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BEVEZETÉS
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2017. (IX.7.) sz.
határozatában döntött a Lőrinci, ILINOX Hungária Nemesacél Feldolgozó és Forgalmazó
Kft. tulajdonában álló belterületi ingatlan rendezési tervének módosításáról, mely
tervezési feladat elkészítésével a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t bízta meg.
A terv készítésének célja, programja:
A tervezési folyamat célja az ILINOX HUNGARY Nemesacél Feldolgozó és Forgalmazó
Kft. tulajdonában álló belterületi, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület
(144/2017. (IX.7.) sz. határozat) övezeti rendszerének, meglévő építészeti és
térszervezési állapotának felülvizsgálata, -és ezzel összefüggésben az azzal szomszédos
külterületi, 05/1 hrsz-ú ingatlan építési övezeti besorolásával való összeegyeztetése-,
amelynek során a 2005. hrsz.-ú ingatlanon (továbbiakban Fejlesztési terület) jelentkezett
fejlesztési igény megvalósíthatóvá válik.
A változtatási szándék Lőrinci 28/2004. (IV.29.) sz. Ök. határozatával elfogadott
Településszerkezeti Tervének és a 25/2004. (IV.29.) sz. rendelettel jóváhagyott Helyi
Építési Szabályzatának és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének
módosításának szükségességével jár.
A terv készítésének folyamata:
A tervezett HÉSZ módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
(Továbbiakban: TJ) előírásai szerinti eljárási-, és tartalmi követelmények szerint,
tárgyalásos véleményezési eljárás keretében készül.
A TJ 32.§ (6) bekezdésével összhangban, a tervezés során:
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik,
amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező
építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen,
beruházás megvalósítása miatt indokolt.”
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1.

VIZSGÁLATOK

1.1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT

1.1.1.

A tervezési terület elhelyezkedése, településszerkezeti összefüggések

Lőrinci az Észak-magyarországi régióban, Heves megyében található, a Hatvani–járás
része. A Zagyva menti település a Mátra és az Alföld találkozásánál terül el, a 21. sz. főút
mellett. A város alig 9 km-re fekszik Hatvantól, Pásztótól pedig 26 km-re. Északról
Zagyvaszántó és Petőfibánya, keletről Ecséd, délről Hatvan, délnyugati és nyugati
irányban pedig Heréd, Nagykökényes, illetve egy kis szakaszon Héhalom települések
határolják.
Lőrinci közigazgatási területéhez tartozik még Selyp, Lőrinci Erőműtelep és Vörös major
egykori önálló településrészek is.

Tervezési terület elhelyezkedése

A település a 21. sz. főútról megközelíthető az M3-as felől Budapest és Nyíregyháza
irányából egyaránt, valamint Jászberény felől a 32. sz. főútról. Kötöttpályás közlekedés
tekintetében a város a Hatvan-Salgótarján vasútvonalon közlekedő személyvonatokkal
érhető el, melyek a településen belül három helyen is megállnak.
Lőrinci lakossága 5557 fő, közigazgatási területe 3229 hektár, melyen belül a
belterületek nagysága 571 hektár, a külterületeké 2658 hektár. A tervezési terület a
belterületen található, a város északi részén, a Vörösmajori utca mentén a 2005 és
2004/1. és 05/1 hrsz.-ú telkek.
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1.1.2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.1.2.1 Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai
Az Ország Térségi Szerkezeti Terve
Az országos területfelhasználás rendszerében Lőrinci Város települési térség,
mezőgazdasági térség és vízgazdálkodási térség területfelhasználási kategóriákba
sorolt.
A települést észak-déli irányban szeli ketté az országos kerékpárút törzshálózati eleme,
valamint az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal.

Kivonat az OTrT Országos Szerkezeti Tervéből (az OTrT 2. melléklete)

A települést érintő országos térségi övezetek:
Lőrinci Város területét az alábbiakban felsorolt 5 országos térségi övezet érinti, azonban
a fejlesztési szándékkal érintett területet nem érinti egyik országos térségi övezet
sem.
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Kivonat az OTrT Országos Kivonat az OTrT jó termőhelyi Kivonat az OTrT kiváló termőhelyi
ökológiai hálózat övezete c. adottságú szántóterület övezete c. adottságú erdőterület övezete c.
tervlapjából (3/1. melléklet)
tervlapból (3/3.)
tervlapjából (3/4. )

Kivonat az OTrT tájképvédelmi Kivonat
az OTrT országos
szempontból kiemelten kezelendő vízminőség-védelmi
terület
terület övezete c. tervlapjából (3/5.)
övezete c. tervlapjából (3/7.)

Az OTrT övezetei

Az országos ökológiai hálózat övezete (3/1.)
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2.)
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3.)
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/4.)
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
(3/5.)
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3/6.)
Országos vízminőség védelmi terület (3/7.)
Nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében
megvalósítható vízkárelhárításicélú szükségtározók területének
övezete (3/8.)
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3/9.)

Település
érintettsége

Fejlesztési
terület
érintettsége

IGEN
NEM
IGEN
IGEN

NEM
NEM
NEM
NEM

IGEN

NEM

NEM
IGEN

NEM
NEM

NEM

NEM

NEM

NEM
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1.1.2.2 A Heves megye Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai

Kivonat a Heves megye Térségi Szerkezeti Tervéből

A Heves megye Területrendezési Terv alapján a település városias települési térség,
erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség és vízgazdálkodási térség
területfelhasználási kategóriába sorolja. A településen észak-déli irányban halad át a 21
sz. főútvonal nyomvonala, az országos törzshálózati vasútvonal, az országos jelentőségű
kerékpárút nyomvonala, valamint a település 170 MW-os gázturbinás erőművétől
kiinduló 400kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme keleti irányban.
A Heves megye Területrendezési Terv az OTrT-ben előírtak figyelembevételével a
fejlesztéssel érintett területet városias települési térség kategóriába sorolja.

Kivonat a 3/1. sz. mellékletből*

Kivonat a 3/3. sz. mellékletből

Kivonat a 3/9. sz. mellékletből
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Kivonat a 3/11. sz. mellékletből

Kivonat a 3/13. sz. mellékletből

A HEVES MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
ÖVEZETEI

TELEPÜLÉS
ÉRINTETTSÉGE

FEJLESZTÉSI
TERÜLET
ÉRINTETTSÉGE

IGEN

NEM

NEM

NEM

IGEN

NEM

NEM
NEM

NEM
NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN
NEM

NEM
NEM

Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület
övezete (3.1.)
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2.)
Kiváló
termőhelyi
adottságú
erdőterület
övezete,
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.3.)
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.4.)
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (3.6.)
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete
(3.8.)
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3.9.)
Rendszeresen belvízjárta terület övezete, nagyvízi meder
övezete (3.11.)
Földtani veszélyforrás területének övezete (3.13.)
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3.16.)

A vizsgált területet a Heves megye Területrendezési Terv Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete érinti, azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának BO/15/2031-2/2017
Ügyiratszámú, 2017. szeptember 27-én kelt adatszolgáltatása alapján a módosítással
érintett terület nem érintett.

Az OTRT vonatkozó előírásai a megyei övezetekre:
„Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon
távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
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1.1.2.

Hatályos tervek vonatkozó előírásai, tervi előzmények

Lőrinci Településszerkezeti terve
Lőrinci város Képviselő-testülete a 28/2004. (IV.29.) sz. ÖK. határozattal fogadta el a
településszerkezeti tervét, mely a területet Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
és Ipari gazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolja.
A területet nyugati irányból Általános mezőgazdasági területek veszik körbe, délről
további Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, keletről pedig további Ipari
gazdasági terület területfelhasználású egység határolja. A fejlesztési terület déli határán
szerkezeti jelentőségű külterületi gyűjtőút nyomvonala fut. A település belterületi és
tervezett belterületi határvonala a vizsgált terület nyugati határát szegélyezi.
A HATÁLYOS SZERKEZETI TERV KIVONATA

A hatályos Településszerkezeti Terv a területre vonatkozó területfelhasználásokra az
alábbi megállapításokat teszi:
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK
Beépítésre szánt területek

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Ipari gazdasági terület

1. sz. táblázat Lőrinci Területfelhasználás rendszere
SzintterületKözüzemi
sűrűségi értékek
közművesítettség
2
2
maximuma (m /m )
mértéke

1,8
1,5

teljes
teljes
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„3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
3.13. GAZDASÁGI TERÜLETEK

Lőrinci térségi szerepköre most és a jövőben is kiemelten a gazdasági funkciókra épül. Ezért a szerkezeti terv
a felmerült igényeknek megfelelően területet biztosít új gazdasági (logisztikai) tevékenységek
megtelepedésére és a meglévő üzemek fejlesztési igényeinek kielégítésére is. A gazdasági területeken belül
szükséges megkülönböztetni az ipari és a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területeke,t valamint a
mezőgazdasági üzemi területeket. A város kompaktsága és a biztonságos közlekedés miatt az ipari illetve
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területegységek a 21-es úttól keletre, a belterületen belül illetve ahhoz
közvetlenül kapcsolódva lettek kijelölve, a 21-es út meglévő csatlakozásainak kihasználásával. Azok
számának növelése ugyanis az út gyorsforgalmi úttá fejlesztését a jelenlegi nyomvonalon ellehetetlenítené.
Az egyetlen 21-es úttól nyugatra fekvő gazdasági terület a volt laktanya területe és annak bővítése, ahol a
rozsdaterület gazdasági területbe sorolását az újrahasznosíthatóság szempontjai indokolták. A szabályozás
során a tájba illesztés és a vízbázisvédelmi szempontok érvényesülnek.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
A város körüli nagy illetve a város szerkezetébe beékelődött kisebb területigényű kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területek elsősorban nem jelentős zavaró hatással járó gazdasági tevékenységek létesítményeinek
elhelyezésére szolgálnak.
A szerkezeti terv három nagyobb egységben határoz meg gazdasági területet, követve a kialakult állapotot:
a Vörösmajorban, az északi selypi iparterületeken és a 21-es főúthoz kapcsolódóan. A terv 0,7 hektár
területtel hozzájárul a Vörösmajori üzemi területek nyugati bővítéséhez, illetve az újtelepi benzinkúttal
szemben 0,85 hektáros területet fejlesztési területnek jelöl. Ott, ahol a nagyobb üzemek lakóterületek
közelében találhatóak, a lakóterületek védelmét szigorúbb szabályozás biztosítja (lásd szabályozási terv). A
jövőben felmerülő igények kielégíthetőségét a terv elsősorban a rozsdaterületek újrahasznosításával
valamint Gibárti és az Erőműtől délre fekvő vasúti területek és a déli sportpálya jelenleginél jobb
kihasználásával biztosítja.
Az egykori cukorgyár területe több területfelhasználásra tagolt, a főépület és a horgásztó között meghagyva
a gazdasági funkciót. Az ETERCEM területét is ebbe a területfelhasználási egységbe sorolja a terv, figyelembe
véve a funkcióváltás lehetőségét. A várostól távolabb fekvő 12,0 ha nagyságú volt szovjet laktanya területe és
a 12,5 ha keleti irányú bővítés a vízbázis védelem miatt – a később kijelölésre kerülő védőidomnak és a hozzá
kapcsolódó előírásoknak megfelelően – csak korlátozottan hasznosítható gazdasági célra (pl. logisztikai
hasznosítás).
A szerkezeti terv zöldmezős fejlesztéssel gazdasági fejlesztési területeket biztosít a város nyugati oldalán
logisztikai, kereskedelmi-szolgáltató egységek megtelepedését elősegítve, a 21-es főúttól erdősávval
elválasztva és figyelembe véve a főút gyorsforgalmi úttá fejleszthetőségéhez kapcsolódó területigényt.
A terv 3,0 hektár gazdasági területet jelöl ki a déli és északi városrész közötti Gibárti területén a BajcsyZsilinszky utca mentén, a központi városrészhez szervesen kapcsolódva. Az erőműi iparvágányokon túli 4,0
ha nagyságú üzemen kívüli sporttelep és a felszámolásra váró iparvágányok területe, a déli iparterületekhez
kapcsolódva, gazdasági fejlesztési területnek ad helyet, ahol a szabályozás figyelmet fordít a közeli lakótelep
érzékenységére és a közúti kapcsolat megteremtésére is. A terv szerint a Bem József utcában lévő Rési malom
és azzal szemben a vasút melletti 0,93 ha beépítetlen terület ugyancsak vállalkozásfejlesztési terület.
A szabályozás kiemelten kezeli az épített környezetbe illesztést és a zavaró hatások kizárását biztosító
környezetvédelmi normák meghatározását.
Ipari gazdasági terület
Az ipari gazdasági területek olyan ipari építmények elhelyezésére szolgálnak, amelyek más beépítésre szánt
területen nem helyezhetők el. A város hagyományos gazdasági területei közül ipari terület besorolást kapott
a vörösmajori meglévő ipari üzemek területe és az Erőmű és környezete területe. A meglévő erőmű mellett
újabb ipari területeket határoz meg a szerkezeti terv 17,5 ha-ban, kialakítva egy koncentrált un. ipari
központot a vasút és az erőmű között.
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Lőrinci Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve
A változtatással érintett területre a 25/2004. (IV.29.) sz. rendelettel jóváhagyott Helyi
Építési Szabályzat van hatályban. A hatályos terv a fejlesztéssel érintett területet Gksz-2
Kereskedelmi, szolgáltató terület és Gip-3 Ipari gazdasági terület övezetébe sorolja.
A területet nyugatról, északnyugatról Má – Általános mezőgazdasági terület veszi körbe.
Északon egy kis szakaszon Ko – Különleges Oktatási központ terület övezetével határos,
míg északkeleten, keleten további Gip-3 Ipari gazdasági területek, délen pedig Gksz-2
Kereskedelmi, szolgáltató terület övezetébe sorolt területek találhatók.
A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA

A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásai:
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1.1.3.

Fotódokumentáció

ILINOX Kft. a Vörösmajori utca felől

A telephely bejárata

Főépület

Raktárépület

A keleti telekhatár menti terület

Vörösmajori utca

Az északi telekhatár menti terület
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1.1.4.

Beépítettség vizsgálata

A vizsgált terület Lőrinci északi részén, a Vörösmajori utca mentén fekszik.
A fejlesztéssel érintett 2005 hrsz.-ú ingatlan az ILINOX HUNGARY Kft. tulajdonában áll.
A terület egészén az ILINOX profiljának megfelelően elsősorban rozsdamentes
acélszerkezetekkel kapcsolatos gazdasági tevékenység folyik. A telek tulajdoni lap
szerinti művelési ága kivett üzem.
Hrsz.

Tulajdonos

Területfelhasználás

Terület
(m2)

Terület
(ha)

2005

ILINOX HUNGARY KFT.

kivett üzem

14 789 m2

1,48 ha

Övezeti
besorolás
Gksz – 2
Gip – 3

A 2005. hrsz.-ú telek nagysága 1,48 hektár, mely már magába foglalja a 2004/1 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanból átjegyzett 1025 m2 területű földrészletet.
A fejlesztési terület részben beépített. A beépítettségre vonatkozó hatályos előírások
alapján a beépítettség legnagyobb értéke 40 % lehetne, melynek a telek jelenlegi 23,36
%-os beépítettsége megfelel. A telekre vonatkozó előírásokban meghatározott
szintterületi mutató értékétől (Gksz-3 övezet: 1,2 Gip-3 övezet: 0,8) a jelenlegi
beépítettség messze elmarad, értéke 0,23.
A telken egy összefüggő épület található. A főépület egy földszintes, délkeletiészaknyugati hossztengelyű 200 m x 10,5 m alapterületű üzemépület, mely többek
között az irodáknak és kiszolgáló helyiségeknek is helyet ad. Az épület főbejárata a
Vörösmajori utca felől található, azonban az épület hosszanti oldalán további bejáratok
is találhatók, mely az üzem és raktárépület kiszolgálását segítik.
A főépület délnyugati oldalához kapcsolódik a telephely raktárépülete. A raktárcsarnok
egy 7,5 m magas, földszintes, nyeregtetős épület, középen egy bevilágító ablaksorral.
Megközelítése a főépületen keresztül történik, de közvetlen elérését a hosszanti oldalán
kialakított bejáratok is biztosítják.
A telek keleti határán fedett biciklitárolók találhatók.
A vizsgált területet alkotó két további telek, a 05/1 hrsz.-ú és 2004/1. hrsz-ú telek. A
2004/1 hrsz.-ú telek nagysága 973 m2. A telket az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által, valamint a
TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. által bejegyzett vezetékjog terheli. A telek beépítetlen,
tulajdoni lap szerinti művelési ága kivett út, övezeti besorolása Gksz – gazdasági terület.
A 05/1 hrsz.-ú telek tervezett belterületbe vonással érintett része jelenleg még
szántóföldi művelés alatt áll, övezeti besorolása Gksz – gazdasági terület.
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1.1.5. Zöldfelület vizsgálata
A terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000
területet), országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi
szempontból értékes területet nem érint.
1.1.5.1 Telken belüli zöldfelületek
A fejlesztéssel érintett telek területének 54,3 %-a zöldfelület, melynek jelentős részét a
főépülettől nyugatra található beépítetlen, összefüggő, gyepes felület teszi ki. További
zöldsávok elsősorban az épület, valamint a telekhatár mentén fordulnak elő. Fás szárú
egyedekkel a raktárcsarnok mögötti területen, illetve a főépülettől keletre
találkozhatunk. A fás növényállományt jellemzően nyír (Betula sp.) fenyő (Pinus sp.), tuja
(Thuja sp.) és kőris (Fraxinus sp.) fajok alkotják. A nagyarányú zöldfelületnek
köszönhetően (54,3 %) a fejlesztéssel érintett telek zöldfelületi aránya jelentősen
meghaladja a Gksz és Gip övezetekben hatályos minimumot.
1.1.5.2 Közterületi és vonalas zöldfelületi elemek
Az ILINOX Kft. közterületi kapcsolatát a Vörösmajori utca biztosítja. Az utca
keresztmetszete jelentős kétoldali zöldsávot foglal magába. Az épületek előtti
növényállomány nem egységes, de szerepe meghatározó. A több méter széles zöldsávok
többnyire gyepes felülettel rendelkeznek, fás szárú egyedek csak elvétve fordulnak elő. A
fás állományt jellemzően az ott lakók által telepített fajok alkotják. A fejlesztéssel
érintett telek az utca végén található, így az aszfaltozott út a külterületre érve földútként
folytatódik, melyet sokkal intenzívebb növényállomány határol.
A terület nyugati, északnyugati, külterületi határán a telekhatárt háromszintes
növényállomány kíséri.
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1.1.6.

Értékvédelmi vizsgálat

Történeti áttekintés
Lőrinci évszázadokkal ezelőtt is lakott terület volt. A település nevének első említése
1267-ben egy oklevélben történt, ahol a templomával együtt szerepelt. A falunak az évek
során több birtokosa is volt, majd a XV. század végén a váradi püspökség tulajdonába
került. A XVI. században már jelentős településsé nőtte ki magát, majd 80 háztartásával,
azonban 1544-ben a törökök elfoglalták a települést, és egyes településrészek teljesen
elnéptelenedtek. A török kiűzése után a Királyi Kamara igazgatása alá került. 1730-tól a
Grassalkovich családé lett a birtok egészen 1841-ig. Ebben az időszakban épült a város
temploma (1695). A 18. század végén kincstári sóhivatal és sóelosztó működött a
faluban, Poroszlóról és Szolnokról hozták ide a sótömböket. Ekkoriban már közel 1000
lakosa volt Lőrincinek és szintén ekkortájt lett a település része az addig önálló Selyp
falu.
Az 1880-as évektől kezdve több család is birtokolta a környéket. A település iparosodása
a Tornyay-Schlossberger család nevéhez fűződik. 1923-24 között építették meg a
vörösmajori kastélyt és a század végére a környék ipara is virágzott. Felépült a selypi
Cukorgyár, a Zsófia Malom, a Magyar Vulkán Cementgyár és a Mátravidéki Erőmű. A
település a térség foglalkoztatási központjává vált.
A település 1992. január 1-ben kapott városi rangot. A rendszerváltás után új
vállalkozások jelennek meg, bővül a kereskedelmi-szolgáltató hálózat, azonban ezzel
egyidejűleg a Mátravidéki Erőmű Vállalat megszűnt.
A selypi városrészen, a
cukorgyártól nyugatra, 1995-ben megalakult az ILINOX Hungary Kft. 1998 után a selypi
cukorgyár csomagolóüzemként működött tovább, mára azonban már teljesen megszűnt.
A természeti környezet értékei
A hatályos Szabályozási Terv a területre vonatkozóan nem jelöl ki természeti értéket.
Ezen kívül a tájértéktár (TÉKA – www.tajertektar.hu) sem jelöl a területen tájértéket.
A fejlesztési területen kívül, a szakmunkásképző parkját a településszerkezeti terv
javasolt helyi jelentőségű védelemre javasolt természeti értékként jelöli.
Az épített környezet értékei
Védett épített értékek a területen nem találhatók. A hatályos településrendezési
eszközök a területre vonatkozóan régészeti lelőhelyet nem jelölnek.
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1.2.

KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT

1.2.1.

Úthálózat

Lőrinci város Heves megyében, Hatvantól alig 9 km-re, Pásztótól pedig mindössze 26
km-re fekszik. A település környezetében a kelet-nyugati irányú forgalmat az M3
autópálya szolgálja ki, míg az észak-déli irányút a térség meghatározó
közlekedéshálózati eleme, a 21. sz. országos főút, mely a település mellett fut végig. A 21.
sz. főút biztosítja az összeköttetést Hatvan és Salgótarján, illetve Szlovákia között.
Lőrinci helyi forgalmának közlekedését a város három településrészét (Selyp, Lőrinci és
Erőmű-lakótelep) összekötő, a 21. sz. főúttal párhuzamosan futó 2401 sz. Hatvan-Lőrinci
összekötő út bonyolítja le.
A Vörösmajori utca mentén található fejlesztéssel érintett telek elérését helyközi
viszonylatban a 21. sz. főút biztosítja. Helyi viszonylatban a település főutcájának
számító Árpád útról nyugatra fordulva lehet megközelíteni. Az ILINOX Kft. telephelye a
Vörösmajori utca végén található. A telephelyig az utca aszfalt burkolatú, kétirányú
forgalom elvezetésére alkalmas. A telephelytől nyugatra, a település külterületén az út
nyomvonala földútként folytatódik tovább.
A módosítással érintett terület környezetében jelentősebb szintbeli csomópontnak az
újonnan kialakított 21. sz. főút és Vörösmajori utca körforgalmú csomópontja számít.
Különszintű csomópont vagy lámpás kereszteződés nem található a terület
környezetében.
1.2.2.

Tömegközlekedés

Lőrinci közúti tömegközlekedésének ellátását a KMKK Középkelet – magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. Hatvani Területi Igazgatóságának járatai biztosítják. A járatok
Budapest, Hatvan, Petőfibánya, Salgótarján, Apc, Pásztó, Kozárd, Gyöngyös és Eger
célállomásokra közlekednek. A környező településekkel napi 4-8 járatpár köti össze,
azonban a Hatvan – Salgótarján nyomvonalon napi 40-50 járat is közlekedik.
A fejlesztéssel érintett területhez legközelebb eső megállóhely a Lőrinci, Vörösmajor,
mely a Vörösmajori utca mentén gyalogos távolságon belül elérhető. A 21. sz. főúton
közlekedő járatok Petőfibánya, petőfibányai elágazás megállóhelye a fejlesztési
területtől alig 10 perc gyalogos távolságra található.
A kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolatot Lőrinci esetében a MÁV Zrt. által
üzemeltetett Hatvan – Somoskőújfalu nem villamosított vasútvonalon közlekedő
személyvonatok, valamint a település vasúti megállóhelye (Lőrinci) és két vasútállomása
(Mátravidéki Erőmű és Selyp) biztosítja. A fejlesztési területhez Selyp vasútállomás van
a legközelebb, mely akár gyalogosan is elérhető.
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KMKK Heves megye vonalhálózat

Forrás: http://www.kmkk.hu

1.2.3. Parkolás
A fejlesztéssel érintett terület környezetében a telken belüli parkolás jellemző.
Az ILINOX Kft. esetében a telken belüli parkolás a főépület mentén kialakított 6 db
férőhelyes parkolóban lehetséges. További 11 db parkolóhely a fejlesztési telken kívül, a
telephely előtt, az erre a célra kialakított kavicsos burkolaton megoldott. A kialakított
parkolóhelyek a fejlesztés következtében megnövekedő dolgozói létszám által generált
parkolási igényeket már nem tudják kielégíteni.
1.2.4. Gyalogos- és kerékpáros közlekedés
A település utcáinak nagy részén legalább egyoldali kiépített járda szolgálja a gyalogos
közlekedést. A fejlesztéssel érintett terület megközelítését biztosító Vörösmajori utcán
jelenleg egyoldali kiépített járda van.
Kerékpáros közlekedés tekintetében elmondható, hogy a Vörösmajori utcában kiépített
kerékpárút, önálló kerékpársáv nem található. A kerékpáros közlekedés a meglévő
közterületi utakon, a közúti közlekedéssel együtt történik.
Az utca szabályozási szélessége jelenleg és távlatban is képes biztosítani mind a
gyalogos, mind pedig a kerékpáros forgalmat.
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1.3.

KÖZMŰVIZSGÁLAT

1.3.1.

Vízellátás

A település vízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. 21. sz. főút melletti vízműtelep biztosítja. A
Heréd-Lőrinci térségi Vízmű látja el Lőrincin kívül Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd,
Hort, Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Verseg és Zagyvaszántó
településeket is a vízbázisát alkotó 12 kútjával. A vízműtelepről a 21. sz. főút mentén észak-déli
irányban, NA 300 gerincvezeték épült ki Zagyvaszántóig. A település ellátását a gerincvezeték
három leágazása biztosítja. Lőrincin a hálózati nyomást a Petőfibányán található 2 db. 750 m3
térfogatú, 177,51 mBf. túlfolyószintű medencék biztosítják. A területet határoló Vörösmajori
utcában az ivóvízhálózat kiépült, 100-as átmérőjű PVC vezeték került elhelyezésre. A
kiépített hálózatra az előírásoknak megfelelőn a tűzcsapok is felszerelésre kerültek.

1.3.2.

Csatornázás

Lőrinciben az alapvető közművek közül a vezeték ivóvíz, gázellátás és telefonhálózat épült ki,
azonban a csatornahálózat hiányos. Jelenleg a csatornázottság viszonylatában a fejlesztési
területet határoló Vörösmajori utcában van szennyvízcsatorna vezeték, így a terület
szennyvízelvezetése megoldott. A szennyvizek elvezetését és tisztítását szintén a Heves
Megyei Vízmű Zrt. végzi.
Lőrinci településre hulló csapadékvizeket a település területén keresztülhaladó vízfolyás, a
Zagyva-folyó fogadja be. A vizsgált területen a felszíni vízelvezetés tekintetében a nyílt
árkos vízelvezetés a jellemző. A nyílt árkok nagy része szikkasztó árokként üzemel.

1.3.3

Villamosenergia-ellátás

A településen a villamosenergia-ellátás üzemeltetője az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
Lőrinci területén található a MVM OVIT Magyar Villamostávvezeték Zrt. üzemeltetésében álló
120/10 kV-os alállomás. Ehhez az alállomáshoz csatlakoznak az országos nagyfeszültségű
főelosztó-hálózat részét képező, K-NY irányban haladó Lőrinci-Gödöllő 120kV-os, valamint az ÉD nyomvonalú Lőrinci-Jászberény-Nagykáta 120 kV-os vezetékek. A település ellátását az
alállomásból kiinduló 20kV-os középfeszültségű vezeték biztosítja.

1.3.4.

Gázellátás

A település gázellátása a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hajdúszoboszló feladata. Lőrinci
földgázellátása az FGSZ Zrt. 60 bar-os főelosztó hálózatáról táplált Zagyvaszántói 60/6 bar-os
gáz átadó-fogadó állomásról induló 200 mm-es KPE nagy-középnyomású gázvezeték keresztül
biztosított. Az elosztás a Lőrinci 6/3 bar-os települési gázfogadótól 3 bar középnyomású
hálózaton történik. A településen a földgázszolgáltatásba bekötött lakások aránya magas.

1.3.5.

Táv- és hírközlés

Lőrincin a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési szolgáltatás is megoldott.
A település a Magyar Telecom Nyrt. szolgáltatási területébe tartozik. Az országos hírközlési
rendszer Miskolc szekunder körzetéhez tartozó 24. számú primer körzetében helyezkedik el. A
körzetközpontja Gyöngyös, hívószáma 37.
A vezeték nélküli hírközlés tekintetében elmondható, hogy a településen bázisállomás nem
üzemel, az ellátást a szomszédos települések bázisállomásai biztosítják.
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1.4.

KÖRNYEZETVÉDELEM

1.4.1 Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek
A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a
27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
értelmében. Ez alapján Lőrinci a felszín alatti víz állapotának érzékenysége
szempontjából érzékeny területnek minősül.
Lőrinci felszíni vize a Tisza jobb parti mellékfolyója, a Zagyva. A település talaj-, a
felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából fontos lépés volt a jelentős
vízszennyező ipari létesítmények megszűnése (Cukorgyár, Hőerőmű), így mára a
legnagyobb probléma a csatornahálózat hiánya.
A vizsgált terület közvetlen környezetétől távolabb futnak a kiemelkedő forgalmat ellátó
úthálózat nyomvonalai, így közlekedési eredetű talajszennyező forrás nincs a területen.
1.4.2 Levegőtisztaság és védelme
A levegőtisztaság védelmi szempontjából elmondható, hogy az ipari szennyezők
megszűnésének köszönhetően a településen jelentős légszennyező forrás nem található.
Fűtési eredetű légszennyezés a gázhálózat kiépítettsége következtében nem számottevő.
A közlekedés eredetű légszennyezés legfőbb forrása a település nyugati határán haladó
21. sz. főútvonal. A légszennyezés csak bizonyos szakaszokon jellemző, és mindössze
néhány méteres szakaszon okoznak káros immissziót. A közlekedési eredetű
levegőterhelést a szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxid, valamint a szálló és ülepedő
por okozza.
1.4.3 Zaj és rezgésterhelés
A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és az üzemi tevékenységből
származó zaj mértéke jellemzi. Zajvédelem vonatkozásában az elmúlt évek kedvező
folyamatainak köszönhetően Lőrincin jelentős üzemi zajforrás nem terheli a települést.
Az ipari légszennyezés gyakorlatilag megszűnt.
A közlekedés eredetű zajterhelés a vasút menti lakóépületeket, illetve a 21. sz. főút
menti területeket terheli egy néhány méteres sávban, azonban a fejlesztéssel érintett
terület ettől távolabb található.
1.4.4 Hulladékkezelés
A településen a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott. A kommunális szilárd
hulladékot szervezett keretek között elszállítják, míg az üzemi eredetű hulladékok
elhelyezéséről az üzemek gondoskodnak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
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2. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A Megalapozó vizsgálat munkarész során részletesen vizsgált szempontokat összegezve
az alábbi megállapítások tehetők:
2.1. A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában
A felsőbbrendű területrendezési tervekkel (Mind az OTrT, mind a Heves megye
Területrendezési Terv) az összhang biztosított, a terület belterületi, beépítésre szánt
terület és a fejlesztési célok által meghatározott változtatás iránya a tervekkel ellentétes
előírásokat nem fogalmaz meg.
2.2. A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában
2.2.1. A hatályos TSZT vonatkozásában

A vizsgált terület fejlesztéssel érintett 2005 hrsz.-ú ingatlanja a hatályos előírások
alapján Gksz – Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület és Gip - Ipari gazdasági
terület területfelhasználási kategóriába is sorolt, így a fejlesztés során szükséges egy
egységes területfelhasználási kategória kijelölése.
2.2.2. A hatályos HÉSZ vonatkozásában

A hatályos HÉSZ a fejlesztéssel érintett telekre vonatkozóan két építési övezetet határoz
meg, Gksz – 3 Kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület és Gip - 3 Ipari gazdasági
terület övezetét. Az övezetek jelen paraméterei a tervezett fejlesztés számára nem
megfelelőek, így a fejlesztés érdekében szükséges a vonatkozó HÉSZ és Szabályozási terv
módosítása, mely során az egész területre egy új, egységes építési övezet kerül
kijelölésre.
2.3. A területhasználat, funkciók vonatkozásában
A vizsgált területen a fejlesztéssel érintett ingatlanon gazdasági tevékenység folyik, a
2004/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon az ÉMÁSZ Kft. és a TIGÁZ Kft..
üzemeltetésében légvezetékek nyomvonala halad, a 05/1 hrsz.-ú telek pedig szántóföldi
művelés alatt áll.
2.4. Telekméret, beépítési paraméterek tekintetében
A vizsgált terület jelenlegi telekstruktúrája a közelmúltban bekövetkezett változtatások
eredményeképpen már alkalmas a tervezett beruházás megvalósítására.
A vizsgált terület beépítési paraméterei a beépítés módja, a legnagyobb beépítettség, a
szintterületi mutató és az építménymagasság tekintetében megfelelnek a hatályos
előírásoknak.
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2.5. Természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálatokkal kapcsolatban
A terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000
területet), országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi
szempontból értékes területet nem érint.
A fejlesztéssel érintett telek zöldfelületi aránya 54,3 %, mely megfelel a hatályos
övezetben előírtaknak. A közterületi zöldfelületek tekintetében elmondható, hogy a
területet határoló Vörösmajori utca kétoldali széles zöldsávot foglal magába, azonban
fás növényállománya mindössze néhány egyedből áll.
2.6. A meglévő épületállománnyal kapcsolatban
A vizsgált területen a meglévő épületállomány állapota megfelelő, jelentősebb
minőségbeli eltérés nem figyelhető meg a földszintes épületek között.
2.7. A közlekedéssel kapcsolatban
A vizsgált terület elérését a Vörösmajori utca biztosítja. Jelentősebb szintbeli
csomópontnak a vizsgált terület környezetében a 21. sz. főút és Vörösmajori utca
körforgalmú csomópontja számít. Különszintű vagy lámpás kereszteződés a terület
közvetlen környezetében nem található. Az úthálózat mind a gyalogos, mind pedig a
kerékpáros forgalmat kellő mértékben képes lebonyolítani.
A terület közúti és tömegközlekedési kapcsolatai megfelelőek.
Parkolás tekintetében elmondható, hogy a meglévő parkolóhelyek száma a jelenlegi
igényeknek megfelelő, azonban a fejlesztés során keletkező parkolási igényeket már
nem tudja kielégíteni.
2.8. A közműellátottsággal kapcsolatban
A fejlesztési területen a közműellátottság a csatornázottság kivételével megfelelő.
2.9. A környezetvédelemmel kapcsolatban
A vizsgált területen, illetve annak közvetlen környezetében nincs olyan tevékenység,
létesítmény, amely jelentős mértékű negatív környezeti hatást eredményez sem
levegőminőség, sem talaj, és felszíni és felszín alatti vizek minőségének tekintetében.
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
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3.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3.1.

A módosítandó elemek összefoglalása

A fejlesztéssel érintett 2005 hrsz.-ú telek jelenleg beépítetlen részén a tulajdonosi
szándék szerint egy új kapacitásnövelő beruházás keretében két új raktárcsarnok
telepítése tervezett. Mindezek mellett tervezett a hosszanti főépület felújítása, új irodák,
öltözők és kiszolgáló egységek kialakítása a megnövekedett dolgozói létszámnak
megfelelően. A fejlesztési tervnek a jelenleg hatályos településrendezési eszközök nem
felelnek meg, így a fejlesztés megvalósíthatósága érdekében Lőrinci város hatályos
Településszerkezeti Tervének, illetve a Helyi Építési Szabályzatának a módosítása
szükséges a területre vonatkozó egységes, a fejlesztési céloknak megfelelő építési övezet
képzése tekintetében.
3.2.

A Településszerkezeti Terv módosítása

A fejlesztés megvalósulása érdekében a hatályos TSZT szerint Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület, valamint Ipari gazdasági terület területfelhasználási kategóriába
sorolt 2005 hrsz.-ú fejlesztéssel érintett telket a módosítás során egységesen, Gksz –
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kategóriába javasolt sorolni.
A módosítás során 0,54 ha Ipari gazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt
terület kerül átsorolásra Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási
egységbe.
HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS

TERÜLET
(ha)

Gip- Ipari gazdasági terület

0,54 ha

TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS

→

Gksz – Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület

Beépítésre nem szánt területen további új beépítésre szánt terület kijelölése nem
történik és beépítésre szánt területen sem történik új, beépítésre nem szánt terület
kijelölése.
Lásd: TSZT-M2 Településszerkezeti terv módosítási javaslata c. Tervlap
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3.3.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása

A fejlesztéssel érintett 2005 hrsz.-ú ingatlan esetében a beruházás megvalósulása
érdekében szükséges Lőrinci város Helyi Építési Szabályzatának a módosítása az
övezetek módosítása és a paraméterek pontosítása tekintetében. A jelenleg Gip - Ipari
gazdasági terület övezetébe sorolt telekrész Gksz – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület övezetébe sorolandó.
Lőrinci Város Helyi Építési Szabályzata még nem rendelkezik olyan kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági övezettel, mely lehetővé tenné a tervezett fejlesztést, így
szükségessé válik egy új építési övezet bevezetése (Gksz – 7), mely övezet előírásait az
alábbi táblázat foglalja össze:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legnagyobb
beépítettség
e%

legkisebb
területe
m2

minimális
zöldfelületi
aránya %

max.
szintter.
mutató

legnagyobb
építménymagassága
(m)

Gksz-1
Gksz-2
Gksz-2*
Gksz-3
Gksz-3*
Gksz-4
Gksz-5
Gksz-6
Gksz-7

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

40
40
30
30
30
40
30
40
55

3000
5000
2000
10 000
3500*
2000
2000
2000
5000

25
25
40
30
30
20
40
20
20

1,2
1,2
0,6
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
1,2

7,5
7,5
6,0
9,0
9,0
4,5
4,5
9,0
10,5

A tervezési területet alkotó, 2004/1 és 2005 hrsz.-ú telkek övezetei, valamint a 05/1
hrsz.-ú ingatlan Gksz-2 övezetbe sorolt része a módosítás során Gksz-7 jelű építési
övezetre változik. Az új övezet előírásai – a Gip-3, illetve Gksz-2 övezetekben
meghatározottakhoz hasonlóan – szabadonálló beépítés módot, 5000 m2 legkisebb
kialakítandó telekméretet, 20 %-os minimális zöldfelületi arányt, 1,2 szintterületi
mutatót határoz meg. A tervezett beruházás megvalósulása érdekében a jelenlegi
övezetekben előírt 40 %-os legnagyobb beépítettség 55 %-ra, a 7,5 m-es legnagyobb
építménymagasság pedig 10,5 m-re változik.

Lásd: SZT-M2 Szabályozási tervlap c. Tervlap
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3.4.

A tervezett beépítés összefoglalása, ismertetése

A beruházás Lőrinci északi részén, a Vörösmajori utca mentén található területen
tervezett. A fejlesztés a telek déli határa mentén található összefüggő, közel 6 000 m2
beépítetlen területen valósulna meg.
Az ILINOX jelenlegi telephelyének raktárkapacitása már nem tudja kiszolgálni a
keletkezett igényeket, így a fejlődéshez szükséges a meglévő raktározási funkció
bővítése. A beruházás a kapacitásbővülés mellett a jelenlegi ~75 fős dolgozói létszám
emelkedését is eredményezi. Első ütemben a meglévő raktárcsarnok mellé két további
raktárcsarnok építése, valamint irodák, öltözők és egyéb kiszolgáló egységek létesítése a
cél. A tervezett beruházás paraméterei némileg eltérnek a telek jelenleg előírt
mutatóitól, elsősorban a beépítettség tekintetében.
Az új raktárcsarnok épületek kialakítása a már meglévő raktárcsarnokkal
párhuzamosan, a fejépülethez csatlakozva tervezett. A két, együtt megközelítőleg 2 700
m2 alapterületű raktárcsarnok megépítése 42 %-os beépítettségi mutatót eredményez. A
két raktárcsarnok 10,5 méteres épületmagassággal tervezett. Ez a raktárcsarnok részén
egy, míg az iroda és kiszolgáló helyiségek által elfoglalt, közel 150 m2-nyi épületrészen
két szintet jelent.
A telephely bővítése az OTÉK által előírt, valamint a dolgozói parkolási igények
biztosítása következtében magasabb burkolati arányt eredményez. Az új parkolóhelyek
létesítését az előírásoknak megfelelően telken belül kell megoldani. A megmaradó
zöldfelület megóvása érdekében az új parkolóhelyek kialakítása a fejépülettől keletre
található, jelenleg is burkolt felületen javasolt.

Lásd: Környezetalakítási javaslat c. Tervlap
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3.5.

Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok

3.5.1 Táj- és természetvédelem
A terv nem javasol olyan változtatási szándékot, mely jelentős hatást gyakorolna a
tervezési terület tájképi megjelenésére. A módosítással érintett területen nem található
országosan védett természeti terület, országosan vagy helyileg védett érték és az
ökológiai hálózat területeit sem érinti.
3.5.2 Biológiai aktivitásérték változása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott biológiai aktivitás értékét a területek biológiai aktivitási értékének
számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint kell számítani. Az Étv. 8.§ (2) b)
bekezdésében megfogalmazott előírások szerint „újonnan beépítésre szánt területek
kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke
az átminősítés előtti aktivitás értékéhez képest nem csökkenhet.” A tervezett változás
azonban nem eredményez új beépítésre szánt terület kijelölését, így a biológiai érték
számítása nem szükséges.
3.5.2 Zöldfelületi javaslatok
A fejlesztéssel érintett telek esetében a beruházás megvalósulásával csökken a
zöldfelület aránya. A megmaradó 36,6 %-os zöldfelületi arány eleget tesz a módosítás
során meghatározott új övezetben előírt minimum 20 % zöldfelületi értéknek, azonban
esztétikai, környezetminőségi szempontok alapján, valamint a zavaró hatások
megelőzése érdekében a megmaradó zöldfelületen többszintes növényállomány
telepítése javasolt.
A területen a rendezett kép kialakításához fasorok telepítése javasolt a határoló utcában. Az

adottságokat figyelembe véve egyoldali fasor javasolt. A telepítés során figyelemmel kell
lenni a meglévő közművekre, légvezetékekre is, érdemes alacsony gömb alakú
lombkoronát nevelő fajokat alkalmazni. Törekedni kell a homogenitásra, többször
iskolázott sorfák alkalmazandók, a fák tőtávolságát a fajtól függően kell meghatározni. A
fajok megválasztásánál fontos szempont, hogy extenzíven fenntartható, az élőhelyi
adottságoknak megfelelő környezettűrő növények kerüljenek telepítésre. A
növénytelepítést az esztétikai szempontok mellett a környezetminőség javítása is
indokolja. Az igényes zöldfelületek kialakítása, az utak menti területek rendezése a
környezetre nézve jelentős mértékű pozitív hatást eredményez.
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3.6.

Környezetvédelmi javaslatok

3.6.1 Levegő-tisztaság védelem
A területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető,
üzemeltethető, amelynek légszennyezőanyag-kibocsátása a mindenkor hatályos
jogszabályokban előírt határértéket nem lépi túl.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet és a
légszennyezettségi határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I.
14.) sz. VM rendelet előírásait kell alkalmazni.
A területet határoló utak forgalma a módosítást követően sem nő meg számottevően, így
közlekedési eredetű légszennyezéssel a tervezési területen nem kell számolni.
3.6.2 Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme
A területen jelenlegi vagy múltbéli tevékenységből adódó talajt vagy talajvizet érintő
jelentősebb terhelés nem feltételezhető. Ennek ellenére a tereprendezések és
építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati
eredmények alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének a módja. Az építési
tevékenység megkezdését megelőzően gondoskodni kell a humuszos termőréteg
megmentéséről, összegyűjtéséről, deponálásáról és újrahasznosításáról. Lehetséges
mértékig helyben kell a letermelt humuszos termőréteget felhasználni.
A tervezett átalakítások és funkciók alapvetően nem hordoznak magukban
talajszennyező tevékenységet, talajszennyező funkciók megjelenését megengedő
övezetek kijelölése nem történik. A fejlesztés megvalósítása során a talajszennyezés
kockázata, mind a létesítés, mind az üzemeletetés során a hatályos, vonatkozó,
környezetvédelmi előírások betartásával megelőzhető.
Semmilyen tevékenység nem folytatható a területen, amely a víz és a talaj határérték
feletti károsodását okozhatja. A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín
alatti vizek és a talaj védelme érdekében a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok
(jelenleg a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet) előírásait be kell tartani.
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3.6.3 Zaj- és rezgésterhelés
A tervezési területen belül meglévő rezgés- és zajszennyezést okozó tényező a
fejlesztéssel érintett terület környezetében nem található. A tervezés során nem kerül
kialakításra olyan létesítmény, mely jelentős zaj- és rezgésterhelést eredményez.
Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő
utak esetén új védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet
3. mellékletének határértékeit kell figyelembe venni.

3.6.4 Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a mindenkor hatályos
jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak
a hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.
A településen keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezéséről és elszállításáról a
településen működő szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is
gondoskodni.
A várható építkezések során keletkező építési törmelék kezelése külön figyelmet
igényel. A szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem
minősülő anyagok felhasználásával történhetnek.
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3.7.

Közlekedésfejlesztési javaslatok

3.7.1 Közúti közlekedéshálózati javaslat
A terület megközelítését a Vörösmajori utca biztosítja. A tervezett beruházás által
generált forgalomnövekedést azonban mind a Vörösmajori utca, mind pedig a környező
úthálózat biztonsággal képes elvezetni.
3.7.2 Közösségi közlekedéshálózati javaslat
A terület tömegközlekedési kapcsolatokkal jól ellátott, így további járat bevezetésére,
illetve fejlesztésére nincsen szükség.
3.7.3 Kerékpáros közlekedési javaslat
A területet határoló Vörösmajori utcában kiépített kerékpárút, önálló kerékpársáv nem
található. A kerékpáros forgalom bonyolítása a meglévő közterületi utakon, a közúti
közlekedéssel együtt történik, melyek a módosítást követően is alkalmasak a kerékpáros
forgalom biztonságos elvezetésére.
3.7.4 Gyalogos közlekedési javaslat
Jelenleg a terület egyoldali kiépített járdával rendelkezik. A határoló utcában, illetve a
környezetében a burkolt járdák, gyalogos felületek teljes mértékben képesek a meglévő
és tervezett gyalogos forgalmat lebonyolítani.
3.7.5 Parkolási javaslat
A telken belüli parkolás esetében minden esetben az OTÉK 4. sz. melléklete szerinti
minimális parkoló kiépítése szükséges. A tervezett két raktárcsarnok és az iroda funkció
esetében az OTÉK szerint összesen 16 db parkolóhely biztosítása kötelező.
Az OTÉK 4. sz. mellékletében rögzített parkolási igény:

„Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
…
12.) raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e
után
…
14.) iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek
minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után, ”

Funkció

OTÉK szerint elhelyezendő személygépkocsi (db)

Összesen
(db)

raktározás
iroda

1db minden megkezdett 1500 m2-e után
1 db minden megkezdett 20 m2-e után

2 db
14 db
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3.8.

Közműellátási javaslatok

Általánosságban elmondható, hogy a módosítással érintett területen energia, vízi közmű,
valamint táv- és hírközlési hálózata megfelelően kiépített. A tervezett beruházás
megvalósulása során jelentős háttérfejlesztés nem szükséges, a meglévő közműhálózat a
várható igényeket előreláthatólag teljes mértékben ki tudja elégíteni.
A tervezett beruházás során a telken belül növekszik a burkolati arány, mely a
csapadékvíz elvezetését nehezíti. Ennek megoldása érdekében a fejlesztés során olyan
burkolatok alkalmazása javasolt, mely a csapadékvíz megfelelő elvezetését biztosítja.
Tekintettel arra, hogy a terület teljes egészében ellátott mind vezetékes, mind pedig
vezeték nélküli távközlési hálózattal, így jelentősebb fejlesztésre nem kell számítani a
területet határoló utak mentén.

Budapest, 2017. október hó
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Belterü leti hatá r
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674

Helyrajzi szá m

05/1

P4
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