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I.BEVEZETŐ 

A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Nagykőrös településrendezési eszközei 2020-ban kerültek jóváhagyásra, majd a 19/2020. (IX.25.) 
számú rendelettel módosultak. A település hatályos településrendezési eszközei Nagykőrös 
Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2020. (IX.24.) számú határozata Nagykőrös 
településszerkezeti tervének (továbbiakban: TSZT) megállapításáról, és Nagykőrös Önkormányzata 
Képviselő-testületének 18/2020. (IX.25.) rendelete a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: 
HÉSZ). 

Az Önkormányzat a módosítással érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a 
területekre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításáról döntött (A. melléklet). A 
tervezési munkát a Völgyzugoly Műhely Kft.-t végzi. 

A vizsgálatok megkezdése és a településrendezési eszközök módosítási javaslatának kidolgozása egy 
időben, egymással párhuzamosan történik. A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

 
Település-

szerkezeti terv 
leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi Építési 
Szabályzat 

Szabályozási 
terv 

1. A 0542/8 és 0542/14 hrsz.-ú ingatlanok 
visszasorolása gazdasági területbe x x - x 

2. 254/1 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda 
létesítésének biztosítása - - x x 

3. A 6330 hrsz.-ú ingatlanon kiszabályozott út 
törlése - - - x 

A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervezési területek vonatkozásában az alábbi 
jóváhagyandó munkarészeket érinti, ami meghatározza, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
(továbbiakban: Eljr.) 3. melléklet szabályainak megfelelően milyen alátámasztó munkarészek 
kerülnek kidolgozásra. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§ 
(6) bekezdésében foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás 
keretén belül történik. 

A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén 
a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a munkaközi tájékoztatás 
lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, 
közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való közzétételével történik. A 2020. évi LVIII törvény 
165. §-a szerint illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján az Eljr.-a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést 
előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus 
úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás 
lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az 
előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, 
kizárólag elektronikus úton.  
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A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén 
a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével 
lezárul. 

Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,  
b) a településrendezési eszköz tervezetét,   
c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot, 
d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével 
párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett 
területi és települési önkormányzatokat. 

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető. 

Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-án 
hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe vételével 
történik a településrendezési eszközök módosítása. 

Jelen dokumentáció a Nagykőrös Város településrendezési eszközök módosításának partnerségi 
egyeztetés dokumentációja. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

II.A. TSZT MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 
 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021.(…………) Kt. számú határozata 

a Településszerkezeti Terv módosításáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi döntést hozza: 

1) Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2020. (IX.24.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja. 

2) A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérlege az alábbiak 
szerint módosul: 

TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási kategória ha % 

Beépítésre szánt terület 

Ln Nagyvárosias lakóterület 14,55 0,06% 

Lk Kisvárosias lakóterület 270,86 1,19% 

Lke Kertvárosias lakóterület 175,68 0,77% 

Lf Falusias lakóterület 15,62 0,07% 

Vt Településközpont terület 87,61 0,39% 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 925,59 4,06% 

Gip Ipari terület 8,70 0,04% 

Gip-e Egyéb ipari terület 60,17 0,26% 

GÁ Általános gazdasági terület 10,44 0,05% 

K-K Különleges terület - Kórház 18,44 

196,88 0,87% 

K-Sp Különleges terület - Sportterület 7,19 

K-Mü Különleges terület - Mezőgazdasági üzemi terület 115,36 

K-G Különleges terület - Garázstelep 7,99 

K-Szt Különleges terület - Szennyvíztisztító 4,09 

K-B Különleges terület – Beruházási terület 18,44 

Beépítésre nem szánt terület 

Z Zöldterület  24,04 0,10% 

Ev Védelmi erdőterület 3482,11 15,30% 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 5633,94 24,76% 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 29,80 0,13% 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 587,69 2,58% 

Má Általános mezőgazdasági terület 8490,49 37,31% 

Má-ko Korlátozott mezőgazdasági terület 2095,56 9,21% 

V Vízgazdálkodási terület 99,66 0,44% 

Kb-T Különleges beépítésre nem szánt terület - Temető  31,08 

87,89 0,38% 

Kb-B Különleges beépítésre nem szánt terület - Bánya 8,72 

Kb-Hull Különleges beépítésre nem szánt terület - Hulladékgazdálkodási terület 5,33 

Kb-V Különleges beépítésre nem szánt terület - V 10,44 

Kb-N Különleges beépítésre nem szánt terület - Naperőmű 32,32 

KÖu Közúti közlekedési terület 458,99 2,02% 

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 39,81 0,17% 

Közigazgatási területe 22794,11 ha  

3) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai 
aktivitásérték a településrendezési eszközök felülvizsgálatának értékeivel korrigálva az alábbiak 
szerint változik: 

55/2020. (IX.24.) önkormányzati határozattal 
elfogadott településszerkezeti terv +5068 

Jelen módosítás szerinti biológiai aktivitásérték 
változás -13,14 

Összesen: +5054,86 

4) A Településszerkezeti Terv 6. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlap 
lép. 
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5) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának 
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje 
meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, valamint az eljárásban 
résztvevő államigazgatási szerveknek és az érdekelt önkormányzatoknak. 

A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1. melléklet 
által tartalmazott fedvényrajz szerinti – módosítás területi hatálya alá tartozó - területet illetően a 
város teljes közigazgatási területére vonatkozó 55/2020. (IX.24.) önkormányzati határozattal 
megállapított településszerkezeti tervének rajzi munkarésze. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 
1. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása 
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II.B. A HÉSZ MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 

Nagykőrös Város Önkormányzat képviselőtestületének  
…/2021.  (….) önkormányzati rendelete  

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2020. (IX.25.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és 
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 
18/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § Nagykőrös Önkormányzata Képviselő-testületének Nagykőrös Város helyi építési szabályzatáról 
szóló 18/2020. (IX.25.) rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 2 mellékletének 2.1. Építési övezetek 
telekalakítási és beépítési előírásai elnevezésű táblázat kiegészül a 31 a sorral: 

 
A B C D E F G 

1 
Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 

legnagyobb mértéke 
(m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

31a K-Sp1 SZ 5000 40 30 7,5 40 

 

2. § (1) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-1/2. szelvénye e rendelet 1. mellékletében szereplő SZT-1/2. 
szelvényre módosul. 

 (2) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-1/3. szelvénye e rendelet 2. mellékletében szereplő SZT-1/3. 
szelvényre módosul. 

 (3) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-1/6. szelvénye e rendelet 4. mellékletében szereplő SZT-1/6. 
szelvényre módosul. 

 (4) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-1/9. szelvénye e rendelet 5. mellékletében szereplő SZT-1/9. 
szelvényre módosul. 

 (5) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-2/7. szelvénye e rendelet 6. mellékletében szereplő SZT-2/7. 
szelvényre módosul. 

 

3. § E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Czira Szabolcs Dr. Nagy Lajos 

polgármester címzetes főjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2021.  

 

 Dr. Nagy Lajos 

 címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítása 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1 A 0542/8 ÉS 0542/14 HRSZ.-Ú INGATLANOK VISSZASOROLÁSA 
GAZDASÁGI TERÜLETBE 

1.1 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1 Tervezési terület elhelyezkedése 

A módosítással érintett terület Nagykőrös középső részén, a belterülettől délre, annak közvetlen 
szomszédságában fekszik. A terület a 441. sz. főút nyugati oldalán helyezkedik el. 

1.1.2 Meglévő állapot 

A módosítással érintett ingatlanok jelenleg beépítetlenek, azokat füves, helyenként bokros területek borítják 
vagy parlagon hevernek. A 0542/14 hrsz.-ú ingatlanon korábban a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységet folytattak. Az ingatlannyilvántartás alapján a 0542/8 hrsz.-ú ingatlan mintegy 2,6 ha-os, míg 
a 0542/14 hrsz.-ú telek nagysága 2,8 ha. Mindkét telek keletről határos a 441 sz. főúttal. 

A módosítással érintett terület keleti szomszédságában egy tanya (lakóépület) található, tőle nyugatra üzemi 
épületek, míg a többi oldalról beépítetlen területek határolják. A területhez kapcsolódóan található 
Nagykőrös rekultivált hulladéklerakója. 

A telkek közterületről történő megközelítése a 441 sz. főútról biztosított. 

  
Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 

1.1.3 Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett 0542/8 és 0542/14 hrsz.-ú ingatlant 
Különleges beépítésre nem szánt – hulladékgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe, Kb-Hull1 jelű 
övezetbe sorolják, a vele szomszédos hulladéklerakó (0542/10 hrsz.-ú ingatlan) terület egy részével együtt.  

A Különleges beépítésre nem szánt – hulladékgazdálkodási területre (Kb-Hull) vonatkozó szabályokat a 
hatályos HÉSZ 19. § bekezdései tartalmazzák. 

A HÉSZ 19. § (1) bekezdés és az övezeti előírások alapján Különleges beépítésre nem szánt – 
hulladékgazdálkodási terület telkein kizárólag a területen elhelyezett kommunális hulladék 
feldolgozására, kezelésére, ártalmatlanítására, valamint a személyzet ideiglenes tartózkodására 
szolgáló épület elhelyezésére szolgál. A HÉSZ (2) bekezdés felsorolja az övezetben elhelyezhető fő 
rendeltetésű épületeket.  
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A területen található övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó 
szabályok az alábbiak: 

 A C D E F G H 

1 
Övezet 

jele 

A kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület 
legnagyobb 
bruttó alap-

területe 
(m2) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

19 Kb-Hull1 - 20.000 10 - - 6,0 

A területet északnyugatról és délkeletről Kereskedelmi, szolgáltató terület, északkeltről Településközpont 
terület, délnyugatról pedig Különleges beépítésre nem szánt – hulladékgazdálkodási terület határolja. 

  
Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata Hatályos szabályozási tervlap kivágata 

A 441 sz. főút négynyomtávúsítása következtében a módostással érintett terület egy részén közlekedési 
terület szabályozása érinti. 

1.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A módosítással érintett terület Nagykőrös belterületétől délre, a várost délkeletről körülölelő 
gazdasági sáv nyugati részén helyezkedik el. A területet szinte minden oldalról gazdasági területek 
övezik. A módosítással érintett területtől délre a 0542/10 hrsz.-ú ingatlan keleti részén a természetben egy 
rekultivált hulladéklerakó terület található. 

Nagykőrös településrendezési eszközei a közelmúltban kerültek felülvizsgálatra, azt a képviselő-
testület 2020-ban hagyta jóvá. A tervezés során a helyszínbejárások és a területről rendelkezésre álló 
információk alapján a terület tényleges használatához legjobban illeszkedőnek ítélt területfelhasználási 
egységbe, Különleges beépítésre nem szánt – hulladékgazdálkodási területbe került besorolásra a 
módosítással érintett két ingatlan. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának elfogadásával közel egy időben a 0542/8 és 0542/14 hrsz.-
ú ingatlanok tulajdonviszonya megváltozott. A terület új tulajdonosa a módosítással érintett ingatlanok 
megvásárlásakor Kereskedelmi, szolgáltató területet vásárolt meg, amely alkalmas a fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítására. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának elfogadását követően 
szembesült vele, hogy a területének besorolása megváltozott számára kedvezőtlen módon, ellehetetlenítve 
azt a fejlesztési célt, amiért a területet megvásárolta. 

Az ingatlanok tulajdonosa első ütemben a 0542/14 hrsz.-ú ingatlanon tervez fejleszteni, ott több ütemben 
megépülő iroda és raktár funkciójú épületet kíván elhelyezni. 
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Tervezett fejlesztés – helyszínrajz (Forrás: Arkett Építész Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.) 

 

Tervezett fejlesztés – látványterv és ütemek (Forrás: Arkett Építész Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.) 
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A módosítással érintett területen jelenleg beépítetlen, kihasználatlan terület, hulladékgazdálkodási 
tevékenység azon nem történik. A módosítás célja az önkormányzat által támogatott tulajdonosi szándéknak 
és a fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a terület visszasorolása Kereskedelmi, szolgáltató terület 
területfelhasználási egységbe, az ingatlanokkal délről szomszédos – 44 sz. főút mellett fekvő - területhez 
hasonlóan Gksz-2 jelű építési övezetbe.  

A Kereskedelmi, szolgáltató területre (Gksz) vonatkozó általános szabályokat a hatályos HÉSZ 50. § 
bekezdései tartalmazzák. A Gksz-2 jelű építési övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a HÉSZ 52.§ 
bekezdési rögzítik. 

Gksz-2 építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó szabályok az 
alábbiak: 

 
A B C D E F G 

1 
Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 

legnagyobb mértéke 
(m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

22 Gksz-2 SZ 2.000 60 60 10,5 20 

A területen új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) 12-13. 
§ előírásának megfelelően védelmi erdőterület kerül kijelölésre 0542/10 hrsz.-ú ingatlan északi 
határában, a Gksz-2 építési övezetbe átsorolásra kerülő ingatlan mentén. 

A védelmi erdő az előírásoknak megfelelőn az új beépítésre szánt terület terültnövekményének 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, avval szerkezetileg kapcsolatban kerül kijelölésre. A módosítással 
érintett két ingatlan területe összesen 5,25 ha (a szabályozási terven jelölt, a módosítási terület 
keleti határában kiszabályozott új út területe nélkül), így a jogszabályoknak való megfelelés 
érdekében 0,26 ha nagyságú védelmi erdőterület kerül kijelölésre. 

A Védelmi erdőterületre (Ev) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 78. § bekezdései tartalmazzák. 

Ev-1 övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó szabályok az alábbiak: 

 A C D E F G H 

1 
Övezet 

jele 

A kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület 
legnagyobb 
bruttó alap-

területe 
(m2) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

7 Ev-1 10.000 - - - - - 

1.3 JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER  

 

A településrendezési eszközök módosítása során 
a szabályozási terv és a településfelhasználási 
rendszer módosítása szükséges.  

A településrendezési eszközök módosítása nem 
jár a területfelhasználási rendszer 
megváltoztatásával. 

A Különleges beépítésre nem szánt – 
hulladékgazdálkodási terület helyén Kereskedelmi, 
szolgáltató terület és védelmi erdőterület kerül 
kijelölésre. 
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1.4 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 

A tervezett módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével és beépítésre nem szánt területek 
átsorolásával jár. 

A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az övezetek és építési övezetek 
határai. A módosítással érintett területen Különleges beépítésre nem szánt – hulladékgazdálkodási 
terület, Kb-Hull1 jelű övezet átsorolásával Kereskedelmi, szolgáltató terület, Gksz-2 jelű építési övezet és 
Ev-1 jelű övezet kerül kijelölésre. 

 

Szabályozási terv módosítási javaslata (SZT2/7 szelvény) 

1.5 SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

1.5.1 Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

A módosítással érintett terület a 441. sz. főút mentén fekszik, melynek északi oldalán vezet a 
Nagykőröst Kecskeméttel összekötő kerékpárút is.  

A módosítással érintett terület északnyugati határában található a – 3. módosítással érintett – 6329 
hrsz.-ú ingatlan. Annak az útnak a szabályozási szélességének csökkentése nincsen hatása jelen 
módosítási területre, mivel az ingatlanok megközelítése továbbiakban is a 441 sz. főútról tervezett, 
illetve a 6329 hrsz.-ú ingatlan 18-19 méter szabályozási szélességű útja ki tudja szolgálni a területek 
gépjárművel való megközelítését. 

1.5.2 Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A módosítási területeket egyéb szerkezetet meghatározó, tagoló nyomvonalas elem nem érinti. 

1.5.3 Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszer, vízfolyás nem található a módosítással érintett területen. 

1.6 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.6.1 Védőtávolságok 

A módosítással érintett terület keleti részét érinti a 441 sz. főút 100-100 méteres védőtávolsága. 

1.6.2 Táj és természetvédelmi elemek, területek 

A módosítással érintett területen táj és természetvédelmi elem, terület nem található. 
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1.6.3 Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítással érintett területeken műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület, illetve 
régészeti érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület vagy 
műtárgy sem található. 

1.6.4 Egyéb védelmi és korlátozó elemek 

Egyéb védelmi és korlátozó elem nem található a módosítási területeken. 
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2 254/1 HRSZ.-Ú INGATLANON TANUSZODA LÉTESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

2.1 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1 Tervezési terület elhelyezkedése 

A módosítással érintett terület Nagykőrös belterületének északi részén, a 441 sz. főút nyugati oldalán 
helyezkedik el. A területet a 441 sz. főút (Ceglédi út), a Ménesi út, a Balaton utca és a Vitéz utca 
nyugati meghosszabbítása határolja. 

2.1.2 Meglévő állapot 

A módosítással érintett telektömb megközelítőleg 10 ha nagyságú, melyből a 254/1 hrsz.-ú ingatlan  
kb. 1,5 ha. A módosítással érintett ingatlan területén elszórtan több, kisebb alapterületű, az 
ingatlannyilvántartás alapján gazdasági funkciójú építmény található. A sportterület beépítettsége jelenleg 
0,76%, a 254/1 hrsz.-ú ingatlan beépítetlen. A tömbtelken találhatóak még különböző sportpályák és egy 
Csónakázó tó is. A módosítással érintett terület főként északi és nyugati területein jelentős zöldfelülettel 
rendelkezik. 

A módosítással érintett területtől északra egy kereskedelmi egység, keletre gazdasági területek, nyugatra és 
délre pedig lakóterületek helyezkednek el. 

A módosítással érintett területet minden oldalról közút veszik körbe, így annak megközelítése több irányból 
is lehetséges. 

  
Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 

2.1.3 Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett 254/1 hrsz.-ú ingatlanon Különleges terület – 
sportterületet (K-Sp1). A telek területéből a szabályozási terv északon, keleten és délen is nagyobb 
kiterjedésű zöldterületet (Zkp-1, Zkk-3) szabályoz ki. A telektömbben a szabályozási tervek alapján 
kiszabályozott zöldterület körülbelül 3,01 ha, így a K-Sp1 jelű építési övezetbe tartozó terület összesen 6,99 
ha-t tesz ki. 

A Különleges terület – sportterületre (K-Sp) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 65. § bekezdései 
tartalmazzák. A K-Sp1 jelű építési övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a HÉSZ 66.§ bekezdési 
rögzítik. A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra 
vonatkozó szabályok az alábbiak: 
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31 K-Sp1 SZ 10.000 60 15 7,5 40 
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A Zöldterületekre (Zkp, Zkk) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 76. § bekezdései tartalmazzák. A 
HÉSZ külön előírásokat fogalmaz meg a Zkk-3 jelű övezetre vonatkozóan, amelyeket a 77.§-ban rögzít. 

A módosítással érintett ingatlant északról, északkeltről és délről Településközpont terület, délkeletről 
Zöldterület, nyugatról és délnyugatról pedig Kertvárosias lakóterületek határolják. 

  
A hatályos településszerkezeti terv kivágata A hatályos szabályozási terv kivágata 

2.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. 
ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1662/2020. (X. 
15.) Kormányhatározat alapján, Nagykőrös is azon járási központos körébe került, ahol a közeljövőben, 
állami finanszírozással tanuszoda létesül. 

A beruházás előkészítésével (megvalósíthatósági tanulmány készítése, helyszínvizsgálat lefolytatása) a 
Nemzeti Sportközpont került megbízásra. Az Önkormányzat részéről fejlesztésre javasolt tehermentes, saját 
tulajdonban lévő ingatlanok közül, a Központ szakemberei a helyszíni bejárást követően a Nagykőrös, Ménesi 
utca 5/C. (hrsz.: 254/1) számút találták e célra leginkább megfelelőnek.  

A módosítás célja, hogy a jelenleg mintegy 1,5 ha nagyságú 254/1 hrsz.-ú ingatlan területéből az állami 
beruházásként megvalósuló tanuszoda számára önálló, közel 5000 m2 nagyságú telek kialakítható legyen. A 
tanuszoda nem igényel 1 ha-os terjedelmet meghaladó telket, illetve az állam sem szándékozik ekkora 
területet megvásárolni erre a célra. A tanuszoda céljára szolgáló ingatlan beépítettsége várhatóan 30% alatt 
marad. A felmerülő igényeknek megfelelően a 254/1 hrsz.-ú ingatlan területén új K-sp2 építési övezet kerül 
meghatározásra, ami lehetővé teszi az ingatlan kettéosztását, illetve a beruházás léptékéhez illeszkedő 
beépítettség megvalósítását. A területen tervezett K-sp2 építési övezetben az épületek kialakítására, 
illetve a telekalakításra vonatkozó szabályok az alábbiak: 
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31a K-Sp2 SZ 5000 40 30 7,5 40 
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Szabályozási terv módosítási javaslata (SZT1/2,3,9 szelvények) 
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3 A 6330 HRSZ.-Ú INGATLANON KISZABÁLYOZOTT ÚT TÖRLÉSE 

3.1 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

3.1.1 Tervezési terület elhelyezkedése 

A módosítással érintett 6330 hrsz.-ú ingatlan a település belterületének déli határában fekszik. A 
területet közterületről a 6329 hrsz.-ú közútról lehet megközelíteni, amely a Téglagyári útról ágazik 
le. 

3.1.2 Meglévő állapot 

A módosítással érintett 6330 hrsz.-ú teleken működik az Általános Gépgyártó Ipari Szövetkezet Zrt. 
telephelye. Az ingatlan körülbelül 2,85 ha nagyságú, azon 3 üzemi rendeltetésű épület található, a telek 
beépítettsége 11,5 %. A módosítással érintett területet nyugatról gazdasági terület, a többi oldalról pedig 
jellemzően beépítetlen területek övezik. 

  

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 

3.1.3 Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett 6330 hrsz.-ú ingatlant Kereskedelmi, 
szolgáltató területre területfelhasználási egységbe, Gksz-1 jelű építési övezetbe sorolják. 

A Kereskedelmi, szolgáltató területre (Gksz) vonatkozó általános szabályokat a hatályos HÉSZ 50. § 
bekezdései tartalmazzák. A Gksz-1 jelű építési övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a HÉSZ 51.§ 
bekezdési rögzítik. 

A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó 
szabályok az alábbiak: 
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21 Gksz-1 SZ 10.000 80 60 10,5 20 

A hatályos szabályozási terv az ingatlan keleti határában a 6329 hrsz.-ú közút 22 méterre történő 
szélesítése érdekében szabályoz ki területet a módosítással érintett 6330 hrsz.-ú ingatlan területéből. 
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A hatályos településszerkezeti terv A hatályos külterületi szabályozási terv 

3.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A módosítással érintett 6330 hrsz.-ú ingatlanon működő Általános Gépgyártó Ipari Szövetkezet Zrt. 
telephelye a kapacitásnövelés érdekében fejlesztéseket tervez megvalósítani. Gyártástechnológiai okokból 
az új csarnoképület létesítését a meglévő gyártóüzem bővítéseként tervezik megvalósítani, amelynek 
akadályát képezi az ingatlan melletti 6329 hrsz.-ú önkormányzati közút szabályozási tervben kijelölt 22 
méterre történő szélesítése. A közlekedési területtel szabályozott területrészen futnak továbbá a terület 
közművei is, aminek - az út megvalósítása során – jelenős költséggel járna. A módosítás során javasoltuk a 
6330 hrsz.-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlését. 

A 6329 hrsz.-ú út a Téglagyári útról ágazik le, az út mintegy 460 m hosszú zsákutca. Az út a fő feladata a 
körülötte lévő gazdasági területek feltárása. A 6330 hrsz.-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlését 
követően a 6329 hrsz.-ú út szélessége ezen a szakaszon 19,5 méterre csökkenne, amely továbbra is alkalmas 
maradna a gazdasági területek kiszolgálására, akár az 1. módosítással érintett 0542/14 és 0542/8 hrsz.-ú 
ingatlanok megközelítésére. 

 Szabályozási terv módosítási javaslata (SZT2/7 szelvény) 
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4 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

4.1 A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZHANGJÁNAK 
BEMUTATÁSA 

Nagykőrös Város képviselő-testülete a 80/2015. (V. 28.) számú határozatával hagyta a 
településfejlesztési koncepciót. 

Nagykőrös Város jövőképe:  

„Nagykőrös a település hagyományaira épülő, mégis modern, élő város, amelybe jó ellátogatni, mert 
környezeti sokszínűsége rekreációt biztosít, amelyben jó élni, mert helyben biztosít 
munkalehetőséget és tiszta, élhető lakókörnyezetet. A város fenntartja természeti és épített 
értékeit, ezekből nyeri sajátos hangulatát, arculatát.” 

A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan: 

„Nagykőrös városa meg kívánja őrizni hagyományait, hagyományos városképét, a rá jellemző 
településszerkezetét, melyeket a történelmi múltszervesen alakított ki és adott át a jelen 
nemzedékének. Ugyanakkor az elszigetelődést elkerülendő, szükség van a jelen világhoz való 
alkalmazkodásra is. Ezt a kettősséget fejezi ki a „hagyományaira épülő, mégis modern város” 
meghatározás a jövőképben. A település a megőrzésre és a kíméletes, környezeti (épített) és 
természeti értékeire fokozottan figyelemmel lévő fejlesztéseket helyezi előtérbe, akkor amikor: 

- a helyi lakosok számára a rekreáció, a pihenési feltételek megteremtésén fáradozik 

- a területén a vendégfogadásra alkalmas helyszíneket kialakítja, átalakítja, rendezi; 

- a nagykőrösiek helyben maradását elősegítendő, gazdasági tevékenységeket és ezzel értékes 

munkahelyeket teremt.” 

A tervezett módosítások a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel 
összhangban vannak. 

4.2  A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

Az átalakuló, változás előtt álló területeknek több irányú értelmezése lehetséges. 

Egyrészt, az olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még nem épültek be, de a 
településszerkezeti terv már korábban is beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolta őket, 
vagy olyan beépítésre nem szánt területek, melyek közfunkcióra hivatottak, de nem töltik be ezt a 
szerepet. Tehát a területek a valóság és a tervek közötti különbség szempontjából változás előtt 
állnak. A tervezési terület egésze ilyen terület, fejlesztés előtt áll. 

Másrészt, átalakulás, változás előtt álló terület lehet az a terület is, mely a hatályos 
településszerkezeti tervhez képest új felhasználási irányt kap, új területfelhasználási egységbe 
sorolódik. Jelen terv a korábbi településszerkezeti terv módosítására szolgál, így a korábbi 
területfelhasználási egységekhez képest történő tervi változásokat értjük a változással érintett 
területek alatt. A területfelhasználási egységek változása lehet: 

A) Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek), 

C) Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 

D) Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás. 

A változással érintett területek mutatják a tervezett területfelhasználás változásait a hatályos 
településszerkezeti tervhez képest. 
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Változás 
típusa 

Tervezési terület Hrsz ha 
Hatályos terület-
felhasználás 

Tervezett 
terület-
felhasználás 

BAÉ 
különb-

ség 

BAÉ 
válto-
zása 

A 

1. A 0542/8 és 
0542/14 hrsz.-ú 
ingatlanok 
visszasorolása 

gazdasági területbe 

0542/8, 
0542/14  

5,25 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt – hulladék-
gazdálkodási 

terület 

Kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

-2,8 -14,7 

D 

1. A 0542/8 és 
0542/14 hrsz.-ú 
ingatlanok 
visszasorolása 
gazdasági területbe 

0542/10 0,27 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt – hulladék-
gazdálkodási 
terület 

Védelmi 
erdőterület 

5,8 1,56 

 Összesen jelen módosítás során a biológiai aktivitásérték változása -13,14 

Lásd részletesen:  
Módosítással érintett területek javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer  

című fejezetei 

4.3 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az ország 
területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, a MATrT-be. További változás, hogy hatályba 
lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt 
térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes területfelhasználási kategóriákra, 
országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat tehát az MATrT és az MvM rendelet tartalmazza.  

Pest Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: PMTrT) a 10/2020 (VI.30.) önkormányzati 
rendelettel hagyták jóvá, mely már az MATrT előírásaival összhangban készült. A megyei övezetek 
lehatárolását a PMTrT tartalmazza, az övezetekre vonatkozó előírásokat pedig az MvM rendelet 
fogalmazza meg. Az egyedileg meghatározott megyei övezetek lehatárolása és előírásai is a PMTrT-
ben kerültek meghatározásra. 

4.3.1 Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

A PMTrT szerkezeti tervében megállapított térségi területfelhasználási kategóriák közül a 
módosítással érintett területeket a PMTrT települési térségbe sorolja.  

Az MATrT 11.§ az alábbiak szerint rendelkezik a települési térség területfelhasználási kategóriáról: 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során  

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
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Kivágat az PMTrT Szerkezeti tervlapjából 

  

1. 

2. 

3. 
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4.3.2 Országos övezetek ismertetése 

A MATrT 19.§ (1) bekezdése határozza meg az országos övezeteket, amelyek jelenleg hatályban lévő 
állapotát, illetve a módosítási területek érintettségét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Országos övezet megnevezése 

Előírások/ 
Lehatárolás 

(MATrT/ MvM 
rendelet alapján) 

Érintettség  

(igen/nem) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT alapján nem 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete MATrT alapján nem 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT alapján nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MATrT alapján nem 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. alapján nem 

Erdők övezete MATrT alapján nem 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. alapján nem 

Tájképvédelmi terület övezete MvM rend. alapján nem 

Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

MATrT alapján 
nem 

Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend.alapján nem 

Nagyvízi meder övezete MvM rend. alapján nem 

VTT-tározók övezete MvM rend. alapján nem 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete MATrT alapján nem 

A módosítással érintett területeket MaTrT országos övezetei nem érintik. 

4.3.3 Megyei övezetek ismertetése 

A MATrT 19.§ (3) bekezdése határozza meg a megyei övezeteket, amelyeknek lehatárolását a PMTrT 
melléklete tartalmazza, a rájuk vonatkozó övezeti szabályokat pedig a területrendezésért felelős 
miniszter rendelete tartalmazza. 

Megyei övezet megnevezése 

Előírások/ 
Lehatárolás 

(MATrT/ MvM 
rendelet alapján) 

Érintettség 
(Igen/Nem) 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend./ PMTrT igen 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rend./ PMTrT nem 

Tanyás területek övezete MvM rend./ PMTrT igen 

Földtani veszélyforrás terület övezete MvM rend./ PMTrT nem 

Egyedileg meghatározott megyei övezet megnevezése 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterülete 

PMTrT - 13/1. tervlap nem 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterülete PMTrT - 13/2. tervlap nem 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete PMTrT - 13/3. tervlap nem 

Kertes mezőgazdasági területek PMTrT - 13/4. tervlap nem 

Térségi zöldhálózat fejlesztés célterülete PMTrT - 13/5. tervlap nem 

Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete PMTrT – 13/6. tervlap igen 
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Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete 

MvM rendelet 8. § (1) Az ásványi 
nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet 
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon 
távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

 

A településrendezési eszközökben a megállapított bányatelek területe különleges bánya területe 
területfelhasználási egységbe sorolt. A bányatelek nem érinti a módosítási területet. A tárgyi 
módosítás összhangban van az övezetre vonatkozó szabályokkal.  

Tanyás területek övezete 

MvM rendelet 10. § (1) A megyei területrendezési 
tervben a tanyás területek övezete azon járásokban 
jelölhető ki, ahol a kijelölést megelőző legutóbbi 
népszámlálás alapján a mezőgazdasági jellegű 
külterületen élő népesség aránya az összes 
lakónépességhez viszonyítva az országos átlag fölött 
van. 

(2) A tanyás területek övezetével érintett 
területre a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és 
életmód fennmaradásának elősegítése, valamint a 
tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzése 
érdekében meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett 
területre a településképi rendeletben a településképi 
követelményeket. 

 

 

A településrendezési eszközökben a tanyás terültekre vonatkozóan egyedi szabályok kerültek 
megfogalmazásra. A tárgyi módosítás összhangban van az övezetre vonatkozó szabályokkal.  

Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek 
övezete 

PMTrT 14.§ (2) Az övezettel érintett települések 
településfejlesztési koncepciója, integrált 
településfejlesztési stratégiája és településrendezési 
eszközei készítése, felülvizsgálata, módosítása során  

a) a vizek helyben tartására és helyben történő 
felhasználására,  

b) a település zöldfelületeinek bővítésére,  
c) a település zöldfelületein és a beépítésre szánt 

területeken a lombkoronaarány, egyben az árnyékolt 
felületek növelésére  

szolgáló előírásokat is meg kell fogalmazni.    

(3) A településrendezési eszközökben a mezővédő erdősávokkal körülvett mezőgazdasági művelés alatt  
álló legnagyobb táblaméreteket meg kell határozni  
a) a klímakiegyenlítési,  
b) a mechanikai védelmi, és  
c) a benapozottsági szempontok együttes mérlegelése alapján.  

(4) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési 
stratégiája és településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, módosítása során, az övezet 
szántóterületein mezővédő erdősávok telepítését kell előírni valamennyi, a (3) bekezdés szerint 
meghatározott táblaméretet elérő, vagy meghaladó területre. 

A tárgyi módosítás összhangban van az övezetre vonatkozó szabályokkal. 
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5 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

5.1 TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

A településrendezési eszközök jelen módosítása során a 0542/8 s 0542/14 hrsz.-ú telkek átsorolása és 
a kereskedelmi létesítmény fejlesztése során számolunk a tájhasználatra vonatkozó hatással. A telkek 
külterületet érintenek, azonban a területeket hosszú ideje beépítésre szánt területként, vagy 
hulladéklerakó területként kerülnek a településrendezési eszközökben besorolásra, így a módosítás - 
kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölésével - csak a valós területhasználatban jelent változást. A 
terület felhagyott, nem művelt terület, melyen depóniák találhatók. A módosítással érintett területet 
kereskedelmi, szolgáltató funkciójú területek határolják, így az újonnan épülő szintén kereskedelmi 
épület nem jár jelentős tájhasználati konfliktussal. 

5.2 TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A módosítások táj-és természetvédelmi szempontú hatásával nem számol a terv. 

5.3 TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 

A módosítással érintett terület nem része a tájképvédelmi terület övezetének. Az épületek 
telepítésével egy időben gondoskodni kell a zöldfelületek kialakításáról, fák ültetéséről, hogy a 
beruházás társadalmi és településképi szempontból is elfogadhatóvá váljon. Összességében 
megállapítható, hogy a területfelhasználási átsorolás és a fejlesztéshez kapcsolódó létesítmények 
összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust nem okoznak. 

5.4 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint nem csökkenhet”.1 Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási 
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.2 

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai 
szerint került kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása a 4.2  A 
településszerkezeti változások bemutatása című fejezetben. Összesen jelen módosítás során a 
biológiai aktivitásérték változása -13,14. 

A településrendezési eszközök módosítása során figyelembe vehető, a település eddig rögzített 
biológiai aktivitásértéke +5068. 

A település biológiai aktivitásértéke jelen módosítást követően összességében +5054,86. 

6 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A település zöldfelületi rendszerének elemei nem változnak a jelen módosítások következtében. 

A település zöldfelületi rendszerének elemei: 

• belterületi zöldterületek 

• a zöldfelületi intézmények, nagy zöldfelületekkel rendelkező intézmények 

• közlekedési cél közterületek zöldfelületi részei 

• telken belüli zöldfelületek 

• vízfolyások menti zöldfelületek 

• zártkertek és tanyák zöldfelületei 

• mezőgazdasági területek 

• fasorok erdősávok 

• erdőterületek 

 
 
1 A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: LVII. törvény 12. §-a szerint módosított szöveg. 
2 A 9. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
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ZÖLDTERÜLETEK KIJELÖLÉSE ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETHEZ 
KAPCSOLÓDÓAN 

A MATrT a 12-13.§ rendelkezik az új beépítésre szánt területek kijelölésének szabályairól, mely 
szabályoknak az 1. módosítási terület megfelel: 
- terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
- nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, 
- nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet. 

Az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legalább 5%-ának 
megfelelő nagyságú zöldterület – gazdasági terület kijelölése esetén zöldterület vagy véderdő - 
kijelölése szükséges. A zöldterület legalább 50%-át az új beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
területen szükséges kialakítani.  
 

Tervezési terület 

Új beépítésre szánt terület 
Kijelölt 

zöldterület 

Megfelelés 
Újonnan tervezett 
területhasználat 

Terület-
nagyság 

(ha) 
hrsz 

Terület-
nagyság 

(ha) 

1. A 0542/8 és 
0542/14 hrsz.-ú 
ingatlanok 
visszasorolása 
gazdasági területbe 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

5,25 0542/10 0,27 

önkormányzati tulajdon 
Az új kereskedelmi, szolgáltató 
területhez kapcsolódóan 
közvetlenül 5%-ban kerül 
kijelölésre védelmi erdőterület a 
gazdasági terület mellett. 

7 KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

7.1 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

7.1.1 Térségi kapcsolatok 

Gyorsforgalmi utak 
Tervezett: 

- M8 Szolnok (M4) – Veszprém – Szentgotthárd autópálya (Útkategória: K.I.A.) 

- M44 Nagykőrös (M8) – Békéscsaba autóút (Útkategória: K.II.A.) 

Országos főutak 
Meglévő: 

- 441. sz. Cegléd – Kecskemét II. rendű főút (Útkategória: K.IV.A.) 

Az elkerülő szakasz átadása után helyi főúttá válik. 

Tervezett: 
- 441. sz. Cegléd – Kecskemét II. rendű főút Nagykőrös elkerülő szakasza  

(Útkategória: K.IV.A.) 

Országos mellékutak:  

Meglévő: 

Összekötő utak: 
- 4601. j.  Budapest – Tiszakécske összekötő út (Útkategória: K.V.A.) 

- 4611. j.  Abony - Nagykőrös összekötőt út (Útkategória: K.V.A.) 

- 4613. j. Nagykőrös – Szolnok összekötő út (Útkategória: K.V.A.) 

- 4614. j. Nagykőrös – Kiskunfélegyháza összekötő út (Útkategória: K.V.A.) 

Állomáshoz vezető utak: 
- 46313. j.  Nagykőrös állomáshoz vezető út (Útkategória: K.V.A.) 
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7.1.2 Települési úthálózat 

Helyi főutak: 

Meglévő: 

I. rendű belterületi főút: 
- Ceglédi út – Kecskeméti út (441. sz. II. rendű főút) (útkategória: B.III.a.C.) 

II. rendű belterületi főút: 
- Pótharaszti út – Kossuth Lajos út – Széchényi tér – Szabadság tér – Szolnoki út (4601. 

Budapest – Tiszakécske összekötő út) (útkategória: B.IV.b.C.) 

- Kálvin tér – Ady Endre utca – Alpári út – Csongrádi út (4614. j. Nagykőrös – Kiskunfélegyháza 

összekötő út) (útkategória: B.IV.b.D.) 

- A nyomvonal kismértékben módosul a piac területének növelése miatt. 

- Kossuth Lajos utca – Kárpát utca (46313. j. Nagykőrös állomáshoz vezető út) (útkategória: 

B.V.c.D.) 

Helyi mellékutak: 

Meglévő, megmaradó: 

Gyűjtőutak (B.V.c.C.): 
- József Attila utca 

- Béke útja 

- Ifjúság útja 

- Téglagyári út – Szabadszállási út – Bajcsy Zsilinszky út 

- Mikes Kelemen utca – Déli elkerülő út  

- Kárpát utca 

- Tabán utca – Kárpát utca 

- Bálvány utca – Vágóhíd utca 

- Abonyi út 

- Vitézi utca 

- Batthyány utca 

Tervezett: 

Gyűjtőutak (B.V.c.C.): 
- Gyimes utca 

- Kárpát utca folytatása (Dózsa György út – 441. sz. főút között) 

7.2 VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Meglévő: 
- 140. sz. Cegléd – Szeged vasútvonal 

- Megállóhelyek: Nagykőrös vasútállomás (meglévő, megmaradó) 

7.3 KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Meglévő: 
- 441. sz. főút (Ceglédi út – Szabadság tér – Kecskeméti út)  

- 4601. j. út (Szabadáság tér) 

Tervezett: 
- 441. sz. főút mentén (Cegléd felé önálló kerékpárút külterületen) 

- 4601. j. út mentén 

- Petőfi utca (József Attila utca – 441. sz. főút) 

- Kálvin tér – Ady Endre utca – Alpári út (441. sz. főút - Kórház) 

Nagykőrös vasútállomásnál a B+R tároló bővítése szükséges. 
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7.4 GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A településszerkezeti terv szintjén kizárólag gyalogos forgalmat lebonyolító burkolatok, útszakaszok 
nem tervezettek. 

7.5 PARKOLÁS 

A városban megjelenő új létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igény telken belül 
biztosítandó. 

A Kálvin téri piac környezetét a megnövekedett parkolási igények miatt rendezni szükséges.  
A módosítással érintett területek közül kettő Nagykőrös Város belterületétől délre, a 441. sz. főút 
mentén, míg a harmadik terület a belterület északi felén helyezkedik elő. Az országos főút szakasza 
északon a város központjában kapcsolódik a kelet-nyugat irányú térségi kapcsolatokat biztosító 4601. 
j. és 4611. j. országos mellékutakhoz, délen – már Kecskemét területén – keresztezi a 445. és az 5. 
sz. országos főutak nyomvonalát. Az útszakasznak közvetlen gyorsforgalmi úti kapcsolata, nincs, de a 
Szolnok, Nyárlőrinc, Tiszakécske és Újlengyel felé haladó országos mellékúti elemek jó térségi 
elérhetőséget biztosítanak.     

8 KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

8.1 VÍZIKÖZMŰVEK 

Vízelvezetés 

A tervezett módosítás a település vízellátására, vízelvezetésére nincs hatással. A tervezett módosítás 
a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem befolyásolja. Nagykőrös a Tisza vízgyűjtő 
területéhez tartozik. Nagykőrös közigazgatási határain belül az alábbi kisvízfolyások találhatóak: 
Kőrös-ér, Gógány ér, Peitsik-ér. Ezek közül a legjelentősebb a Kőrös-ér, a másik kettő csak időszakos 
vízfolyás. 

A csapadékvizek befogadóba vezetése előtt a vízfolyás minőségi védelméről gondoskodni szükséges. 
A felszíni vízelvezető rendszer fő hálózati elemei kiépültek, azonban a vízelvezető képessége nem 
minden esetben jó – mederszelvényük vízi növényzettel sűrűn benőtt, átereszeik, műtárgyaik 
feliszapolódtak -, a bel- és külterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése szükséges. 

Szennyvíz-elvezetés 

A tervezett módosításnak nincsen hatás a város szennyvíz-kezelésére. 

8.2 ENERGIA ELLÁTÁS  

A 441. sz. főút fejlesztése nincs hatással a település energiaellátásra, nem befolyásolja az 
energiaközműveket. 

8.3 HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítások Nagykőrös elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. 

8.4 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

A tervezett módosítások a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett 
fejlesztések során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél. 

9  KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM 

A településrendezési eszközök jelen módosítására vonatkozóan Nagykőrős Önkormányzata 
megkérdezte az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendeletben meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét, hogy 
környezeti vizsgálat elkészítését településrendezési eszközök módosítása miatt szükséges-e. A 
településrendezési terv módosítása során a helyben szokásos módon biztosítja az Önkormányzat a 
településrendezési terv dokumentációjának megtekintését. 

Jelen dokumentáció elkészítéséig nem érkezett észrevétel. 
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9.1 KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

9.1.1 A felszíni és felszín alatti vizek védelme  

A település vízfolyásai a Tisza vízgyűjtőjéhez tartoznak. Nagykőrös közigazgatási határain belül az 
alábbi kisvízfolyások találhatóak: Kőrös-ér, Gógány ér, Peitsik-ér. Ezek közül a legjelentősebb a Kőrös-
ér, a másik kettő csak időszakos vízfolyás. A Kőrös-ér 40 km hosszú, vízgyűjtő területe a Kőrös éri 
öblözet, ez térség fő belvíz elvezető főcsatornája és keletkező tisztított szennyvizek befogadója is 
térségben. 

Bár vízminőségi adatok az elmúlt években javuló tendenciát mutatnak, a Kőrös-ér vize - főként 
alacsony vízállás esetén - vízminőségileg szennyezettnek tekinthető. A vízminőség-javulás hátterében 
elsősorban az ipari terhelő források (pl. Nagykőrösi konzervgyár) megszűnése és az új szennyvíztisztító 
üzembe lépése áll.  

A Kőrös-ér legnagyobb szennyezője a Nagykőrösi Szennyvíztisztító Telep, melynek kapacitása  
3600 m3/nap. A telepet 2014-ben korszerűsítették, azóta a tisztítási technológia anaerob, anoxikus 
elveniszapos technológia teljes foszfor és nitrogén eltávolítással, aminek köszönhetően a 
védőtávolsága 150 méterre csökkent. A korszerűsítést követően szennyvíztisztító telep 1-2 tava még 
mindig komoly szennyezőforrásnak minősül, annak ellenére, hogy már nem használják, azokat nem 
rekultiválták. A szennyvíz-csatorna hálózatra való rácsatlakozások aránya a településen relatív 
magasnak mondható (81%-os), ezzel együtt a rácsatlakozások arányának további növelése fontos 
feladat. 

A felszíni vízfolyások vízminőségét nagyban befolyásolják a víztestek mentén fekvő területhasználatok 
is. Mindkét patak külterületi szakasza többségében szántóterületekkel és földutakkal határos, a 
határterületeken lévő pufferzóna (gyepsáv, erdősáv) szinte mindenhol megtalálható. Ez nagyban 
csökkenti a műveléskor használt kemikáliák és egyéb szennyezők vízbe mosódásának kockázatát. 

A város közigazgatási területén 4 állóvíz található, ebből három belterületen és egy a belterülettől 
ÉNy-ra. A belterületi állóvizek minőségét befolyásolják a nyílt vízfelületi arány, a csapadékviszonyok, 
a tavakban az oldott oxigén mennyisége és ennek függvényében a vízi élővilág állapota is. A 
magántulajdonba került Tőzeges-tó jó vízminőségi állapotban van.  

A talajvíz mélysége 2-5 méter közötti, mennyisége jelentős, kémiailag túlnyomóan kalcium- 
magnézium-hidrogénkarbonátos, a nátrium és a szulfát tartalom is magas. Az évtizedeken keresztül 
csatornázatlan belterületi részeken valószínűsíthető a magas nitrát tartalom. A rétegvíz 200 méternél 
mélyebb rétegben található, főként negatív nyomásállapotban. Ez utóbbi tény miatt kiemelt 
figyelmet kell fordítani a talaj és talajvíz szennyezésének csökkentésére, mert a szennyezett talajvíz 
leszivároghat a rétegvíz bázisokba. A városi vízmű és egyéb víztermelő kutak a 200-300 m mély vízadó 
rétegekből veszik ki a szükséges ivóvíz minőségű vízmennyiséget. A terület vízadó rétegei a felettük 
található vízzáró rétegeknek köszönhetően védettek, de a nagyszámú fúrás mentén leszivárgó 
szennyezett vizek veszélyeztetik a rétegvizeket. A 27/2004. (XII.25.) KVVM rendelet a települést 
felszín alatti víz szempontjából érzékeny területek közé sorolja. 

A szennyvizek talajba történő szikkasztásának visszaszorítását célozza a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 5/2014. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelet, melynek alapján az önkormányzat közszolgáltatás keretében biztosítja a 
város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését. 

9.1.2 Talajvédelem 

Nagykőrös környékére jellemző talajtípusok a futó- és a humuszos homoktalajok, a barnaföldek, a 
csernozjom jellegű homoktalajok és a réti talajok többsége. A futóhomokok a kistáj D-i nyúlványában 
fordulnak elő nagyobb kiterjedésben, a humuszos homok a táj legelterjedtebb talajtípusa.  

A környező földek többsége szántó művelési ágban van. A rendszerváltást követően a szántóterületek 
nagy része magánkézbe került, megszűntek a nagyüzemi táblák.  

A műtrágyák és a növényvédőszerek felhasználása az elmúlt évtizedben valamelyest visszaesett, de 
az intenzív kemikália-használat még mindig elterjedt, ami hosszú távon a talajok savanyodásához, a 
talajszerkezet romlásához és a deflációs érzékenység fokozódásához vezethet.  

http://www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r005_2014_04_25.pdf
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A talajművelésből eredő szennyező hatások mellett problémát jelent a szilárd és folyékony 
hulladékok, ipari eredetű hulladékok nem megfelelő gyűjtéséből, ártalmatlanításából valamint a 
városból kivezető utak mentén illegálisan elhelyezett szeméthalmokból származó talajszennyezés is. 

Nagy egybefüggő parcellák kevéssé jellemzők, a kis és közepes méretű parcellákat sok helyen 
határolja a szélfogó fasor, ezért a deflációs károk kockázata alacsony a területen. A 
szennyvízcsatorna-hálózatra a város lakásállományának 81%-a van bekapcsolva (2017-es KSH-adat 
alapján). A kommunális szennyvíz talajterhelésének elkerülése érdekében a csatorna-hálózatra való 
csatlakozások arányának további növelése szükséges. 

Talajvédelemhez kapcsolódó helyi szabályozás a 19/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet a 
talajterhelési díjról. A rendelet alapján díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a tulajdonát képező (vagy használatában 
álló) ingatlanon keletkezett kommunális jellegű szennyvizet helyez el. 

9.1.3 Levegőtisztaság-védelem 

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék, stb.) elsősorban a 
mezőgazdálkodás, a lakossági tüzelés, a szolgáltatóipar és a közlekedés határozza meg.  

Nagykőrös természeti környezete levegőtisztasági szempontból kedvező, az uralkodó szélirány 
jellemzően északnyugati, így Pest megye kevésbé iparosodott északi, észak-nyugati részéről terjedő 
levegőszennyezés kockázata alacsony. A település jó levegőminőségéhez hozzájárul a várost ÉNy-ról 
övező több km széles erdőterület és a település belterületén meglévő magas zöldterületi arány. 

A település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet 1. számú melléklete szerint a „10. Az ország többi területe légszennyezettségi zónába” 
tartozik. A légszennyezettségi zónában az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok 
levegőterheltségi szintje a legtöbb esetben az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg (F csoport), 
illetve egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és alsó vizsgálati küszöb között van (E 
csoport), s csak a PM10 benz(a)-pirén (BaP) vonatkozásában a felső vizsgálati küszöb és a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D csoport). 

Nagykőrösön a három főbb közlekedési út (441, 4601, 4614) is keresztülhalad, ezek helyi és kistérségi 
szinten jelentős átmenő forgalmat bonyolítanak le. Levegőtisztasági szempontból a legnagyobb 
terhelést a város központi részén keresztül haladó Budapest – Cegléd – Kecskemét, 441.sz. főút 
nyomvonala jelenti. A főút keresztezései a rá haránt irányú mellékutakkal ugyancsak a település 
központját érintik, ezek forgalma a városrészben levegővédelmi szempontból fokozott terhelést 
jelent, de ennek mértéke város egészének levegőminőségét érdemben nem befolyásolja. 

Nagykőrös területén 2017-es adatok alapján a kiépített vezetékes földgázellátás és a távhőellátás a 
lakásállomány 67,7%-a számára biztosított. A lakásállomány 32,3%-ában ma is a környezetet 
erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót (pl.: fa, szén) hasznosítják, fűtési 
szezon alatt ez a gyakorlat jelentősen növeli a település levegőjének SO2, NOx és szilárd 
szennyezőanyag terhelését.  

A településen jelentős légszennyező ipari tevékenység nem folyik, a kommunális üzemi szennyezések 
(régi szeméttelep és régi szennyvíztelep) felszámolásra kerültek. Az Országos Környezetvédelmi 
Információs Rendszer 2016-os adatai alapján Nagykőrösön az alábbi telephelyek bocsátottak ki abban 
az évben légszennyező anyagot bejelentett módon: 

- Bárány úti Fűtőmű (Földvári utca 1.) 
- Biogáz üzem (Földvári utca 1.) 
- Fém csomagolóeszköz gyártó üzem (Földvári utca 1.) 
- Gépalkatrész festő műhely (Bárány u.)  
- Kőrös-szerkezetgyártó Kft (0114/45 hrsz.) 
- Műszaki gumicikk gyártó egység  (2 db pontforrással és üzemi  hulladék gyűjtőkkel) 

(Pótharaszti út 10.) 
- Németh László Textiltisztító műhelye (Pótharaszti út 10.) 
- Szárító telep (Pótharaszti út 10.) 
- Terményszárító telep (Pótharaszti út 10.) 
- TESCO Áruház (Pótharaszti út 10.) 
- Villamos készülékeket gyártó üzem (Pótharaszti út 10.) 
- Zöldségfeldolgozó üzem (Pótharaszti út 10.) 

http://www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r019_2013_05_31.pdf
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A mezőgazdaságból származó légszennyezettség nem jelentős, de az állattartásból származó, zavaró 
bűzterhelés a belterületen időszakosan előfordulhat, mivel a telepek egy része a lakókörnyezetben 
vagy annak közvetlen közelében található. Belterületet érintő bűzterhelés szempontjából további 
kockázat lehet a helyi komposztáló telep, a szennyvíztisztító telep és a biogáz üzem. 

A vegetációs időszakban az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése, vegetációs időszakon kívül pedig 
a korszerűtlen kommunális fűtés lehet időszakosan jelentős légszennyező.  

A településen nincs imissziós levegőmérő állomás, a településhez legközelebb ilyen Cegléden és 
Szolnokon található. 

9.1.4 Hulladékkezelés 

A hulladékkezelés kereteit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CLXXXV. törvény illetve ezek végrehajtó 
rendeletei határozza meg. A város rendelkezik hulladékgazdálkodási tervvel. A városban működik 
szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására intézményes közszolgáltatás. A 
hulladékgazdálkodással, településtisztasággal kapcsolatos kérdéseket az önkormányzat 
„Köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló” 6/2014. (IV. 25.) 
rendelete és a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló” 5/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza.  

A településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött határozott idejű 
szerződés alapján - közszolgáltatóként - az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. látja el, a hulladék begyűjtését 
és szállítását alvállalkozóként a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) végzi. A 
kommunális szilárd hulladékot a Ceglédi Regionális Szilárdhulladék lerakóba szállítják, a szelektív 
hulladékok (műanyag, papír és fém, csomagolási hulladék) és a zöldhulladék házhoz menő 
rendszerben kerül begyűjtésre, az üveg hulladék gyűjtése hulladékgyűjtő szigeteken történik. A 
lakosság által igénybe vehető hulladékgyűjtő udvar is működik a településen, ahova elektronikai-, 
csomagolási-, inert-, veszélyes- és számos egyéb hulladéktípus is beszállítható. A folyékony 
hulladékok kezelése a szennyvíztisztító telepen megoldott. A város régi, 1968 óta működő helyi 
hulladéklerakójának bezárása és rekultivációja megtörtént, a területén hulladékok átrakására kerül 
sor. 

A településen egy 20 ezer t/év kapacitású komposztáló telep is üzemel, ahol a lakosságnál keletkező 
illetve a településüzemeltetésből származó biológiailag lebomló, komposztálható zöldhulladék 
helyezhető el térítésmentesen, mennyiségi korlát nélkül. A zöldhulladék hasznosításához a 
telephely mellett működő biogáz-üzem is hozzájárul. 

A szervezett hulladékgyűjtés ellenére mindig problémát jelent az illegális hulladéklerakás. A város 
határában többfelé rendszeresen előfordul szórványos lerakás, melyek felszámolása folyamatos. 

9.1.5 Zaj- és rezgésvédelem 

A mezőgazdaság ágazatai közül a növénytermesztés jellemzően lakott területtől távol folyik, 
környezetét zajjal csak időszakosan (pl. szántás, betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-
fuvarozás) terheli. A kapcsolódó helyi feldolgozói háttér (szárítók, gabonatárolók) zaja általában nem 
terjed túl a mezőgazdasági terület határán.  

Az állattenyésztés egy része lakókörnyezetben vagy annak közelében található. A zajterhelés 
szempontjából főleg az intenzív, kis helyigényű állattartás (baromfi-nevelő telepek, sertés- és 
libatartás) okozhat lakossági panaszokat.  

A közúti közlekedésből származó zaj a településen átmenő három főbb közlekedési út (441, 4601, 
4614) átmenő forgalmából és a belső forgalomból tevődik össze. A 441.sz. elkerülő út megépítése 
elsősorban zaj- és rezgésvédelmi, másodsorban levegőtisztaság védelmi okokból indokolt lenne. 

Jelentős zajkibocsátással járó ipari tevékenység nem folyik a város belterületi részein, az itt működő 
üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja csak azok közvetlen környezetében érzékelhető. 
Ipari zajkibocsátó telephelyek jellemzően iparterületen vagy zöldmezős beruházások területein 
működnek. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos határérték került megállapításra hatósági 
határozatban Bonduell Kft, Házi Jellegű Termékek Gyártó És Kereskedelmi Bt., a Zorge Hungary Kft., 
a Priték Kft., a SIIX Kft., az EU-ÉP-KAR Kft és Kacs Róbert egyéni vállalkozó telephelyén.  

http://www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r006_2014_04_25.pdf
http://www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r005_2014_04_25.pdf
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9.2 KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A terv szemléletében a módosításhoz mérten a meglévő környezeti állapot javítására, illetve a 
természeti környezet megőrzésére törekszik. A tervezett módosítás kapcsán is mindvégig szem előtt 
tartottuk az érvényes jogszabályokban foglaltakat, illetve a település környezet- és természetvédelmi 
érdekeit. Törekedtünk a körülmények és lehetőségek adta jobb környezeti állapot elérésére. 

Jelen fejezetben az 1. módosítási területre vonatkozó hatások kerülnek bemutatásra, mivel a 2-3. 
módosítás esetén környezeti hatásokkal nem számol a terv. 

• Felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem 

A földre, földtani közegre gyakorolt közvetlen hatások a kivitelezés során az ideiglenesen jelentkező 
építési- és szállítási tevékenység során lépnek fel. Az építés hatásai a munkaterületen, illetve annak 
közvetlen környezetében jelentkeznek, az építési anyagok valamint a hulladékok szállítása pedig 
járulékos terhelésként jelentkezik a környező úthálózatokon, településeken.  

Az építési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményezhetnek környezeti szennyezést: 

- a munkagépek mozgása, 

- szállítási forgalom, 

- rakodási művelet, 

- építési technológia. 

Fokozott figyelmet kell fordítani továbbá a szennyeződések elkerülésére. Az építési- valamint a 
szállítási tevékenységekre csak rendszeresen karbantartott és a műszaki-, környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő gépjárművek kerülhetnek alkalmazásra, így normál körülmények között nem 
várható üzemanyag- illetve kenőolaj elfolyása, csepegése, a vizsgálati területen az építési 
tevékenységek következtében a földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek jelentős mértékű 
szennyeződése nem várható. 

A módosítások során ügyelni kell arra, hogy a kitermelt termőréteg megfelelő módon deponálásra 
kerüljön, illetve hogy a későbbi hasznosítására is sor kerülhessen.  

• Zaj- és rezgésvédelem 

Az építési fázisban a munkagépek és szállítójárművek okoznak időszakos környezeti zajhatást. Az 
építés során a következő zajforrásokkal lehet számolni:  

- építőanyag beszállítás (szállító járművek és anyagmozgató gépek), 

- helyszíni kivitelezési tevékenység (földmunkagépek, tömörítő berendezések, építőipari 
gépek, szerszámok). 

Az alkalmazni kívánt gépi berendezések pontos típusa, illetve azok hangteljesítményszintje, az 
építkezés folyamata, szállítási útvonalak még nem ismertek, de a szokásosan alkalmazott 
zajcsökkentési intézkedések (kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, szállítási 
útvonalakat gondos kijelölése, zajszegény építési technológia és eljárás választása, megfelelő 
időbeosztás meghatározása) segítségével azonban biztosítható a kivitelezésből származó zajterhelés 
minimális szinten tartása és a határértékek biztosítása.  

A korábban említett zajcsökkentési intézkedések segítségével várhatóan biztosítható a kivitelezésből 
származó zajterhelés minimális szinten tartása. A pontos értékek azonban csak az építési technológia 
és az organizáció ismeretében számítható.  

Az építési munkákat jellemzően szakaszosan végzik a munkát. Szakértői becslések szerint az ilyen 
típusú építési munkálatok esetében a határértékek 20-100 m-es távolságban teljesülnek, függően az 
adott területi besorolástól és az alkalmazandó határértékektől (mely határértékeket a környezeti zaj-
és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza). 

A felhagyás idejében a telepítés időszakához hasonló berendezések zajkibocsátására számíthatunk, 
így a felhagyás időszakára jellemző zajterhelés megegyezik a telepítés időszakával.  

A tervezett fejlesztés következtében kis mértékben megnövekszik a forgalomból származó zajterhelés 
a célforgalom által. Üzemeltetésből származó zajhatásokkal a védett övezetekben nem számol a terv. 
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• 6.3. Levegőtisztaság-védelem 

A munkagépek munkavégzése, valamint az építőanyagok szállítása átmeneti levegőterhelést fog 
okozni az építési munkálatok alatt. A kedvezőtlen hatások elsősorban az építési területek és a 
megközelítési útvonalak közvetlen környezetében fognak fellépni. A levegőminőségre a következő, 
közlekedési eredetű légszennyező anyagok fognak átmeneti kedvezőtlen hatást gyakorolni: NO2, NOx, 
CO és PM10. Az építési munkákban részt vevő munkagépek mennyiségét és típusát a projekt jelenlegi 
fázisában nem lehet pontosan megbecsülni.  

Az építés hatására a területen és közvetlen környezetében megnövekszik majd a teherforgalom. A 
forgalom légszennyező hatása az építkezés idejéig tart, ami a közeli útvonalakon kismértékű 
légszennyezés növekedéssel járhat. Az építési tevékenység hozzávetőlegesen fél évig fog tartani. Az 
építési tevékenység volumenét figyelembe véve megállapítható, hogy megfelelő munkaszervezéssel 
és munkagépekkel érzékelhető levegőterheléssel nem kell számolni. A levegőterhelés minimális 
szinten tartásához a következő intézkedések javasolhatók:  

- a munkagépeknek és a nehéz tehergépjárműveknek teljesíteniük kell a kibocsátásra 
vonatkozó jogszabályok követelményeit; 

- a túlzott porszennyezés elkerülésére az anyagszállító tehergépkocsik által szállított 
anyagokat takarni kell, valamint a településeken keresztüli szállítás minimalizálására kell 
törekedni; 

- a szállítási útvonalakat szükség szerint locsolni kell a kiporzás megakadályozása érdekében. 

A tervezett fejlesztés következtében kis mértékben megnövekszik a forgalomból származó 
levegőterhelés a célforgalom által, illetve az üzemeltetéséből fakadóan számolni kell új emisszióval. 
Az üzemi és szabadidős létesítmények zajterhelésére vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmaz adatokat. 

• Hulladékgazdálkodás  

Az ingatlan beépítetlen, így a tervezett beépítést megelőzően bontási műveletek nem szükségesek.  

Az építési fázis során jelentős mennyiségű veszélyes hulladékok (olajos hulladékok, 
festékmaradványok, akkumulátor) és egyéb nem veszélyes hulladékok (pl. zöldhulladék, települési, 
kommunális hulladék), valamint építési és bontási hulladékok (pl. beton, fa, üveg, műanyag, bitumen, 
föld, kövek) keletkezésével nem kell számolni.  

A kivitelezési szakaszban keletkező hulladékok fajtáinak, mennyiségének pontos meghatározása a 
tervezés jelenlegi szakaszában nem lehetséges, mivel nem ismertek a felhasznált anyagok pontos 
mennyiségei, az építési technológiák, a majdani kivitelező által alkalmazni kívánt építési koncepció 
és az alkalmazandó megoldások.  

Amennyiben  

- betartják az építési munkálatok során az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait;  

- a keletkező hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó adatokat a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartják nyilván;  

- az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során betartják a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. ( VIII. 7.) 
Korm. rendelet előírásait,  

úgy normál üzemmenetben a hulladékok környezeti elemekre gyakorolt hatása minimális lesz.  

A területen keletkező kommunális hulladék elszállítását meg kell oldani.  

 
 



NAGYKŐRÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 34 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA MELLÉKLETEK 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
 

IV. MELLÉKLETEK 

A. MELLÉKLET - DÖNTÉS A KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL, ILLETVE 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
DÖNTÉS 

 




