitáshoz az illetékes hatóságok hozzájárulnak, úgy a tervezett 
módosítás a kivettség tárgya szerinti MaTrT, valamint a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozása szerinti rendelkezésekkel összhangban 
van.  

Kivettség szerinti hatósági hozzájárulásukat szíveskedjenek megadni. 
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3.7 A módosítási terület övezeti érintettsége:  
 

Ökológiai hálózat övezetei: 

A tervezett beépítésre nem szánt különleges – nyersanyag-kitermelés (bánya) és feldolgozás céljára szolgáló 
terület (B) az ökológiai hálózat pufferterületének övezetével érintett. A MaTrT 27. § (4) bekezdése értelmében 
„az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely7 nem létesíthető, új beépítésre szánt terület csak korlátozó feltételekkel jelölhető ki.” 

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójával érintett 092/18 hrsz.-ú telek tervezett korlátozott használatú 
mezőgazdasági területfelhasználásba sorolása összhangban van az övezetre vonatkozó rendelkezésekkel.  

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete: 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti a tervezési területet. Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület a 092/9 hrsz.-ú illetve a 092/2, 17-18 hrsz.-ú telkeket. A 092/2 és a 092/17 hrsz-ú telkek esetén a 
kivettség fennáll, ezért az MvM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint „új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető”. A többi érintett telek esetén a marad a valós területhasználatnak 
megfelelő mezőgazdasági terület besorolás. 

7 Bt. 1.§ (8) alapján célkitermelőhely: a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 1. számú mellékletében meghatározott 
gyorsforgalmi utak, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedésfejlesztési 
projektek földművei megépítéséhez szükséges kitermelő tevékenység helyszíne.  
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Tájképvédelmi terület övezete: 

A tervezési terület a tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó 
előírásokat az MvM rendelet 4.§ tartalmazza, amely szerint bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.  

A tervezett módosítással a térségre jellemző bányatavak kialakulása várható.  

Ásványi nyersanyagvagyon övezete: 

A tervezési területet érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete. Az övezetre vonatkozó előírásokat az MvM 
rendelet 8. §-a tartalmazza, amelynek (2) bekezdése alapján, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon 
távlati kitermelését nem lehetetleníti el. A rendelkezésnek a tervezett mezőgazdasági területfelhasználás 
megfelel a 092/8-9 és /18 hrsz.-ú telkeket érintően, a bányaterület kijelölése összhangban van az előírásokkal. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete: 

A rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti a tervezési területet. Az övezetre vonatkozó előírásokat az 
MvM rendelet 9. §-a tartalmazza, amely bányászati tevékenységről nem rendelkezik. Új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv hozzájárul. Új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

Térszervező városok és hagyományosan vidéki település övezete: 

Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) számú 
Önk. rendelet 5. § tartalmazza, amely bányászati tevékenységről nem rendelkezik. A rendelet az új beépítésre 
szánt területekkel és meglévő fejlesztési területekkel összefüggően határoz meg előírásokat, továbbá a 
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települések térszervező szerepéhez kapcsolódóan ír elő szabályokat a településfejlesztési dokumentumok 
célrendszerére vonatkozóan. Jelen módosításra nem vonatkoznak az előírások. 

Térségi együttműködések övezete: 

Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) számú 
Önk. rendelet 8. § tartalmazza, amely bányászati tevékenységről nem rendelkezik. Az övezetre vonatkozó 
előírásokat akkor kell alkalmazni, ha települések együtt végeznek település- és területfejlesztéssel összefüggő 
tevékenységet.  

Határon átnyúló együttműködés övezete: 

Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) számú 
Önk. rendelet 9. § tartalmazza, amely bányászati tevékenységről nem rendelkezik, jelen módosításra nem 
alkalmazható. 

Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet: 

Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének az 5/2020. (VI.26.) számú 
Önk. rendelet 5/2020. (VI.26.) számú önk. rendelet 11. § tartalmazza, amely bányászati tevékenységről nem 
rendelkezik. A tervezett bányászati tevékenység a vízgazdálkodási, a táj- és természetvédelmi, a 
tájgazdálkodási és a turisztikai célokkal összhangban van. A bányászati tevékenység időtartama alatt a 
bányatavak üzemi területnek minősülnek.  
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4. MELLÉKLETEK 
 

4.1 Önkormányzati határozat 
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4.2 Előzetes tájékoztató szakasz eredménye 
 

Vélemények összefoglaló táblázata: 

314/2012 Kr. 9. melléklet szerinti Államigazgatási 
szervek  

VÉLEMÉNYADÁS 
TRE 

VÉLEMÉNYEZÉSBEN 
RÉSZT KÍVÁN VENNI 

KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKELÉS 

SZÜKSÉGESSÉGE 

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Kormányhivatal,  
Állami főépítészi Iroda 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem indokolt 

2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 
Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és 
Nyilvántartási Osztály 

Válaszolt IGEN Nem indokolt 

3 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Válaszolt IGEN Nem indokolt 

4 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(területi vízvédelmi, vízvédelmi hatóság, 
tűzvédelem, polgári védelem) 

Válaszolt IGEN Nem indokolt 

5 Országos Vízügyi Főigazgatóság Nem válaszolt – Nem résztvevő 
6 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Válaszolt Nem nyilatkozott Nem résztvevő 

7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 
Osztály 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem indokolt 

8 
Budapest Főváros Kormányhivatala,  
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

Válaszolt NEM Nem résztvevő 

9 ITM Légügyi Hivatal Nem válaszolt – Nem résztvevő 
10 ITM Hajózási Hatósági Főosztály Válaszolt Nem nyilatkozott Nem résztvevő 

11 
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály 

Válaszolt NEM Nem résztvevő 

12 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Képzési, Vizsgáztatási és Útügyi Osztály 

Válaszolt IGEN Nem résztvevő 

13 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem résztvevő 

14 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, 
Földhivatali Főosztály Földügyi Igazgatási Osztály 
(Nyíregyháza) 

Válaszolt IGEN Nem indokolt 

15 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem indokolt 

16 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Nem válaszolt – Nem résztvevő 

17 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Válaszolt IGEN Nem résztvevő 

18 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 

          Válaszolt IGEN Nem indokolt 

19 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Nem válaszolt – – 

20 Országos Atomenergia Hivatal Nem válaszolt – – 

21 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1. 
(Fehérgyarmat) 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem résztvevő 
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22 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem indokolt 

23 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 
Osztály 1. 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem résztvevő 

24 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

Válaszolt Kiegészítést kér Kiegészítést kér 

25 
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi 
Helyettes Államtitkár 

Válaszolt Nem nyilatkozott Nem résztvevő 

ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK VÉLEMÉNYADÁS RÉSZT KÍVÁN VENNI  

27 Botpalád Község Önkormányzata Nem válaszolt  Nem résztvevő 

28 Milota Község Önkormányzata Nem válaszolt  Nem résztvevő 

29 Sonkád Község Önkormányzata Nem válaszolt  Nem résztvevő 

30 Uszka Község Önkormányzata Nem válaszolt  Nem résztvevő 

31 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Válaszolt IGEN Nem résztvevő 

Partnerek (3/2017. (IV. 21.) Önk. rendelete szerint) 

Partnerségi egyeztetési eljárás során nem érkezett vélemény 
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Tárgy: Tiszabecs Község településrendezési eszközeinek 

módosítása, véleményezés, adatkérés, és környezeti 

vizsgálati szakasz_FETIVIZIG  

Melléklet:   1 db térkép 

Lőrincz Gusztáv részére 

polgármester 

Tiszabecs Község Polgármesteri Hivatal 

Tiszabecs 

Rákóczi u. 37. 

4951 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozva a 2020. július 10-én érkezett levelére, a megküldött 

tervdokumentációk alapján a Felső- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság 

(FETIVIZIG) a településrendezési eszközök módosításának véleményét az 

alábbiakban adja meg. 

Belvízvédelem 

Beavatkozással érintett terület: 

Módosítással 

érintett terület: 

Tiszabecs II. -homok, kavics, vegyes, kevert ásványi 

nyersanyagok" védnevű bányatelek és a Tiszabecs 

II. bányatelek 2. bővítés" kutatási terület (092/1,2,

10-18 hrsz-ú telkek) 

Módosítás célja: Nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló 

különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási 

egységbe sorolása. 

A tervezett módosítás a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában 

és a FETIVIZIG vagyonkezelésében lévő Palád-Csécsei-

főcsatornát (jobb part 10+720–12+056 km közötti csatornaszakasz), 

valamint a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG 

vagyonkezelésében lévő Vízpótló csatornát (jobb part 0+000–0+670 

km közötti csatornaszakasz) érinti. 

A településszerkezeti terv módosításakor az alábbiakat kérjük 

figyelembe venni: 

- A módosítással érintett terület a 07.09. számú – Tisza- Túr közi –

belvízvédelmi szakasz területén helyezkedik el. 

Dátum: 

2020. 07. 17. 

Ügyiratszám: 

I-0007-006/2020 

Előadó: 

Török Anett 

Csengeri Tamás 

Tamás-Nagy Réka 

Kovács István 

Irányítás: 

Dályai Józsené mb. 
főépítész 
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A terület belvízveszélyeztetettsége: 

 Pálfai-index: erősen belvízveszélyes (4-es) veszélyeztetettségi kategória. 

07.09. számú – Tisza- Túr közi belvízvédelmi szakasz: 

 Évi átlagos belvizes napok száma: 8 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva, 

2010-2019 között) 

 Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 4 elrendelt készültség / 10 év (I., II. 

és III. fok) 

- A 83/2014. ( III. 14.) Korm. rendelet értelmében, a vizek és a közcélú 

vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú 

vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik 

ellátására, a meder megközelítésére, a kizárólagos állami tulajdonú 

vízfolyások (Palád-Csécsei-főcsatorna), tavak, tározók és holtágak mentén a 

2. § (3) b) bekezdésében meghatározott, a csatorna partéleitől számított 6,0 – 

6,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni, egyéb vízfolyások mentén 

(Vízpótló csatorna) a 2. § (3) c) bekezdésében meghatározott, a csatorna 

partéleitől számított 3,0 – 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni. A 

parti sávban külterületen gyepgazdálkodás valamint a termőföld művelési ágának 

megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti 

igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység 

folytatható. 

- A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési 

követelményekről 8. § (1) bekezdése alapján az egyes építési övezetek 

közművesítettségének módját és mértékét helyi építési szabályzatban, szabályozási 

tervben kell megállapítani. A 33. § rendelkezik a telek beépítésének feltételeiről, 

melynek alapján, épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek keletkező 

szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése ártalommentes elhelyezése, 

biztosított. 

- Kerítés, illetve építmény nem kerülhet kizárólagos állami tulajdonú csatornák 

(Palád-Csécsei-főcsatorna) esetében a partéltől számított 6 m-en belülre, egyéb 

állami tulajdonú csatorna (Vízpótló csatorna) esetében 3 m-en belülre akkor sem, 

ha a földhivatali ingatlannyilvántartás szerint a telek határa a parti sávon belül esik. 

- Belvízvédelmi szempontból a módosítással érintett területeken, létesítendő 

építmények csapadék elvezetésének megfelelő biztosítását mindenképpen 

szükségesnek tartjuk. A felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítani kell a terület 

csapadékvíz kártétele elleni, illetve a belvizek elleni megfelelő védelmét. A 

csapadékvíz elvezetését a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül kell 

megoldani.  

- Magas talajvízállásos, illetve mélyfekvésű területre építkezni csak 

talajmechanikai szakvélemény alapján szabad, és az abban előírtakat 

kötelező betartani. 

A beavatkozási területetet és a beavatkozási terület környezetében keletkezett legnagyobb 

belvízi elöntéseket ábrázoló térképet levelünk mellékleteként csatoljuk további szíves 

felhasználásra. 

Árvízvédelem és Folyógazdálkodás 

- A településrendezési terv módosítása a Tisza folyó bal parti, a Túr folyó jobb parti 

árvízvédelmi töltéseit, valamint az építés alatt lévő Tisza-Túr árapasztó tározót, azok 

jogszabályban (30/2008 (XII.31.) KvVm rendelet) rögzített védősávjait, a folyók 

nagyvízi medreit nem érinti. 

- Tiszabecs község településrendezési terv módosításához szakágazatunkat érintő vízügyi 

előírásokat érintettség hiányában nem teszünk. 
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Vízvédelem és vízgyűjtő-gazdálkodás 

Felszín alatti vizek védelme 

- Tiszabecs Nagyközség vízellátása a Milota Térségi Vízműről történik, mely vízbázisa 

1158-32/2015. ügyiratszámú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőövezettel 

rendelkezik, mely a tervezési területtől 1,8 km-re található. A védőövezet nem érinti 

a tervezési területet. 

- A tervezési területtől 530 m-re található a Szatmárcseke Távlati Vízbázis H-6090-

12/2004. számú határozattal kijelölt „B” jelű (50 éves) hidrogeológiai védőövezete. 

- A kutatási tevékenység vízbázisvédelmi érdeket közvetlenül nem sért, azonban ez nem 

mentesít a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben 

foglalt előírások betartása alól. 

- Tiszabecs Nagyközség teljes közigazgatási területét nem érinti az országos 

vízminőség-védelmi terület térségi övezete, így a tervezési területet sem. 

- A 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Tiszabecs Nagyközség a fokozottan 

érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint a tervezési terület a nitrátérzékeny területek 

közé tartozik. 

Vízgyűjtő-gazdálkodás 

- A Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban elfogadta Magyarország 

felülvizsgált tervét, mely a 14. számú Hivatalos Értesítőben került közzétételre 2016. 

április 7-én. 

- A tervezési terület a 2-1 Felső-Tisza Tervezési Alegységhez tartozik, a sp.2.2.2 

Beregi-sík sekélyporózus felszín alatti víztestek területén található.  

- A tervezési terület által érintett víztest és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon 

meghatározott talajvíztartó réteg átlag fekümélysége az alábbiak szerint alakul: 

Terület 

Érintett víztest Talajvíztartó 

átlag 

fekümélysége Megnevezése Kódja 

Tiszabecs Beregi-sík sp.2.2.2. - 33,0 m 

 

- A Vízgyűjtő-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során a Beregi-sík sekélyporózus 

felszín alatti víztest a VGT2 állapotértékelése alapján gyenge mennyiségi és jó, de 

gyenge kockázatú kémiai minősítésű. Cél a jó mennyiségi és a jó kémiai állapot elérése 

2027-re. 

- Az első Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT1) állapotértékelése során a víztest mennyiségi 

állapota jó, de bizonytalan minősítésű volt, vagyis annak mennyiségi állapota a tervezési 

ciklusban tovább romlott. 

- A felülvizsgálat során kapott eredmények alapján AEP871 Palád-Csécsei-főcsatorna 

mesterséges víztest mérsékelt ökológiai és jó kémiai állapotú. A vízfolyás víztestre 

meghatározott ökológiai célkitűzés, vagyis a jó ökológiai potenciál elérésének évét 

2027-re, ugyanakkor a jó kémiai állapot elérését irányozták elő. 

- Tájékoztatjuk, hogy Települési Operatív Program és KEHOP keretében kiírt 

pályázatok esetében elvárás, hogy a tervezett fejlesztés illeszkedjen a támogatási 

kérelem benyújtásakor aktuális vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez. 
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- A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben kiemelt fontosságú a vízgazdálkodás elveinek szem 

előtt tartása, a vizek hasznosítására, helyben tartására való törekvés.  

- A felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) a www.vizeink.hu honlapon érhető 

el. 

- A Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutatót a VGT2 8-6 számú melléklete 

tartalmazza. 

- A településrendezési terv módosítása, a beruházások tervezése, illetve a kivitelezés 

során kérjük fentiek figyelembe vételét. 

 

Tiszabecs Nagyközség településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat 

és szabályozási terv tervezett módosítása ellen a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság részéről, a fent leírtak figyelembe vétele mellett belvízvédelmi, 

árvízvédelmi, illetve vízvédelmi és vízgyűjtő- gazdálkodási szempontból kifogást 

nem emelünk. 

 

 

 

 

Üdvözlettel:  

  

 Bodnár Gáspár 

 igazgató 

 

 

 

 

 

http://www.vizeink.hu/
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