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3. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 
3.1. A településfejlesztés célterületei, a település jóváhagyott Településfejlesztési 

Koncepciójának összefoglalása: 
 

A Településfejlesztési Koncepció meghatározza  Oszlár  község jövőképét, mely a következőképpen 
fogalmazható meg: 
 
Oszlár domináns fejlesztési célja: 
‐ gazdasági helyzetének fellendítése, gazdasági vállalkozások számára létesített jó 

közlekedési, logisztikai kapcsolatokkal rendelkező raktárbázis vagy telephely terület 
létesítése 

 
A jövőkép  az alábbi elemekre alapozható: 
‐ A fejlett ipari bázissal rendelkező Tiszaújváros közelsége 
‐ Utakhoz közeli és M3 autópálya csomóponthoz közeli, gazdaságfejlesztésre alkalmas, 

infrastruktúrálisan fejleszthető tartalék terület megléte 
‐ Alkalmazkodás  a jelenlegi helyzethez, lehetőségekhez, aktív résztvétel jövőjének alakításában 
‐ A kistelepülési korlátok felvállalása, meglevő partneri viszony a szomszédos településekkel, 

nagyobb projektek közös megoldása - a szennyvízhálózat kiépítésének előkészítése (KEHOP-
2.2.2-15-2017-00126 azonosítójú pályázat (ÉMO14) keretében a Hejőbába központú 
agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása projekt – Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.).  

 
A települési önkormányzat az alapfeladatait önállóan vagy  esetenként más településekkel társulva el 
tudja látni a jelenlegi területhasználat fejlesztése nélkül.  
Oszlár hagyományosan erősen kötődik Tiszaújvároshoz, mint környező központhoz A település 
nagysága, népességének száma nem teszi szükségessé, sem lehetségessé, hogy az összes települési 
funkciót helyben ellátni tervezze.  
 
A falu életének gazdasági alapjait részben a kertek, részben a falut körülvevő szántóföldek 
teremtették meg.  
 
A jelenlegi települési úthálózaton keresztül könnyen elérhető Tiszaújváros, így az iparosodással, a 
közlekedési lehetőségek bővülésével ezeken a településeken is volt és van lehetőség munkát vállalni. 
Az önkormányzat feladata a munkavállalást és tanulási lehetőségek kiszélesítését elősegítendő 
mobilitás elérhetővé tétele.  
 
A település feladatai:  
‐ a népesség, és különösen a fiatalok helyben tartása, a lakosság korösszetételének megőrzése 

vagy javítása, 
‐ munkahely, illetve megélhetési lehetőségek megteremtése, részben a mobilitási lehetőségek 

szélesítésével, részben a helyi és betelepülő vállalkozások támogatásával,  
‐ egészséges lakókörnyezet megőrzése, az infrastruktúra javítása (egészséges ivóvíz biztosítása, 

utcák burkolása, csapadékvizek kezelése, zöldterület-fejlesztés, szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítése). 
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Épített környezet 
 
A település a 92/2017.(XII.21.) határozatával hagyta jóvá a Településképi Arculati Kézikönyvét ill. a 
19/2017.((XII.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a településképi rendeletét.  
 
Oszlár fontosnak tartja, hogy utcái, közterületei tiszták, rendezettek, átláthatóak legyenek, ezzel 
lakosai élhető és biztonságos környezetben lakjanak. A település lakóépületei és azok környezete 
folyamatosan szépül és megújul. A közintézmények karbantartása és felújítása nagy körültekintéssel 
történik. Így az épített környezet minősége magasabb szintre lép. 
 
3.2. Településrendezési javaslatok 
 
Lakóterületek: 
A hatályos területrendezési tervek azzal számoltak, hogy a településen nőnek a beépítésre szánt 
területek.  Jelentős lakóterületi fejlesztések kerültek kijelölésre a település északi és keleti oldalán az 
Ady E. u. meghosszabbításában ill. a vele párhuzamosan kialakított új utcában. 
 
A fejlesztések nem valósultak meg és a terv felülvizsgálata során sem számol a település 
lakóterületi fejlesztésekkel. A fellépő igények a meglevő régi épületek bontásával, ill. a foghíj 
telkeken megoldhatók.  
 
Településközponti vegyes területek: 
Vegyes, intézmények, szolgáltatások megvalósítására alkalmas zóna kijelölésére a település déli 
részén, a Petőfi út mentén került sor, jelenleg is itt találhatók  a község intézményei. 
 
A Petőfi út két oldalán kijelölt tömbökben a település távlati terveiben szereplő átalakítások, 
fejlesztések megoldhatók voltak. Új intézményterület, szolgáltató terület kijelölésére nem került sor. 
A kijelölt, intézmények elhelyezésére alkalmas terület nagy távlatban is ki tudja szolgálni a felmerülő 
igényeket. 
 
Gazdasági területek: 
 
A településen  csak kisebb gazdasági és szolgáltató  vállalkozások működnek. A település 
közigazgatási területének északi részén található egy vegyes – vállalkozói (Nagy Család Kft.) és 
magán – tulajdonban levő mezőgazdasági major, amelynek távlati működése is tervezett. Vegyes, 
állattartási és mezőgazdasági termékfeldolgozási ill. raktározási funkciók fenntartása tervezett. 
Tiszaújváros és Miskolc közelségéből adódóan kedvező munkalehetőségek adottak a településen élők 
számára. Oszlár fejlesztési lehetőségeit nagyban befolyásolja az ipari térség határánál történő 
elhelyezkedése, Tiszaújváros és Miskolc közelsége. 
 
Az Önkormányzatnak kiemelt célja a Tiszaújvárossal közös északi részén egy gazdasági övezet 
kialakítása. Ennek érdekében az Ady E. úton ingatlanokat vásárolt az Önkormányzat, így az övezet 
kialakítása lehetségessé válhat.  A község településrendezési eszközei a jelenleg tervezetten 
kialakítandó összefüggő, az Ady E. út mindkét oldalára kiterjedő gazdasági terület nyugati részét már 
tartalmazzák, de jelenleg tervben van az utca keleti oldalán, eddig lakóterületi besorolású terület 
igénybevétele is ilyen célokra. 
 
A településnek hosszú évekre visszamenő tárgyalásai vannak a Tiszaújváros és Oszlár közötti 
közigazgatási határ  megállapításával kapcsolatban.  A gazdasági övezet nagyobb növelése csak a 
Tiszaújvárostól  visszacsatolásra kerülő északi területtel valósulhat meg, ezért mielőbb törekedni kell 
a jogi helyzet tisztázására és közigazgatási határmódosítás technikai lebonyolítására. 
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A jelenleg  hatályos településszerkezeti terv is tartalmazza  a település keleti oldalán, közvetlenül a 
belterületi határhoz csatlakozva egy új, nagyobb kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
létesítését. A terület eddig nem épült be, de az Önkormányzat fenntartja a terület ilyen 
hasznosításának lehetőségét. 

 
Különleges területek: 
A település délkeleti, külterületi részén található a MOL nagy kiterjedésű ipari szennyvíz tároló 
területe. A terület részben rekultivált,  távlati kezelése még sok bizonytalanságot tartalmaz. 
 
A kezelésére vonatkozó tulajdonosi célok a következők (MOL Pertolkémia Zrt. - Székely Balázs – 
2018-10-03) 
 Az egész terület  a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdona. 
 A 4 db tósorból a Tiszapalkonyához legközelebb eső  fel van újítva, rekultiválva van. Jelenleg 

nem használják ülepítésre, vizes élőhelyként működik. 
 A 2. tósor működik jelenleg ülepítőként. Ez a tósor is felújításra került 2015-2016-ban, műszaki 

védelme, szigetelése megoldott. 
 A következő, másik oldali két tósor  régen a TVK tulajdona volt (TIFO). Ezekre kármentesítési  

kötelezettsége van a MOL  Petrolkémia Zrt.-nek, amit végre is fognak hajtani. 
 Nagy a valószínűsége annak, hogy a Tiszapalkonya felé eső szélső tósort is használatba fogják 

venni, így a keleti oldali 2 tó sávot változatlan különleges területfelhasználással kell feltüntetni. 
A nyugati oldali  2 tó sávot is ilyen területfelhasználással kell kezelni, mert nincsen kizárva a 
szennyvíz ülepítés  funkció visszaállítása. A nyugati 2 sávon szerepelhet a távlati rekultiváció 
kötelezettsége.  

 
Zöldterületi fejlesztések: 
A tervezett új közkertek  létrehozása a településen lakók közérzetének javítását szolgálhatja: 
‐ a Tiszapalkonya felől érkezők számára az új nagyméretű közkert (136. hrsz.) az első kedvező 

benyomást nyújthatja 
‐ a Rákóczi úton, a műemlék református templom melletti telken tervezett közkert a műemléki 

érték erősítését is szolgálja 
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3.2.1.  Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 
3.2.1.1. Beépítésre szánt területek 
Beépítésre szánt (beépített, beépítésre kijelölt) területek, amelyeken belüli építési övezetekbenaz 
építési telkek megengedett beépítettsége min. 10% , ezek a területek az alábbi területfelhasználási 
egységekre tagozódnak: 
‐ lakóterületek  -  Lf (falusias lakóterület) 
‐ vegyes területek  - Vt (településközponti vegyes terület) 
‐ gazdasági területek  - Gksz (kereskedeli szolgáltató) és Gip (ipari – egyéb ipari terület) 
‐ különleges beépítésre szánt területek  - Kkm (különleges közmű terület) – távközlési torony 
 
3.2.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
Beépítésre nem szánt területek, amelyeken belüli övezetekben az építési telkek megengedett 
beépítettsége max.. 10% , ezek a területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak: 
‐ közlekedési és közmű területek  -  KÖu 
‐ zöldterületek – közkert – Zkk 
‐ védelmi erdőterületek – Ev 
‐ gazdasági erdőterületek - Eg 
‐ közjóléti erdőterületek – Ek 
‐ kertes mezőgazdasági területek – Mk 
‐ általános mezőgazdasági területek – Má 
‐ vízgazdálkodási területek – V – vízfelületek 
‐ különleges beépítésre nem szánt területek  - Kb-sp – különleges sportterület, Kb-t – különleges 

temető,  Kb-szi – különleges ipari szennyvíziszap tároló (MOL) 
 
3.2.1.3. A településszerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek  
A településszerkezetet meghatározó meglevő és tervezett elemek: 
Természetföldrajzi elemek: 
‐ a település délkeleti határát alkotó Tisza folyó 
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‐ Tisza-gát 
‐ Tisza-holtág  
‐ Palkonyai-csatorna 
‐ Tisza jobb parti szivárgó 
‐ a Tisza folyó melletti ártéri erdők  
‐ a hajdani Tisza-holtág  vonalán kialakult erdőterület 
‐ ártéri mezőgazdasági területek 
‐ a település és a gát ill. a közigazgatási határok közötti mezőgazdasági területek – szántó éskiskerti 

területek 
‐ tervezett kiránduló erdő terület a település nyugati oldalán, a Tisza-holtág mellett  

 
Közlekedéshálózati elemek: 
‐ az M3 autópálya területe – Polgár közigazgatási határánál híddal a Tiszán 
‐ a településen áthaladó 3310. sz. közlekedési út 
‐ Eurovelo 11 kerékpárút a Tisza-gáton (a Tisza-tó felé) 
‐ tervezett kerékpárút a település központjából, a tervezett kirándulóerdő érintésével a Tisza-gáton 

futó, Tisza-tó felé vezető Eurovelo 11 kerékpárút felé 
 

Közműhálózati elemek: 
Ipari: 
 
A MOL Nyrt. adatszolgáltatása alapján  Oszlár község közigazgatási területét az alábbi távvezetékek 
és azok biztonsági övezetei érintik: 
 

Távvezeték neve: 
Barátság II. DN 600 kőolajvezeték 
Keleti DN 300 termékvezeték 
TIFO Ebes DN 200 termékvezeték 

 
Az FGSZ (Földgázszállító) Zrt. adatszolgáltatása alapján  Oszlár község közigazgatási területét az 
alábbi, a Kelet-magyarországi Földgázszállító Régió üzemelésében levő vezetékek és azok biztonsági 
övezetei érintik: 
 

Földgázszállító vezeték neve: 
Nemesbikk-Nagyhegyes  DN 600 nagynyomású 
földgázszállító vezeték 
Nagyhegyes-Kistokaj  DN 400 nagynyomású 
földgázszállító vezeték 
Kenderes-Tiszaújváros  DN 400 termékvezeték 
Nemesbikk-Nagyhegyes  DN 400 tartalék földgázszállító 
vezeték 
Nagyhegyes-Kistokaj  DN 300 tartalék földgázszállító 
vezeték 

 
Települési: 
‐ 20 kV-os légvezeték nyomvonala 
‐ 1 db mobil torony 
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3.2.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
 
Védelmi elemek 
A meglévő és tervezett állapotban a következő jelentősebb védőterületek és védősávok érintik a 
települést, melyek részben a szennyezésük miatt igénylik a környezetük védelmét (szennyezők), 
részben pedig védelmet igényelnek a környezetük szennyezése ellen (védendők). Ilyenek: 
 közúti közlekedés: 

 területhasználati korlátozást jelent az általános szabályok szerint külterületen a települési 
összekötő út védőtávolsága (50 m), amely távolságokon belül építmény, növényzet 
elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 

 határértéket meghaladó zajterhelés az autópálya tengelyétől számított 250 m-es sávon belül 
lehetséges, ezért ebben a sávban lakóépület, állattartó épület, tanya elhelyezése nem 
javasolható. 

 
 termékvezetékek védősávjai: 

A MOL Nyrt. adatszolgáltatása alapján  Oszlár község közigazgatási területét az alábbi 
távvezetékek és azok biztonsági övezetei érintik: 
Távvezeték neve: Biztonsági övezet: 
Barátság II. DN 600 kőolajvezeték 18-18 m 
Keleti DN 300 termékvezeték 13-13 m 
TIFO Ebes DN 200 termékvezeték 11-11 m 

 
Az FGSZ (Földgázszállító) Zrt. adatszolgáltatása alapján  Oszlár község közigazgatási 
területét az alábbi, a Kelet-magyarországi Földgázszállító Régió üzemelésében levő vezetékek 
és azok biztonsági övezetei érintik: 
Földgázszállító vezeték neve: Biztonsági övezet: 
Nemesbikk-Nagyhegyes  DN 600 nagynyomású 
földgázszállító vezeték 

18-18 m, 30-30 m 

Nagyhegyes-Kistokaj  DN 400 nagynyomású 
földgázszállító vezeték 

28-28 m 

Kenderes-Tiszaújváros  DN 400 termékvezeték 18-18 m, 25-25 m 
Nemesbikk-Nagyhegyes  DN 400 tartalék földgázszállító 
vezeték 

18-18 m 

Nagyhegyes-Kistokaj  DN 300 tartalék földgázszállító 
vezeték 

28-28 m 

 
‐ közművek védőtávolságai:   

‐ 20 kV-os elektromos vezeték: külterületen 5-5 m, belterületen 2,5-2,5 m a szélső sávtól, a 
szélső sávok távolsága 3,0 m, 

‐ nagyközépnyomású földgáz vezeték biztonsági övezet: 9-9  m, 
‐ középnyomású földgáz vezeték biztonsági övezete: 3-5 m 
‐ kisnyomású vezeték– 3-3m  

 
 vízfolyások parti sávjai:   

 a  Palkonyai csatorna partélétől, ill. depóniáinak mentett oldali lábvonalától számított 
3,0-3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni a 83/2014.(III.14.) Kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően, karbantartási és fenntartási munkálatok elvégzésére. Ezeken a 
területeken állandó épület, építmény nem helyezhető el és fás szárú növények telepítése is 
tilos. 
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Korlátozások 
 
A területfelhasználást befolyásoló, más jogszabállyal érvényesülő, érvényesítendő korlátozások:  

 nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 
 adatszolgáltatás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztály 
 a korlátozások az örökségvédelmi törvényben és jogszabályokban vannak  rögzítve 

 országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó határa:  
 adatszolgáltatás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolása: 
 adatszolgáltatás: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Erdészeti Osztály 
‐ tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület lehatárolása 

‐ adatszolgáltatás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
 országos vízminőség-védelmi terület lehatárolása : 

 adatszolgáltatás: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
 a Tisza nagyvízi meder területe – a terület határa a Tisza-gát 
 rendszeresen belvízjárta terület lehatárolása: 

 adatszolgáltatás: Észak- magyarországi Vízügyi Igazgatóság - a terület lehatárolása: a 
település egész területe a Tisza-gátig 

 
A terület-felhasználást befolyásoló, helyi jogszabállyal érvényesülő, érvényesítendő korlátozások: 
 telken belül kötelezően kialakítandó védőfásítás vagy védőzöld sáv a meglevő és tervezett 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek esetében  (min. 5,0 m) 
 
 
3.3. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 
3.3.1.  A településszerkezeti változások bemutatása 
A tervezett beavatkozások: 

A tervezett beavatkozások: 

1. Összefüggő kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület  - Gksz - kialakítása a település 
északi igazgatási határánál 
A hatályban levő terv: 
A település jelenleg hatályos  településrendezési tervében az Ady E. úti,  korábbi 251-259. 
helyrajzi számú telkek összevonásával létrejövő 251. hrsz. telek és a 260. hrsz. telek  a hatályos 
tervekben ipari-gazdasági – Gip -  területfelhasználású terület.  A nyugati oldali 261, 262 és a 
keleti oldali 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274. hrsz. telkek lakóterületi – Lf - , míg a 265 és 
266. hrsz. telkek zöldterületi  - Z - besorolásúak. 
 
A terv módosítása: 
A felülvizsgálat során az Ady E. út  keleti oldala is gazdasági területfelhasználást kap. A tervezett 
gazdasági területek Gksz – tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület besorolásúak. 
Az összefüggő gazdasági terület kialakításához szükséges az összes telek  önkormányzati 
tulajdona. Ennek megvalósulása után kerülhet sor a telekalakításra. 
Érintett telkek: 
‐ nyugati oldal:251, 260, 261, 262. hrsz. telkek 
‐ keleti oldal: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274. hrsz. telek 
Változás: Gip, Lf, Z  Gksz 
 
 



Oszlár  község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Alátámasztó munkarész 2018. október  

 
 

Az 1. módosítás  kivonata 
 

2. A jelenleg hatályos Településszerkezeti Tervben szereplő új lakóterületi fejlesztések 
elmaradása 
A hatályban levő terv: 
A település északi részén, az Ady E. u. keleti oldali folytatásában ill. az igazgatási határ északi 
módosításával, az Ady E. úttól északra létesítendő új lakóút feltárással új falusias lakóterületi 
tömbök – Lf -  kialakítása szerepel egészen a 3310. sz. főútig. 
 
A terv módosítása: 
Az új lakóterületi tömbök kialakítása elmarad, a terület eredeti területfelhasználása megmarad – 
Má - a még üres telkek, az avult épületek bontása után kialakuló üres telkek ill. a meglevő 
épületek átalakításával a felmerülő  lakásigények megoldhatók. 
Változás: Lf  Má 
 
Részlet a jelenleg hatályos Településszerkezeti tervből 
 

 
 

A 2. módosítás bemutatása 
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3. Új közkert terület kialakítása a 136. hrsz. alatti vízjárta területen (Kurucz-tó, régi 

agyaggödör területe) 
A hatályban levő terv: 
A háromszög alakú vízjárta terület (Kurucz-tó, régi agyaggödör) a hatályos településrendezési 
tervben rekultivációra kijelölt különleges területként  - Kre - szerepel. 
 
A terv módosítása: 
A terület tervezett területfelhasználása városi közkert – Zkk. 
Változás: Kre  Zkk 
 

4. A 062. hrsz. külterületi lakóterület létrehozása, a lakóterület közúton történő 
megközelíthetőségének biztosítása 
A hatályban levő terv: 
A korábban szolgálati lakás, ma magán tulajdonú épület  közterületen keresztül nem közelíthető 
meg a település hivatalos alaptérképe ill. a hatályos településrendezési terv tervlapjai alapján. A 
külterületi telek eddig mezőgazdasági területfelhasználású volt – Má.  
 
A terv módosítása: 
 
A településrendezési terv készítése során a telek falusias lakóterületi besorolást  - Lf – kap, a 
felülvizsgálat során a Dózsa Gy. út meghosszabbításában kijelölt új útszakasz kiszabályozásával 
(szabályozási szélesség: 8,0  m)  a telek közterületen keresztül is megközelíthetővé válik. 
Változás:  

‐ új közlekedési terület létesítése KÖu  Lf, Má  KÖu 
‐ falusias lakóterület kijelölése Má  Lf 

 

 
 

A 3. és 4. módosítás kivonata 
 

5. Új sportterület kialakítása a Petőfi u. 7. (79. hrsz) alatti telken 
A hatályban levő terv: 
A jelenleg is önkormányzati tulajdonú telek eddig településközponti vegyes területfelhasználási 
zónába – Vt -  volt besorolva. 
A terv módosítása: 
A telek különleges beépítésre nem szánt terület - sportterület  - Kb-sp - besorolást kap , ahol 
kispályás foci- és kosárlabda pálya kerül kialakításra. 
Változás: Vt  Kb-sp 
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A 5. módosítás kivonata 
 

6. Kiránduló erdő kialakítása a Tisza-holtág mellett 
A hatályban levő terv: 
A felülvizsgált tervben a Tisza-holtág mellett kijelölt kiránduló erdő terület a hatályos tervben 
véderdő – Ev – mezőgazdasági terület – Má -  és különleges szabadidő terület – Ksz – és – V -  
vízgazdálkodási terület besorolásúak voltak. 
A terv módosítása: 
Az egységes közjóléti erdő besorolású kiránduló terület - Ek - lehetővé teszi a terület turisztikai 
fejlesztésekbe történő bevonását, fejlesztését. 
Változás: Ev, Má, Ksz, V  Ek 
 

 
 

A 6. módosítás kivonata 
 
 

7. A Tisza-holtágtól keletre fekvő területek besorolásánek felülvizsgálata  
A hatályban levő terv: 
A hatályos tervekben a  Tisza-holtágtól keletre fekvő területek védőerdő  - Ev -  és általános 
mezőgazdasági terület – Má - besorolásúak. 
A terv módosítása: 
Az erdészeti adatszolgáltatások alapján a Tisza-holtágtól keletre fekvő erdőterületek és kijelölt 
területek a jelenlegi besorolásukból átsorolásra kerülnek gazdasági erdő terület – Eg – 
besorolásba. 
Változás: Má, Ev  Eg 
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A 7. módosítás kivonata 
 

 
8. A Tisza-holtágtól nyugatra és a település belterületi határától délre fekvő kertes 

mezőgazdasági területek felülvizsgálata 
A hatályban levő terv: 
A hatályos településszerkezeti terv  a település nyugati oldalán – a holtág  terület mellett – és a 
település belterületétől délre nagyobb kertes mezőgazdasági területeket – Mk -  jelöl. 
A terv módosítása: 
A kertes mezőgazdasági területek mára nagyobb részben szántó területté  - Má - alakultak át. A 
kertes mezőgazdasági terület nagysága csökkent, az autópálya megépítése kettévágta a nyugati 
területet, ma már csak az autópályától északra fekvő területet használják kertes területként. A 
belterület melletti kertes terület használata is megváltozott. Ennek átvezetése történt meg a 
felülvizsgálat során. 
Változás: Mk  Má 
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A 8. módosítás kivonata 
 

9. A MOL ipari szennyvíziszap lerakó területének átsorolása 
A hatályban levő terv: 
A MOL hosszú idő óta a területen tárolja a termelés során keletkezett ipari szennyvizet ill. 
szennyiszapot. A jelenleg hatályos tervben a terület vízgazdálkodási terület (halastó) – V - 
besorolással szerepel. 
A terv módosítása: 
A terület használatának  megfelelően átsorolásra kerül különleges  beépítésre nem szánt - 
szennyvíz iszap tároló  - Kb-szi - területfelhasználási zónába. 
A terület vízgazdálkodási területi besorolása a jelenleg hatályos településrendezési tervben 
véleményünk szerint hibás volt, ezért a biológiai aktivitás számításnál a jelenlegi, valóságos (kis 
biológiai aktivitásértékű)területfelhasználással számolunk a nagy biológiai aktivitásértékű 
vízfelület helyett, aminek figyelembevétele esetén a biológiai aktivitásérték nem lenne tartható a 
tervezett állapotban. 
Változás: V  Kb-szi 

 
10. A MOL ipari szennyvíziszap lerakó területe körüli terület mezőgazdasági területből 

védőerdő területté történő átsorolása  
A hatályban levő terv: 
A szennyvíziszap lerakót körülvevő területek a hatályos településrendezési tervben 
mezőgazdasági zóna  - Má - besorolással szerepeltek.  
 
A terv módosítása: 
A szennyiszap lerakó a távlatban részben vagy egészében  rekultivációra kerül, ennek távlati  
időpontja azonban nem ismert. A telep védőerdővel – Ev -  való körbevétele a távlati tervekkel is 
összhangban van.   
Változás: Má  Ev 
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11. A MOL ipari szennyvíziszap lerakó területétő délre elhelyezett hírközlési torony 

területének átsorolása 
A hatályban levő terv: 
A szennyvíziszap lerakótól délre, a töltésnél került elhelyezésre a település ma már meglevő 
hírközlési tornya. A hatályos tervben az újonnan kialakított telek még mezőgazdasági zóna  - Má 
- besorolással szerepelt.  
 
A terv módosítása: 
A torony kialakított telke különleges beépítésre szánt közmű terület – Kkm  -övezetbe került 
besorolásra, 
Változás: Má  Kkm 
 

 
 

A 9., 10. és 11. módosítás kivonata 
 

12. A Tisza-gát nyugati oldali területének felülvizsgálata 
A hatályban levő terv: 
A hatályban levő tervben a szennyvíziszap lerakótól a Tisza-gátig terjedő terület mezőgazdasági 
zóna  - Má - besorolással szerepelt.  
 
A terv módosítása: 
A terület vízgazdálkodási területfelhasználásba került átsorolásra. 
Változás: Má  V 
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A 12. módosítás kivonata 
 

13. A Tisza folyó vízügyi területként nyilvántartott területének pontosítása 
A hatályban levő terv: 
Az adatszolgáltatások alapján az egyes területfelhasználások, telekviszonyok ellenőrzésére, 
pontosítására került sor. A hatályos tervben a település keleti oldalán fekvő Tisza folyó területe az 
autópálya  területétől északra fekvő szakaszán pontosításra került. Az igazgatási határhoz közeli 
szakaszon található homokzátony terület eddig mezőgazdasági területbe – Má – került 
besorolásra. 
 
A terv módosítása: 
Az eddig mezőgazdasági zónaként ábrázolt területrész vízgazdálkodási területbe került 
átsorolásra.  
Változás: Má  V 
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3.3.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel  való összefüggéseinek 
bemutatása 

 
A magasabb szintű területrendezési tervek összhangjának vizsgálata 

 
Térségi övezetek  - Országos  
Területrendezési Terv (OTrT) 

Megyei övezetek  - Megyei 
Területrendezési  Terv 

1. Országos ökológiai hálózat 1. Magterület 
  2. Ökológiai folyosó 
  3. Pufferterület 
2. Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület 
  

3. Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

  

4. Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

  

  4. Erdőtelepítésre javasolt terület 
5. Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület 
  

6. Világörökségi és világörökségi 
várományos terület 

  

7. Országos vízminőség-védelmi 
terület 

  

8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében  
megvalósuló vízkárelhárítási célú 
szükségtározók területe 

  

  5. Ásványi nyersanyagvagyon-terület 
  6. Rendszeresen belvízjárta terület 
  7. Földtani veszélyforrás területe 
9. Kiemelt fontosságú honvédelmi 

terület 
  

  8. Honvédelmi terület 
 

OTrT. 31/B.§. 
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban 2013. évi CCXXIX. törvény megszüntetett, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. 
g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a 2013. évi CCXXIX. törvény, az i) pontban 
foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell 
alkalmazni. 
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Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Az Ország szerkezeti terve – 2.sz. melléklet 
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Oszlár település kontúrozott  közigazgatási területét kék nyíl jelöli. A település területét a 
mezőgazdasági térség , a vegyes területfelhasználású térség valamint a vízgazdálkodási térség 
érinti. 
Forrás: OTrT 2013. 
 
Az Oszlár községet érintő országos infrastruktúra hálózatok az alábbiak: 
– Gyorsforgalmi utak: 

– M3 – Budapest – Vásárosnamény  
– Egyéb erőmű: 

– Tiszaújváros I. és Tiszaújváros II. 
– Országos szénhidrogén-szállító vezetékek: 

– Tiszaújváros környezete 
– Kőolaj szállító vezetékek: 

– Tiszaújváros – Mezőcsát környezete 
– Termékvezetékek: 

– Keleti termékvezeték: (Ukrajna) – Beregdaróc – Vásárosnamény – Nyírbogdány – 
Tiszavasvári – Tiszapalkonya - Tiszaújváros 

 
Országos övezetek: 
 
Jogszabályi követelmény: 
„(1) A kiemelt térségi és megyei tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a 12. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt térségi övezetek által érintett területeket az 
országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az 
abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével 
kell lehatárolni. 
(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetét, a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyag-vagyon 
terület övezetét, a földtani veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét és 
érintett települések közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei 
területrendezési tervben alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket 
tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.” [OTrT 12/A. § (1), (2)] 
„A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének 
a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/-5%-kal változhat.” [OTrT 12/A. § 
(4)] 
 

Oszlár község területét az övezeteket bemutató kivonatokon piros kör jelöli. 
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3/1. sz melléklet – Országos ökológiai hálózat övezete 

  

 

Oszlár település ÉRINTETT. Az övezet pontos lehatárolása a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága által nyújtott digitális adatszolgáltatás  alapján kerül rögzítésre. 

Jogszabályi követelmény: 
„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.” [OTrT: 13. 
§ (1)] 
„Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint puffer terület övezetbe kell sorolni.” 
[OTrT: 13. § (3)] 

 

3/2. sz melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

Oszlár település NEM ÉRINTETT. 
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3/3. sz melléklet – Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

Oszlár  település NEM ÉRINTETT. 

3/4. sz melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

 

Oszlár település ÉRINTETT. Az övezet pontos lehatárolása B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály digitális 
adatszolgáltatása alapján kerül lehatárolásra. 
 
Jogszabályi követelmény: 
„(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 
[OTRT: 14. § (1) (2)] 

  

 

 



Oszlár  község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Alátámasztó munkarész 2018. október  

 
 
3/5. sz melléklet – Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

 

Oszlár település ÉRINTETT. Az övezet pontos lehatárolása a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága által nyújtott digitális adatszolgáltatás  alapján kerül rögzítésre. 
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Jogszabályi követelmény: 
„(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban 
meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó 
szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” [OTRT: 14/A. § (3), 
(4), (5), (6)] 
 
3/6. sz melléklet – Világörökségi és világörökség várományos terület övezete 

 

 

Oszlár település NEM ÉRINTETT. 
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3/7. sz melléklet – Országos  vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

 

Oszlár település ÉRINTETT. Az övezet a tervlapon szereplő lehatárolás pontosítása alapján 
kerül rögzítésre. 
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Jogszabályi követelmény: 
„(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” [OTRT: 15. § (2), (3)] 

3/8. sz melléklet – Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

 

 

Oszlár település ÉRINTETT.  
Jogszabályi követelmény: 
„A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki.” [OTRT: 16. §] 
 
3/9. sz melléklet – Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

 

Oszlár település NEM ÉRINTETT. 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

B.-A.-Z. Megye Térségi Szerkezeti Terve 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (V. 5.) számú 
rendeletével fogadta el Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terv szabályzatát. 
A megye térségi szerkezeti tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 
Térségi Szerkezeti Terv 
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Oszlár község területét az erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, 
vegyesterületfelhasználású térség valamint vízgazdálkodási térség érinti. 
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye  TrT – 2009. 

 
Jogszabályi követelmény: 
„(5)  Adott térségre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 

kategóriákra vonatkozó szabályok, illetőleg a térségi övezeti szabályok közül az… 
adottságok és értékek megőrzése szempontjából szigorúbb előírásokat kell 
alkalmazni.” [OTrT 3. § (5)] 

„(1)  E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:…b) a településrendezési eszközök készítése 
és elfogadása során.” [OTrT 30. § (1)] 

 
Az OTrT elfogadásával, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek e 
törvénnyel való összhangba hozataláig a település-rendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezések lépnek életbe: 
„a)  az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatokat és egyedi építményeket az e törvénynek a 2013. évi CCXXIX. törvény 
által megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak 
alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell kijelölni; az e törvénynek a 2013. évi CCXXIX. törvény által 
megállapított 1/1–11. mellékletében nem szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben 
feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi 
építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell kijelölni. [Az OTrT 9. § (7) bekezdése a települések határán 
az infrastruktúra-hálózatok folyamatos kapcsolódásának biztosítási kötelezettségét 
határozza meg. ] 

b)  a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül az e törvénynek a 2013. évi CCXXIX. törvény által megállapított 
6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. [területfelhasználási egységek 
kijelölésénél alkalmazandó szabályokat határozza meg.] 

e)  azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv alkalmaz, azonban a 2013. évi CCXXIX. törvény megszüntetett, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. 

f)  azokra az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat a 2013. évi CCXXIX. törvény 
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek a  
2013. évi CCXXIX. törvény által megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. 

l)   azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket  a 2013. évi 
CCXXIX. törvény állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, 
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módosításánál e törvénynek a 2013. évi CCXXIX. törvény által megállapított 12/A. § 
(1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.” [OTrT31/B. 
§)] 

 
Térségi övezetek: 
 
3.1. Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei – OtrT szerinti térségi övezetek 

 

 

 

 

Oszlár település az ökológiai folyosó térségi övezettel ÉRINTETT.  

A lehatárolás az OTRT 3.1. mellékletének lehatárolásával nem ellentétes. 

Ökológiai folyosó térségi övezet adatszolgáltatás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság  
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3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas területek övezete (OTrT szerinti térségi 
övezet) 
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A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolás az OTRT 3.4. mellékletének 
lehatárolásával nem ellentétes. 

Oszlár település az erdőtelepítésre alkalmas területek térségi övezetével  - ill. az OTrT-
ben újonnan bevezetett erdőtelepítésre javasolt területek övezetével NEM ÉRINTETT. 
 

 
 

3.8. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete (OTrT szerinti térségi övezet) 
 

 

Oszlár település az ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek térségi övezetével NEM 
ÉRINTETT.  
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3.10. Kiemelet fontosságú meglevő honvédelmi terület övezete, honvédelmi terület 
övezete (OTrT szerinti térségi övezet) 

 

Oszlár település a honvédelmi területek térségi övezetével NEM ÉRINTETT.  

3.11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete (OTrT szerinti térségi övezet) 

 

 

Oszlár település a rendszeresen belvízjárta terület  térségi övezetével  ÉRINTETT. 

Rendszeresen belvízjárta terület térségi övezet adatszolgáltatása: Észak-magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság 

A település  belvízjárta  területének határvonala az Észak-magyarországi  Vízügyi 
Igazgatóság  adatszolgáltatásában szerepel: a 08.03. számú árvízi fővédvonal (08.03. sz.  
Rigós-Sajózug belvízvédelmi szakasz). 
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3.13. Földtani veszélyforrás terület övezete (OTrT szerinti térségi övezet) 

 

 

Oszlár település a földtani veszélyforrás terület térségi övezetével NEM ÉRINTETT. 

 
A település érintettsége a területrendezési tervek országos és térségi övezeteivel:  
 
Az országos övezetek közül Oszlár területét: 
‐ az országos ökológiai hálózat övezete (3.1. melléklet) 
‐ a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.4. melléklet) 
‐ a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
(3.5. melléklet) 
‐ az országos vízminőség-védelmi terület övezete (3.7. melléklet) 
‐ a nagyvízi meder területének övezete (3.8. melléklet) 
érinti.  
 
A hatályban lévő megyei  területrendezési övezetek közül Oszlár  területét:  
‐ az ökológiai folyosó övezete (3.1. melléklet) 
‐ a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete (3.2. melléklet) 
‐ a rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.11. melléklet) 
érinti. 

 
A település felülvizsgált Településszerkezeti Tervének készítése közben  sor került a 
magasabbrendű, területrendezési  tervekkel történő összhang vizsgálatára  - 6. melléklet.  
 
 
A település igazgatási területét B.-A.-Z. Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti 
Tervének alábbi  OTrT szerinti megyei  területfelhasználási kategóriái érintik: 
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‐ Erdőgazdálkodási térség – az ábrán sötétzöld színnel jelölve - területe: 47,88 ha 

‐ Az OTrT 6. §. (2) a) alapján az erdőgazdálkodási térséget legalább 75 %-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni  

‐ Az OTrT előírásai szerint besorolt területek nagysága: 43,57 ha – 91,0 %, tehát 
MEGFELEL 

 
‐ Mezőgazdasági térség – az ábrán sárga színnel jelölve - területe: 56,84 ha 

‐ Az OTrT 6. §. (2) b) alapján a mezőgazdasági térséget legalább 85 %-ban 
mezőgazdasági terület, beépítésre szánt és nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület  területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki 

‐ Az OTrT előírásai szerint besorolt területek nagysága: 35,40 ha – 62,28 %, tehát NEM 
FELEL MEG.  
Ennek oka:  
‐ A jelenleg meglevő állapot,  a térség területén  egy meglevő ipari-mezőgazdasági 

létesítmény (mezőgazdasági major terület) található (észak-nyugati oldalon).  
‐ Új kereskedelmi szolgáltató terület kijelölésére is sor kerül a főút mellett a település 

belterülete mellett, a keleti oldalon, de a számítások szerint ennek elmaradása esetén 
sem lehetne elérni a 85 %-os arányt. 

 
‐ Vegyes területfelhasználású térség – az ábrán világoszöld színnel jelölve - területe: 326,31 

ha 
‐ Az OTrT 6. §. (2) c) alapján a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85 %-ban 

mezőgazdasági, erdőterület vagy természetközeli terület  területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető 

‐ Az OTrT előírásai szerint besorolt területek nagysága: 292,62 ha – 89,67 %, tehát 
MEGFELEL 
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‐ Hagyományosan vidéki települési térség – az ábrán narancs színnel jelölve - területe: 47,25 

ha 
‐ Az OTrT 6. §. (2) d) alapján a települési térség bármely települési területfelhasználási 

egységbe sorolható  
 

‐ Vízgazdálkodási térség térség – az ábrán kék színnel jelölve - területe: 92,86 ha 
‐ Az OTrT 6. §. (2) e) alapján a vízgazdálkodási térséget legalább 85 %-ban 

vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület  területfelhasználási egységbe kell 
sorolni 

‐ Az OTrT előírásai szerint besorolt területek nagysága: 36,26 ha – 39,05 %, tehát NEM 
FELEL MEG.  
Ennek oka: hogy   
A megyei területrendezési terv az ipari szennyvíz larakó területet vízgazdálkodási 
területként kezelte (valójában mindig is különleges beépítésre nem szánt – ipari szennyvíz 
lerakó terület volt). Ezt a tényt a megyei területrendezési terv jelenleg felülvizsgálata 
alkalmával mindenképpen  korrigálni kell.  

 
 
4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

FEJLESZTÉSE 
 
4.1.  Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
 
A település kedvező természeti adottságai közé tartozik a potenciálisan ligeterdei, ártéri-mocsári táj 
morotvákat képező folyókval, valamint a hazai sziki tölgyes-kocsordos rétsztyepmozaikok.   
 
Ezeket a pótolhatatlan természeti kincseket meg kell őrizni, és fejleszteni kell azzal, hogy a 
természetközeli zöldfelületeket a község belsejében lévő parkok, és az egyes elmeket összekötő utcai 
fasorok egészítsék ki zöldfelületi rendszerré. A zöldfelületek fejlesztése jelentős szerepet játszhat a 
várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédésében.  
 
A településrendezési terv célja, hogy a területfelhasználási kategóriákat a valós és reálisan tervezhető 
területhasználathoz igazítsa, ezzel elősegítve a tájszerkezet fennmaradását, a jellegzetes táji elemek 
megőrzését.  
 
A fejlesztési koncepció alapelveit figyelembe véve az alábbi javaslatokat tesszük: 
 
‐ Fontos feladat a vízfolyások környezetének rendezése, az értékes vizes- élőhelyek védelme 

érdekében. 
‐ A nagyobb kiterjedésű védelmi rendeltetésű erdőterületeket, valamint belterületen elhelyezkedő 

zöldterületeket, vonalas zöldfelületi elemekkel kell összekötni, a fajok vándorlásának elősegítése 
miatt. 

‐ A nagy kiterjedésű monokultúrás szántókon mezsgyék, mezővédő erdősávok, fasorok ültetése 
javasolt. Ezek jótékony hatást gyakorolnak az élővilágra, a település klímájára és a 
termésmennyiségre egyaránt. 

‐ Törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz igazodó földhasznosításra, a komplex szemléletű 
környezet- és tájgazdálkodásra, a környezetet kevésbé terhelő, környezetkímélő gazdálkodási 
módok alkalmazására.  

‐ A tájidegen fafajokat a termesztésből ki kell szorítani, fel kell váltani. Az újabb erdők 
telepítésénél csak honos és a tájra jellemző fafajokat kell ültetni az ökoszisztéma érdekében. 
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‐ A tervezett fasorok telepítése a tájban honos fafajokból történjen. 
‐ A település vízrendezés jelenlegi helyzetének áttekintése, szaktervezővel történő felülvizsgálata, 

majd a területek vízrendezése, a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése fontos feladat a helyi 
vízkárok megelőzése érdekében.  

‐ A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 
természetközeli állapotát 

‐ Gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, 
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

‐ Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a 
már meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a természet 
közeli területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új fejlesztési területek 
kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli védőfásítással, védőerdők 
telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését. 

‐ Elsőrendű fontosságú a település táji megjelenésének védelme. Javasolt a meglévő, nagy 
kiterjedésű szántók táblaméreteinek csökkentését és a szegélyek, védőfásítások pótlását és új az 
utakat kísérő védőfasorok telepítését. Ezek alapvető fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez 
és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. 

‐ A rosszabb minőségű szántók erdősítése mindenképpen javasolt a külterületen. 
‐ Törekedni kell arra, hogy az erdőterületek, rétek területei tovább ne csökkenjenek. 
‐ A településrendezési terv célja, hogy a területfelhasználási kategóriákat a valós és reálisan 

tervezhető területhasználathoz igazítsa, ezzel elősegítve a tájszerkezet fennmaradását, a 
jellegzetes táji elemek megőrzését. 

 
Melléklet:  Tájrendezési javaslat M= 1:8000 
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4.2. Természetvédelmi javaslatok 

 
A különleges természeti környezet fenntartása érdekében az alábbi javaslatokat tesszük: 
 
‐ Az invazív fajok felszámolására nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel azok kiszorítják a területre 

jellemző őshonos fajokat, ezzel lecsökkentve a biodiverzitás értékét. Ezen tájidegen fajokat 
fokozatosan le kell cserélni, törekedni kell egy komplex szemléletű tájhasználatra. 

‐ A vízfolyások rehabilitálása fontos feladat. 
‐ A nagy kiterjedésű monokultúrás szántókra mezővédő erdősávok ültetése javasolt. 
‐ Javasolt az ökológiai folyosó összekötése a Holt-Tisza mentén, vadátjáróval, melynek 

eredményeként a fajok szabadon vándorolhatnak, ezáltal javul a génállományuk is. 
‐ Javasolt felmérni az M3-as autópálya forgalmából adódó zaj- és rezgéstartalom mértékét és a 

kapott adatokhoz mérten megfelelő zajvédő falak és erdősávok telepítésével csökkenteni a 
káros katásokat 

 
Védelemre javasolt természeti értékek: 

 

Oszlár ÉK-i határában – már hejőkürti 
területen, de a településtől távol -  két idősebb 
fa áll a településre vezető út két oldalán, 
melyek érdekes fekvésük miatt 
„településkapu” funkciót töltenek be. 
Elhelyezkedésükre és korukra tekintettel helyi 
jelentőségű természetvédelmi oltalomra 
javasoljuk a fákat. 

 

 

 

 

4.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
Alapvetően a hagyományos tájszerkezet kell, hogy domináljon a területhasználati egységek 
kijelölésénél. A lehetőségek szerint a társadalmi, gazdasági- és természetvédelmi szempontból - a 
helyi adottságok figyelembe vétele mellett - a tervezés során a legmegfelelőbb megoldásra 
törekedtünk. 
 
 A tájvédelem elsődleges feladata az ártéri ligeterdők és mocsárrétek fenntartása. 
 Fontos a hagyományos tájszerkezetbe nem illő ipari-gazdasági területek tájba illesztése. Erre a 

leghatékonyabb módszer a háromszintes védősávok kialakítása. Különös figyelmet fordítva a 
település közepén elterülő szennyvíztisztító körül a védő erdősáv biztosítására. 

 Az ipari szennyvíz ülepítő felhagyott területein a kármentesítést követően javasolt energiaerdő 
létesítés, amely gyorsütemű kitermelése miatt nagymértékben csökkentheti a visszamaradt 
szennyeződéseket. Az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájárulhatunk a megújuló 
energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez, továbbá mérsékli az 
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erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást, valamint hozzájárul az 
életszínvonal javításához. 

 Az utak menti fasorok telepítése elengedhetetlen. A fasorok karakteres tájelemek, emellett 
összekötik a szigetszerűen megjelenő települési zöldfelületeket, ezzel elősegítve a fajok 
vándorlását és a biodiverzitás növekedését. Nem utolsó sorban segítik az egységes településkép 
kialakulását. 

 
4.4. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
 
A település meghatározó alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és 
minősége. Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, rendezettsége is 
hozzátartozik. 
Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az alábbiakat kell szem előtt tartani: 
 
‐ Az utcafásításoknál csak a honos, tájra jellemző fafajok, esetleg azok változatai engedhetők meg. 
‐ Gondoskodni kell az értékes növényzet, fák, fasorok helyi védelem alá helyezéséről és 

eztkövetően azok szakszerű fenntartásáról. 
‐ A beépített terület és a folyó kapcsolatát zöldfelületi fejlesztéssel erősíteni kell. 
‐ A rekreációra szánt területek fejlesztése/bővítése javasolt. 
‐ A zöldítésre alkalmas helyszínek kihasználása, beültetése átgondolt egységes rendszer alapján 

történjen. Az új zöldterületek  - közkertek - kialakítása  a településen lakók közérzetének javítását 
szolgálja és a település idegenforgali vonzerejét is növeli. 

 
4.5. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
 
A településrendezés során elvárás, hogy a tervek gondoskodjanak a közigazgatási területen belül a 
klimatikus viszonyok megőrzéséről. Cél, hogy a települési klíma javítása érdekében a belterületen a 
telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és a külterületi erdőkből, vízfolyásokból álló 
egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer alakuljon ki. 

A legfontosabb zöldfelületi elemek, amelyek a tervezés alapjául szolgáltak: 

‐ A Tiszát és Holt-Tiszát szegélyező galériaerdők 
‐ A szántók és azokat szegélyező mezsgyék, fasorok 
‐ A falusias lakóterület nagyméretű kertjei 
‐ A belterület fasorai 
‐ Növényzettel fedett belterületi teresedések 
‐ Gyepes sportpálya 

 
A településrendezési terveken is feltüntetésre kerültek a felsorolt területi és vonalas jellegű elemek, 
melyek hálózata Oszlár  zöldfelületi rendszerét alkotja. 
 
4.6. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
 
A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős kondicionáló hatással bír a környezetére: 
kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és felszín 
alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E sokrétű 
szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe, hálózatba 
szervezettek. 
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A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében: 
 
‐ A szigetszerű zöldfelületi elemeket össze kell kötni zöldhálózati elemekkel. 
‐ A település utcáinak fásítását pótolni kell. 
‐ A vízfolyások menti fás, cserjés zöldfelületi sávokat pótolni kell. 
‐ A külterületi utak menti fásítást és mezsgyerendszert erősíteni kell, a termőhelyi viszonyoknak 

megfelelő őshonos fajok használatával 
 
4.7. A biológiai aktivitásérték változása 
 
A biológiai aktivitásérték számítást a Településszerkezeti Terv 7. melléklete tartalmazza. 
 
A biológiai aktivitásérték a jelenleg hatályos településrendezési eszközökben található állapothoz 
képest a felülvizsgálat  során történt módosításokkal 202,95 ponttal növekedett.  A 
Településszerkezeti Terv későbbi módosítása során történő  felhasználhatóság miatt az érték 
rögzítésre kerül.  
  



Oszlár  község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Alátámasztó munkarész 2018. október  

 
5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 

5.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
 
Oszlár Tiszaújváros és az M3 autópálya közötti elhelyezkedése kedvező közlekedésföldrajzi 
helyzetet jelent a település számára. Ugyanakkor mégsincs kitéve Oszlár az átmenőforgalomnak, 
tekintettel arra, hogy az M3 autópálya megépülése után kiépítették a 3313 sz. Mezőcsát-Tiszaújváros 
összekötőút átkelési szakaszának – mely addig a település főutcája volt – települést elkerülő 
nyomvonalát. 
 
A régi nyomvonal 3310 számozás alatt maradt az állami úthálózat része, mely felfűzi Oszlárt és 
Tiszapalkonyát, értelemszerűen mindkét végén a 3313 sz úthoz csatlakozva. 
 
Az állami utak forgalomnagyságának alakulása az autópálya megépülése óta az alábbi táblázat 
szerinti: 
 
 

ÉV 3313 sz. ök út 
ÁNF E/nap 

(nehézjármű részarány) 

3310 sz. ök út 
ÁNF E/nap 

(nehézjármű részarány) 
2013 2368 (15%) 389 (17%) 
2014 2231 (14%) 376 (17%) 
2015 2402 (17%) 393 (17%) 
2016 2518 (18%) 399 (19%) 
2017 2842 (20%) 448 (20%) 

 
A forgalmi adatok tanúsága szerint az utóbbi néhány évben a forgalom alakulásából a település és a 
térség gazdasági tevékenységének élénkülése tapasztalható. Erre mutat különösen a nehézjármű 
részarány monoton növekedése. 
 
A település környékével további közúti kapcsolatot biztosít a 3312 sz. Sajószöged-Oszlár 
összekötőút, mely útvonal a Tiszaújvárost körbeölelő szatellit településeket összekötő útvonal. 
 
A térségi úthálózat a jelenlegi forgalom elvezetésére alkalmas, hálózati fejlesztést nem irányoztunk 
elő, az autópálya, és az annak kapcsán épült úthálózati fejlesztések a térség közlekedését 
kiszolgálják.  

 
5.2. Főbb közlekedési csomópontok 
 
A településen kiemelt jelentőségű közúti csomópont nem üzemel. Új, fontosabb keresztezés jön létre 
a kossuth utca meghosszabbításával és a tervezett iparterület melletti útkapcsolat kiépülésével. 
 
5.3. Belső úthálózat 
 
Oszlár közlekedési hálózatának gerince továbbra is a Petőfi út, a 3310 sz. összekötő út átkelési 
szakasza. Az út kategóriája települési főút. Ez az út vezeti le a helyi forgalom döntő részét, és 
környező településekre irányuló forgalmat is, ezen belül főképp a tiszaújvárosba ingázók forgalmát. 
 
A belterületi úthálózat a főútra hord rá. Gyűjtőútként üzemel a Kossuth út, melynek azonban éppen a 
keleti vége hiányzik, a forgalom a főútra csak a nagyon keskeny Dózsa György utcán keresztül tud 
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eljutni. Fejlesztési javaslatunk a Kossuth utca meghosszabbítása a főútig. Ezzel egy ténylegesen 
gyűjtőút funkciójú útvonal jön létre. 
 
5.4. Kerékpáros közlekedés 
 
Oszlár közigazgatási területén tervezett az Eurovelo hálózat 11-es nyomvonala, mely a Tisza gátján 
épül ki. A kerékpárút túrisztikai célokat szolgál ki, az Oszlár-Tiszaújváros kerékpáros forgalom 
lebonyolítására nem alkalmas. A település hosszú ideje pályázik egy településről a gát felé futó 
kerékpárút megépítésére, amely idegenforgalmi célokat is szolgálhat. 
 
A településen kiépített kerékpárút nincsen. A kerékpáros forgalom a közutakat használja. A közutak 
forgalmának nagysága nem indokolja a belterületen kerékpárút hálózat kiépítését.  
 
5.5. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
 
A településen a parkolás teleken belül, illetve az útpadkán történik. Parkolónak is felfogható, 
egységesen leaszfaltozott sivár tér található a Rákóczi utca Petőfi utcai csatlakozásánál. Javasoljuk a 
tér humanizálását, zöldszigetekkel megtört parkoló kialakítását. 
 
Új gazdasági és iparterületek létrehozásánál a parkolást saját telken belül kiépített parkolókban kell 
megoldani. 
 

6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 
Oszláron  a szennyvíz elvezetés kivételével a többi alapközmű megtalálható. Ki van építve az ivóvíz, 
villamosenergia- és vezetékes gázellátás, elektronikus hírközlés (kábeltévé, telefonhálózat).  
 
A szennyvízhálózat kiépítése előkészítő szakaszban van, a szennyvíztisztító Hejőkürtön épül majd 
meg. 
 
A települést érintik a Tiszaújvárosi nagy üzemek földgázszállító és termékvezetékei ill. 
védőtávolságuk. Ez a környezetükben fekvő területek területfelhasználását is nagymértékben 
meghatározza. 
 
6.1. Vízi közművek 
 
Vízellátás 
 
A település vízellátása a település igazgatási területének keleti határán lévő víztoronyról biztosított. A 
víz a 3313-as út mellett futó NA 150 gerincvezetéken érkezik a településre. A belső vezetékhálózat 
jellemzően NA 100 átmérőjű vezetékeken megfelelően biztosítani tudja a szociális és a tüzivíz 
ellátást a jelenlegi beépítés és a fejlesztési területek számára is. 

 
Szennyvíz  elvezetés 

 
A település nem csatornázott. A szennyvíz  tengelyen kerül elszállításra. 
A csatornázás megoldása soron következő feladat.  
A településen már elindult és jelenleg folyik a szennyvízhálózat kiépítésének előkészítése (KEHOP-
2.2.2-15-2017-00126 azonosítójú pályázat (ÉMO14) keretében a Hejőbába központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése és tisztítása projekt – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.). Térségi 
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szennyvíztisztító telep van létesítés alatt Hejőkürt igazgatási területének északi csücskében, a 3312. 
sz. út mellett a 038/4 hrsz telken. 

 
Oszlár potenciális csatorna hálózatának ez a telep lesz a befogadója. A magassági viszonyok miatt a 
kiépítésre kerülő szennyvíz csatorna hálózat vegyes, gravitációs és  nyomott hálózatként épülhet ki, 
amely minimálisan egy szennyvízátemelő telepítését is igényli. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A település csapadékvizeinek elvezetés és/vagy szikkasztása jelenleg nyílt árkos rendszerben történik 
az útmenti árkokban. 
Zárt rendszerű csapadékcsatorna nincsen. 
Tekintettel a felszín alatti vizek fokozott érzékenységére, törekedni kell a település szikkasztásos 
rendszereinek fokozatos felszámolására, és agravitációs vízelvezetés megoldására. 
A gazdasági fejlesztési területeken keletkező csapadékvizek esetében nagyobb burkolt felületek 
(parkolók, kamionparkolók, manipulációs térburkolatok stb.) esetében olajfogó beépítése szükséges. 
 
6.2. Energiaellátás 
 
Termékvezetékek és gázellátás 
Oszlár és Tiszaújváros közigazgatási határának közös szakaszán termékvezetékek és különböző 
energia vezetékek ill. az elektromos hálózat vezetékei  lépnek át. 
 
A település fejlesztéssel érintett északi részén a közterületen jelenleg is üzemelő földgáz vezeték 
található. A vezeték üzemi nyomása 3 bar. A vezeték anyaga és átmérője D 90 PE vezeték. 
Az ingatlanok gázellátása leágazó vezetékek építésével valósítható meg.  
 
A település fejlesztési területeinek gáz ellátása leágazó vezetékek építésével valósítható meg.  
 
A gázellátás megvalósítását a TIGÁZ-nál kell kezdeményezni, gázigény bejelentéssel. A vezetékek 
kiépítése a TIGÁZ feleadata. 
 
Villamos energiaellátás 
A település területén kis- és középfeszültségű elektromos vezetékek találhatók. 
A különböző feszültség szintű áramszolgáltatói hálózatok rekonstrukciója és fejlesztése során 
előnyben kell részesíteni a földkábeles műszaki megoldásokat. 
A közvilágítás  a település lakott területein belül megoldott. 
 
A település fejlesztéssel érintett részein a közterületen jelenleg is üzemelő elektromos  vezetékek 
található. A közvetlenül a belterületi határral szomszédos tervezett gazdasági terület villamos energia 
rákötése megoldható. 
 
A villamos energia ellátás megvalósítását a az ÉMÁSZ-nál kell kezdeményezni, igény bejelentéssel. 
A vezetékek tervezése és kiépítése az ÉMÁSZ feladata. 
A közvilágítás  a település lakott területein belül megoldott. 
 

6.3. Hírközlés 
 
Fejlesztési javaslat: 
A távközlési fejezet készítésénél figyelembe vett adatok, dokumentumok: 
- A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CM/30281-3/ 2017 sz. nyilatkozatát. 
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- A 253/1997 (XII.20) Korm rendelet 26. §. (1) bek. előírásait. 
- A 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet előírásait. 
 
Oszlár község vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő optikai- , Qv- és QL – hálózat biztosítja, a  Petőfi utca 26.sz. előtt, a Magyar 
Közút Nzrt. tulajdonában és kezelésében lévő 3313.jelű út ( hrsz: bt.90 ) területén lévő AGMAR 
202/2. tip. kültéri kabinetről induló hálózattal. 
 
A kültéri kabinet csatlakozását az országos hálózathoz a Tiszaújváros-Tiszatarján  föld alatti optikai 
kábelből történő leágazás biztosítja. A gerinc optikai kábel és a leágazó kábel optikai szálkapacitása a 
teljes település ellátásának biztosításához elegendő, bővítésük nem szükséges. 
A kültéri kabinetből kiinduló föld alatti Qv kábelhálózat és a Magyar Telekom  tulajdonú 
oszlopsoron haladó föld feletti Ql hálózat  lefedi a község területét. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi távközlési berendezéssel és az üzemelő hírközlő hálózattal a 
jelenlegi igények kielégíthető, a Magyar Telekom Nyrt. a közeljövőben fejlesztési munkákat nem 
tervez. 
 
Abban az esetben, ha a község belterületén közületi- vagy magán ingatlanon   új igény jelentkezik, 
megrendelés esetén a Magyar Telekom Nyrt. a saját költségén kiépíti azt, megrendelőnek csak a 
megrendelt szolgáltatás díját kell fizetni. 
 
A  „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” megvalósítása esetén az újonnan létesítendő hálózat 
optikai (GPON)  hálózat kiépítésével javasolt, melyhez a jelenlegi oszlopsor felhasználható. Azon 
területeken, ahol M.T. tulajdonú oszlopsor nem halad, a területileg illetékes áramszolgáltatóval közös 
oszlopsoron javasolt a hálózat fejlesztése. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
  
Oszlár község vezeték nélküli hírközlő ellátása jelenleg biztosított, annak fejlesztése nem indokolt.  
 

6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 
 közműpótlók 
 
Az EU 2005/32/EK irányelv értelmében környezetbarát tervezési követelményeket kell meghatározni 
azokra az energia felhasználó termékekre vonatkozóan, amelyek lényeges értékesítési és 
kereskedelmi volument képviselnek, lényeges környezeti hatással járnak, környezeti hatásuk pedig 
túlzott költségráfordítás nélkül lényegesen javítható. A fentiek megtartásával lehet és kell 
energiatakarékos térvilágítást tervezni, figyelembe véve a településképi követelményeket és a 
pénzügyi lehetőségeket is.  
 
A településen háztartási méretű napelemes megújuló energiaforrások már megjelentek. Az épített 
környezet: a településkép, a beépítettség és a szorosan kapcsolódó mezőgazdasági területek művelési 
ága miatt nem várható ennek nagyobb méreteket öltő fejlődése. A létesítendő berendezések 
egységteljesítménye nagy valószínűséggel 50kW alatt marad, így ez a szolgáltatói villamos energia 
ellátásra nagy kihatással nem lesz. 
Környezettudatos energiagazdálkodás lehetősége közösségi szinten az energiatakarékos 
fényforrásokkal, jó hatásfokú optikai rendszereket tartalmazó lámpatestekkel, veszteségszegény 
működtető egységekkel bíró intelligens közvilágítás létesítése. 
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6.5. Katasztrófavédelem 
 
A MOL Finomító – MOL Nyrt. Logisztika – tiszaújvárosi telephelye a 219/2011.(X.20.) 
Kormányrendelet alapján felső küszöbértékű.  
 
A MOL Logisztika Tiszaújváros telephely az ország második legnagyobb kőolajipari tároló 
létesítménye. A területén található  üzemek folyamatos üzemmódban működnek. A telephelyen 
előforduló anyagok többsége robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes kategóriába tartoznak. Egy 
részük rákkeltő és mérgező hatású, így az egészségre és a környezetre is veszélyt jelentenek.  
 
Oszlár település északi oldali igazgatási határa egyben belterületi határa is. Ezen az oldalon jelenleg 
lakóterületek, a felülvizsgálat során lakóterületek és gazdasági területek (munkahelyek) kerülnek itt 
jelölésre.  
 
Oszlár területét északon érinti a létesítmény külső védőövezete. 
Külső veszélyességi övezet: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de 
nagyobb, mint 3x10-7 esemény/év.) 

 
A külső  zónában a fejlesztések megengedettek, csak tömegtartózkodásra szolgáló  építmények 
(olyan építmény, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy amelyben bármikor 
egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható - OTÉK) esetében kell egyéni vizsgálatot 
végezni. 

 

 
 
Az érintett területen a  területfelhasználás alapján (A. és B. pont) a külső zónában a fejlesztés 
megengedett. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 
219/2011.(X.20.) Kormányrendelet előírásait be kell tartani. 
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7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ  
 

A szabályozás célja, hogy a település teljesíteni tudja  a jóváhagyott Településfejlesztési 
Koncepcióban, ill. az e nyomán elkészített Településszerkezeti Tervben  előírányzott célok, 
lehetőségek megvalósítását. 

A szabályozást érintő főbb kérdések: 

1. A település fejlesztési igényeinek megfelelő,  a környezetet nem károsító, a közlekedési 
adottságokat kihasználó szabályozás kialakítása 
Az új fejlesztési területek  kereskedelmi szolgáltató gazdasági területekként történő 
kialakítása 
 

2. A külső és belső közterületi rendszer fejlesztése 
Az új fejlesztési területek meglevő közúti elérési felületeinek optimalizálása, pontos program 
esetén – szükség esetén -  parkoló felületek vagy új bekötő utak megtervezése, 
kiszabályozása.  
 

3. Új, a lakosság komfortérzetét növelő zöldterületek kialakítása 
Új közkert területek létrehozása  a település központi területém, a műemléki értékek  
kiemelésére, turisztikai vonzerő növelésére ill. a Tiszapalkonya felől érkezők számára 
kedvező kaputerület kialakítása az ottani vízjárta terület rendezésével. 
 

4. A település épített környezeti értékeinek feltüntetése 
A település az elmúlt évben elkészíttette és elfogadta Településarculati Kézikönyvét és  
értékvédelmi rendeletét, amely a hatályban levő értékvédelmi előírásoktól eltérően határozta 
meg a helyi  épített és természeti védelemmel érintett elemek körét. A településrendezési 
eszközök  az elfogadott helyi értékvédelmi elemeket tartalmazzák. 
 

5. A magasabb rendű terveknek való megfelelőség felülvizsgálata 
A magasabb rendű terveknek való megfelelőséget minden településrendezési eszköz 
módosításnál, vagy a terv felülvizsgálatánál  meg kell vizsgálni. Törekedni kell a 
megfelelőség teljesítésére, de vannak olyan esetek, amikor a teljes megfelelőség nem 
biztosítható. 
 
Oszlár esetében  a területrendezési tervekben kijelölt mezőgazdasági  térség mutatószámai a 
jelenleg meglevő adottságok  - ipari besorolású nagyméretű major terület megléte lehetetlenné 
teszik a teljes megfelelőség teljesítését. 
 
A vízgazdálkodási térség esetében a területrendezési tervekben és a jelenleg hatályos 
településrendezési eszközökben is hibásan jelentkezik a település délkeleti részén hosszú idő 
óta meglevő,  nagy területű ipari szennyvíz ülepítő (MOL) vízgazdálkodási térség ill. 
vízgazdálkodási terület besorolása. Ez lehetetlenné teszik a teljes megfelelőség teljesítését, a 
számítások is igazolják ezt. Ez problémákat okoz a település szintű biológiai aktivitásérték  
számításban is. A szintentartás ill. növekedés csak akkor mutatható ki, ha a jelenleg hatályos 
terv biológiai aktivitásérték számításánál is a helyes értékkel – kisebb értékű különleges 
területi érték – számolunk. 
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8. TERVIRATOK 
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
OSZLÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 3/A. § (2), (3), valamint 3/C. bekezdé-
seinek megfelelően 

3/A. § (2) „A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és 
a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges 
tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza 
meg.” 
(3) „A stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stra-
tégia és a településrendezési eszköz módosítása során felhasználni csak az aktualizá-
lást megelőzően legfeljebb hét éven belül készült megalapozó vizsgálatot lehet, ideért-
ve az ezen időtávon belül a településrendezési eszközhöz nem e rendelet szerinti tarta-
lommal elkészített megalapozásnak minősülő vizsgálatot is. A felhasználható tartalmi 
elemeket az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.” 
3/C. „Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az el-
hagyott tartalmi elemek indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó ja-
vaslat mellékletének részét képezi.” 

az alábbiak: 
 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
C/1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
1.12.1. Természeti adottságok 
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 
1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
1.14. Az épített környezet vizsgálata 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minő-
ségi osztályok 
1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
1.14.6. Az épített környezet értékei 
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1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
1.15. Közlekedés 
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
1.15.5. Parkolás 
1.16. Közművesítés 
1.16.1. Víziközművek 
1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 
1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 
1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
1.16.2. Energia 
1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmé-
nyek) 
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
1.17.1. Talaj 
1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
1.17.6. Hulladékkezelés 
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 
1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 
1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 
1.18.3. EGyéb 
1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 
1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
C/2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik 
elemzése 
C/3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasz-
tott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település 
adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető 
hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 
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8.4. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges előzetes egyeztetések, 

eljárások során beérkezett vélemények, adatok 
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8.5. Adatszolgáltatások 
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8.6. A Településfejlesztési Koncepció és a megalapozó vizsgálatok, tanulmányok 

jóváhagyása 
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1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

1.1. Előzmények, tematika tartalma 

Oszlár Község hatályos településrendezési tervét 2006-ban készítette el. Az eltelt 
időszak alatt jelentős változások következtek be a település társadalmi, gazdasági és 
környezeti helyzetében, amely tényezők szükségessé tették a rendezési terv felülvizsgálatát, 
ennek erdményeképp Oszlár Község Képviselő-testülete döntést hozott a településrendezési 
eszközök készítéséről.  

Az egyes tervek ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: KV r.) 1.§ (2) bekezdése alapján:  
A környezeti vizsgálat lefolytatása a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetén mindig kötelező. 

A KV r. 6. §-a  alapján: 
A környezeti vizsgálat a terv, illetve program kidolgozási, egyeztetési és elfogadási 
folyamatának része. A kidolgozást, egyeztetést és elfogadást az említett rendeletben foglaltak 
szerint kell elvégezni. 

A Község a Településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges tervezési feladatok 
elvégzésére a Műépítész Kft-nek adott megbízást. 

A KV r. 8. § (2) bekezdése alapján: 
A környezeti értékelésnek azt az információt kell tartalmaznia, ami a Kvt. 43. § (7) 
bekezdésében foglaltak, valamint a 7. § (4) bekezdés szerinti tematika kielégítéséhez és a 
döntéshozatalhoz a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek, a terv, illetve program 
tartalmának és részletezettségének, a döntéshozatali folyamatban elfoglalt helyének 
figyelembevételével megkívánható, tekintettel a nyilvánosság észrevételeire is. A környezeti 
értékelés kidolgozásához felhasználható minden rendelkezésre álló, az adott terv, illetve 
program környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési, illetve 
programalkotási munkákból származó, valamint más uniós jogi aktus végrehajtása során 
keletkezett információ is. 
A fentieket figyelembe véve, a környezeti vizsgálathoz a megalapozó vizsgálat 
dokumentációja mellett felhasználtuk a rendelkezésünkre álló dokumentációkat, vizsgálatokat 
és digitális térinformatikai adatbázisokat. 
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1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 
tervműveletnek a folyamatában befolyásolja a terv tartalmát, illetve a terv által kitűzött célok, 
fejlesztési elképzelések és javaslatok érvényesítéséhez szükséges településrendezési tervi 
feltételeket.  

A környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése a településrendezési terv 
elkészítéséhez kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt. A tervezés fő 
adatforrásai a településre vonatkozó tervelőzmények, releváns tervek, önkormányzati, szakági 
terviratok. 

A környezeti vizsgálat és értékelés Oszlár településrendezési terv javaslattevő fázisának 
alátámasztó munkarészeként készült. A dokumentáció fő célja a településrendezési tervben 
szereplő beavatkozások közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata. 

 

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 

A környezeti vizsgálat a településrendezési terv kidolgozási, egyeztetési és elfogadási 
folyamatának egyaránt része.  

Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok beépítésre kerültek a tervbe. A 
településrendezési eszközök tervezői és a környezeti értékelés készítői között folyamatos 
egyeztetés történt, amelyek eredményeképpen, konzultációk alapján kerültek a környezeti 
szempontok érvényesítésre. 

A környezeti értékelésnek az erdők, mezsgyék telepítésére, a településkép védelemre, 
tájképvédelemre vonatkozó megállapításai érvényesülnek a településrendezési terv 
tartalmában. 

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, 
az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a figyelembevétele, az indokok 
összefoglalása 

A tervezett vizsgálat megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt 
szakhatóságok számára. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § szerint a településrendezési 
eszközök kidolgozása előtt az államigazgatási szervektől megkért vélemények közül a 
környezeti értékelés szempontjából releváns vélemények az alábbiak: 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítész BO/17/00344-
3/2017 ikt. számú állásfoglalása 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/10502-3/2017. ikt. számú állásfoglalása 

- Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2017-3366-008/2017 ikt. számú 
állásfoglalása 
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- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1-852/3/2017. ikt. számú állásfoglalása 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/9404-

1/2017.ált. ikt. számú állásfoglalása 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály 

BO/NEF/02738-3/2017. ikt. számú állásfoglalása 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyi Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Építési és 

Örökségvédelmi Osztály BO-08D/ÉH/2821-2/2017 ikt. számú állásfoglalása 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Földhvatali Osztály 10232/2/2017. ikt. 

számú állásfoglalása 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti 

Osztály BO-08/ER/4822-2/2017. ikt. számú állásfoglalása 

Önkormányzati Határozat tartalmazza a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot, amely 
rendelkezik az elfogadott és el nem fogadott javaslatok, vélemények nyilvántartási módjáról, 
valamint az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedésekről. 
Oszlár településrendezési eszközeinek környezeti vizsgálatához és értékeléséhez kapcsolódó 
nyilvánosság a teljes lakosságra, a helyi egyházakra, a civil szervezetekre és a vállalkozások 
képviselőire terjed ki. 

Az Önkormányzat a következő módon tájékoztatja az érintett nyilvánosságot: 

- a település honlapján (www.oszlar.hu) 
- A Partnerek lakossági partnerségi fórumon vehetnek részt. A lakossági fórumon a 
Partnerek szóban, az ott elhangzottakkal kapcsolatban a fórumot követő 8 napon belül írásban 
tehetnek észrevételt  

1.5 a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 
módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos 
ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült 
bizonytalanságok. 

A környezeti értékelés során használt adatok: 
- vonatkozó jogszabályok 
- térségi tervek 
- illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása 
- önkormányzati adatszolgáltatás 
- helyszínelések eredményei 
- történeti térképek, térinformatikai adatbázisok, légifotók 
- ingatlan-nyilvántartási alaptérkép aktualizált, hiteles másolata 

A tervezők adatszolgáltatási kérelemmel fordultak az érintett államigazgatási szervek felé, így 
a terven naprakész adatállomány ismeretében kerültek feltüntetésre az egyes elemek.  

Bizonytalanságot idézhet elő, hogy a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, hanem csak 
az objektumoknak helyet adó területre vonatkozó keretszabályozás. A településrendezési 
tervek esetén mindig fennáll, hogy az adott keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, ekkor a 
környezetet nem érik új hatások, vagy a keretek legszélső határival élnek az 
ingatlantulajdonosok és a várható legnagyobb környezeti hatások következnek be. Ezt az 
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ellentmondást feloldani nincs eszközünk. A káros környezeti hatások minimumra csökkentése 
érdekében, jelen dokumentáció készítésénél arra törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb 
környezeti hatásokat figyelembe véve a Kormányrendelet alapelveinek megfelelően végezzük 
el az értékelést. 
 
2. A TERV RÖVID ISMERTETÉSE 

2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

 A terv tartalmi felépítése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet alapján készült. 

A 2006-ban készült hatályos szerkezeti terv a munka alapjául szolgált, ezért az ehhez képest 
történt legfontosabb változások közül a környezeti értékelés szempontjából lényeges részeket 
mutatjuk be, amelyek a következők: 
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2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

Településrendezési terv készítésénél fontos szempont, hogy a magasabb rendű tervekkel, 
programokkal, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási 
szervek és közműkezelők jogszabályon alapuló véleményével összhangban legyen. Fontos, 
hogy a tervmódosítási szándék élvezze az érintett lakosság, a civil szervezetek támogatását. 

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata: 
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 Országos Területfejlesztési Koncepció 
(97/2005. (XII. 25.) OGY határozat) 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését 
megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési 
céljait, és a területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt 
biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció irányelvei: 
- Humán erőforrások diverzifikált fejlesztése 
- Gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása 
- A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok fejlesztése 
- A környezet minőségének javítása 
- Infrastruktúra fejlesztése 
- Multi- és interregionális kapcsolatok erősítése 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció irányelvei: 

- A magasan képzett munkaerő térségben történő foglalkoztatása 
- A foglalkoztatás növelése, a meglévő KKV-k megerősítésével 
- A gazdasági- és társadalmi igényekhez illeszkedő, magas színvonalú oktatási 

és K+F+I tevékenységek megteremtése 
- Bányászat és nehézipar fejlesztése 21. századi technológiákkal. 
- A megújuló energiaforrások hasznosítása 
- A hulladék-hőenergia hasznosítására és hatékony vízgazdálkodási 

rendszerekre építő integrált zöldség- és gyümölcstermesztési 
- A turisztikai vonzerők és szolgáltatások együttes, összehangolt, térségi alapú 

fejlesztése 
- Elsősorban a transznacionális áruforgalom kiszolgálására építő logisztikai 

centrum kialakítása Mezőkövesden, építve a rendelkezésre álló közúti (M3-as 
autópálya), vasúti, valamint a korszerűsítendő repülőtéri infrastruktúrára és a 
közeli Tiszaújváros áruforgalmi kikötőjére 

- A minőségi alapoktatás 
- A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának és 

társadalmi mobilitásának elősegítése 
- A szlovák-magyar gazdasági együttműködés fejlesztése 
- meglevő vasúti infrastruktúra korszerűsítése 
- a hulladék-hasznosítási rendszerek fejlesztése 
- Az energiafogyasztás csökkentésének az ösztönzése a lakosság, az 

intézmények és a vállalkozások körében 
- a megyei főutak hálózatának továbbfejlesztése, a települések belterületeinek 

elkerülése 

Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata: 

 Országos Területrendezési Terv - (OTrT) 

Oszlár területére a térségi terület-felhasználási kategóriák közül mezőgazdasági térség, 
vegyes területfelhasználású térség, erdőgazdálkodási térség, vízgazdálkodási térség és 
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települési térség van jelölve. A 2003. évi XXVI. törvényben (az Országos Területrendezési 
Tervről) leírtak alapján a területfelhasználásra vonatkozó összhang vizsgálata megtörtént. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve - (MTrT) 

Az OTrT övezetei, az MTrT pontosított lehatárolásának megfelelően kerülnek kijelölésre. Az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2013. évi XXVI. törvény 12/A. §-a szerint a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási 
szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási 
szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 

 

ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

Térségi övezet megnevezése: Lehatárolás alapja: 
adatszolgáltatás/megyei terv 

A tervezési területet érinti-e? 

országos ökológiai hálózat adatszolgáltatás  érinti 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület 

 nem érinti 

jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

 nem érinti 

kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület adatszolgáltatás  érinti 

tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület adatszolgáltatás  érinti 

világörökségi és világörökségi 
várományos terület  nem érinti 

országos vízminőség-védelmi 
terület megyei terv érinti 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területe 

adatszolgáltatás  érinti 

MEGYEI ÖVEZETEK 

Térségi övezet megnevezése: Lehatárolás alapja: 
adatszolgáltatás/térségi terv 

A tervezési területet érinti-e? 

magterület  nem érinti 

ökológiai folyosó adatszolgáltatás  érinti 

pufferterület adatszolgáltatás  érinti 

erdőtelepítésre javasolt terület megyei terv 

új övezet, ami tervlapon még 
nem szerepel. helyette 
„erdőtelepítésre alkalmas 
terület” 

ásványi nyersanyagvagyon-
terület megyei terv érinti 
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2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid 
leírása. 

A rendezési terv készítése során nem készültek változatok, így jelen dokumentáció a 
változatok összehasonlító elemzését nem tartalmazza. 

 

3. A TERV KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 

3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, 
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi 
célokkal 

   

Nemzetközi jelentőségű környezet- és természetvédelmi célok érvényesülése: 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (2014-2019) 

Környezeti jövőkép: 

Magyarország hosszú távú jövőképét az Országgyűlés által 2013 tavaszán a 18/2013. 
(III.28.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia fogalmazta 
meg. A jövőkép a négy alapvető erőforrás (az emberi (humán), a társadalmi, a természeti és 
a gazdasági erőforrások) fényében fogalmazta meg vízióját a jövő Magyarországára. 

A környezet- és természetvédelemhez közvetlenül kapcsolódva a következők kerültek 
megfogalmazásra a jövőképben. „A gazdaság az ökológiai korlátain belül működik. A 
fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást 
jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés 
lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Az emberek 
tisztelik a természetet, természeti értékeinket, a helyi közösségek felismerik a rendelkezésükre 
álló természeti erőforrásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, energiafelhasználásukat 
és fogyasztásukat erre alapozva szervezik meg. … A lokális ökológiai problémákra, 
kihívásokra a helyi közösségek és alsóbb szintű kormányzatok adnak választ, míg a központi 
kormányzat kezeli a nemzeti jelentőségű problémákat. A gazdasági, tudományos és 
intézményi innovációk hathatósan segítik a megoldások megtalálását.” 

 

A NKP -ban 6.3. Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem című fejezetben 
találhatóak a tervre vonatkozó környezetvédelemmel kapcsolatos irányelvek: 

rendszeresen belvízjárta terület megyei terv érinti 

földtani veszélyforrás területe  nem érinti 

honvédelmi terület  nem érinti 
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 A területrendezés során továbbra is fontos a természet- és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése. Ennek egyik ex-ante követelménye, hogy készüljön hozzá – jogszabályban 
előírt módon - környezeti vizsgálat. 

 A területet, mint természeti erőforrást kell kezelni. E szemléletben a kritikus állapotban lévő 
természeti erőforrások védelme érdekében normatív, korlátozó előírások bevezetésére, 
esetlegesen az erőforrás felhasználás teljes tilalmára lehet szükség. Továbbra is 
elengedhetetlen a környezetkímélő, területtakarékos, az energia- és erőforrás-
hatékonyságot szolgáló területhasználati módok támogatása. 

 A térségi szerkezet kialakítása során elő kell segíteni a természeti és táji értékek védelmét 
és az ökológiai hálózat fejlesztését. Ugyancsak fontos, hogy a területi szerkezet alakítása 
ne veszélyeztesse a felszíni vizek és a felszín alatti vízbázisok védelmét, illetve a talajok 
funkcióinak, termőképességének megőrzését. 

 Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak és az egyedi építmények 
helyének meghatározásakor a természetes élőhelyek, a termőföld és erdőterületek, mint 
természeti erőforrások további darabolódásának, igénybevételének mérséklése 
érdekében előnyben kell részesíteni a már meglevő műszaki infrastruktúrák mentén 
történő kijelölést. 

 A településfejlesztés során olyan – a környezet- és természetvédelem szempontjait 
integráló – területfelhasználási elvek lefektetése szükséges, melyek a települési 
környezetminőség javulását szolgáló települési térszerkezet, a természeti erőforrásokkal 
való jobb gazdálkodás kialakítása és a települési ökoszisztéma szolgáltatások javítása 
irányába hatnak. A településfejlesztési projekteknél növelni szükséges a zöldfelületi 
arányokat. 

 A településtervezésnek (mind a fejlesztés, mind a rendezés tekintetében)  EU-s és hazai 
elvárások mentén  fel kell készülnie a klímaváltozás kihívásainak kezelésére és megfelelő 
várospolitikai eszközöket kell kialakítania. Ezek között kiemelendő pl. a zöldfelületi 
tervezés, a települések szétterülésének és a beépítettség növelésének visszafogása, a 
városi közlekedést csökkentése, valamint a vizekkel való gazdálkodás fejlesztése. 

 

 

 

Országos jelentőségű környezet- és természetvédelmi célok: 
 
Ökológiai hálózat 
A természetes és természetközeli élőhelyek fennmaradását, megőrzését és a területek közötti 
ökológiai kapcsolatokat biztosítja az országos ökológiai hálózat, amely a következő elemekből 
épül fel: magterület, ökológiai folyosó, pufferterület. 

A település területén ökológiai folyosó és pufferterület található. Az övezetek pontos 
lehatárolása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján történt. 
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3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele 
a tervben 
 

 A terv a hatályos országos és megyei dokumentumokban rögzített környezetvédelmi 
szempontokat figyelembe vette, azok a koncepcionális célok integráns részét képezik. 
 
3.3. a terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) 
céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból 

A környezeti fenntarthatóság alapelvei (terhelhetőség meg nem haladása, környezeti 
értékek fenntartása, anyagkibocsájtás mérséklése) mind megjelennek a tervben. A 
településrendezési terv övezetei (ökológiai folyosó, puffer terület, kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület, tájképvédelmi terület övezete, országos 
vízminőségvédelmi terület övezete) biztosítják a kitűzött cél elérését. 
 
3.4. A jelenlegi környezeti helyzet ismertetése: 
3.4.1. a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv 
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 
 

A település környezeti állapotának rövid ismertetése a megalapozó vizsgálat alapján: 

Talaj: 

A Sajó- Hernád- sík kistáj 89,5 és 160 m közötti tszf-i magasságú hordalákkúpsíkság. A 
területet a Sajó és Hernád hordalékkúpja építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának 
hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt, 5 m/km2-es átlagos relatív reliefű domblábi hátak, 
lejtők orográfiai domborzattípusába sorolható területté vált.  

Az alapkőzet újpaleozoos és mezozoos kőzetekből áll. A felső-pannóniai rétegekre átmenet 
nélkül települ a pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja be a 
korábbi képződményeket. A felszín legelterjedtebb képződménye a folyóvízi kavics (gyakran 
homok és murva is kapcsolódik hozzájuk). A kistájban rendkívül sok, nagy készlettel 
rendelkező kavics-előfordulás ismert. 

A fiatal öntéshordalékon, amelynek egy része kavics, öntés réti és réti talajok találhatók. 
Mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog, szervesanyag tartalmuk legfeljebb 2-
3%. Hasznosíthatóságuk szántó és rét-legelő.  

A Borsodi- ártér kistáj átlagosan 88 és 94 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű tökéletes 
síkság. Kis átlagos relatív reliefű, egyhangú felszínű. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak 
a rossz lefolyású területek, uralkodóak a nagy kiterjedésű laposok. Felszíni megjelenésére a 
változatosságot a Tisza folyó futásirányát jelző elhagyott folyómeder-generációk visznek.  

A Borsodi-ártéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkúp-felszín jellemző. K felé a felszín 
közelében a finomabb, elsősorban löszsös, iszapos anyagok az uralkodóak. Ezek fedik be az 
egykori bükki hordalákkúp D-i, homokosabb részét. Az anyagok széttelepítésében a 
holocénben megjelenő Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korábbi hordalékkúp felszínen 
a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futóhomokformák is keletkeztek, ezeket gyakran löszös 
homok fedi.  

A Tiszához csatlakozó ártéri terület vályog, agyagos vályog fizikai féleségű öntés réti talajainak 
szervesanyag-tartalma 1% körüli, s főként szántó és rét legelő lehet. Az öntéstalajokon és a 
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löszös üledékeken képződött réti talajok, agyagos vályog és agyag mechanikai összetételűek. 
Az árteret a Hortobágy felé eső területeken a sztyepesedő réti szolonyec talajok övezik. 
 

Vízrajz: 

A település a Tisza és a Hejő ártere. A Tiszán az árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. 
A Hejő vízjárását karsztforrás teszi kiegyenlítetté. A Tisza hullámterét végig védgátak kísérik. 
Állóvizek formájában található a településen egy Tisza holtág, és két kisebb bányató. A 
„talajvíz” mélysége a Hejő alsó szakasza mentén 2 méter fölött van. Kémiai jellege kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvíz mennyisége csekély. Nincs kiépített 
csatornahálózat, ez veszélyezteti a felszín közeli rétegek vizének minőségét. 

Növényzet: 

A Sajó- Hernád- sík potenciális növényzetét alacsonyabb árterein fűz-nyár ligetek, a 
magasabb térszíneken tölgy-kőris szil ligetek jelentik. A sziki tölgyesek a táj D-i DK-i, Tisza 
menti részein alakulhattak ki. Ma a táj túlnyomó része mezőgazdasági terület, nagytáblás 
szántóföldi kultúrákkal. A puhafás fűz-nyár ártéri erdők gyakorlatilag csak a vízfolyások 
keskeny sávján maradtak meg, állományaikat sok helyen nemesnyárasokkal váltották fel, 
tömegesek az özönfajok. Értékesebb lágyszárúak a fehér madársisak (Cephalanthera 
damasonium), az orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), az odvas keltike (Corydalis cava), az 
erdei tyúktaréj (Gagea lutea), a szagos galaj (Galium odoratum). A táj D-i területein szikes 
gyepek (főként cickórós puszták) vannak, melyekbe ürmöspusztafoltok keverednek. A löszös 
területeket a macskahere peremisz (Inula germanica), a dunai szegfű (Dianthus collinus) és a 
janka tarsóka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagőszirózsa – Aster amellus, tarka imola 
– Centaurea triumfettii, magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, magyar nőszirom – Iris 
aphylla subsp. hungarica, nagyvirágú gyíkfű – Prunella grandiflora – előfordulásával). 
A táj jellegzetességei a nagy kiterjedésű kavicsbányatavak, a bolygatás intenzitásától és a 
felhagyás időtartamától függő másodlagos növényzettel. 

A Borsodi- ártér részét képezi a Tisza egykori ártere, annak hullámtéri és mentett része. 
Potenciálisan ligeterdei, ártéri-mocsári táj, meanderező, morotvákat képző folyókkal. A 
hullámtér erdei fűz-nyár ligeterdők, ill. zömmel legfeljebb 150 éve telepített spontán 
regenerálódó füzesek, nyárasok, mindkét típusban igen sok özönnövénnyel. Az erdőszéleken, 
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskórósok alakultak ki (debreceni torma – Armoracia 
macrocarpa, Tisza-part margitvirág – Chrysanthemum serotinum, nyári tőzike – Leucojum 
aestivum, mocsári aggófű – Senecio paludosus). E tájban vannak a Közép-Tisza-vidék talán 
legszebb mocsárrétjei. A kaszálás, legeltetés alól felhagyott réteket a gyalogakác állományai 
nőtték be. Ősi keményfás ligeterdő alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafajú, telepített 
állományok a táj É-i részén. Ez a táj őrzi az egyik legjobb állapotú hazai sziki tölgyes-kocsordos 
rétsztyepmozaikot Újszentmargita mellett (molyhos tölgy – Quercus pubescens, tatár juhar – 
Acer tataricum, magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, réti őszirózsa – Aster sedifolius, 
sziki kocsord – Peucedanum officinale, sziki lórom – Rumex pseudonatronatus, lápi fajokkal: 
zsombéksás – Carex elata, dárdás nádtippan – Calamagrostis canescens). A mentett oldalon 
ártéri rétekből kiszáradt cickórós szikes puszták és maradványmocsarak húzódnak. A belvizes 
szántókon fajgazdag a törpekákás iszapnövényzet (látonyafajok – Elatine spp., iszapfű – 
Lindernia procumbens). 

 

Levegőtisztaság és védelme: 

 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretén belül működő automata mérőállomás 
található Oszláron, amelynek mért értékei a következők: 
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A pontforrásoknak tekinthetjük a területen található kéményeket. Vonalforrások közé sorolható 
a települést átszelő forgalmas autópálya. Ez a vonalforrás kétféle terhelést is jelent, egyrészt 
a kipufogón keresztül távozó füstgázok, másrészt az utakon található száraz por felverése 
miatt. Felületi források közé sorolhatóak a nagy kiterjedésű, összefüggő szántók. 
 

Zaj- és rezgésterhelés: 

 

A környezeti zajhelyzetet döntő módon a közlekedés határozza meg. A településen 
keresztülhalad a M3-as autópálya, amely gyorsforgalma igen jelentős hatást gyakorol 
környezetére.  
A lakott terület körülbelül 800 méterre található a kiépült autópályaszakasztól. A kielégítő 
távolságnak és az autópályát övező védőfásításnak köszönhetően a zaj- és rezgésterhelés 
viszonylag kismértékben érinti a lakosokat.  

Fontos feladat az autópálya által kibocsátott zaj- és rezgésártalom természetre gyakorolt 
hatását vizsgálni. Az útszakasz ökológiai hálózat területeinek közelében halad el, amelyek 
számos védett faj élőhelyéül szolgálnak.  

 
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása  

 
Vizuális- esztétikai szempontok: 

A településképet vizsgálta irreverzibilis vizuális konfliktus nem található a területen, de fontos 
megemlíteni, hogy a külterületen tartós konfliktusnak tekinthető az invazív növények 
térhódítása és a tájidegen szín és formavilágú gazdasági épületek. A település belterületének 
utcaképét vizsgálva, szintén több helyen található különféle vizuális környezetterhelés. A 
településképet negatívan befolyásolja többek között az elektromos légvezetékek és a 
hagyományos mezőgazdasági tájba nem illő ipari-gazdasági területek. 

 
 
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható 
alakulása, ha a terv nem valósulna meg 

 
- Nincs kiépített csatornahálózat, ez veszélyezteti a felszín közeli rétegek vizének 

minőségét. 
 

- A településen átmenő teher és személyautó forgalom jelentős zaj- por- és egyéb 
levegőszennyezést ró a település lakóira és természeti értékeire egyaránt. 
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- Vizuális környezetterhelést eredményez az invazív fajok jelenléte, légvezetékek és 
hirdetőtáblák zavaró látványa illetve a mezőgazdasági tájba nem illő ipari-gazdasági 
területek. 

 
- Az ökológiai folyosó feladata a fajok vándorlásának és a génáramlás lehetéségének 

biztosítása. Az autópálya több helyen átvágta a védett területeket, bekorlátozva, vagy 
éppen teljesen megszüntetve a fajok szabad vándorlását. Vadátjárók elhelyezése 
nélkül a fajok génállománya leromlik, és helyrehozhatatlan károkat okozva ezzel 
természeti értékeinknek. 

 
3.5. a terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó 
tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett 
intézkedésekre, amelyek: 

 
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés 
közvetlen előidézését jelentik 

 

1.) A falusias lakóterületet és zöldterületet gazdasági- kereskedelmi, szolgáltató terület 
váltja fel: 

A valóságban a terület nagy része jelenleg szántóként funkcionál. A település É-i részén 
megjelenő új gazdasági területek, az eddigi mezőgazdasági terheléstől eltérő környezeti 
terhelést jelentenek. A szántók zöldfelületének beépítése negítív hatást gyakorol a talajra, 
levegőre, élővilágra egyaránt. Az építkezés szakaszában fokozott zaj-, rezgés-, és 
porterhelést várható. 

A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, sem a tájképvédelmi övezetnek. A 
meglévő gazdasági területek ésszerű, É-i irányú bővítése – megfelelő védőfásítás 
kialakítása mellett – helytálló elképzelés és támogatandó. 
 

2.) Különleges területet közjóléti erdő váltja fel: 

A közjóléti erdő telepítésénél mindenképp pozitív környezeti hatásokra kell számítani. Az 
erdők alapvető szerepet játszanak a helyi környezeti viszonyok alakításában. Meghatározó 
funkciója van a vízgazdálkodás alakulásában, elősegíti a jó minőségű talaj képződését, 
élőhelyül szolgálnak a területre jellemző őshonos fajoknak, hozzájárul a levegő tisztulásához, 
elősegíti a csapadék megfelelő térbeli és időbeli levonulását, raktározását. Meghatározó 
szerepük van az árvíz, talajerózió, víz- és szélerózió csökkentésében, a kiegyenlített 
mikroklíma megőrzésében.  

Magyarország területének jelenleg 20 %-a erdősült, míg az emberi tevékenység előtt 84 %-os 
volt az erdősültség. Így hazánk Európa erdőben-fában negyedik legszegényebb országává 
vált. Kétségtelenül fontos feladat az őshonos fafajú erdeink területének növelése. 

3.) Kertes mezőgazdasági területet általános mezőgazdasági terület váltja fel: 

A hatályos szerkezeti terven óriási területek kerültek kertes mezőgazdasági 
területfelhesználásba. Jelenleg a terület döntő többsége szántóként funkcionál, tehát ez a 
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változtatás szintén a valóságot tükrözi. Lényeges környezeti hatás ebben az esetben nem 
várható. 

4.) Általános mezőgazdasági területet Gazdasági rendeltetésű erdő váltja fel: 

lásd.: 2. pont 

 

5.) Vízgazdálkodási területet különleges besorolású szennyvíztisztító váltja fel: 

A meglévő szennyvíztisztító területe a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdona. Mivel meglévő, évek 
óta működő szennyvíztisztóról van szó, ezért megállapítható hogy új környezeti hatás nem 
várható. A szennyvíztisztító 4 db tósorból áll. a K-i sor rekultiválása megtörtént, jelenleg vizes 
élőhelyként működik. A középső tósor felújításra került 2015-2016-ban, műszaki védelme, 
szigetelése megoldott. A Ny-i tósorra MOL Petrolkémia Zrt.-nek kármentesítési 
kötelezettsége van Nem kizárt, hogy idővel a szennyvíz ülepítési funkció az egész területen 
visszaállításra kerül, ebben az esetben a meglővő negatív környezeti hatások erősödhetnek 
fel (pl.: szaghatás). A káros hatások csökkentésére védelmi rendeltetésű erdősáv telepítése 
tervezett a szennyvíztisztító körül, amely pufferterületként szolgál, védve a környező 
szántóföldi termelést. 
 

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, 
amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak  

Az É-i területen tervezett gazdasági fejlesztés esetében számolni kell a megnövekvő 
gépjármű- és teherforgalommal, ami további káros környezeti hatásokat eredményezhet. 

 
3.6. a terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzése 

3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös 
tekintettel 
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített 
környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre 

 
Földre  

Az 1. számú változtatás esetében a ma még talajjal fedett területek eredeti funkciója 
megváltozik, építés számára igénybe vett területté válnak, ami a felszínüket fedő humuszos 
talaj letermelését, mentését és újrahasznosítását igényli majd.  

Levegőre  

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) 
Kormányrendelet előírásai rendelkeznek. A levegőterheltségi szint határértékeit és a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 71/2012. (VII.16.) VM 
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rendelet által módosított 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg, melynek egészségügyi 
határértékeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

Az M3-as autópálya és a belterület között tervezett erdősítés nagymértékben csökkentheti 
a gyorsforgalmi út zaj-, por-, és rezgésterhelését, ezzel egészségesebb és élhetőbb 
körülményeket biztosítva a lakosság számára. 

 

 

Felszíni- és felszín alatti vizekre, talajra  

A szennyvíztisztító telep környezetében juthatnak a talajba és élővizekbe káros anyagok. 
Ennek kockázatát a megfelelő szigetelés és műszaki védelem, illetve a tervezett erdősáv 
minimálisra csökkenti.  

Élővilágra: 
A tervezett erdősávok kedvező hatást gyakorolnak az élővilágra, búvóhelyként és vonulási 
területként funkcionálhatnak. Kedvező hatással vannak a levegőtisztaságra, megszűrik a 
mezőgazdasági tevékenység során keletkező porszennyeződést. Ezek nagyban 
hozzájárulnak a biodiverzitás megőrzéséhez, a kellemes települési környezethez, A nagy 
felületű szántófelületeket erdősávokkal megosztva optimálisabb mikroklimatikus viszonyok 
idézhetőek elő. Tájképi szempontból és ökológiai szempontból is jelentős pozitív hatással 
bírnak. 
 

3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen 

a tájra, településre, klímára, természeti rendszerre, a biodoverzitásra, Natura 

2000 területek állpotára, az érintett emberek egészségi állapotára, 

életminőségére 

A terv megvalósítása esetén várható további környezeti hatásokat az alábbi táblázatban 
összegezzük. Semleges hatás esetén azt ’0’-val, a pozitív hatást ’+’ jellel, a negatív hatást 
’–’ jellel ábrázoljuk. 
 

1. A falusias lakóterületet és zöldterületet gazdasági- kereskedelmi, szolgáltató terület 
váltja fel 

2. Különleges területet közjóléti erdő váltja fel 
3. Kertes mezőgazdasági területet általános mezőgazdasági terület váltja fel 
4. Általános mezőgazdasági területet Gazdasági rendeltetésű erdő váltja fel 
5. Vízgazdálkodási területet különleges besorolású szennyvíztisztító váltja fel 

 

 Tervezett fejlesztések 

Hatás 1. 2. 3. 4. 5. 

Környezeti elemek 
rendszereire 

- ++ 0 + - 

Település szerkezetére 0 0 0 0 0 
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Klímára - + 0 + 0 
Természeti (ökológiai) 
rendszerre 

- ++ 0 ++ - 

Biodiverzitásra - ++ 0 ++ - 
Natura 2000 területek 
állapotára 

0 0 0 0 0 

Emberek egészségi 
állapotára, életminőségére 

0 ++ 0 ++ 0 

 
 
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös 
tekintettel: 
 
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők 
felerősödésére 

 
Új környezeti konfliktus várható az újonnan kijelölt gazdasági terület környezetében. 
Véderdősávok telepítése hivatott a levegő- és zajszennyezés csökkentésére és a gazdasági 
létesítmények megfelelő tájbaillesztésére. 
Az előzőekben bemutatott és értékelt, jól azonosítható környezeti konfliktusokon kívül egyéb 
más környezeti konfliktusok megjelenése és a meglévők felerősödése nem várható. 
 
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására 

 
A terv nem tartalmaz olyan beavatkozást, mely a környezettudatos gondolkodásmód 
szemléletét gyengítené. A tervezett parkerdő telepítése erősítő hatású lehet a 
környezettudatos szemlélet tekintetében. 
 
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, 

területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására 

 
A terv nem tartalmaz olyan beavatkozásokat, melyek a térszerkezet kialakulását negatívan 
befolyásolnák. 
 

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 
gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

 
A fejlesztés a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem 
gyengíti. A tervezés során a tervezők nagy hangsúlyt fektettek a gazdasági- gazdálkodási 
hagyományoknak megfelelő művelési ágak kiválasztására. 
 

3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 

 
A terv nem tartalmaz olyan beavatkozásokat, melyek a helyi természeti erőforrások 
megújulását korlátoznák. 
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3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a 
helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására 

 
A terv nem tartalmaz olyan beavatkozásokat, melyek a helyi természeti erőforrások helytelen 
használatára utalna.  
 
3.7. a környezeti következmények alapján a terv értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása 

 
A terv az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve, környezetvédelmi és természetvédelmi 
szempontból kedvező. 
A tervezett változtatások megfelelnek a környezeti szempontból fontos jogszabályokban foglalt 
előírásoknak. 
A terv megvalósítása esetén pozitív hatások várhatóak a környezeti elemekre, az ökológiai 
rendszerre, a biodiverzitásra, a klímára és az emberek egészségi állapotára egyaránt. 
 
4. A MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE 
VONATKOZÓ, A TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI 
HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES 
INTÉZKEDÉSEKRE 
 
Az alátámasztó javaslat részben található környezetvédelmi és természetvédelmi javaslatok 
részletesen kidolgozottak. Ezek betartása csökkenti a fejlesztések által generált negatív 
környezeti hatásokat. 
 
5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSRE, AMELYEKET 
MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI 
 
A településnek jelenleg nincs érvényes környezetvédelmi programja. Javasoljuk 
mihamarabbi pótlását, a jelenleg készülő településrendezési eszközök figyelembevételével. 
 

6.  MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB 
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSRE 

 A környezeti elemek menetrendszerű vizsgálatának és a közegészségügyi mutatók 
figyelemmel kísérésének folytatása javasolt. 
 
7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
 

1.) A környezeti értékelés folyamatának ismertetése 

Oszlár Község hatályos településrendezési tervét 2006-ban készítette el. Az eltelt időszak alatt 
jelentős változások következtek be a település társadalmi, gazdasági és környezeti 
helyzetében, amely tényezők szükségessé tették a rendezési terv felülvizsgálatát, ennek 
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erdményeképp Oszlár Község Képviselő-testülete döntést hozott a településrendezési 
eszközök készítéséről.  

A Község a Településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges tervezési feladatok 
elvégzésére a Műépítész Kft-nek adott megbízást. 

Az egyes tervek ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: KV r.) 1.§ (2) bekezdése alapján:  
A környezeti vizsgálat lefolytatása a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetén mindig kötelező. 

2.) A terv rövid ismertetése 

A terv tartalmi felépítése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet alapján készült. 

A 2006-ban készült hatályos szerkezeti terv a munka alapjául szolgált, ezért az ehhez képest 
történt legfontosabb változások közül a környezeti értékelés szempontjából lényeges részeket 
mutatjuk be, amelyek a következők: 

1.) Falusias lakóterületet és zöldterületet gazdasági- kereskedelmi, szolgáltató terület 
váltja fel 

2.) Különleges területet közjóléti erdő váltja fel 

3.) Kertes mezőgazdasági területet általános mezőgazdasági terület váltja fel 

4.) Általános mezőgazdasági területet Gazdasági rendeltetésű erdő váltja fel 

5.) Vízgazdálkodási területet különleges besorolású szennyvíztisztító váltja fel 

3.) A környezeti következmények alapján a terv értékelése: 

A terv az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve, környezetvédelmi és természetvédelmi 
szempontból kedvező. 

A tervezett változtatások megfelelnek a környezeti szempontból fontos jogszabályokban foglalt 
előírásoknak. 
A terv megvalósítása esetén pozitív hatások várhatóak a környezeti elemekre, az ökológiai 
rendszerre, a biodiverzitásra, a klímára és az emberek egészségi állapotára egyaránt. 
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