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1 Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) 

1.1 Előzmények, különösen a tematika tartalma 

Lőrinci Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosítá-
sát határozta el, amelynek elkészítésével a VÁTI Városépítési Kft-t bízta meg. 

A tervezési terület Lőrinci Város belterületének déli részén, a Mátravidéki Erőmű vasútállo-
más közelében található. A területet az 1463 hrsz.-ú Mátravidéki Erőmű tó bekötő út, vala-
mint a 1467/3 hrsz.-ú iparvasút ingatlan határolja. A tervezési terület a 1464, a 1465, a 1466, 
a 1467/2, valamint a 1467/4 hrsz.-ú ingatlanok területét érinti. 

A terv egy kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület egyéb ipari gazdasági területi besoro-
lását hivatott településrendezési eszközökkel előkészíteni. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormány-
rendelet alapján, a település egy részére készülő településrendezési eszközök esetén várható 
környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti 
vizsgálat szükségessége. A környezet védelméért felelős közigazgatási szervek az 1.3. pont-
ban ismertetett állásfoglalásokat adták, mely alapján a tervezett módosításhoz kapcsolódóan 
a környezeti vizsgálat elvégzése szükségessé vált. 

A környezeti értékelés a 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet 4. számú melléklete alapján, a kör-
nyezet védelméért felelős szervek véleményének kikérésével került összeállításra. A temati-
ka a tartalomjegyzékkel megegyező.  

1.2 A tervezés más részeihez való kapcsolódás 

A környezeti értékelés Lőrinci Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti 
terv, valamint helyi építési szabályzat) részterületre szóló módosításához kapcsolódóan kerül 
kidolgozásra. 

A környezeti értékelés vizsgálja a településrendezési eszközök környezeti vonatkozásait, a 
terv megvalósulásával várható környezeti hatásokat. Az értékelés nem tér ki a település ter-
mészeti adottságainak vizsgálatára, ismertetésére, azt a településrendezési eszközök alátá-
masztó munkarészének vonatkozó fejezete ismerteti. 

A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt környe-
zet védelméért felelős szervek, érintettek számára. A településrendezési eszköz-módosítás 
környezeti értékelésének kidolgozása a készülő tervvel párhuzamosan, azzal iterálva történt. 
Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok beépítésre kerültek a tervbe. A 
településrendezési eszközök tervezői és a környezeti értékelés készítői között folyamatos 
egyeztetés történt, amelynek eredményeképpen, konzultációk alapján kerültek a környezeti 
szempontok érvényesítésre. 

1.3 A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, 
szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az 
indokok összefoglalása 

Lőrinci Város Önkormányzata a 2/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján megha-
tározott államigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást kért a környezeti értékelésről, el-
sődlegesen annak tematikájáról.  
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A felelős államigazgatási szervek tematikára adott, valamint környezeti szempontú előzetes 
véleményeinek összefoglalóját szemlélteti a következő táblázat. A táblázatban feltűntetésre 
került, hogy a felelős szervek véleménye a környezeti értékelés során milyen formában ke-
rült figyelembevételre, beépítésre. 

Ssz. Államigazgatási Szerv* Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

1a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal, 
Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály 
Ügyiratszám: 17644-2/2015. 

„Lőrinci város tervezett településrendezési tervének mó-
dosításához környezeti vizsgálat elkészítését Főosztá-
lyunk nem tartja szükségesnek.” 
» - 

1b Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Ügyiratszám: I-807/3/2015. 

[A módosítás] „jogszabály által védett természeti értéke-
ket nem veszélyeztet. A tervezési terület nem tartozik az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 14/A. § alapján lehatárolt tájképvédelmi szem-
pontból kiemelten kezelendő terület övezetébe, nem 
Natura 2000 terület, nem része az országos ökológiai 
hálózatnak.” 
„Igazgatóság nem tartja szükségesnek környezeti vizsgá-
lat lefolytatását.” 
» - 

1c Heves Megyei Kormányhivatal, 
Népegészségügyi Főosztály 
Iktatószám: HER/058/01176-2/2015. 

„Hatóságunk részéről, tekintettel az átsorolandó terüle-
teken tervezett tevékenységre, annak esetleges humán 
egészségügyi kockázatára az egyes tervek, illetve progra-
mok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) rendelet 
4.§(2) bekezdése és 3. számú melléklete II.1.c) pontja 
alapján biztosított közegészségügyi hatáskörünkben kör-
nyezet- és település-egészségügyi szempontból az ipari és 
gazdasági területek esetében a környezeti vizsgálat le-
folytatását szükségesnek tartjuk. 
A benyújtott környezeti értékelés javasolt tematikája a 
hivatkozott jogszabály 7.§(4) bekezdése a) pontja és a 4. 
számú mellékletében rögzített általános tartalmi köve-
telményeknek figyelembe vételével került összeállításra, 
ezért az abban foglaltakat nem kifogásoljuk.” 
» A környezeti értékelést elkészítettük. 

1d Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság 

- 
» - 

2a Lőrinci Város jegyzője - 
» - 

2b Heves Megyei Kormányhivatal, 
Építésügyi Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály – Állami Főépítész 
Iktatószám: HED/EOH/702-2/2015 

„Az érintett területeken a település-rendezési eszközeik 
tervezett változásából adódó várható környezeti hatás 
mértékét – az épített környezet védelme szempontjából 
jelentősnek ítélem, ami környezeti vizsgálat lefolytatását 
szükségessé teszi.” 
„a vizsgálatnak tartalmaznia kell a program megvalósulás 
esetén a környezetet érő hatások, környezeti követelmé-
nyek előrejelzését, a környezeti elemekre nézve, különös 
tekintettel az épített környezetre és annak részeként az 
épített és régészeti örökségre.” 
» A környezeti értékelést elkészítettük. A tematikát a 
kért elemekkel kiegészítettük. 
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Ssz. Államigazgatási Szerv* Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

2d Heves Megyei Kormányhivatal, 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály 
Iktatószám: HEG/EI/7514-2/2015. 

„Az erdőkre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat nem 
indokolt.” 
» - 

2e Heves Megyei Kormányhivatal, 
Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 
Iktatószám: HEP/NTI/1374-2/2015. 

„Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom szüksé-
gesnek.” 
» A környezeti értékelést elkészítettük. A tematikát a 
kért elemekkel kiegészítettük. 

2f Heves Megyei Kormányhivatal, 
Hatvani Járási Hivatal, 
Földhivatali Osztály 
Iktatószám: 20604/2015. 

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem kérte. 
» - 

2g Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály, 
Bányászati Osztály 

Az 314/2012. Korm. rendelet előzetes véleménykérési 
szakaszában (Ügyiratszám: 1889-2/2015.) az alábbiakról 
nyilatkozott: 
„A módosítás ellen bányászati szakigazgatási szempont-
ból – bányászat, geológia, morfológia és csúszásveszély 
szakterületi szempontokra tekintettel – kifogás nem me-
rül fel. A fent jelzett érintettség hiányában tekintettel az 
eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.” 
» - 

2h Országos Tisztifőorvosi Hivatal - nincs érintettsége 
» - 

2i Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósá-
gi Oktatási és Törvényességi Felügye-
leti Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály 
Ügyiratszám: BPD/005/000112-
4/2015. 

„Műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempont-
ból nem tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat le-
folytatását. 
» - 

2i Heves Megyei Kormányhivatal, 
Egri Járási Hivatala, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osz-
tály** 
Iktatószám: HE-02D/EH/1557-2/2015. 

„Jelen településrendezési eljárásban az örökségvédelem 
részéről külön környezeti vizsgálat elkészítését nem tart-
juk szükségesnek.” 
» - 

2j Országos Közegészségügyi Központ - nincs érintettsége 
» - 

2k Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

- 
» - 

* A táblázatban valamennyi a 2/2005. Korm. rendeletben nevesített környezet védelméért felelős szerv szere-
pel, függetlenül attól, hogy a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt adott-e, vagy sem. 

** A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében a környezet védelméért felelős 
szervek között nem szerepel. 

A környezet védelméért felelős szervek előzetes véleményében szereplő valamennyi felvetés 
a Környezeti értékelés elkészítésénél figyelembe lett véve. 



LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÉSZÜLT  
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

2015. október 6. 

1.4 Az érintett nyilvánosság meghatározása 

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett 
nyilvánosságnak tekinthető az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet, 

 amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés - különö-
sen környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint 

 amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil 
szervezet, amelynek tevékenységi körét a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve 
programról való döntés érinti. 

Jelen esetben a várható környezeti hatások elsősorban Lőrinci Város módosítási területén, 
illetve annak környezetében tulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyeket érintik. 

A módosítási terület tulajdonosi viszonyainak vizsgálata a Takarnet Földhivatali Információs 
Rendszer 2014. július havi adatai alapján készült el: 

Tulajdonviszony (hrsz.-ok) 

Ingatlanok száma Ingatlanok nagysága 

(db) (%) (m2) (%) 

Önkormányzati tulajdon (1464, 1465, 1466) 3 60% 19 093 39,93% 

MÁV Zrt. (1467/4) 1 20% 28 670 59,97% 

Magyar Villamos Művek Rt. (1467/2) 1 20% 48 0,10% 

Összesen 5 100% 48 100,00% 

 

 

 

 

 

 
A tervezési területen – a területek majd 
kétharmadát (59,97%) birtokolva – a MÁV 
tulajdon dominál. Ezt követi az 
Önkormányzat közel egyharmados 
(39,93%) területi tulajdonnal, majd az 
MVM zárja a sort a területek mindössze 
0,1%-át birtokolva. 

A tervezési területet határoló ingatlanok közül az 1463 hrsz.-ú (24114 j. országos közút) a 
Magyar Állam tulajdonában áll (kezelő: Magyar Közút NZrt.), míg az 1467/3 hrsz.-ú ingatlan a 
MÁV Zrt. tulajdonát képezi. A közúttól nyugatra vasútterület, azon túl magántulajdonú ker-
tes lakóingatlanok találhatók. Az iparvasút területétől északra önkormányzati közterületek, 
ezen belül magántulajdonú lakóépületek találhatók. A módosítási területtől délre az MVM 
Zrt. tulajdonát képező Mátrai Erőmű, valamint OVIT alállomás helyezkedik el. 

Az érintettek tájékoztatását, illetve a velük folytatott egyeztetéseket az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az 

1. ábra Tulajdonviszonyok 



LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÉSZÜLT  
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

2015. október 7. 

Önkormányzat végzi, jelen esetben az alábbiakban ismertetett partnerségi egyeztetési sza-
bályzat előírásait követve. 

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2014. (IX. 11.) önkormányzati határoza-
tában döntött Lőrinci Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetési szabályairól.  

A tájékoztatás elősegítésére az Önkormányzat felhívásban fordult a lakossághoz, valamint 
megkereső levélben a nevesített Partnerekhez, amelyben értesített őket az eljárás megindí-
tásáról, az eljárás módjáról és menetéről, valamint a tervezett módosításokról. A tájékozta-
tóban meghatározott határidőt kikötve lehetőséget biztosított az érintettek számára írásos 
véleményeik megtételére. 

A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat rendelkezik az elfogadott és el nem fogadott javaslatok, 
vélemények nyilvántartási módjáról, valamint az elfogadott településrendezési eszköz nyil-
vánosságát biztosító intézkedésekről. 

1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 
korlátai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalan-
ságok. 

A környezeti értékelés során használt adatok forrása:  

 vonatkozó jogszabályok, 
 térségi tervek, 
 illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása, 
 önkormányzati adatszolgáltatás, 
 készülő településrendezési eszközök, 
 beépítési javaslatok, műszaki leírások, 
 szakmai tanulmányok, 
 katonai felmérések, légifotók. 

Az Önkormányzat az Eljr. 37.§(4)bc) alpontja alapján adatszolgáltatási kérelemmel fordultak 
az érintett államigazgatási szervek felé, így a terven naprakész adatállományokból kerültek 
feltűntetésre az egyes elemek. 
A településrendezési eszközökhöz készülő környezeti értékelés legfőbb nehézsége, hogy a 
hagyományos módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizs-
gálnia. Az újonnan megjelenő tervi elemek megvalósulása esetén bekövetkező hatásokat 
lehet elemezni, értékelni, azonban ezek a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, ha-
nem csak az objektumoknak helyet adó területre vonatkozó keretszabályozás. A település-
rendezési tervek esetén fennáll, hogy az adott keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, és a 
környezetet nem érik új hatások, azonban fennáll az a lehetőség is, hogy a keretek legszélső 
határával élnek az ingatlan tulajdonosok és a várható legnagyobb környezeti hatások követ-
keznek be.  

Jelen esetben sem körvonalazható a telepítésre szánt létesítmény, így a terület teljes terhe-
lésének elemzése a településrendezési eszközökben lehetővé tett határértékekkel jellemez-
hető legpontosabban.  

Egy tervezett konkrét létesítmény és a településrendezési eszközökben megfogalmazott 
rendeltetések közé sohasem tehető egyenlőségjel. A szabályozási előírásokat betartó beépí-
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tési elrendezések száma végtelen, míg a mindenkori tervezett létesítmény csak egy, a meg-
valósítható elemek közül.  

Esetünkben további értékelési bizonytalanságra ad okot, hogy két tervezett elem közötti 
váltás hatásait kell elemeznünk, azaz már az adottságok meghatározása is tervi elemek el-
képzelését igényli.  

A hatások figyelembe vételénél a hatályos terv szerinti teljes terhelés és a módosítás szerinti 
teljes terhelés különbségét kell bemutatni. Ez alapján dönthető el ugyanis egyértelműen, 
hogy a településrendezési eszköz-módosítás milyen valós változást eredményez. A váltás 
hatásainak kiemelésére a hatályos és a tervezett besorolás lehetőségeinek teljes kihasználá-
sát feltételeztük, és ebből következtettünk a terület igénybevételének valós változására. 
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2 A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése 

Lőrinci Város Önkormányzatának megbízásából a Váti Városépítési Kft. készíti a település 
településrendezési eszközeinek részterületi módosítását. A tervezési feladat Lőrinci Város 
Településszerkezeti Tervének /elfogadva: 28/2004. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat-
tal/, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének /elfogadva: 25/2004. (IV. 29.) 
számú önkormányzati rendelettel/ módosítása. 

Jelen környezeti értékelés Lőrinci településrendezési eszközeinek módosításával párhuzamo-
san készül, azok várható környezeti hatásainak vizsgálatára, értékelésére. 

2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

A környezeti értékelés Lőrinci településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosítását 
vizsgálja, értékeli. Az értékelés alapjául szolgáló településrendezési eszközök: 

 a településszerkezeti terv, valamint 

 a helyi építési szabályzat és szabályozási terv. 

A településrendezési eszközök módosításának célja egy már kijelölt gazdasági terület sajátos 
építési használatának módosítása, amely lehetővé teszi ipari telephely létesítését Lőrinci 
Város belterületének déli részén.  

A módosítás céljával való azonosuláshoz meg kell vizsgálni az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. Korm. rendelet (továbbiakban: az OTÉK) – 
2012. augusztus 6-án* hatályos szövege szerinti – területfelhasználásra vonatkozó előírásait. 

* Az OTÉK korábbi időpontban hatályos szövegének használatára azért kerül sor, mivel a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 45. § (2) a) pontjában szereplő 
alábbi átmeneti rendelkezések vonatkoznak a módosításra: 

„(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2015. dec-
ember 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, 

a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településren-
dezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, 

b) az együtt tervezendő terület esetén 

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi kö-
vetelményeinek és jelmagyarázatának, vagy 

bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyará-
zatnak 

alkalmazásával történhet.” 

Az OTÉK 19. § -ban a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület előírásai között szerepel az 
alábbi bekezdés: 

„(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem 

gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyez-
hető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó 
és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.” 
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Az OTÉK 20.§ -ban az ipari gazdasági terület előírásai között szerepelnek az alábbi bekezdé-
sek: 

„(1) Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.” 

„(3) A környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. 
tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevé-

kenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.” 

„(4) Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a település-
gazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.” 

Tények: 
1./ A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen gazdasági tevékenység elhelyezhető. 
2./ A gazdasági tevékenység definícióját az OTÉK nem tartalmazza. 
Megállapítható, hogy az OTÉK követelményei alapján nem bizonyítható be az a tétel, hogy a 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen nem helyezhető el ipari telephely.  

A megoldást egy külön jogszabály jelenti. A telepengedély, illetve a telep létesítésének beje-
lentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 
a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. ren-
delet 2. §-a egyértelműen megfogalmazza az alábbiakat: 

(2) A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható 

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység; 

b) a 2. [Telepengedély-köteles tevékenységek című] mellékletben meghatáro-
zott ipari tevékenység 

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, 
valamint 

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy 
építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének 
megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használat-
bavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási 
egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik. 

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének hatvannyolc pontja tartalmazza a te-
lepengedély-köteles tevékenységet. Tekintettel arra, hogy a területen elhelyezni kívánt va-
lamennyi gazdasági tevékenység nem ismert. Az egyik potenciális beruházó tevékenysége 
(fémmegmunkáló szerszámok készítése) azonban például szerepel a felsorolásban (13. fém-
megmunkálás). 

Megállapítható tehát, hogy fenti előírás hatálya alá eső létesítmények elhelyezhetőségéhez a 
területfelhasználás módosítása nem az OTÉK, hanem fenti 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
előírásaiból következő, szükségesszerű lépés.  

Ugyanakkor az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja: 

„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott 
ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköte-
les, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, to-
vábbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkeres-
kedelmi engedélyköteles tevékenységekre.” 
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Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy a hivatkozott külön jogszabály rendelkezik-e a terület-
felhasználás módjáról. Esetünkben külön jogszabálynak a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren-
delet minősül, amely a területfelhasználás módját nem szabályozza, a besorolással kapcso-
latban követelményt nem fogalmaz meg. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú 
mellékletében a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja annak elbírálását, 
hogy „a tevékenység összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel”.  

A lefolytatott jogszabályi vizsgálat a következő eredményhez vezetett: Adott gazdasági tevé-
kenység elhelyezhetőségét lehetővé tevő gazdasági terület-felhasználással kapcsolatosan 
kizárólag az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmaz előírást, mely szerint e kormányren-
delet hatálya alá eső tevékenység kizárólag ipari területen helyezhető el. Noha vannak e 
kormányrendelet hatályán kívül eső tevékenységek, melyek szabályozása nem egyértelmű-
síthető, mégis kimondható, hogy az ipari gazdasági terület-felhasználás tekinthető bármely 
gazdasági tevékenység számára alkalmas terület-felhasználási módnak. 

A hatályos tervhez képest a javasolt településszerkezeti terv a következő táblázatban bemu-
tatott módosítási javaslatot tartalmazza. A táblázatban szereplő számozott megjelölés azo-
nos az érékelés alapjául szolgáló terv határozattervezetének 3.2. számú, Változások leírása 
című mellékletében alkalmazottal. A számozott módosítások térbeli helyét a környezeti érté-
kelésben is megtalálható Vátozási tervlap szemlélteti. 

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 

 HATÁLYOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁS  TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁS 

V1. Gksz 
kereskedelmi, szolgáltató  

gazdasági terület 
> Gip ipari gazdasági terület 

V2. KÖk 
kötöttpályás közlekedési terület 

– vasútterület 
> Gip ipari gazdasági terület 

A konkrét területfelhasználás módosításoknál környezeti szempontból fontosabb a telepü-
lésrendezési eszközök módosításából adódó fejlesztési lehetőség várható hatásainak komp-
lex vizsgálata. A javasolt terv főbb módosításainak környezeti szempontú értékelése a 4.1. 
fejezet alatt található.  

A Mátravidéki Erőműtől É-ra fekvő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület egyéb ipari 
gazdasági területté történő besorolása gazdasági hasznosításon belüli váltást takar. Habár a 
terület jelenleg felhagyott sportterületi, valamint egykori iparvágányok helyén spontán fel-
növő zöldfelületi jelleget tükröz, jelen módosításnál kizárólag a területfelhasználási váltásból 
adódó hatások vizsgálata releváns, hiszen a gazdasági terület kijelölésére a korábbi (2004.) 
módosításnál sor került. A 2004-ben készült terv alátámasztó munkarésze „kihasználatlan 
erőműi sporttelep”-ként mutatta be a területet, amely „Hatvanhoz való közelsége és meglé-
vő vállalkozási területekhez való kapcsolódása miatt kedvező lehetőséget kínál vállalkozásfej-
lesztésre.”  

Jelen terv célja a településrendezési eszköz-módosításnál a hatályos jogszabályokkal való 
teljes körű harmonizáció érvényre juttatása. Az érvényesítendő jogszabályok között található 
az Országos Területrendezési Terv, Heves Megye Területrendezési Terve, a jogszabályszer-
kesztésről szóló IRM rendelet, valamint számos további ágazati jogszabály. 
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2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kell venni a magasabb 
szintű terveket és programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat 
idézhet elő. 

2.2.1 A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása 
és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági) 

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

Az Országgyűlés 2013. december 17-ei ülésnapján, 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta 
a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (továbbiak-
ban: OFTK). Az OFTK megállapításai / elhatározásai közül az alábbiakban a Lőrinci Város érin-
tett fejlesztéséhez kötődő elemeket tekintettük át. 

Lőrinci része a gazdasági-technológiai mag-
területnek. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Funkcionális térség 
 
Lőrinci a kelet-nyugati növekedési tengely 
közelében helyezkedik el. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Területi integrálódás 
 
Lőrinci a Budapesti agglomeráció része, me-
lyet a belső gyűrű városai vesznek körül. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Városhálózati környezete  

Az OFTK Heves megye fejlesztési irányainál első helyen a gazdasági versenyképesség javítá-
sát, a megye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő beruházások ösztönzését sze-
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repelteti. Ehhez az irányhoz kapcsolódik a jelen módosítás nyomán lehetővé váló iparterületi 
fejlesztés. 

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020.) 

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2014. (II. 14.) határozatával jóváhagyta Heves Megye Terület-
fejlesztési Koncepciója (2014-2020) (továbbiakban: HMTK) című dokumentumát. A HMTK 
megállapításai / elhatározásai közül az alábbiakban a Lőrincit érintett fejlesztéséhez kötődő 
elemeket tekintettük át. 

Heves Megye – jövőképi megfogalmazása szerint – a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé 
kíván válni, harmonikusan fejlődő, élhető megyévé. 

A HMTK célrendszere a megye tagoltságát figyelembe veszi. Lőrincit a „Komplex, integrált és 
foglalkoztatás-intenzív gazdaság” átfogó cél, a „Hatvan – Gyöngyös – Eger gazdasági tengely 
erősítése”, valamint a „kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés” stratégia célok mentén 
kívánja fejleszteni. Ennek során a humántőke, a természeti tőke, a gazdasági tőke és a társa-
dalmi tőke fenntarthatóságának horizontális elvei alapján mozogva. 

Jelen ipari terület kialakítását közvetlenül érintik az alábbi megyei célok: 

- Külső források, befektetések térségbe való vonzása, illetve befektetés-ösztönzés erő-
sítése. /átfogó cél/ 

- Nemzetközi exportképes nagyvállalatok térségbe vonzása. /átfogó cél/ 
- Új termelőkapacitás létrehozása. /átfogó cél/ 
- Hatvan – Gyöngyös – Eger tengelyre való rácsatlakozás. /átfogó cél/ 
- A megye főbb húzóágazatainak fejlesztése. /stratégiai cél/ 
- Munkahelyteremtés. /prioritási intézkedés/ 

A településrendezési eszközök módosításáról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 187/2015 (VIII. 27.) önkormányzati határozatával hozott településfejlesztési dön-
tést. 

2.2.2 A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, 
fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, 
jogszabályok stb.) 

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzése-
ket félkövér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük.  

HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

A tervezési terület a térségi terület-felhasználási kategóriák közül városias települési 
térségben helyezkedik el. Az előírt besorolási kötelezettségnek – mely szerint a telepü-
lési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható – a terv eleget 
tesz. 

A tervezési terület a térségi övezetek – országos és megyei – közül kizárólag az ásványi 
nyersanyagvagyon területének övezetével érintett. Két újonnan kijelölt megyei övezet-
nek (az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének, valamint a térségi jelentőségű táj-
képvédelmi terület övezetének) az elhelyezkedése, illetve az érintettsége jelenleg még 
nem ismert. Az érintettséget az alábbi táblázat mutatja be. 
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TÉRSÉGI ÖVEZET  
MEGNEVEZÉSE 

LEHATÁROLÁS ALAPJA: 
ADATSZOLGÁLTATÁS, VAGY TÉRSÉGI TERV 

ÉRINTI, VAGY 
NEM ÉRINTI 

Országos övezetek 

országos ökológiai hálózat 
adatszolgáltatás (Nemzeti park Igaz-
gatósága) 

nem érinti 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület 

adatszolgáltatás (FÖMI)  
A FÖMI azonban - adatátadás elma-
radására hivatkozva- nem szolgáltat 
adatot, így a tervlap a mérvadó. 

nem érinti 

jó termőhelyi adottságú szán-
tóterület 

adatszolgáltatás (FÖMI)  
A FÖMI azonban - adatátadás elma-
radására hivatkozva- nem szolgáltat 
adatot, így a tervlap a mérvadó. 

nem érinti 

kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

adatszolgáltatás (NEBIH) nem érinti 

országos jelentőségű tájkép-
védelmi terület 

OTrT tervlap nem érinti 

világörökségi és világörökségi 
várományos terület 

adatszolgáltatás (Forster Központ) nem érinti 

országos vízminőség-védelmi 
terület 

adatszolgáltatás (Országos Vízügyi 
Főigazgatóság) 

nem érinti 

nagyvízi meder és a Vásárhe-
lyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló víz-
kár-elhárítási célú szükségtá-
rozók területe 

adatszolgáltatás (Országos Vízügyi 
Főigazgatóság) 

nem érinti 

kiemelt fontosságú honvé-
delmi terület 

adatszolgáltatás (honvédelemért 
felelős miniszter) 

nem érinti 

Megyei övezetek 

magterület 
adatszolgáltatás (Nemzeti park Igaz-
gatósága) 

nem érinti 

ökológiai folyosó 
adatszolgáltatás (Nemzeti park Igaz-
gatósága) 

nem érinti 

pufferterület 
adatszolgáltatás (Nemzeti park Igaz-
gatósága) 

nem érinti 

erdőtelepítésre javasolt terü-
let 

adatszolgáltatás (FÖMI)  
A FÖMI azonban - adatátadás elma-
radására hivatkozva- nem szolgáltat 
adatot, így a tervlap a mérvadó. 

Új övezet, amely még tervla-
pon nem szerepel. 
Az „erdőtelepítésre alkal-
mas”-övezet nem érintette. 

ásványi nyersanyagvagyon-
terület 

adatszolgáltatás (Bányakapitányság) nem érinti. 

rendszeresen belvízjárta 
terület 

adatszolgáltatás (Országos Vízügyi 
Főigazgatóság) 

nem érinti 

földtani veszélyforrás területe adatszolgáltatás (Bányakapitányság) nem érinti 

honvédelmi terület 
adatszolgáltatás (honvédelemért 
felelős miniszter) 

nem érinti 

> A térségi terveknek való megfeleltetést részletesen tartalmazza a környezeti ér-
tékelés tárgyát képező településrendezési eszköz alátámasztó munkarésze, 
ezért itt azt csak kivonatosan ismertettük. 

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

24. § Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és 
műszaki létesítményekre. 
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25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek ren-
deltetése alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. 

(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környe-
zetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a vé-
delmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők. 

(3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével 
össze nem férő tevékenység — külön védelmi intézkedés nélkül — nem folytatható. 

26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell 
kialakítani és fenntartani. 

27. § A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfej-
lesztési koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése so-
rán a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékel-
ni, – e törvény 43–44. §-aira is figyelemmel – továbbá a szükséges környezetvédelmi in-
tézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illet-
ve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e törvény, valamint külön 
jogszabályok állapítják meg. 

> Jelen településrész egykor Budapest villamosenergia igényének kielégítésére 
jött létre. A Mátravidéki (Hő)Erőmű, a tórendszer, az Erőműi lakótelep és az 
Újtelep mind az Erőmű okán alakult ki. E hármas egység által körbezárt terület 
nagyobbik felét a lignitet szállító iparvágányok számára tartották fenn, a ki-
sebbik részére futballpálya épült. A sportpályát és a területet megkerülő utat 
fasorral ültették körül.   

> A zöldfelületi arányok a terület-felhasználás módosítása következtében kismér-
tékben javulnak. A felszíni parkolók fásított kialakítása a lombkoronaszint to-
vábbi növekedését eredményezi. A valódi javulást a beültetési kötelezettség 
előírása hozza. Az eddigi szabályozás a gazdasági terület és a lakóterület közé 
zöldfelület kialakítást nem követelt meg. 

> A településrendezési tervről az egyes tervek, illetve programok környezeti vizs-
gálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet alapján készül jelen környeze-
ti értékelés. 

1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZETVÉDELMÉRŐL  

TÁJVÉDELEM 

6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú ré-
sze, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az embe-
ri kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők 
és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. 

(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak 
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az 
egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

> A gazdasági terület korábbi kijelölése új területhasznosítás megjelenését dön-
tötte el. Jelen módosítás nyomán a tájhasználat jellege már nem változik, az 
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egykori sport- és iparvágány funkciót felváltó gazdasági tájhasználat megma-
rad, a zöldfelület és a beépítettség növekedése kismértékű változást eredmé-
nyez csupán az arculatban. 

> A módosítás természetközeli területeket nem érint, egyedi tájértékek fennma-
radását nem veszélyezteti. 

(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és 
az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 
kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelen-
tősége van. 

(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti te-
rületek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) fel-
adata. 

(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájérté-
kek felsorolását. 

> A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság I-807/3/2015. ügyiratszámú levelében nyilat-
kozott a tervezési terület természetvédelmi érintettségéről. A levél egyedi táj-
érték-listát nem tartalmazott.  

> A tervezési területen belül a helyszínelés során egyedi tájértéknek minősülő 
elemet nem találtunk. 

> Az egyedi tájértékek fennmaradását a tervmódosítás nem befolyásolja. 

1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL  

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI 

7. § (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek 
közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során 
figyelembe kell venni: 

a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 

> A gazdasági terület besorolásának módosítása sem a népesség további demo-
gráfiai változását nem eredményezi, sem újabb lakásszükségletet nem teremt. 
A gazdasági terület egykori kijelölése a népesség demográfiai változását – a 
munkahelyteremtés révén – előrevetítette. A betelepedést generáló folyamat 
a népességcsökkenés megállításával számolt, ez azonban lakásszükségletet 
nem generál.  

b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, 
az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabad-
idő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési fel-
tételeinek lehetőségeire, 

> A sportterületet már 2004-ben kihasználatlannak ítélte az akkori terv készítője. 
Az elmúlt időszak alatt a meglévő sportpálya intenzív hasznosítása nem indult 
meg. A lehetőség tehát nem találkozott az igénnyel. Lőrinci Város rendelkezik 
további sportteleppel (az Árpád úton), amelyik a szükségleteket kielégíti. A 
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sportfunkció megszűntetéséről a korábbi terv rendelkezett. Jelen módosítás a 
közösségi funkciók fennmaradását már nem befolyásolja. 

c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és 
gazdagságának megőrzését, 

> Az identitás szó azonosságot, azonosságtudatot jelent. Sokféle elem határozza 
meg, mitől alakul ki az összetartozás érzése egy település, vagy településrész 
lakosságán belül. Meghatározza ezt a közös múlt öröksége, de meghatározhat-
ja ezt egy-egy jellemző gazdasági ágazat, vagy termékcsoport is. A tervezési 
terület és környezete az Erőmű szó köré rendeződött, az ipar tehát kiemelt he-
lyet foglal el a terület használatában. Ezt erősíti jelen tervmódosítás is. 

d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésé-
nek és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közleke-
dés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellá-
tás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelő-
helyek biztosítását, 

> A településrendezési eszközök módosítása olyan ipari telephely megvalósítását 
teszi lehetővé, amely új munkahelyek megteremtése révén a lakosság megél-
hetését segíti, továbbá Lőrinci vonzáskörzetének növekedéséhez vezet. Mind-
kettő a település gazdaságát erősítő folyamat. 

e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az 
integráció elmélyítését, 

> A terület átminősítése olyan új gazdasági ágak megjelenését segíti elő, amelyek 
a település húzóágazataivá válhatnak, miközben a terület kedvező közlekedési 
elérhetősége révén, a kelet-nyugati növekedési tengely (M3-as autópálya) 
menti kapcsolatokat kihasználhatja. 

f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítá-
sát, 

> A tervezési terület kiváló közlekedési helyzetben van: az M3-as autópálya-a 21 
sz. négynyomúsított, I.rendű főúton keresztül percek alatt elérhető. A terület 
közúti megközelítése lakott területeken való áthaladás nélkül megoldható. A 
másik döntő tényező a saját vasútállomás megléte. A Mátravidéki Erőmű vas-
útállomás a tervezési terület mellett helyezkedik el. Az Erőműhöz vezető ipar-
vágányi leágazás révén a terület vasúti áruszállítási kapcsolata is megoldott. A 
megközelíthetőség tehát mind az áruszállítás, mind a dolgozó munkába járása 
szempontjából rendkívül kedvező. A terület teljes beépülésével a tervezett 
dolgozói létszám meghaladja a terület közvetlen szomszédságában rendelke-
zésre álló munkaerő-kapacitást, ezért ingázók megjelenésével kell számolni. A 
hasonló helyzetben lévő gazdasági létesítmények tapasztalatai alapján a mun-
kába járók döntő többsége közösségi közlekedéssel, vagy az üzemi busszal, 
tehát nem egyéni gépjármű igénybevételével közelíti meg az ipartelepet. Ez a 
speciális közösségi közlekedés célirányos, optimálisan tervezett útvonalakkal 
számol, a megközelíthetőség szempontjából tehát kedvező feltételeket te-
remt, így jelentős személygépjármű-forgalmat nem eredményez. 
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g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános kö-
vetelményeit, 

> A beépített területektől vasúti pályákkal, zöldfelületekkel elkülönítve megvaló-
suló iparterület áruszállítása sem terhel – a közút menti telkeken túli – lakott 
településrészeket. A lakókörülményekre hatással lesz, ám az a hatás nem a 
hatályos terv és jelen módosítás közötti változásból következik, hanem a je-
lenlegi alulhasznosítás és a kihasználtság-növelés különbségeként. Az ipari 
üzem területén belüli munkakörülmények befolyásolása túlmutat egy telepü-
lésrendezési eszköz hatáskörén. A kellő méretű terület ugyanakkor optimális 
belső kialakítást, az előírt minimális zöldfelület nagysága, valamint ennek egy 
részén előírt háromszintes növényállomány léte kedvező környezetet tesz le-
hetővé, így áttételesen mégis jó munkakörülményeket biztosít. 

h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és 
az építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, vala-
mint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról fel-
táruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépí-
tését ne akadályozza, 

> A településrendezési eszközök módosítása során a tervezők a megkért adat-
szolgáltatás keretében megkapták a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek, műemlé-
keinek, valamint műemléki környezeteinek legfrissebb adatait tartalmazó táb-
lázatát, továbbá az azok topográfiai elhelyezkedését és kiterjedését tartalma-
zó térinformatikai állományt. Ennek alapján megállapítást nyert, hogy a terve-
zési terület és tágabb környezete sem nyilvántartott régészeti lelőhellyel, sem 
műemlékkel, sem műemléki környezettel nem érintett.  

> A tervezési területen helyi értékek nincsenek. Környezet azonban a szocreál stí-
lus jegyeit magán viselő értékes épületeknek ad helyet. Az Erőmű központi 
épülete, az erőműi lakótelek lakóépületei, valamint a Mátravidéki Erőmű vas-
útállomásának felvételi épülete kortörténeti jelentőségű, jó arányú emlékek. 
Az iparterület beépítésénél javasolt éppen ezért a környezetére odafigyelő 
építészeti magatartás elvárása. 

> A terület táji látványát a feltáró út menti fasorok, egy átmenő távvezeték és a 
környező épületek látványa határozza meg. A korábbi gazdasági területté való 
kijelöléssel ennek iránya megváltozott, melyen a jelenlegi tervmódosítás nem 
változtatott. Az utak felől feltáruló látványban új elemeként jelenik meg a ter-
vezett iparterület technológiai követelmények által meghatározott kontúrja. A 
látvány az Erőmű szomszédságában nem számít egyedinek, hiszen délről gaz-
dasági használat kíséri.  

i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 

> A terület védett természeti adottságokkal nem rendelkezik. Települési környe-
zetben található, látványa éppen ezért csak vertikális hangsúlyain keresztül 
érvényesül. A megengedett legnagyobb építménymagasság a hatályos tervhez 
képest megnövekedett, technológiai indokkal még növelhető is. Szigetszerű 
helyzetére tekintettel ennek mégsem jelentkeznek negatívumai. Jelen terület-
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felhasználási váltás a természet- és tájvédelem szempontjait tekintve érdemi 
változást nem eredményez, a környezetvédelem tekintetében tesz lehetővé 
olyan ipari telephely létesítését, amely akár környezeti hatásvizsgálatot is igé-
nyel. Ez utóbbi azonban létesítményhez és nem terület-felhasználáshoz kötő-
dik.  

j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, külö-
nös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

> A tervezési területen megvalósításra szánt bármely létesítménynek a levegő- a 
zaj-, a rezgés-, a víz- és a talajvédelem terhelési határértékeket be kell tarta-
nia. Hangsúlyos a víz-, és talajvédelem, hiszen érzékeny vízvédelmi területen, 
vízbázis környezetében található a terület. Bármely megvalósuló létesítmény 
a településrendezési eszközök által lehetővé tett használatnak csak egyik le-
hetséges formája. Egyenlőségjel azonban a megvalósuló létesítmény hatásai 
és jelen módosítás hatásai közé nem tehető, mivel jelen módosítás a már gaz-
dasági funkcióra kijelölt terület módosítására, és nem kijelölésére szól. Kör-
nyezeti hatásának tehát a hatályos terv által lehetővé tett létesítmények és a 
módosítás nyomán lehetővé váló létesítmények környezetterhelése közötti 
többlet minősül. Építésjogot tekintve pedig nem a létesítmények között, ha-
nem a beépítettség növelése által jelentkezik többletterhelés. A beépíthető-
ség teljes kihasználására azonban csak akkor van lehetőség, ha a terület egé-
szére, egy kézben összefogott beépítési terv születik, hiszen ekkor lehet egy-
séges elvek alapján a korlátozásokkal szabdalt ingatlant teljes mértékben 
igénybe venni. 

k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 

> A kijelölt Gip-6 jelű építési övezetre meghatározott paraméterek intenzív hasz-
nosítást tesznek lehetővé. Az OTÉK által lehetővé tett legmagasabb beépített-
ség mellett minimalizálható az igénybevételre kerülő területek nagysága, azaz 
a területtel való takarékos gazdálkodás teljesül. 

> A tervezett módosítás termőföld más célú hasznosítását nem eredményezi, hi-
szen a terület valamennyi ingatlana belterületi kivett művelési ágban van nyil-
vántartva. (1464, 1465 és 1466 hrsz. – kivett beépítetlen terület, 1467/2 hrsz. 
– kivett épület, 1467/4 hrsz. – kivett üzemi terület) 

l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és 
védelmét, 

> A tervezési terület gyógyászati hasznosításra alkalmas természeti adottsággal 
nem rendelkezik. 

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 

> A tervmódosítás honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekeket nem érint.  

> A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Lőrinci Gyorsindítású Gáztur-
binás Erőmű 1476/5 hrsz.-ú telephelyének környezetére 518/107-
12/2013/HAT. számú katasztrófavédelmi engedély határozatban veszélyességi 
övezetet jelölt ki. A létesítményre, mint felső küszöbértékű veszélyes ipari 
üzemre kijelölt veszélyességi zónákat jelen terv figyelembe vette. Az érintett 
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veszélyességi övezetek határain belül a külön jogszabályban nem javasolt 
funkciók elhelyezését nem teszi lehetővé. 

n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 

> A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fo-
gyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 1889-2/2015. ügyiratszámú leve-
lében tájékoztatott arról, hogy a módosítás ellen bányászati szakigazgatási 
szempontból – bányászat, geológia, morfológia és csúszásveszély szakterületi 
szempontokra tekintettel – kifogás nem merült föl. Jelen módosítás tehát az 
ásványvagyon-gazdálkodás érdekeivel nem ellentétes. 

o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, 

> A terület egykori kijelölése a közlekedési és a közmű-infrastruktúra meglévő 
adottságait számításba vette. A módosítás a hatályos tervhez képest – e té-
makörben – érdemi változást nem eredményezett. A beépíthetőség kismérté-
kű növelése az infrastruktúra kihasználást tovább erősítő tényező. 

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását, 

> Az iparterület az országos előírásoknál kismértékben magasabb zöldfelületi elő-
írást tartalmaz. A beültetési kötelezettségű terület rögzítése és háromszintes 
növényállományának előírása tekinthető többletkövetelménynek, amely mind 
esztétikai, mind levegőkondicionáló hatását tekintve kedvező.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezet-
védelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvéde-
lem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében az 
alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: 

a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási te-
rületét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elveze-
tését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az 
adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével, 

> A terület – magassági viszonyai miatt – árvízi kockázatot nem hordoz. A felszíni 
vízelvezetés kiépítése a területre előírt teljes közművesítettség követelmé-
nyével teljesül. 

b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatá-
si területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez ké-
pest nem csökkenhet 

> A terv újonnan beépítésre szánt területet kijelölt – mivel a korábbi terv a gazda-
sági és vasúti területek lehatárolását nem a valós vasútterületi igényeknek fe-
leltette meg, amely most korrekcióra került –, ezért az idézett jogszabályi hely 
vizsgálata megtörtént. A terv a biológiai aktivitásérték szinten tartási kötele-
zettségének eleget tett. 

c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehet-
séges – beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települé-
sek összenövésének elkerülése érdekében, 
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> A tervezési terület települési területen belül helyezkedik el, így e követelmény 
vizsgálata esetünkben nem releváns. 

d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél 
elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál 
gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki, 

> A terv-módosítás belterületen valósul meg, ezért az idézett jogszabályi hely 
vizsgálata nem releváns. 

2.2.3 A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és 
céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési 
környezetvédelmi programok, elvek) 

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzése-
ket félkövér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük. 

96/2009. (XII. 9.) OGY HATÁROZAT A 2009-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ NEMZETI KÖRNYEZETVÉ-

DELMI PROGRAMRÓL 

A megfelelést a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) releváns fejezete (5. Tematikus 
akcióprogramok) alapján vizsgáltuk meg.  

> A javasolt tervmódosítás egy alulhasznosított területen megvalósuló beruházás 
lehetőségét teremti meg. Az NKP a takarékos területfelhasználást, a barname-
zős területek újrahasználatának előtérbe helyezését tűzi ki célul. Jelen módo-
sítás a javasolt környezeti szempontú célokkal, intézkedésekkel összhangot 
mutat. 
A 2014-2019 időszakra készült NKP szakpolitikai stratégiai tervezete ugyan-
csak az alulhasznosított, vagy hasznosítatlan barnamezős területek előnyben 
részesítés támogatja.  

> A gazdálkodó szervezetek számára intézkedésként javasolja az elérhető legjobb 
technikák (BAT) alkalmazását és fejlesztését a tudományos-műszaki fejlődés-
nek megfelelően. 

> A terület egy tervezett ipari fejlesztés számára alkalmas, barnamezős területnek 
számít.  

HEVES MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 

A terv készítésének idején Heves megye nem rendelkezett aktualizált környezetvédelmi 
programmal. A megyei önkormányzat 2005-ben foglalkozott utoljára a Programmal 
(84/2005. (VIII. 26.) közgyűlési határozat: Előterjesztés Heves megye környezetvédelmi prog-
ramja teljesítéséről, javaslat a további feladatokra). A meglévő programot dr. Rakonczai Já-
nos /A környezetvédelmi programok készítésének tapasztalatai című tanulmányában*/ ala-
posan rendszerezett anyagnak minősítette.  
*Forrás: http://geo.science.unideb.hu/taj/dokument/telkonf/dokument/rakonczai_j.pdf 

2.3 A változatok rövid ismertetése, a változatok közötti választás indokai 

Klasszikus értelemben vett tervváltozatok a településrendezési terv esetében nem készültek. 
A tervezési folyamat egyes szakaszai értelmezhetők úgy is, mint tervváltozatok, azonban 
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ezek a tervezési fázisok jellemzően a rendelkezésre álló információk generálta tervmódosítá-
sokból fakadnak. 

A településrendezési terv korábbi módosítása az érintett ingatlanoknak fejlesztési területté 
történő átminősítését célozta meg. A kijelölésnél összegezték egy gazdasági beruházás szá-
mára alkalmas regionális pozíció követelményeit. A kijelölt hely infrastrukturális adottságai 
miatt a követelmények teljesítésére kedvezőnek bizonyult, ezért a 2004-ben módosított te-
lepülésszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat a területet kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területté sorolta át, és gazdasági tevékenység számára szóló építési 
jogot biztosított a számára.  

Egy potenciális beruházó felbukkanása, egy lehetséges tevékenység kialakíthatósága újabb 
módosítási igények megfogalmazásához vezetett. Az Önkormányzat elképzelései szerint az 
átminősítés nyomán megnyílik az út a megvalósíthatóság előtt, és szélesebb beruházói kör 
számára lesz attraktív a terület. A településrendezési eszközök változtatása ebben az eset-
ben előremutató magatartást tükröz, azaz előzetesen készít elő egy terepet a konkrét igé-
nyek teljes körű ismerete nélkül. 

Változatok elemzésére azonban mégis sor került. 

Az átsorolásra kerülő ipari gazdasági területen felmerült, hogy a telephelyek feltárására ki-
szabályozott közterület, vagy magánút szolgáljon-e. A döntés végül a magánúti kijelölésre 
esett. Ennek két oka volt: 

▪ A magánút kialakíthatósága rugalmasabban alkalmazkodik a ma még nem ismert igé-
nyekhez. 

▪ A módosítás időbeli érvényessége kitolódik, azonnali változtatásokat nem vet föl. 
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3 A környezeti állapot feltárása 

A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot feltárása, 
a természeti környezet bemutatása során dr. Bulla Miklós: Környezetállapot-értékelés, Ma-
gyarország környezeti állapota, monitorozás /2008./ című tanulmányának, valamint dr. 
Kollányi László: Táji indikátorok alkalmazási lehetőségei a környezetállapot értékeléséhez 
című anyagának /2004./ szakmai iránymutatásait alkalmaztuk.  

3.1 A települési környezet jellemzői 

3.1.1 Környezet állapotát befolyásoló elemek felmérése 

 LEVEGŐMINŐSÉG 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik a levegő védelmé-
nek általános és specifikus szabályairól. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rende-
letet 1. számú melléklete alapján Lőrinci a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibo-
csátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a 10. 
légszennyezettségi zóna szennyezőanyagonkénti zónacsoportjait és ezek levegőterheltségét 
az alábbi táblázat ismerteti. 

SZENNYEZŐ ANYAG 10. ZÓNACSOPORT 

Kén-dioxid F 
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

Nitrogén-dioxid F 
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

Szén-monoxid F 
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

Szilárd (PM10) E 

A levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb 

között van. 

Benzol F 
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) automatikus és manuális (RIV) mé-
rőállomásokból áll. Az automata mérőállomások közül a legközelebbi Szolnokon található, 
míg manuális állomás legközelebb Gyöngyösön üzemel. Utóbbi regisztrált értékei a zónabe-
sorolást megerősítik. 

A tervezési terület közvetlen környezetében kijelölt levegővédelmi övezetű létesítmény nin-
csen. 

 VÍZMINŐSÉG 

A víztestekre a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT) szóló 1042/2012. (II. 23.) 
Kormányhatározatban szereplő intézkedési tervek vonatkoznak, melyek a Víz Keretirányelv-
ben megfogalmazott célkitűzéseket – mennyiségi és minőségi szintek elérése – teszi lehető-
vé.  

A VGT felülvizsgálata folyamatban van. A VGT2 vitaanyag (2015.) alapján értékeljük a terüle-
tet. 
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FELSZÍNI VÍZ 

A tervezési terület a Zagyva folyó vízgyűjtőjéhez tartozik, amely Zagyvaróna határában a 
Medves-hegyen ered és Szolnoknál torkollik a Tisza folyóba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Tisza részvízgyűjtő, 6-1. térkép 

A Zagyva folyó ökológiai állapota mérsékelt minősítést kapott.  

A tervezési területen megvalósuló létesítmény üzemelése során tehát kiemelt figyelmet kell 
fordítani a csapadékvizek befogadójának vízminőség-védelmére, ezzel a folyó jó állapotának 
elérését segítve elő. 

FELSZÍN ALATTI VÍZ 

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határér-
tékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes ren-
delet rendelkezik a felszín alatti víz védelmének általános és specifikus szabályairól. 

Az adottságok pontos ismerete a Gáma-Geo Földtani Informatikai és Üzletviteli Tanácsadó 
Kft. által 2013-ban készített A Lőrinci Térségi Vízmű (Heréd) részletes hidrogeológiai védő-
idoma című tanulmánya alapján ismert. A területen talajvizet a Zagyva kavicsteraszában talá-
lunk 2-12 m között változó felszín alatti mélységben. A vízműkutak közvetlen környezetében 
a talajvíz mélysége nyugalmi állapotban átlagosan 7 m körüli. A sérülékeny talajvizes vízbázis 
vízminőségi paramétereit tekintve nem mutat hosszútávon fenntartható termelési állapotot. 

A terület alatt országos vízvédelmi terület helyezkedik el. 

 TALAJÁLLAPOT 

A tervezési terület egészének mélyföldtani összetétele:  

geo_ndx: bPa2 

Geo_ID: 248 

geo_ndx2: bPa2 

A tervezési terület egészének földtani összetételét folyóvízi aleurit alkotja. [aleurit = kőzet-
liszt]  

A földtani összetétel a folyó történelmileg változó mederhelyzetére utal. 
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Magyarország mélyföldtani térképe 

Piros kör jelzi a tervezési terület helyét. 

Forrás: http://map.mfgi.hu/mfdt100/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország földtani térképe 

Piros kör jelzi a tervezési terület helyét. 

Forrás: http://loczy.mfgi.hu/fdt100/ 

 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.  3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet rendelkezik a határértékekről. 

A stratégiai zajtérképezésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14.§.(1) a) pont alapján 
kiadott 8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató – a nagy forgalmú közutak és vasútvonalak, 
valamint a fő repülőterek listájáról, továbbá a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készíté-
sére kötelezett szervezetről – tartalmazza azokat a fő közlekedési létesítményeket, melyek 
esetében szükséges stratégiai zajtérképek készítése. „A fő közlekedési létesítmények között 
szerepel többek között minden >6.000.000 jármű/év forgalmat lebonyolító közút.” [Forrás: 
http://www.kti.hu/noise/kozut/ ] 

Az M3-as autópálya Hatvan közigazgatási területére eső 49+900–58+600 útszelvényére a 
stratégiai zajtérkép elkészült. A zajtérkép szerint az érintett szakaszon az autópályától számí-
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tott 500 m-en belül került ábrázolásra az út zajterhelése, így a vizsgált terület a zajtérképen 
ábrázolt területen, illetve a zajterhelési határértéken kívül esik. 

AZ M3 AUTÓPÁLYA HATVANT ÉRINTŐ SZAKASZÁNAK STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPE 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.kti.hu/noise/kozut/terkepek.html  

A tervezési területtől nyugatra haladó 21 sz. főút [Hatvan – Somoskőújfalu elsőrendű főút] 
forgalmi adatai alapján nem vált szükségessé a zajtérkép elkészítése. 

A tervezési területet határoló 24114 j. országos mellékút [Mátravidéki Erőmű tó bekötő út] 
forgalmi adatai alapján nem vált szükségessé a zajtérkép elkészítése. 

A tervezési terület határához a legközelebbi, zajvédelmi szempontból védendő létesítmé-
nyek az alábbiak: 

- Erőműi lakótelep lakóépülete (> 41,5 m, ÉK-i irányban) 
- Újtelep lakóépülete (> 102,3 m, NY-i irányban) 
- Erőműi tó melletti üdülőépület (kb. 203,3 m, K-i irányban) 
- Bajcsy-Zsilinszky úti lakóépület (> 208,7 m, É-i irányban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A legközelebbi lakóépületek az Erőműi lakótelep és Újtelep irányába helyezkednek el. Mind-
két irányba háromszintű zöldsáv került rögzítésre a két eltérő rendeltetés elválasztására. 

Jelen értékelés a hatályos terv és jelen módosítás közötti változásokat vizsgálja. Megállapít-
ható, hogy a hatályos terv által lehetővé tett tevékenység és jelen módosítás által lehetővé 
tett tevékenységek mindegyikénél a telephely elhelyezkedéséből és a lakóterületek közelsé-
géből eredő zajvédelmi előírások betartása elvárás. Érdemi módosítást jelen terv nem ered-
ményez, hiszen a hatályos terv is gazdasági tevékenységek elhelyezését tette lehetővé. 



LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÉSZÜLT  
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

2015. október 27. 

 TERMÉSZETVÉDELEM 

A Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati modulja szerint a tervezési 
területen hazai, illetve nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló terület nem található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm  

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának 2015. szeptember 8. adatszolgáltatása (Ügyiratszám: 
I-807/3/2015.) fenti megállapítást megerősíti: „A tervezési terület nem tartozik az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/A.§ alapján lehatárolt tájképvédel-
mi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe, nem Natura 2000 terület, nem része 
az országos ökológiai hálózatnak.” 
A nemzetközi és az országos védelmi szint hiánya mellett az Erőműi lakótelep üde foltot je-
lent mind növényállományát, mind jelentős lomkorona szintjét tekintve. A hatályos terv – a 
BNPI adatszolgáltatására hivatkozva – „tervezett helyi jelentőségű természetvédelmi terü-
let”-nek tekintette a lakótelepet. A helyi jelentőségű védett természeti területek országos 
nyilvántartását a természet védelméért felelős tárca vezeti. A Védett Természeti területek 
Törzskönyvében Lőrinci Erőműi lakótelepe nem szerepel, azaz a védetté nyilvánítás nem tör-
tént meg. 

ÖKOSZISZTÉMA (FAUNA, FLÓRA) 

A tervezési területen az 1940-es években Erőmű beruházás helyszíneként történő kijelölése 
óta a korábbi szántóföldi növénykultúra és állatvilág eltűnt. A terület kettős használatot tük-
rözött; az egyik felén sportpályát alakítottak ki, a másikon a Mátravidéki Erőmű iparvágánya-
it és távvezetékeit vezették keresztül. A sportpályát és a határoló utat fasorral ültették kör-
be. Sem a sportpálya, sem a vasúti használat nem kedvezett talajon élő állatvilág megtelepe-
déséhez. A fasor nem volt kellő szélességű, a környezet ipari szennyezéssel volt terhelt, a 
sportpálya tömegvonzást gyakorolt. Az villamosenergia-termelés 1984-es megszűnése óta a 
területen spontán növényzet fejlődött ki, amely a sportpálya és a villamos távvezeték sávjá-
tól van távol tartva. Az elvadult területen a növányállomány mellett állatvilág is kifejlődött. 
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A módosítás során a lakókörnyezet felé eső területhatárok mentén 10 méter széles három-
szintű növényállomány beültetése van előírva. A talajtani adottságokhoz választott növény-
egyedek, a sávszerű kiterjedés a mainál kedvezőbb helyet biztosít a kisállatok számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 
http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/41894?r=1&c=2190650.840586:6060506.020741:12 

 TÁJVÉDELEM 

A tervezési terület korábbi 1940-es évekbeli besorolásával a tájvédelem feladata új jelleget 
öltött. Annak előtte a természeti értékeknek a megőrzésén volt a hangsúly, amely az átsoro-
lást követően az esztétikai adottságok megteremtésére, a táji megjelenés kedvezőbbé téte-
lére helyeződött át. Az épített mesterséges tájelemek és a természeti környezet összhangjá-
nak a megteremtésére. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Katonai II. Katonai I. Katonai 

A Mátravidéki Erőmű kijelölése egy egész létesítménycso-
port megjelenését eredményezte. A technológiához közvet-
lenül szükséges elemek (pl. hűtőtó) mellett a dolgozók lakó-
területének, sportterületének és vasútállomásának kiépíté-
sét is tervbe vette. A teljes megvalósulást figyelembe véve 
tervezett, integrált szemléletet testesített meg. 

 

 

http://www.fentrol.hu/hu/ 
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Az Erőmű által felhasznált tüzelőanyagban, munkaerő-igényben bekövetkező változások je-
len tervezési terület alulhasznosítását eredményezték. Már nem volt szükség annyi iparvá-
gányra, helyben használt sportterületre.  

A terület gazdasági besorolása 2004-ben történt meg. A mára jelentkező beruházói igény a 
terület átsorolását – ha hosszabb távon is – de alátámasztotta. 

 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A tervezési terület jelenlegi valós használata kizárólag zöldhulladékok gyűjtését és hasznosí-
tásának megoldását igényelné.  

A hatályos tervben rejlő gazdasági hasznosítás a kommunális, ipari (esetleg veszélyes) hulla-
dékok megjelenésével jár együtt, amelyek szakszerű gyűjtésére, tárolására, hasznosítására, 
illetve elszállítására a jogszabályi előírások alapján kerül sor. Ezen jelen átsorolás nem változ-
tat. 

 KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

ÁR- ÉS BELVÍZVESZÉLY 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján Lőrinci Város jellemző mi-
nősítése „B”, azaz „közepesen veszélyeztetett” település. A rendelet 1. § (2) bekezdésének a) 
pontja szerint: 

„[A település] közepesen veszélyeztetett ,,B'' kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mente-
sített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd;” 

A besorolásnál ugyanakkor figyelmet érdemel, hogy a tervezési terület a MÁSZ érték fölött 
helyezkedik el. 

EMBERI TEVÉKENYSÉG 

A terület jelenlegi használata emberi tevékenységgel összefüggő környezetbiztonsági vizsgá-
latot nem igényel. Környezetében található ugyanakkor a Mátravidéki Erőmű. A 170 MW 
névleges teljesítményű gázturbinás erőmű veszélyességi övezetekkel rendelkezik, amelyek 
jelen tervezési területet érintik. Ennek folytán a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (Z. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 2.2. pont-
jának táblázatában szereplő ajánlásokat – melyeket a hatóság engedélyezési és felügyeleti 
tevékenysége során követelménynek tekint – figyelembe kell venni. Az ajánlások a védőzó-
nában engedélyezhető fejlesztéseket tartalmazza. 

3.1.2 Tájindikátorok 

 DOMBORZAT 

A tervezési terület környezetével együtt a Zagyva folyó irányába lejt. Területe közel síknak 
tekinthető. 

 TERÜLETHASZNÁLAT 

A tervezési terület jelenleg használaton-kívüliséget tükröz.  
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 TÁJMINTÁZAT 

A tervezési terület települési terület, egyben a belterület része. A tájmintázat vizsgálata ese-
tében nem releváns. 

 BIOLÓGIAI MUTATÓ 

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. 
melléklete szerint, a tervezési terület hatályos településszerkezeti besorolásának [kereske-
delmi, szolgáltató gazdasági terület, valamint kis részben vasútterület] 0,4, illetve 0,6 
pont/ha az aktivitásérték mutatója. Ezzel az értékkel a 0,1-től 9-ig terjedő skála alsó részén 
foglal helyet.  

Lőrinci Város tervezési területe – jelenlegi arculati megjelenése ellenére – gazdasági létesít-
ménynek helyet adó területként nevesíthető.  

3.2 A település környezeti állapotának ismertetése 

A település környezeti állapotát befolyásoló elemek áttekintése alapján megállapítható, hogy 
a tervezési terület kedvező környezeti állapotot tükröz. A látszat és a valóság megkülönböz-
tetése esetünkben fontos, hiszen a terület jelenlegi megjelenése és hatályos besorolása eltér 
egymástól. Tekintettel arra, hogy terület-felhasználási, építési övezeti besorolása építési jo-
gokat hordoz, erre kell a vizsgálatot alapozni, hiszen a hatások vizsgálatánál is az igénybe 
vehető jogokat feltételezzük.  

3.3 A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség) 

Lőrinci Város módosítással érintett területe beépítésre szánt gazdasági területként kijelölt 
fejlesztési terület, ám jelenleg alulhasznosított, elhanyagolt. Az eltartó képesség annak vizs-
gálatát kell, hogy takarja, hogy az itt létesülő gazdasági tevékenység a lakosság pénzügyi le-
hetőségeit növeli a munkahelyek megjelenése, valamint az adóbevételek növekedése révén. 
A módosítás az eltartó képességet növeli, hiszen egy piacképes tevékenység megtelepedését 
segíti elő. 

A terhelhetőség vizsgálatának több értelmezése lehetséges. Az egyik a tevékenység regioná-
lis pozíciója, amely megmutatja, hogy erre a funkcióra, ezen a helyen van-e piacképes keres-
let, illetve adottak-e azok a körülmények, amelyek a távolabbi piacokra való termékeljutást 
elősegítik. Ezekre a kérdésekre egyértelmű igen a válasz, hiszen a 21 sz. főúton, valamint az 
M3-as autópályán, mint a kelet-nyugati növekedési tengelyen, elérhetőek a piacok. A követ-
kező kérdés, hogy van-e egyáltalán kereslet az adott termékre, illetve nincs-e dömping a ha-
sonló profilú telephelyekből. A beruházó helyválasztása során ezeket a kérdések alaposan 
körbe járja, magát a terméket egy piacképességét már bizonyító működő profil teszi ki, így 
egyértelmű igen a válasz erre a kérdésre is. A harmadik olvasat magának a környezetnek a 
terhelhetősége. A klímaváltozás hatásainak elemzése megmutatta, hogy a terhelésekkel 
szembeni tűrőképesség fokozatosan csökken, a hagyományos energiakészletek végesek. Az 
optimális megoldás a terhelések csökkentése, a természetközeli állapotok visszaállítása len-
ne. E ma még utópisztikusnak tűnő lépés talán nincs is olyan messze…, de térjünk vissza a 
mához. A legjobb technológiára törekszünk, a legkisebb terhelést próbáljuk kibocsátani, a 
telepítéssel a legkevesebb ember lakókörnyezetére szeretnénk negatív hatással lenni. Jelen 
terület településrendezési eszközökkel ez utóbbira helyezte a hangsúlyt, amikor a lakott te-
lepülésrészektől a területet zöldsávval elválasztotta. A létesítmény terveinek elkészítésénél 
az első két szempont is figyelembe lesz véve.  
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3.4 A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek vár-
ható alakulása, ha a terv nem valósulna meg 

A tervezési területen jelenleg az alulhasznosítás tájhasználati konfliktusa azonosítható. Egy 
terület települési környezeten belüli elvadulása kettős veszélyt is hordoz. Attraktívvá teszi a 
területet az alacsony presztízsű rétegek számára, valamint egészségügyi kockázatokat is mu-
tathat elszaporodó allergén növényállománya miatt. 

A gazdasági területhasználat megjelenése egy már kijelölt és használt, ám azóta alulhasznosí-
tott terület városi vérkeringésbe való visszaillesztését jelenti. A barnamezős beruházások az 
alábbi szempontok miatt kedvezőnek tekinthetők.  

 zöldmezős fejlesztések kiváltása; 
 területek szerkezeti helyzetüknek megfeleltetett hasznosítása; 
 meglévő infrastruktúra kihasználása; 
 felesleges fejlesztések elkerülése. 

A tervezési terület gazdasági tevékenységből származó környezetterhelésének megítélésénél 
tekintetbe kell venni, hogy az érintett területen egyéb, nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenység folytatható. Az előírt zaj-, rezgés-, levegő-, talajterhelési határértékek betartá-
sával, az elérendő legjobb technológiára törekvéssel, a beültetési kötelezettség megvalósítá-
sával a környezet és a telephely együttélése biztosítható. 
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4 A várható környezeti hatások előrejelzése 

A fejezet első pontjában a tervmódosítás környezeti hatásait vizsgáljuk a környezeti elemek-
re, a környezeti elemek rendszereire, a Natura 2000 területek állapotára, az érintett embe-
rek egészségügyi, társadalmi, valamint gazdasági helyzetére, valamint a kulturális örökségre. 
A fejezet második pontjában a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépését tekintjük 
át. 

Jelen környezeti értékelés a településrendezési eszközök módosításához készül. Az elhelye-
zésre szánt létesítmény nem ismert, környezeti hatástanulmány nem foglalkozik a telepítés 
hatásaival. A településrendezési eszközök alátámasztó munkarésze egy potenciális beruházó 
bemutatását tartalmazza. Ez azonban csak egy példája az ipari gazdasági területen telepíthe-
tő létesítményeknek, ezért ennek konkrét elemzésétől eltekinthetünk. Számunkra azt kell 
vizsgálni, hogy a településrendezési terv módosítása milyen létesítmények elhelyezésére 
teremt lehetőséget.  

 

4.1 Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások 

A jól azonosítható környezeti igénybevételt az alábbiakra való tekintettel kell vizsgálni: 

 a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez 
utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre), 

 a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, tele-
pülésre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 

 a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő 
élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartá-
sának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá 

 az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint 
társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, épített környeze-
tében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő 
változásokra, 

A környezeti igénybevétellel járó módosításokról a következő általános megállapítások tehe-
tők: 

 A településrendezési eszközök módosításai nem jelentenek közvetlen környezeti 
igénybevételt, ugyanakkor új jogot keletkeztetnek környezeti igénybevételre. 

 A környezeti értékelés során azt tudjuk vizsgálni, hogy a tervben szereplő szabályozá-
sok mire adnak lehetőséget, mit korlátoznak. 

A jól azonosítható környezeti igénybevételeket, terheléseket a terv egyes módosítási pontja-
in keresztül vizsgáljuk meg. A terv legfőbb módosítási területeit a 2.1. fejezetben (A terv, 
illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése) lehet áttekinteni.  
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Hatótényezők ismertetése 

 
Módosítás 

megnevezése 
Hatótényező Várható hatások 

Hatás jel-
lege 

+/-/Ø 

V1. Gksz > Gip 
Ipari telephely 
létesíthetősége 

Településképi szempontból tervi 
szinten kismértékű változás kö-
vetkezik be. A már kijelölt szi-
getszerű gazdasági terület jelle-
ge változik csak meg.  
Az új besorolás magasabb be-
építhetőséget és magasabb 
zöldfelületi előírást takar. Inten-
zívebb hasznosítása révén kör-
nyezeti hatása kismértékben 
romlik, míg növekvő zöldfelüle-
te, lakóterületek menti zöldfelü-
leti előírása révén kedvezőbb 
környezeti hatása lesz. 
Ugyanakkor lehetővé válik te-
lephely-engedélyhez kötött ipari 
tevékenységek megjelenése, 
azaz a környezeti szempontból 
kismértékben kedvezőtlenebb-
nek tekinthető a módosítás. 

Ø 
-/+ 

- 

V2. KÖk > Gip 

Iparvágányok 
területének csök-

kenése 
Ipari telephely 
létesíthetősége 

Településképi szempontból ki-
sebb változás következik be. 
Igaz ugyan, hogy az érintett rész 
ipari területté válik, ám a telek 
alakja miatt beépíthetősége 
nem lesz, sőt a beültetési köte-
lezettség előírása révén kedve-
zőbb helyzetbe kerül.  
Az új besorolás nagyobb beépít-
hetőséget és magasabb zöldfe-
lületi előírást takar. Intenzívebb 
hasznosítása révén környezeti 
hatása kismértékben romlik, míg 
növekvő zöldfelülete, lakóterü-
letek menti zöldfelületi előírása 
révén kedvezőbb környezeti 
hatása lesz. 
Lehetővé válik telephely-
engedélyezéshez kötött ipari 
tevékenységek megjelenése, 
ami az intenzív iparvágány hasz-
nálathoz képest kedvezőbb kör-
nyezeti feltételeket takar. 

+ 
-/+ 
+ 
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Jelrendszer magyarázata: + Pozitív hatás; 

 - Negatív hatás; 

 Ø Semleges hatás (a pozitív és a negatív hatások összességé-
ben kiegyenlítik egymást   

A további elemzésnél kizárólag a Gksz > Gip besorolás módosulását vizsgáljuk, melynek az 
alábbi okai vannak: 

• A KÖK > Gip átsorolással érintett területrész soha nem volt vasútterületként 
használva. 

• Az érintett területrész a korábbi iparvágányi és gazdasági használat között rosszul 
meghúzott határ miatt alakult ki. 

• A telekalakítás a használatbeli elkülönítést figyelembe véve született, egy későbbi 
tulajdonváltás szándékával.  

 

Jól azonosítható környezeti igénybevétel hatásai 

 

Környezeti elemekre 
Környezeti elemek rend-
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Gksz > Gip 

Ø - Ø Ø Ø Ø -/+ -/+ Ø Ø NÉ +/- 

A hatások vizsgálatánál a valós változtatásra kell a hangsúlyt he-
lyezni, nem az egykori kijelölés elemzésére. A kereskedelmi, szol-
gáltató gazdasági terület ipari gazdasági terülté való átminősíté-
se: 

 A létesítmény elhelyezése barnamezős beruházásnak minő-
sül. A biológiailag aktív felületek a változtatás nyomán meg-
nőnek, hiszen a zöldfelületi arány emelkedik. A környezeti 
elemekre, azok rendszerére – így például a terület mikro-
klímájára – hatással lesz a beruházás. Ennek mértéke azon-
ban a Gksz-területen elhelyezhető hasonló létesítmény és a 
tervezett Gip-területen elhelyezhető létesítmény hatásának 
különbségeként értelmezhető.  

 A tervezett módosítás termőföldet nem érint. 

 A terület sportterületi használatát a korábbi tervmódosítás 
szűntette meg. Kijelenthető ez attól függetlenül, hogy a ko-
rábbi besorolás megvalósítása nem kezdődött meg, azaz a 
hatások teljes skálája jelen megvalósítás nyomán manifesz-
tálódik. 
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 A tervezési terület közúttal és vasútterülettel van körülvéve, 
ezért önálló szigetként fog megjelenni települési környeze-
tében. Közvetlen szomszédja nincsen. A területnek lehető-
sége lesz egységes arculati megjelenés kialakítására. A tele-
pülésrendezési eszköz a beruházás megvalósításának eszté-
tikai minőségéért nem tud garanciát vállalni, azt az építé-
szeti tervek, továbbá a kivitelezés mikéntje fogja meghatá-
rozni.  

 A szabályozási terven szereplő tervezett építménymagasság 
10 m, amely technológiai indok esetén túlléphető. A telepü-
lési környezeten belüli szigetszerű helyzete egyedi megjele-
nés lehetőségét hordozza. Nyugat felé közút, vasútterület 
és hátsókert elválasztásával jelentkeznek családi házak szi-
luettjei. Dél felé, a közúton túl, 1-2 szintes épület mögött 
sejlik föl az Erőmű impozáns épülete. Kelet felé beépítés 
nem látszik. Északkeletről sűrű ligetes környezetben bukkan 
elő az Erőműi lakótelep egy-két épülete. Szabad keze van 
tehát az itt beruházni szándékozónak. Ezt egy markáns, mi-
nőségi ipari környezet kialakításával kell honorálnia. 

 Natura 2000 területet nem érint. A tervezési területhez leg-
közelebb eső Natura 2000 területek környezeti állapotára – 
tekintettel azok jelentős távolságára (~5,5 km) – nem lesz 
hatással. 

 Az érintett emberekre gyakorolt hatásnál több csoportot 
kell megkülönböztetni: a) A területen tulajdonnal rendelke-
zőkre gazdasági szempontból kedvező hatással lesz, hiszen 
az eddigi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területük te-
lephelyek létesítésére alkalmas, ipari gazdasági területté vá-
lik. Ugyancsak kedvező hatása lesz a megvalósuló ipari te-
lephely azok számára, akik a létesítményben találnak mun-
kára. Kedvező gazdasági hatása jelentkezik még a lakosság 
egészére az iparűzési adóbevétel növekedése okán. b) A 
tervezett beruházás környezetében lévő lakott területek 
számára az építkezés és az üzemelés (termelés, szállítás) so-
rán az eddigi használaton kívüliséghez képest megnöveke-
dett terhelés jelentkezik. A hatályos besoroláshoz képest 
azonban mindössze a beépítettség kismértékű növekedése 
által generált többletterheléssel kell számolni. Eddig 40%-os 
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beépítettséggel, 7,5 m magas épületek építésére volt lehe-
tőség. A módosítás 50% beépíthetőséget és 10,0 m magas 
épületeket eredményezhet. Megjegyezzük: Az 50% kihasz-
nálhatósága a terület korlátozásokkal szabdalt területe mi-
att kérdéses. A magasságnövekedés csak nem ipari haszná-
lat esetén takar szintterületi növekedést. Csarnokszerkezet-
nél csupán a belmagasság nő meg. 

Jelrendszer magyarázata: 

 + Gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez 

 ++ Erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez 

 Ø Bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat 

 - Gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre 

 NÉ Nem érinti 

 

Jól azonosítható talajvédelmi hatásai 

A mellékelt térkép a terület mentén talál-
ható termőföldek elhelyezkedését mutatja. 

A gazdasági területek (Gksz, illetve Gip) 
helyzete – eltekintve az északi korrekciós 
területen túl – nem változott. Ugyanazt a 
környezetét nem zavaró hatású gazdasági 
tevékenységet teszi mindkettő lehetővé.  

Tekintettel arra, hogy mindhárom irányú 
termőterület a lakóterületi, illetve üdülőte-
rületi szomszédságtól távolabb helyezkedik 
el, ezért a lakóterületekre előírt határérté-
kek a termőterületek védelmét is szolgál-
ják. 

Forrás: Google Earth 

 

Fentiekre, továbbá a tervezési terület belterületi létére, valamint kivett művelési ágára tekin-
tettel az átsorolás talajvédelmi hatásainak elemezése nem releváns. 
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4.2 A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése 

Szempont 
Várható-e  

hatás? 

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők fel-
erősödése 

Várható 

A gazdasági használat valós megjelenése funkcionális települési konfliktust (lakóterület 
↔ iparterület) eredményezhet. Mindemellett a gazdasági használat nem jelen módosí-
táshoz kötődik, arra a korábbi besorolás már építési jogokat teremtett. A besorolást 
ugyanakkor alátámasztja a veszélyességi övezetek léte, a villamos távvezeték elhelyez-
kedése, a vasúti használat jelentette korlátozás.  

(Megjegyzés: A lakóterületek kialakulása az Erőmű megteremtéséhez kapcsolható. A 
lakóterületek az Erőmű helyzetének ismeretében kerültek jelenlegi helyükre. Az egykori 
lignittüzelésű Erőmű környezeti terhelése egy mai egyéb besorolású ipari telephely ter-
heléséhez nem mérhető.) 

Új környezeti konfliktus megjelenése az ipari telephely elhelyezhetőségéből adódhat. Új 
tevékenységek letelepítésére ad lehetőséget a besorolás, melyek környezeti hatása a 
kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető létesítményektől eltérő, azt meghaladó 
mértékű lehet. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a bármely tevékenység letelepedése 
határérték feletti környezeti terhelést nem okozhat. 

Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetősé-
geinek, feltételeinek gyengítése, vagy korlátozása 

Nem várható 

A terv nem korlátozza a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehető-
ségeit, azonban ipartelepi használata révén nem is járul hozzá. 

A Gip övezet maximális beépítési lehetősége a beépítésre szánt területek horizontális 
terjeszkedését kívánja megelőzni, a zöldfelületek aránya a munkahelyi környezet kedve-
zőbbé tételét segíti elő, területileg rögzített zöldfelületei a lakóterületektől való szepará-
lódást oldja meg. Figyelembe kell venni, hogy az eddigi besorolásnál magasabb arányú 
beépítésre ad lehetőséget, így intenzívebb területhasznosítást biztosít. Ugyanakkor fel-
vetődik, hogy a megadott 50%-os beépíthetőség szabadonálló beépítési mód mellett 
kihasználható-e egyáltalán, vagy csak látszatjogot takar. 

Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyo-
mányok gyengítése, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmaz-
kodtak 

Nem várható 

A katonai felmérések idején a mezőgazdasági használat jellemezte a település ezen ré-
szét. Az ettől eltérő használat irányába a vasútvonal kiépítése tette meg az első lépést. 
Az 1940-es évek döntése, az egykori tájhasználatot kizárva, az iparfejlesztés felé mozdult 
el. A helyi identitás részévé vált az Erőmű és az ezt körülvevő városrész.  

A terület gazdasági hagyományait jelen átsorolás megtartja, a terület hasznosíthatósága 
felé nyit. 
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Szempont Várható-e ha-
tás? 

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása Pozitív hatás 
várható 

A megújuló természeti erőforrások közül jelen módosításnál a vízrendszer, a légkör, a 
napfény, a szél és a geotermikus energia érintettsége mutatható ki. A vízrendszer meg-
újulását jelen módosítás a teljes közművesítettség előírásával, ezzel a vízszennyezés 
megakadályozásával biztosítja. A légkör megújulását a levegővédelmi határértékek be-
tartásával, a legjobb technológia alkalmazásával segíti elő. A napfény megújulására nincs 
befolyása. A szél hatásának erősítése, vagy gyengítése jelen területen, annak szigetszerű 
helyzete miatt, nem releváns. A geotermikus energia megújulására nincs hatással. 

A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára, 
vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való 
hasznosítása 

Várható 

A tervmódosítás hatására ipari telephely kialakítása válik lehetővé. A tevékenység során 
nem helyi természeti erőforrások használata várható; alapanyagok beszállításával szá-
molni kell. 

A területen megtalálható természeti erőforrások más területen való felhasználásával 
ugyanakkor nem kell számolni.  

A közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közös-
ség társadalmi, gazdasági helyzetében, különösen életminőségé-
ben, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben várha-
tóan fellépő változások 

Vegyes hatások 
várhatók 

Az ipari telephely kialakítása a település és környezete számára gazdaságilag kedvező 
helyzetet teremt. A jelentős beruházások megtelepedése nemcsak magának a létesít-
ménynek az előnyeit kínálja, hanem a rátelepülő további vállalkozások megjelenését is 
előre vetíti. Nagyvállalkozás megjelenése kockázatokat is hordoz, hiszen a világgazdasági 
helyzet változására leginkább érzékeny formáról van szó. 

A környező lakóterületek életminőségére a módosítás kismértékű hatást gyakorol. Az 
egykori Erőműhöz viszonyítva kedvezőbb, a sport funkcióhoz képest kedvezőtlenebb, a 
Gksz-besoroláshoz képest kismértékben kedvezőtlenebb hatások várhatók. A telephely 
építése, működése során terhelések megjelenése várható. Ennek azonban csak a beépí-
tettség növeléséhez kapcsolódó, illetve az esetleges új tevékenységek lehetővé tételéből 
eredő hatásai jellemezhetik jelen módosítást. 

Az épített környezet tekintetében a konkrét tervek ismerete alapján dönthető el a valós 
hatás. A környezet értékes szocreál épületeihez alkalmazkodó, a XXI. század elemeivel 
építkező, egyedi telephely kialakításával a terület művi állománya kedvező irányt vesz.  

A területhasználat tekintetében a változást a telephely engedélyezésének lehetősége 
jelenti, amelyik a pályázatok útján elérhető beruházás-támogató pénzek igénybevételét 
segíti elő. Mindez kedvező hatásként értékelhető. 
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A közvetett módon hatást kiváltó tényezők közül a nem helyi természeti erőforrások haszná-
latának megjelenése, amelyiknél a legjelentősebb negatív hatással kell számolni. A hatás 
azonban szinte valamennyi vállalkozás velejárója, hiszen a legritkább esetben található meg 
helyben valamennyi a termeléshez szükséges nyersanyag. 
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5 A terv környezeti szempontú értékelése 

A területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodás az egyik kiemelkedő rendezési elv 
a településrendezési eszközök tekintetében. A zöldmezős beruházások környezeti szem-
pontból igen kedvezőtlenek, minden olyan esetben, ahol az lehetséges, a barnamezős beru-
házásokat kell előnyben részesíteni. Jelen terv barnamezős beruházásnak minősül, hiszen 
alulhasznosított terület használatát segíti elő. 

A tervmódosítás környezeti szempontú vizsgálatánál a gazdasági területek közötti váltást kell 
elemezni. Nem a tervmódosítás jelölt ki új gazdasági területet, azt a korábbi módosítás már 
megtette. A használat módosítása, a terület funkciója tényként kezelendő. A most lehetővé 
váló ipari telephely elhelyezésére a 21 sz. főút, és az ezen keresztül elérhető M3-as autópá-
lya közelsége miatt a terület kedvező. A Mátravidéki Erőmű veszélyességi övezetein belül, a 
villamos távvezeték közelében más funkció elhelyezése nem is javasolt. Környezeti szem-
pontból további előnyt jelent a lakóterületektől meglévő, vonalas infrastruktúra elemekkel 
való elválasztás. 

A szabályozási terven beültetési kötelezettségű területek kerültek kijelölésre a várható kör-
nyezeti terhelések (zaj, légszennyezés, vizuális szennyezés) csökkentésére: 

 a Mátravidéki Erőmű tó bekötő út, valamint 
 az iparvágánynak helyet adó vasútterület mentén. Utóbbi esetében a távvezeték vé-

dőzónáját figyelembe vevő előírások születtek. 

A szabályozási terven a korlátozásokat jelentő tényezők feltűntetésre kerültek, megkönnyít-
ve a területre vonatkozó korlátozások megismerését, elősegítve az ügyintézést: 

 veszélyességi övezetek, 
 távvezeték, alállomás, erőmű vésőterülete, 
 vasúti védősáv, 
 országos vízvédelmi terület határa 
 lerakó védőtávolsága. 

A tervezési területen belül az őshonos fa- és cserjefajok telepítésére, valamint az invazív- és 
allergén fajok kerülésére tett előírás környezeti szempontból kedvező. 

A terv a település átminősítés előtti biológiai aktivitás értékét nem csökkentette.  
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6 A káros hatások elkerülésére tett javaslatok 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközökkel együtt, iterálva készült. Az értékelés 
során felmerült, a terv következtében várható környezetet érő káros hatások mérséklésére, 
elkerülésére tett javaslatok a tervbe beépültek. Ezek ismertetése részben az előző pontban 
(5. A terv környezeti szempontú értékelése) megtörtént. Jelen fejezetben csak azon javasla-
tok ismertetésére kerül sor, melyek a településrendezési tervbe még nem épültek be: 

 A gazdasági területfejlesztés ütemezése. 
 A településrendezési eszközök által lehetővé tett fejlesztések megvalósításnál az el-

érhető legjobb technika alkalmazására (BAT). 
 A beültetési kötelezettségek szigorú ellenőrzése. 

7 Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára 

Az OTÉK előírásai szerint, a gazdasági területeken belüli sajátos építési használat alapján el-
különített terület-felhasználásokon (Gksz, Gip) belül elhelyezhető rendeltetéseket összhang-
ba kellene hozni a telephelyek létesítésével, elhelyezésével foglalkozó jogszabályokkal, ezál-
tal az építési jogok és a megvalósítható létesítmények azonos elveken nyugodnának. 

Az érintettek tájékoztatása törvényi kötelezettség. A településrendezési eszközök módosítá-
sával érintett ingatlanok közül 3 db önkormányzati tulajdonban van, 1 db-ot a MÁV, illetve 1 
db-ot MVM birtokol. Az ingatlanokon (Gksz > Gip) anyagi szempontból értéknövelő övezeti 
módosítás következik be.  

A szomszédság értesítése ugyancsak fontos. A lakóterületek számára tudatosítani kell, hogy 
építési jogok között kis léptékű váltásról van esetünkben szó. Az érintett ingatlantulajdono-
sokkal a partneri kapcsolat kiépítése és ápolása mégis fontos, hiszen most fognak a valós 
fejlesztés hatásaival szembesülni. 

A különböző szintű környezetvédelmi programok környezettudatos, környezeti szempontból 
kedvező eseményekkel foglalkoznak, barnamezős beruházásokat preferálnak. A beruházási 
szándék összhangban áll ezekkel az elvárásokkal. Ugyanakkor a megyei szándékok ismerete 
hiányzik. A Heves Megyei Környezetvédelmi Program kidolgozása javasolt. 

A megvalósítás során az elérhető legjobb technikai lehetőségek alkalmazása a környezeti 
hatások minimalizálása érdekében. Az elérhető legjobb technikák - beleértve a technológiát, 
tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást –, amelyek elfogadható műszaki és 
gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környe-
zet egészének magas szintű védelme szempontjából. 

8 Monitorozási javaslatok 

A vizsgált terv környezeti hatásainak monitorozása érdekében indikátorok kerültek meghatá-
rozásra. A javasolt indikátorok egy része a terv konkrét módosításaira fókuszálnak, míg egy 
másik része a terv általános céljainak az elérését vizsgálja. A monitorozása során olyan indi-
kátorok kerültek meghatározásra, melyek közvetett módon adnak képet arról, hogy a terv 
megvalósulása, vagy meg nem valósulása milyen mértékben, milyen irányban fejtette ki ha-
tását. Az indikátorok közé beépítésre kerültek az Eurostat által összeszedett, tervezési szin-
ten (települési) értelmezett környezeti indikátorok és az URGE által kidolgozott interdiszcip-
lináris kritériumrendszerbe tartozó indikátorok is. 
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 Gazdasági terület fejlesztések megvalósulása  
Monitorozás tárgya (1): regisztrált vállalkozások száma  
Monitorozás tárgya (2): nyilvántartott álláskeresők száma 

 Gazdasági területek környezeti hatásai  
Monitorozás tárgya (1): levegőminőség alakulása. A levegőben található különböző 
szennyezőanyagok – SO2, CO, NO2, O3, por – mennyiségének vizsgálata a gazdasági 
területeken, a gazdasági, és az energiatermeléssel kapcsolatos logisztikai útvonalak 
mentén, továbbá a lakóterületeken.  

 Zajszennyezés által érintett emberek száma  
[UP-5: People endangered by noise emissions]  
Monitorozás tárgya: a zajszennyezés által érintett emberek számának megállapítása a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembe vételével 

 Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása   
Monitorozás tárgya (1): a megvalósuló gazdasági fejlesztések és a telepített növény-
zet aránya  
Monitorozás tárgya (2): a telepített növények között az őshonos, termőhelyi adottsá-
goknak megfelelő növényfajok és az allergén, adventív fajok aránya. 

 Aktivitás érték valós alakulása  
Monitorozás tárgya: biológiai aktivitásérték számítás a beépített területen a kialakult 
állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti (valós) művelési ágak figye-
lembe vételével. A számítás frissítése a megvalósuló beruházásokkor. 
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9 Közérthető összefoglaló 

Jelen értékelés Lőrinci Város településrendezési eszközeinek módosításával foglalkozott. A 
környezeti értékelés a terv készítésével párhuzamosan, folyamatos visszacsatolásokkal ké-
szült. Az értékelés tanulságai beépültek a készülő tervbe, így több tervi elem már a beépült 
környezeti javaslatokkal együtt került értékelésre. 

A környezeti értékelés: 

 vizsgálta a terv összefüggését más releváns tervekkel, jogszabályokkal, és értékelte a 
terv azoknak történő megfelelését; 

 foglalkozott a terület terhelhetőségével, és a terv következtében beálló módosulásá-
val; 

 megvizsgálta, hogy a tervezési területen találhatók-e településrendezési szintű kör-
nyezeti, tájhasználati konfliktusok, és, hogy a javasolt terv milyen új konfliktusokat 
generál; 

 előre meghatározott szempontok alapján ismertette a várható környezeti hatásokat; 
 a várható következmények ismeretében vizsgálta a terv környezetre káros hatásainak 

elkerülésére, csökkentésére vonatkozó tervi elemeket; 
 a terv megvalósulásának monitorozására szolgáló indikátorokat határozott meg. 

A környezeti értékelés alapját olyan településrendezési eszköz adta, mely a hatályos keres-
kedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett egyéb ipari gazdasági terület megteremtését 
hivatott településrendezési eszközökkel előkészíteni. A tervezési területre az alulhasznosí-
tottság jellemző. A beruházás tehát barnamezős fejlesztésnek minősül. 

A tervezési terület beruházási célterületként való nevesítése érthető, hiszen: 
 Kedvező közlekedési kapcsolatai vannak mind közúti, mind vasúti tekintetben. 
 A környező lakóterületektől közúti- és vasúti terület választják el.  
 Közműellátása kiépült.  
 Színvonalas épített környezeti elemek (erőmű főépülete, vasútállomás épülete, erő-

műi lakótelep lakóépületei) veszik körül. 
 A terület termőföldet nem érint, kivont belterületi ingatlanok alkotják.  
 Védett természeti területet, elemet, ökológiai hálózatot, erdőterületet nem érint. 

Környezeti, tájhasználati szempontból kedvező tervi elemek: 

 beültetési kötelezettségek (területi és kialakítási) előírása; 
 növekvő zöldfelületi arány érvényesítése. 

A tervmódosítás alapját jelentő gazdasági területfejlesztés megvalósítása esetén elengedhe-
tetlen az elérhető legjobb technika alkalmazására (BAT), továbbá a megvalósításból szárma-
zó környezeti hatások minimalizálására való törekvés. 

 

A tervmódosításból származó környezeti hatások a fejlesztések megvalósítását környezeti 
szempontból támogathatóvá teszik. 
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