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1 Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) 
1.1 Előzmények, különösen a tematika tartalma 
Lőrinci  Város  Önkormányzata  településrendezési  eszközeinek  Városközpont  területére  és  további 
részterületekre (volt Cukorgyár és volt Laktanya) szóló módosítását határozta el, amelynek elkészíté‐
sével a VT Városépítési Kft.‐t [korábban: VÁTI Városépítési Kft.] bízta meg. 
A tervezési terület Lőrinci Város részterületeit foglalja magában.  
A  terv  Lőrinci  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  238/2015. (I. 26.)  és  24/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata alapján részben a Zöld Városközpont megvalósíthatóságát, részben tulaj‐
donosi igények önkormányzattal egyeztetett teljesítését, valamint a jogi környezet elvárásait hivatott 
településrendezési eszközökkel előkészíteni. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alap‐
ján, a  település egy  részére készülő  településrendezési eszközök  (településszerkezeti  terv, valamint 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) esetén, várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti 
meghatározása  alapján  dönthető  el  a  környezeti  vizsgálat  szükségessége. A  környezet  védelméért 
felelős közigazgatási szervek az 1.3. pontban ismertetett állásfoglalásokat adták. 
A környezet védelméért felelős szervek közül a Heves Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási  és  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály,  Építésügyi  Osztály,  Állami  Főépítésze,  valamint  a 
Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi és Egészségügyi Igazga‐
tási Osztály  tartotta  szükségesnek  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását. Mindkét  szerv  a  környezeti 
értékelés  –  az  egyes  tervek,  illetve programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005. (I. 11.)  Korm. 
rendelet általános követelményeit követő – tematikáját vezérfonalként elfogadta, a  jogszabályi elő‐
írásokon túli munkarész elkészítését nem látta szükségesnek. 
A  környezeti  értékelés  tematikája  a  2/2005. (I. 11.)  Korm.  rendelet  4.  számú melléklete  alapján,  a 
környezet  védelméért  felelős  szervek  véleményének  kikérésével  került  összeállításra.  A  tematika 
véglegesítése során figyelembe vételre került az az általános elv, mi szerint a környezeti értékelést az 
adott terv vonatkozásában értelmezhető pontok tekintetében kell elkészíteni. A tematika a tartalom‐
jegyzékkel megegyező. 
 
1.2 A tervezés más részeihez való kapcsolódás 
A  környezeti  értékelés  Lőrinci  Város  településrendezési  eszközeinek módosításához  kapcsolódóan 
kerül kidolgozásra. 
A környezeti értékelés vizsgálja a településrendezési eszközök környezeti vonatkozásait, a terv meg‐
valósulásával várható környezeti hatásokat. Az értékelés nem tér ki a település természeti adottsága‐
inak vizsgálatára,  ismertetésére, azt a  településrendezési eszközök alátámasztó munkarészének vo‐
natkozó fejezete ismerteti. 
A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt környezet védel‐
méért felelős szervek, érintettek számára. A településrendezési eszköz‐felülvizsgálat környezeti érté‐
kelésének kidolgozása a készülő tervvel párhuzamosan, azzal iterálva történt. 
Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok beépítésre kerültek a tervbe. A település‐
rendezési 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, szempon‐

toknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok össze‐
foglalása 

Lőrinci Város Önkormányzata a 2/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján meghatározott 
államigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást kért a környezeti értékelésről, illetve annak temati‐
kájáról.  
A felelős államigazgatási szervek tematikára adott, valamint környezeti szempontú előzetes vélemé‐
nyeinek összefoglalóját szemlélteti a következő  táblázat. A  táblázatban  feltűntetésre került, hogy a 
felelős  szervek véleménye a környezeti értékelés  során milyen  formában került  figyelembevételre, 
beépítésre. 
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Ssz.  Államigazgatási Szerv*  Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

1a  Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Kor‐
mányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédel‐
mi Főosztály 
Ügyiratszám: BO/16/4422‐2/2016. 

„Tájékoztatom, hogy  tárgyi üggyel kapcsolatban Főosz‐
tályunk  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  nem  tartja 
szükségesnek.” 
» ‐ 

1b  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Ügyiratszám: I‐51/5/2016 

„Lőrinci  város  településrendezési  eszközeinek módosí‐
tásához  az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti 
vizsgálatáról  szóló  2/2005.(I.11.)  Korm.  rendelet  1.§(2) 
bekezdés b) pontja,  (3) bekezdés a) pontja és 3. számú 
melléklete  alapján  igazgatóságunk  nem  tartja  szüksé‐
gesnek környezeti vizsgálat elvégzését.” 
» ‐ 

1c  Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi és Egészségügyi Igaz‐
gatási Osztály 
Iktatószám: HE/058/00404‐2/2016. 

„közegészségügyi hatáskörünkben környezet‐ és telepü‐
lés  egészségügyi  szempontból  a  környezeti  vizsgálat 
lefolytatásának  szükségességéről  az  adott  területre 
vonatkozóan  Hatóságunk  részéről  a  telepíteni  kívánt 
tevékenység  konkrét  ismeretében  áll  módunkban 
nyilatkozni.  Jelezni  kívánjuk  azonban,  hogy  gazdasági, 
vagy  ipari  terület  lakóterülethez közeli kijelölése ese‐
tében tárgyi vizsgálat elvégzését indokoltnak tartjuk.” 
„A kérelemhez melléklet környezeti vizsgálati tematika 
a  hivatkozott  jogszabály  előírásainak megfelelően  ke‐
rült összeállításra, így az abban foglaltakat nem kifogá‐
soljuk.” 
» ‐ A  Környezeti  értékelést  a mellékelt  tematikát  kö‐
vetve elkészítettük. 

1d  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató‐
ság /mint Területi Vízügyi Hatóság/ 
Ikt.szám: 35100‐2961‐3/2016.ált. 

„Az  elhelyezésre  kerülő  létesítmények  megvalósítása 
érdekében, a  településrendezési eszközök módosítása 
ellen kifogást nem emelek.” 
„Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgála‐
táról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4. számú mel‐
léklete szerinti tartalmi követelmények alapján készített 
dokumentáció megfelelő,  amennyiben  a 3. pont  rele‐
váns  alpontjaiban  foglalkozik  a  közműellátottság,  a 
szociális  igények  kielégítése  (játszóterek  környezeté‐
ben), valamint a felszíni és felszín alatti vizek áramlási 
viszonyaiban  történő  beavatkozások  (vendéglátó, 
sport‐,  szabadidő‐  és  turisztikai,  közlekedési,  valamint 
biztonsági,  vagy  rendészeti  rendeltetés  elhelyezése 
következtében megváltozott lefolyási viszonyok) vizsgá‐
latával.” 
» ‐ A Környezeti értékelést a tematika alapján, a kiegé‐
szítő javaslatokat követve elkészítettük. 

2a  Lőrinci Város jegyzője  Nem érkezett vélemény.
» ‐ 
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Ssz.  Államigazgatási Szerv*  Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

2b  Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Tör‐
vényességi Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály, Állami Főépítész 
Iktatószám: HED/EOH/116‐3/2016 

„Az érintett  területeken a  településrendezési eszközeik 
tervezett  változásából  adódó  várható  környezeti  hatás 
mértékét – az épített környezet védelme szempontjából 
–  jelentősnek  ítélem, ami a környezeti vizsgálat  lefoly‐
tatását szükségessé teszi.” 
„A  R.  [2/2005.  Korm.  rendelet]  4.  sz.  mellékletében 
foglalt általános követelmények  tartalmazzák azokat az 
elemzési szempontokat, melyek vezérfonalként szolgál‐
nak a vizsgálat kidolgozása során.” 
» A  Környezeti  vizsgálatot  elkészítettük, melynek  fel‐
építése a 2/2005. Korm. rendelet 4. számú mellékleté‐
nek tartalmi követelményeit követi. 

2d  Heves Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály 
Iktatószám: HE/ERDO/3740‐3/2015. 

„A  Lőrinci  város  településrendezési  eszközeinek  egyes 
részterületre szóló módosításával szemben nem emelek 
kifogást. Az erdőkre vonatkozóan környezeti hatásvizs‐
gálat nem indokolt.” 
» ‐ 

2e  Heves Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc‐biztonsági, Növény‐ és 
Talajvédelmi Főosztály 
Növény‐ és Talajvédelmi Osztály 
Iktatószám: HE/NTO/342‐2/2016. 

„Környezeti  vizsgálat  lefolytatását  talajvédelmi  szem‐
pontból nem tartom szükségesnek.” 
» ‐ 

2f  Heves Megyei Kormányhivatal
Hatvani Járási Hivatala 
Földhivatali Osztály 
Iktatószám: 20179/2016 

„A  módosítással  érintett  területek  igénybevételével 
összefüggő  munkálatok  megkezdését  megelőzően, 
javasoljuk  az  érintett  földrészletek  térképi,  ingatlan‐
nyilvántartási,  illetve  természetbeni  egyezőségének 
ellenőrzését.” 
A környezeti vizsgálat  lefolytatásának  szükségességéről 
nem nyilatkozott. 
» ‐ 

2g  Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Kor‐
mányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó‐
védelmi Főosztály 
Bányászati Osztály 
Ügyiratszám: BO/15/401‐2/2016. 

A  tárgyi eljárással érintett  területeken nincs olyan nyil‐
vántartott  ásványvagyon  előfordulás,  vagy  védelmet 
igénylő  földtani  érték,  szerkezet,  nem  ismert  olyan 
egyéb  földtani  tényező,  amelynek  védelme  érdekében 
feltételek előírása, jelentős környezeti hatással kapcso‐
latos szakterületi előírás válna szükségessé.” 
» ‐ 

2h  Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nem érkezett vélemény.
» ‐ 

2i  Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósá‐
gi, Oktatási és Törvényességi Felügye‐
leti Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 
Ügyiratszám: BP/1006/46‐2/2016. 

„A  rendelkezésemre  álló  szakanyagok  alapján  műem‐
lékvédelmi  és  régészeti  örökségvédelmi  szempontból 
nem tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat lefoly‐
tatását.” 
» ‐ 

2i  Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály* 
Iktatószám: HE‐02/EOV/270‐3/2016. 

„A R. 1.§  (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva  jelezzük, 
hogy a  jelen  településrendezési eljárásban az örökség‐
védelem  részéről külön környezeti vizsgálat elkészíté‐
sét nem tartjuk szükségesnek.” 
» ‐ 
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Ssz.  Államigazgatási Szerv*  Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

2j  Országos Közegészségügyi Központ Nem érkezett vélemény.
» ‐ 

2k  Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Szám: 36000/797‐2/2016.ált. 

„A  tervezéssel érintett  területek nyilvántartásunk alap‐
ján  jelenleg nem érintenek veszélyes anyagokkal foglal‐
kozó  üzem  körüli  veszélyességi  övezetet,  a  tervezett 
fejlesztések környezetében nem kell számolni veszélyes 
anyag állandó  jelenlétével, ezért  tűz‐ és katasztrófavé‐
delmi szempontból nem tartom szükségesnek környe‐
zeti vizsgálat lefolytatását.” 
» ‐ 

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

A táblázatban valamennyi a 2/2005. Korm. rendeletben nevesített környezet védelméért felelős szerv 
szerepel, függetlenül attól, hogy a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt adott‐e, 
vagy sem. 
Az érintett közigazgatási szervek állásfoglalásának figyelembe vételével a környezeti vizsgálat  lefoly‐
tatásra kerül.  
A környezet védelméért felelős szervek előzetes véleményében szereplő valamennyi felvetés a Kör‐
nyezeti értékelés elkészítésénél figyelembe lett véve. 
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1.4 Az érintett nyilvánosság meghatározása 
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett nyilvá‐
nosságnak tekinthető az a természetes személy,  jogi személy,  illetőleg  jogi személyiséggel nem ren‐
delkező szervezet, 

 amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés ‐ különösen kör‐
nyezeti 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. 

A  tervezett módosítások  hatásai  (társadalmi,  természeti,  környezeti,  gazdasági)  elsősorban  Lőrinci 
Város  lakosságát, valamint a  település közigazgatási  területén  tulajdonnal  (mezőgazdasági  ingatlan, 
gazdasági  létesítmények stb.)  rendelkező  természetes és  jogi személyeket érintik. Közvetlenül érin‐
tettek lehetnek továbbá mindazok, akiket munkájuk, hétköznapi tevékenységük valamilyen módon a 
településhez köt. Az érintettek tájékoztatását,  illetve a velük folytatott egyeztetéseket az egyes ter‐
vek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 
az Önkormányzat végzi. 
Lőrinci  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  207/2015. (X. 15.)  önkormányzati  határozatával 
döntött a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai‐
ról. A társadalmi egyeztetés formái különösen a következők: 

a)  Az  Önkormányzat  a  partnerek  tájékoztatásának  elősegítésére  a  honlapon 
(http://www.lorinci.hu/)  helyet  biztosít  a  partnerségi  egyeztetéssel  érintett  do‐
kumentációk megjelenítésére.  

b)  A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás 
módjától  függően, az érintett egyeztetési  szakaszokban a polgármester az értel‐
mezéshez  szükséges  részletezettségű,  és  szükség  esetén  alátámasztó munkaré‐
szeket  tartalmazó  tájékoztatást  tölt  fel  a  honlapon  biztosított  helyre, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé az alábbiakban megjelölt helyeken: 
•  a város honlapján,  
•  az önkormányzat hirdetőtábláján. 

A partnerek köre Lőrinci Város  teljes közigazgatási  területét érintő  településfejlesztés és  település‐
rendezés esetén elsősorban a következők: 

1.  A település teljes lakossága, 
2.  Valamennyi települési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
3.  Valamennyi  a  településen működő érdekképviseleti  szerv,  civil egyesület,  vallási 

közösség, valamint 
4.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény 98. § 

(2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába beje‐
lentkező szervezet. 

A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat  rendelkezik az elfogadott és el nem  fogadott  javaslatok, véle‐
mények  nyilvántartási módjáról,  valamint  az  elfogadott  településrendezési  eszköz  nyilvánosságát 
biztosító intézkedésekről. 
Jelen településrendezési eszköz‐módosítás nyilvánossága több  lépcsőben  is biztosítva volt. Első kör‐
ben  Lőrinci  Városi Önkormányzat  Képviselő‐testülete  értesült  a módosítási  szándékokról,  amellyel 
kapcsolatban 238/2015. (XI. 26.), valamint 24/2016. (II. 11.) önkormányzati határozatában Település‐
fejlesztési Döntést fogadott el, utóbbi határozatában nevesítve a tervező személyét. Az Önkormány‐
zat tájékoztató felhívással fordult a Partnerekhez, amelyben értesítette őket az eljárás megindításá‐
ról, az eljárás módjáról és menetéről, valamint a tervezett módosításokról. A tájékoztatóban megha‐
tározott határidőt kikötve lehetőséget biztosított az érintettek számára írásos véleményeik megtéte‐
lére. 
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1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlá‐
tai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. 

A környezeti értékelés során használt adatok forrása:  
 vonatkozó jogszabályok, 
 térségi tervek, 
 illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása, 
 önkormányzati adatszolgáltatás, 
 készülő településrendezési eszközök, 
 beépítési javaslatok, építészeti vázlattervek, műszaki leírások, 
 helyszínelések eredményei, 
 szakmai tanulmányok, elemzések, 
 katonai felmérések, légifotók. 

A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált  településfejlesztési stratégiáról és a településrende‐
zési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 
314/3012. (XI. 8.) Korm. rendelet [továbbiakban: az Eljr.] 37. § szakaszában foglaltaknak megfelelően, 
az Önkormányzat adatszolgáltatási kérelemmel fordult az érintett államigazgatási szervek felé,  így a 
terven naprakész adatállomány ismeretében kerültek feltűntetésre az egyes elemek. 
A településrendezési eszközökhöz készülő környezeti vizsgálat  legfőbb nehézsége, hogy a hagyomá‐
nyos módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizsgálnia. Az újonnan 
megjelenő  tervi  elemek  megvalósulása  esetén  bekövetkező  hatásokat  lehet  elemezni,  értékelni, 
azonban ezek a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, hanem csak az objektumoknak helyet 
adó területre vonatkozó keretszabályozás. A településrendezési 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  legna‐
gyobb környezeti hatások következnek be.  
További értékelési bizonytalanságra ad okot, hogy  tervezett elemek közötti váltás hatásait kell ele‐
meznünk, azaz már az adottságok meghatározása is tervi elemek elképzelését igényli. A váltás hatása‐
inak kiemelésére a hatályos és a tervezett besorolás lehetőségeinek teljes kihasználását 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 VT Városépítési Kft.  [korábban: VÁTI Városépítési 
Kft.] készíti a település településrendezési eszközeinek több részterületre szóló módosítását. A terve‐
zési feladat Lőrinci Város Településszerkezeti Tervének /elfogadva: 28/2004. (IV. 29.) önkormányzati 
határozattal/, valamint Külterület‐ és Belterületszabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
/elfogadva: 25/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel/ módosítása. 
Jelen  környezeti  vizsgálat  Lőrinci Város  településrendezési eszközeinek Városközpont  területére és 
további részterületekre (volt Cukorgyár és volt Laktanya) szóló módosításával párhuzamosan készül, 
annak várható környezeti hatásai vizsgálatára, értékelésére. 
 
2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 
A  környezeti  vizsgálat  Lőrinci Város  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  vonatkozó  jogszabály  alapján  az  önkormányzatoknak  településszerkezeti  tervüket  legalább  10 
évente, helyi építési szabályzatukat legalább 4 évente át kell tekinteniük, és döntést kell hozniuk ar‐
ról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazzák, módosítják, vagy újat készítenek.  
Lőrinci Város településrendezési eszközei a 2004‐os  jóváhagyásukat követően többször módosultak, 
a mindenkori  igényekhez  igazodva. Jelen módosítás elindítására  lakossági és önkormányzati  igények 
együttes fellépése miatt került sor. 
A  módosítás  keretében  a  hatályos  terv  érintett  részei  átdolgozásra  kerültek,  a  korábbi  terület‐
felhasználási rendszer több ponton módosult. A helyi építési szabályzat módosításának rendeletter‐
vezete a jogszabályalkotásról szóló előírásoknak megfelelően került megszerkesztésre. 
A  változások  bemutatása  a  szerkezeti  jelentőségű  (területfelhasználási,  közlekedési) módosulások 
áttekintéséhez kötődik.  
A Környezeti vizsgálatban szereplő változások megegyeznek a településrendezési eszközök módosítá‐
sának  Véleményezési  anyagában  a  településszerkezeti  tervnél  szereplő  változtatásokkal,  részletes 
elemzésre  azonban  csak  a  környezeti  szempontból  figyelmet  érdemlők  kerülnek  a  továbbiakban. 
Ezzel a hangsúlyos elemeket kiemeltük, a változtatás irányán túl, annak nagyságrendjét is figyelembe 
véve. Nem önmagában szemléltük a változásokat, hanem összefüggéseiben láttatjuk azokat.  
 
TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÓDOSULÁSOK 
A terület‐felhasználási változtatások együttes bemutatása a határozattervezet mellékletében tétele‐
sen  szerepel. A  környezeti értékelés  szempontjából  az  általános érvényű,  illetve  a  jelentősebb be‐
avatkozást  jelentő módosítások  áttekintésére  helyeztük  a  hangsúlyt. Mindegyik módosítási  típus 
után, amelyik környezeti hatása vizsgálatot érdemel, a következő jelet tettük: (X) 
TERVEZETT MÓDOSÍTÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS  

M1. Városközpont rendezése 
A módosítás döntően belterületen belül helyezkedik el. 
V1. (Lk > Vt): A kisvárosias lakóterület településközpont vegyes területté válása a terület szomszédos 
területekkel való egységes kezelhetőségét szolgálja. 
V3.  (KÖu  >  Vt):  A  közlekedési  terület  településközpont  vegyes  területté  válása  a  köztér melletti 
térfalképzés célját szolgálja. 
V4. (kt. > Vt): A nem szerkezeti  jelentőségű közterület településközpont vegyes területté válása egy 
közterületi szabályozás elvetését takarja. 
V6. (Vg > Vt): A vízgazdálkodási terület településközpont vegyes területté válása egy korábbi besoro‐
lás hibáját hivatott kijavítani. 
V10. (Vt > Kg): A településközpont vegyes terület különleges beépítésre szánt garázsterületté válása a 
terület valós viszonyainak és használatának megfeleltetett besorolást takar. 
V11. (Lk > KÖu): A kisvárosias lakóterület közlekedési területté válása az országos közút áthelyezése 
miatt szükségessé vált közlekedési terület kijelölését takarja. (X) 
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V12.  (Vt  > KÖu): A  településközpont  vegyes  terület  közlekedési  területté  válása  az országos  közút 
áthelyezése miatt szükségessé vált közlekedési terület kijelölését takarja. (X) 
V13. (kt. > KÖu): A nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület közlekedési területté válá‐
sa az országos közút áthelyezése miatt szükségessé vált közlekedési terület kijelölését takarja.  
V14. (Z > KÖu): A zöldterület közlekedési területté válása az országos közút áthelyezése miatt szüksé‐
gessé vált közlekedési terület kijelölését takarja. (X) 
V15. (E > KÖu): Az erdőterület közlekedési területté válása az országos közút áthelyezése miatt szük‐
ségessé vált közlekedési terület kijelölését takarja. (X) 
V16. (Lke > kt.): A kertvárosias  lakóterület nem szerkezeti  jelentőségű közlekedési célú közterületté 
válása a valós funkció rögzítését takarja. 
V17. (Vt > kt.): A településközpont vegyes terület nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közte‐
rületté válása a szükséges közlekedési funkció elhelyezhetőségét takarja. 
V18. (Z > kt.): A zöldterület nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterületté válása a közte‐
rület valós funkciójának való megfeleltetést takar. (X) 
V19. (Mko > kt.): A korlátozott használatú mezőgazdasági terület nem szerkezeti  jelentőségű közle‐
kedési célú közterületté válása a kerékpárút számára szükséges kiszabályozást takarja. 
V20. (Vt > Z): A településközpont vegyes terület zöldterületté válása a kialakuló tömb egységes kezel‐
hetőségét takarja. 
V21. (KÖu > Z): A közlekedési terület zöldterületté válása a kialakuló tömb egységes kezelhetőségét 
takarja. 
V22.  (Lke  >  E):  A  kertvárosias  lakóterület  erdőterületté  válása  a  telekállapotoknak  való 
területfelhasználási határ‐megfeleltetést takar. 
V23. (Lk > Kk‐kt): A kisvárosias lakóterület különleges beépítésre nem szánt köztérré válása a terület 
közlekedési viszonyainak megváltozásából eredő módosítást takar. 
V24. (Vt > Kk‐kt): A településközpont vegyes terület különleges beépítésre nem szánt köztérré válása 
egy tömbtelek valós viszonyoknak megfeleltetett szabályozását takarja. 
V25. (KÖu > Kk‐kt): A közlekedési terület különleges beépítésre nem szánt köztérré válása közterüle‐
tek besorolása közötti váltást takar. 
V26.  (kt.  > Kk‐kt): A nem  szerkezeti  jelentőségű  közlekedési  célú  közterület  különleges beépítésre 
nem szánt köztérré válása közterületek besorolása közötti váltást takar. (X) 
V27. (Z > Kk‐kt): A zöldterület különleges beépítésre nem szánt köztérré válása közterületek besoro‐
lása közötti váltást takar. (X) 
K1. A 2133 j. Heréd‐Lőrinci összekötő út nyomvonalának kiváltása. (X) 
K4. Helyi jelentőségű kerékpárút nyomvonalának kijelölése 
K5. József Attila utca Szabadság térre eső szakaszának a helyi gyűjtőutak közüli törlése. 

M2. Volt Laktanya 
A változás külterületen belül helyezkedik el. 
K2. A  szerkezeti  jelentőségű  tervezett  külterületi  gyűjtőút  nyomvonalának módosítása  a  tervezett 
ipari gazdasági  területet átvágó nyomvonal határokra helyezését  takarja, amivel a ma még nem  is‐
mert beruházói igények miatt a területen belüli kijelölés felesleges kötöttségeket okozna. 
K3. A szerkezeti  jelentőségű tervezett külterületi gyűjtőút nyomvonalának törlése egy ma még nem 
ismert fejlesztési elképzelés minél rugalmasabb megvalósíthatóságát szolgálja. 

M3. Volt Cukorgyár 
A változás belterületen belül helyezkedik el. 
V1. (Lk > Vt): A kisvárosias lakóterület településközpont vegyes területté válása a terület szomszédos 
területekkel való egységes kezelhetőségét szolgálja. (X) 
V2. (Gksz > Vt): A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület településközpont vegyes területté válá‐
sa részben a terület szomszédos területekkel való egységes kezelhetőségét, részben a valós telekálla‐
potokhoz való igazítást szolgálja. 
V3.  (KÖu.  > Vt): A  közlekedési  terület  településközpont  vegyes  területté  válása  a 2403  j. országos 
közút kiszabályozásának elvetését takarja. 
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V4.  (kt. > Vt): A nem szerkezeti  jelentőségű közlekedési célú közterület beépítéssé szánt  település‐
központ vegyes területté történő besorolása az eddig kiszabályozással rögzített belső úthálózat elve‐
tését takarja. A volt Cukorgyár belső megközelítésére magánutas kialakítás  lehetővé tételével rugal‐
masabb, a változó igényekhez jobban alkalmazkodó megoldás születik. 
V5.  (Z > Vt): A zöldterület  településközpont vegyes  területté válása egy eddig a  telekállapotokat  fi‐
gyelmen kívül hagyó besorolás elvetése. (X) 
V7. (Vt > Gip): A településközpont vegyes terület ipari gazdasági területté válása a valós viszonyokat 
tükröző besorolást szolgálja. 
V8. (Gksz > Gip): A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület ipari gazdasági területté válása a terü‐
let ipari telephelyként való hasznosíthatóságát szolgálja. (X) 
V9. (kt. > Gip): A nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület beépítéssé szánt ipari gazda‐
sági területté történő besorolása az eddig kiszabályozással rögzített belső úthálózat elvetését takarja. 
A volt Cukorgyár belső megközelítésére magánutas kialakítás  lehetővé tételével rugalmasabb, a vál‐
tozó igényekhez jobban alkalmazkodó megoldás születik. 
 
SZABÁLYOZÁSI MÓDOSULÁSOK 
Építési övezeti rendszer tisztítása. 
Előírások jogszabályi feltételeknek való megfeleltetése. 
 
JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA MIATT MÓDOSULÁSOK 
A  terv  célja  a  településrendezési  eszköz‐módosításnál  a  hatályos  jogszabályokkal  való  teljes  körű 
harmonizáció érvényre juttatása. Az érvényesítendő jogszabályok között található az Országos Terü‐
letrendezési  Terv,  Heves Megye  Területrendezési  Terve,  az  Étv.,  a  314/2012.  Korm.  rendelet,  az 
OTÉK,  a  jogszabályszerkesztésről  szóló  IRM  rendelet,  valamint  számos  további  ágazati  jogszabály 
hatályos szövege. 
A  tervezés megkezdésekor – a  jogszabályi előírásokkal összhangban – adatszolgáltatási kérelemmel 
fordult az Önkormányzat az államigazgatási szervek felé. A kapott adatokkal a hatályos tervlapokon 
szereplő azonos témakörű adatokat felülírtuk. 
 
MÓDOSÍTÁSOK SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZŐK 

 Országos Erdőállomány Adattárban szereplő  tagerők elhelyezkedése, elsődleges rendelteté‐
se, 

 Termőföld  aranykorona  értéke, minőségi  osztálya,  településen  belüli  átlaghoz  viszonyított 
helyzete, 

 Örökségvédelmi elemek (műemlékek, régészeti lelőhelyek) elhelyezkedése, 
 Helyi művi értékek figyelembe vétele, 
 Természeti értékek (Natura 2000 területek, nemzeti ökológiai hálózat stb.) elhelyezkedése, 
 Közlekedéshálózat elhelyezkedése, közútkezelői hozzájárulással érintett védősávok, 
 Közműhálózatok és közműlétesítmények elhelyezkedése, védőtávolsága, 
 Vízfolyások elhelyezkedése, 

A módosítások közül – környezeti szempontból – az alábbi változtatások érdemelnek figyelmet: 
JEL  MÓDOSÍTÁSI FELADAT  VÁLTOZTATÁS VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE

A. 
Országos közút 
nyomvonalának 
áthelyezése 

V11. Lk > KÖu
V12. Vt > KÖu 
V14. Z > KÖu 
V15. E > KÖu 
K1. 

Szükséges. Az elvetett nyomvonalon élhetőséget 
teremt, városi teret eredményez, míg a kijelölt új 
nyomvonalon forgalmat generál. 

B. 
Árpád út besorolási 
módosítása 

V18. Z >kt.
V26. kt. > Kk‐kt 
V27. Z > Kk‐kt 

Szükséges. Zöldfelületi fedettség csökkenését ered‐
ményezi. 

C.  Kerékpárút kijelölése 
V19. Mko > kt.
K4. 

Szükséges. Aktív talaj helyett burkolatot eredmé‐
nyez. 
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D.  Zöldterület kijelölése 
V20. Vt >Z
V21. KÖu >Z 

Szükséges. Kedvező zöldfelületi méreteket eredmé‐
nyez. 

E.  Köztér kijelölése 
V25. KÖu > Kk‐kt 
V26. kt. > Kk‐kt 
V27. Z > Kk‐kt 

Szükséges. A közlekedési, illetve közlekedési célú 
területekhez képest zöldfelületi növekedést, míg a 
zöldterülethez képest zöldfelületi csökkenést ered‐
ményez. 

F. 

Településközpont 
vegyes terület meg‐
adása kisvárosias 
lakóterület helyett 

V1. Lk > Vt  Szükséges. Intenzitás növekedést tesz lehetővé. 

G. 
Zöldterület meg‐
szűntetése 

V5. Z > Vt  Szükséges. Zöldfelületi arányt csökkent. 

H. 

Iparterület megadá‐
sa kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági 
terület helyett. 

V8. Gksz > Gip 
Szükséges. Ipartelep engedélyeztetését teszi lehető‐
vé. 

A, B, C, D, E, F, G és H jelű változtatás esetén tartjuk szükségesnek a további elemzések elvégzését. 
E változtatások várható hatásainak komplex vizsgálata képezi jelen tanulmány tárgyát.  
A javasolt terv főbb módosításainak környezeti szempontú értékelése a 4.1. fejezetben található.  
 
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 Nem‐
zeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (továbbiakban: OFTK). Az 
OFTK megállapításai / elhatározásai közül az alábbiakban a Lőrinci város érintett fejlesztéseihez kötő‐
dő elemeket tekintettük át. 

Lőrinci  város  a  Budapest  központú  gazdasági‐
technológiai magterülethez tartozik. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Funkcionális térség 
 

Lőrinci város a kelet‐nyugati növekedési tengely 
közelében helyezkedik el. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Területi integrálódás 
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Lőrinci  város  a  Budapesti  agglomeráció  része, 
melyre a belső gyűrű városai vesznek körül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Városhálózati környezete  
 
Lőrinci a térszerkezeti kapcsolatot jelentő M3‐ös 
autópályából  kiágazó  M21‐es  gyorsforgalmi  út 
mellett helyezkedik el. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OFTK – Stratégiai kapcsolatok szerkezete 
 

Az OFTK Heves megye fejlesztési irányainál első helyen a gazdasági versenyképesség javítását, a me‐
gye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő beruházások ösztönzését szerepelteti. 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 Területfejlesztési 
Koncepciója  (2014‐2020)  (továbbiakban:  HMTK)  című  dokumentumát.  A  HMTK  megállapítá‐
sai / elhatározásai közül az alábbiakban a Lőrincit érintett  fejlesztéseihez kötődő elemeket tekintet‐
tük 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 foglal‐
koztatás‐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 társadalmi tőke fenntarthatósá‐
gának horizontális elvei alapján mozogva. 
Jelen ipari terület kialakítását közvetlenül érintik az alábbi megyei célok: 
‐  Külső  források,  befektetések  térségbe  való  vonzása,  illetve  befektetés‐ösztönzés  erősítése. 

/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 
238/2015. (XI. 26.), valamint 24/2016. (II. 11.) határozatával hozott Településfejlesztési Döntést. 
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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, megjegyzéseket félkö‐
vér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük.  
 
HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

Lőrinci város közigazgatási területét a térségi terület‐felhasználási kategóriák közül városias te‐
lepülési térség, hagyományos vidéki települési térség, erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági 
térség,  valamint  vízgazdálkodási  térség  érinti, melyek  közül  jelen módosítási  területek  vala‐
mennyi térséget érintik. 
A módosítási területek a térségi övezetek közül az alábbi táblázatban  így szereplő övezetekkel 
érintettek.  
TÉRSÉGI ÖVEZET  
MEGNEVEZÉSE 

LEHATÁROLÁS ALAPJA:
ADATSZOLGÁLTATÁS, VAGY TÉRSÉGI TERV 

A TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTI, 
VAGY NEM ÉRINTI 

Országos övezetek

országos ökológiai hálózat  adatszolgáltatás (Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága) 

Érinti. /M1./ 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület 

adatszolgáltatás (FÖMI)  Nem érinti. 

jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

adatszolgáltatás (FÖMI)  Nem érinti. 

kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

adatszolgáltatás (NEBIH) Érinti. /M1./ 

tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

adatszolgáltatás (Nemzeti park Igazgató‐
sága) 

Nem érinti. 

világörökségi és világörök‐
ségi várományos terület 

adatszolgáltatás (Forster Központ) Nem érinti. 

országos vízminőség‐
védelmi terület 

adatszolgáltatás (Közép‐Duna‐völgyi
Vízügyi Igazgatóság) 

Érinti. /M1. és M2./

nagyvízi meder és a Vásár‐
helyi‐terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló 
vízkár‐elhárítási célú szük‐
ségtározók területe 

adatszolgáltatás (Közép‐Duna‐völgyi 
Vízügyi Igazgatóság) 

Érinti. /M1./ 

kiemelt fontosságú honvé‐
delmi terület 

adatszolgáltatás (honvédelemért felelős 
miniszter) 

Nem érinti. 

Megyei övezetek

magterület  adatszolgáltatás (Nemzeti park Igazgató‐
sága) 

Nem érinti. 

ökológiai folyosó adatszolgáltatás (Nemzeti park Igazgató‐
sága) 

Érinti. /M1./ 

pufferterület  adatszolgáltatás (Nemzeti park Igazgató‐
sága) 

Nem érinti. 

erdőtelepítésre javasolt 
terület 

adatszolgáltatás (FÖMI)  Erdőtelepítésre másodla‐
gosan javasolt terület érin‐
ti /M2./ 

ásványi nyersanyagvagyon‐
terület 

adatszolgáltatás (Bányafelügyelet) Nem érinti. 

rendszeresen belvízjárta 
terület 

adatszolgáltatás (Észak‐magyarországi
Vízügyi Igazgatóság) 

Érinti. 

földtani veszélyforrás terü‐
lete 

adatszolgáltatás (Bányafelügyelet) Érinti. 

honvédelmi terület  adatszolgáltatás (honvédelemért felelős 
miniszter) 

Nem érinti. 
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> A térségi terveknek való megfeleltetést részletesen tartalmazza a környezeti vizsgálat 
tárgyát képező településrendezési eszköz határozatának melléklete, 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. 

> A módosítás során Lőrinci város helyi művi értékei rögzítésre kerültek.  
25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése 
alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. 

> A hatályos terv övezeti rendszere erősen tagolt képet mutatott. A módosítás áttekint‐
hetőségre törekedett, melynek során az építési övezetek számát csökkentette. 

(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés 
jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtar‐
tása esetén engedélyezhetők. 

> A település területén – adatszolgáltatás alapján – jelöltünk védőterületeket, védősávo‐
kat. 

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

> A korlátozott tevékenységek a magasabb szintű jogszabályi előírásokban szerepelnek. 
26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani 
és fenntartani. 

> A településszerkezeti terven jelentős mennyiségű zöldterület került rögzítésre a Város‐
központ fejlesztésével összhangban. 

27. § A  természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a  területfejlesztési 
koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük fog‐
lalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, – e törvény 43–44. §‐
aira  is figyelemmel – továbbá a szükséges környezetvédelmi  intézkedéseket környezetvédelmi 
fejezetben vagy önálló környezetvédelmi  tervben,  illetve programban kell  rögzíteni. Ezek  tar‐
talmi követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg. 

> A településrendezési tervről, az egyes tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatá‐
ról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján készült el jelen Környezeti értékelés. 

 
1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZETVÉDELMÉRŐL  

TÁJVÉDELEM 
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá 
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra  jelleg‐
zetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (em‐
ber által létrehozott) környezeti elemek. 

> A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján pontosításra került a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa. A  lehatárolásra táj‐
indikátorok alkalmazásával került sor, a  tájkép mint gazdasági erőforrás hangsúlyos 
kezelése miatt. Jelen módosítási területeket tájképvédelmi területek nem érintik. 

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

> A hagyományos tájkép megőrzése, a jellegzetes tájkarakter fejlesztése a környezetter‐
vezés egyre fontosabb területévé válik. 

> Természeti értékekkel rendelkezik a település, a nemzeti ökológiai hálózat elemei érin‐
tik közigazgatási területét. Jelen módosítás ezek állapotát nem veszélyezteti. 
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(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az em‐
beri  tevékenységgel  létrehozott  tájalkotó elem, amelynek  természeti,  történelmi, kultúrtörté‐
neti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 

> Az egyedi tájértékek kataszterezésére még nem került sor. Ugyanakkor a Téka‐program 
keretében több tájérték beazonosítása megtörtént. Ezek figyelembevételével készül‐
tek el a  településrendezési eszközök.  Így az egyedi  tájértékek  fennmaradását a  terv 
nem veszélyezteti. 

(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti  területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv feladata. 
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felso‐
rolását. 

> A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása egyedi tájértékeket nem tar‐
talmaz.  

 
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 közérdek‐
nek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell 
venni: 
a)  a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 

> Lőrinci város statisztikai adatai szerint a  lakónépesség száma 2010. és 2015. év között 
összesen 8,59%‐os csökkenést mutatott. Magyarország állandó népessége ugyanezen 
időszakban 1,58%‐os csökkenést mutatott, szintén folyamatosan csökkenő tendencia 
mellett. Megállapítható tehát, hogy a lakásszükséglet nem eredményez emelkedő ér‐
tékeket. Ennek okán, a hatályos  terven a Városközpontban,  illetve a volt Cukorgyár 
mentén kijelölt lakóterületi fejlesztések területi csökkentésre kerültek. 

b)  a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idő‐
sek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdü‐
lés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetősé‐
geire, 
> A Városközpont fejlesztése során az eltérő korosztályok számára alkalmas pihenő, re‐

kreációs területek, létesítmények megvalósítása lett tervbe véve. 
c)  a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagsá‐

gának megőrzését, 
> Az  identitás  szó  azonosságot,  azonosságtudatot  jelent.  Sokféle  elem  határozza meg, 

mitől alakul ki az összetartozás érzése egy település lakosságán belül. Meghatározza 
ezt a közös múlt szellemi és művi öröksége, de meghatározhatja ezt korábbi  létesít‐
mények (pl. volt Cukorgyár) jelenléte  is. Jelen esetben mindkettő érintettsége kimu‐
tatható. 

d)  a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező‐ és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a 
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia‐ és vízellátás, a hulladékkezelés, a 
szennyvízelhelyezés és ‐kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 
> A  településrendezési eszközök módosítása a gazdasági hasznosításra alkalmas  terüle‐

tek biztosítását tűzte ki céljául. 
e)  a helyi társadalmi‐gazdasági és  infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az  integrá‐

ció elmélyítését, 
> A rendezetlen területek szabályozása a környezeti arculatot javítja, a fejlesztések meg‐

valósíthatóságát növeli. 
> A település központjának átépítése a város teljes lakosságát elérő fejlesztés. Biztosítja 

az eltérő helyzetben lévők számára a terület igénybevételét, közösségi használatát. 
f)  a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását, 
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> A település szerkezeti jelentőségű közlekedési rendszerének településközpontot érintő 
átépítése az eddig kizárólag a gépjárművek  számára  fenntartott belső  területek át‐
adását jelenti a lakosság számára. A közlekedési kényszer az átmenő forgalom számá‐
ra nem csökken, ám a város lakossága számára a környezetbarát közlekedési formák 
elterjedését erősíti.  

> A gazdasági hasznosítás területei országos közutak mellett helyezkednek el, így a teher‐
forgalom közvetlen megközelítéssel rendelkezik. 

g)  az egészséges lakó‐ és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelmé‐
nyeit, 
> A főút elkerülő szakaszának megvalósulása a belterület élhetőségét teremti meg. 

h)  a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építé‐
szeti  és  régészeti örökség  védelmét,  felújítását  és  továbbfejlesztését,  valamint  az  értékes 
építmény és tájrészlet  látványát (rálátás), továbbá az  ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, 
annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, 
> A településrendezési eszközök módosítása során a tervezők a megkért adatszolgáltatás 

keretében megkapták a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálko‐
dási Központ által nyilvántartott műemlékek, régészeti lelőhelyek legfrissebb adatait 
tartalmazó  táblázatokat,  továbbá annak  topográfiai elhelyezkedését és kiterjedését 
tartalmazó  térinformatikai állományt, melyek a  szabályozási  tervlapra  feltüntetésre 
kerültek. Ezek mellett a helyi értékek jelölésére és ábrázolására is sor került. 

> Az országos közút új nyomvonalra helyezése során az utat övező térfalak előírása meg‐
fogalmazásra került, biztosítva az áthaladók kedvező benyomását. 

i)  a környezet‐, a természet‐ és a tájvédelem szempontjait, 
> A külterületeknek a környezeti, táji,  illetve tájvédelmi szempontokat figyelembe vevő 

megtartása a terület beépítésre nem szánt besorolása jelenti a legnagyobb biztosíté‐
kot.  

j)  a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekin‐
tettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 
> Az ökológiai hálózat a Zagyva folyó menti részeket érinti. E területre nincs a tájhaszná‐

latra negatívan ható tervezett változtatás elképzelve, új beépítésre szánt terület kije‐
lölésére nem kerül sor. 

k)  a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 
> A  változtatással  érintett  területek  kijelölésénél  figyelembe  lett  véve  az  átlag  feletti 

termőterületek elhelyezkedése.  Szétterülést  eredményező  fejlesztés  felülvizsgálatra 
és visszavonásra került. 

l)  az arra alkalmas  természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védel‐
mét, 
> A terület gyógyászati hasznosításra alkalmas természeti adottsággal nem érintett. 

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 
> A tervmódosítás honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekeket nem érint. 

n)  az ásványvagyon‐gazdálkodás érdekeit, 
> A Bányafelügyelet adatszolgáltatása alapján Lőrinci város módosítási területeit bánya‐

telek, ásványi nyersanyaglelőhely, illetve engedélyezett nyersanyagkutatás nem érin‐
ti. 

o)  az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, 
> Az egykor igénybe vett területek újrahasznosítása az ott kiépült infrastruktúra elemek 

felhasználását teszi lehetővé. 
p)  a zöldfelület‐, környezet‐ és természetkímélő fejlesztések támogatását, 

> A módosítás során a település területén több zöldterület került kijelölésére, melyek a 
település környezeti viszonyaira kedvező hatást gyakorolnak. A „zöld” Város fejlesz‐
tés keretében a Városközpont fásított közterekkel bővül, gyalogos, kerékpáros felüle‐
tekkel egészül ki. 
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> A felülvizsgálat során természetvédelmi érintettségű, új beépítésre szánt területfejlesz‐
tés kijelölésére nem került sor.  

(3) A  (2) bekezdésben  foglaltak érvényesülése – különösen a  természet‐ és a környezetvéde‐
lem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár‐ és belvízvédelem, valamint a 
termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében az alábbi követelmények‐
nek kell érvényt szerezni: 

a)  a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét 
érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani 
kell, részbeni összegyűjtése és helyben  tartása biztosításának az adottságok és a  lehetősé‐
gek szerinti figyelembevételével, 
> A Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016. március 23.‐án kelt levelében adatszol‐

gáltatással, javaslatokkal és jogszabályi ismertetővel segítette a tervezők munkáját. A 
kapott információk a településrendezési eszközökbe beépültek. 

b)  újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási terüle‐
tének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökken‐
het 
> A számítás – amely a település módosítással érintett területeinek biológiai aktivitásér‐

ték‐változását vizsgálta – a határozat mellékletében szerepel.  
> A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rende‐

let 1. melléklete szerint végeztük el a számítást. Az egyes terület‐felhasználási egysé‐
gek biológiai aktivitásérték mutatóit vettük alapul, az adott területhasználaton belül 
sem a differenciált számítást, sem az arányosítás elvét nem alkalmaztuk.  

> A közigazgatási terület biológiai aktivitásértéke a módosítást követően növekedett. 
c)  a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehetséges – 

beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésé‐
nek elkerülése érdekében, 
> A település közigazgatási határa mentén – korábbi létesítmények helykijelölésére visz‐

szavezethetően – több helyen is beépítésre szánt területek érintkeznek a szomszédos 
településekkel.  Ilyen  területek az Erőmű és  létesítményei, a volt Laktanya és a volt 
Cukorgyár környezetében  találhatók. A meglévő  területeken  túl azonban  jelen  terv 
további beépítésre szánt területeket nem jelölt ki. 

d)  a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősor‐
ban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minősé‐
gű termőföld‐területek jelölhetők ki, 
> A  terv‐módosítás  termőföld  igénybevételével  járó, újonnan beépítésre szánt, átlagos‐

nál jobb minőségű termőföldterületet nem jelölt ki. 
 
2007. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY A TERMŐFÖLD VÉDELMÉRŐL  

A TERMŐFÖLD (IDŐLEGES, ILLETŐLEG VÉGLEGES) MÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 
11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni. 
(2) Az átlagosnál  jobb minőségű  termőföldet más célra hasznosítani csak  időlegesen,  illetőleg 
helyhez  kötött  igénybevétel  céljából  lehet.  A  termőföldnek  hulladéklerakó  céljára  történő 
igénybevétele esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mel‐
lett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más 
célú hasznosítása engedélyezhető. 
(3)7 A  (2) bekezdés alkalmazása  szempontjából helyhez kötött  igénybevételnek kell  tekinteni 
különösen  
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 
b) a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 
célterületté nyilvánított. 
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(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
A törvény fogalom meghatározása alapján: 

1. átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra 
vetített aranykorona értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld; 

A  termőföldek  aranykorona  értékének megállapítása  a  földadó  szabályozásról  szóló  1875.  évi  VII. 
törvénycikkben megállapított elveken alapul. A földadó megállapításához kialakított értékelési rend‐
szerben a mezőgazdasági területek értékét határozták meg az adott területen termesztett növények 
által kitermelt haszon alapján. 
Napjainkban a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet szabályoz‐
za a termőföldek minősítését. 

Fogalom meghatározások 
1. § (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztá‐
lya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül. 
[…] 
(4) Kataszteri  tiszta  jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos 
művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki. 
(5) Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken (a továbbiakban együtt: becslő‐
járás) belül művelési  áganként  a  különböző minőségű  területek megkülönböztetésére  egytől 
legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a  jobb, a 
magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják. 
[…] 
(8) Járási és községi mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböző minőségű  földek 
jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként 
és minőségi osztályonként a  járási mintatérjegyzék, a  településen belül előforduló különböző 
művelési  ágú  és minőségű  földek  jellemző  talajtulajdonságainak,  a  termelés  feltételeinek  és 
természeti adottságainak leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza. 
[…] 
Osztályba sorozás 
3. § (1) Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező‐ és erdőgazdasági művelés 
alatt álló vagy arra alkalmas,  illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta 
jövedelmét, aranykorona‐értékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás 
célja a külön jogszabályban meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű 
termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása. 
(2) Az osztályba sorozás alkalmával a minőségi osztályt a vizsgált földterület jellemző talajtulaj‐
donságainak,  a  termelés  feltételeinek  és  természeti  adottságainak  a  községi 
mintatérjegyzékben  feltüntetett  adatokkal  történő  összehasonlításával  kell meghatározni. Az 
összehasonlításnak ki kell terjednie a talaj termőképességét befolyásoló következő adatokra: 
a) a talaj felső rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkeze‐
tére,  a  szerves  anyag  jelenlétére,  a  vízgazdálkodási  tulajdonságokra,  a  terület  domborzati 
adottságaira; 
b) az altalaj jellemző talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira; 
c) a különböző művelési ágakban hasznosított  területek növénykultúrájára kedvező vagy ked‐
vezőtlen hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságok‐
ra. 

> Átlag  feletti minőségű  termőföld  igénybevételét  igénylő beruházás akkor valósítható 
meg, ha a termőföld védelméről szóló törvény  idézett előírásával való ellentét felol‐
dásra kerül. A feloldás lehetőségei: a szomszédos gazdasági területek bővítésére való 
igénybevétel, meglévő  létesítmény  közlekedési és  közműkapcsolatainak  kiépítésére 
való felhasználás, vagy beruházási célterületté nyilvánítás. 

> Jelen módosítások közül a volt laktanya tervezési területe érintett átlag feletti minősé‐
gi osztályú (Sz1) területtel. Az érintett területeken azonban a hatályos mezőgazdasági 
területi besorolás (Má) nem változik, így termőföld igénybevételére nem kerül sor. 



LŐRINCI VÁROS  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉRE ÉS TOVÁBBI RÉSZTERÜLETEKRE  
(VOLT CUKORGYÁR ÉS VOLT LAKTANYA) SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA ● KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

2016. június 20. 

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

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkö‐
vér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük. 
 
NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014‐2019 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) jelen módosítással közvetlenül érintett stratégiai céljai: 

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.  
> A városközpont zöldfelületi fejlesztése – funkciójánál, illetve felületi növelésénél fogva 

egyaránt – a lakosság életminőségét közvetlenül javítja 
Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 

> A tervlapokon való természeti értékek rögzítése a megismerésüket szolgálja, ami elve‐
zet  védelmük  fontosságának  felismeréséhez.  Aki megszereti  környezetét,  az  fenn‐
tartható használatra törekszik, nem kívánja felélni a jövő generációi elől a ma rendel‐
kezésre álló erőforrásokat. 

Az erőforrás‐takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
> A valóságot közelítő szabályozás a  természeti és  táji erőforrásokat alapul véve szüle‐

tett. Az adottságokra való odafigyelés a tájpotenciált, a települési környezetet erősíti. 
Horizontális célja: 

A társadalom környezettudatosságának erősítése. 
> A védelem  szempontrendszere az emberek  számára megélhető módon hozza közel a 

természetet, ezzel szemléletformálásra késztetve mindnyájunkat. 
>  

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 programja  teljesítéséről,  javaslat a  további 
feladatokra). A meglévő programot dr. Rakonczai János /A környezetvédelmi programok készítésének 
tapasztalatai című tanulmányában*/ alaposan 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 terve‐
zési  folyamat egyes  szakaszai értelmezhetők úgy  is, mint  tervváltozatok,  azonban ezek  a  tervezési 
fázisok jellemzően a rendelkezésre álló információk generálta tervmódosításokból fakadnak. 
Változatok elemzésére azonban mégis sor került. A  felülvizsgálat során szükségessé váló módosítá‐
soknál minden esetben felmerült több lehetőség, amelyek közül az előnyök és hátrányok mérlegelé‐
sét követően döntöttünk a végső megoldás mellett. 
Az alábbi esetekben mérlegeltünk, és választottunk több lehetőség közül: 
M1.:  A településközpont  fejlesztési koncepciójához Megvalósíthatósági tanulmány született. Arra 

kereste elsősorban  a  választ, hogy  szükség  van‐e egyáltalán  a  településrendezési eszközök 
módosítására, és ha igen, milyen területi lehatárolásra és feladatokra kiterjedően.  

  A közterületi fejlesztéssel járó városközponti projekt esetében a közterület jellege és sajátos 
használata alapján került kiválasztásra az adott területrészhez leginkább illeszkedő változat. A 
terv egyaránt  tartalmaz  közlekedési  területet, nem  szerkezeti  jelentőségű  közlekedési  célú 
közterületet, közkert besorolású közparkot, valamint beépítésre nem szánt különleges közte‐
ret. 

M2.:  A volt Laktanya esetében annak eldöntése tekinthető alternatívának, amelyben a kiszabályo‐
zott út, illetve a magánút  lehetőségének megadása között merült föl választás. Tekintettel a 
terület tulajdoni viszonyaira (jelenleg is magánutak szolgálnak a belső feltárásra), valamint a 
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további fejlesztési terület konkrét beruházói szándékának, vagy önkormányzati elhatározásá‐
nak hiányára, a magánutas kialakítás került rögzítésre.  

M3.:  A volt Cukorgyár területén ugyancsak a kiszabályozott utak és a magánút  lehetősége között 
adódott választás. A nagyobb szabadságfokot ebben az esetben is a magánút jelentette. 
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3 A környezeti állapot feltárása 
A  település környezeti elemeinek és  rendszereinek  ismertetése, a környezetállapot  feltárása, a  ter‐
mészeti  környezet  bemutatása  során  dr.  Bulla  Miklós:  Környezetállapot‐értékelés,  Magyarország 
környezeti állapota, monitorozás /2008./ című tanulmányának, valamint dr. Kollányi László: Táji indi‐
kátorok 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 védelmének álta‐
lános és specifikus szabályairól. 
A  levegőterheltségi  szint határértékeiről és a helyhez kötött  légszennyező pontforrások kibocsátási 
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) mérőállomá‐
sokból áll. Az automata mérőállomások közül a  legközelebbi Szolnokon található, míg manuális állo‐
más legközelebb Gyöngyösön üzemel. Utóbbi regisztrált értékei a zónabesorolást megerősítik. 
A tervezési terület közvetlen környezetében kijelölt levegővédelmi övezetű létesítmény nincsen. 
 
  VÍZMINŐSÉG 

FELSZÍNI VÍZ 
A  víztestekre  a Magyarország  felülvizsgált,  2015.  évi  vízgyűjtő‐gazdálkodási  tervéről  (VGT2)  szóló 
1155/2016. (III. 31.)  Kormányhatározatban  szereplő  intézkedési  tervek  vonatkoznak, melyek  a  Víz 
Keretirányelvben megfogalmazott  célkitűzéseket  – mennyiségi  és minőségi  szintek  elérése  –  teszi 
lehetővé. A lenti ábrákat az elfogadott Vízgyűjtő‐gazdálkodási Terv tartalmazza. 
Lőrinci város a Tisza részvízgyűjtőjének 2‐10 Zagyva vízgyűjtő tervezési alegységéhez tartozik. 
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Felszíni víztest ökológiai minősítése:  
Zagyva folyó: mérsékelt 

Felszíni víztest biológiai minősítése:  
Zagyva folyó: mérsékelt 

Felszíni víztest fizikai‐kémiai minősítése: 
Zagyva folyó: mérsékelt 

Felszíni víztest kémiai minősítése: 
Zagyva folyó: jó 

Adatok forrása: http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144 
A közigazgatási területen megvalósuló létesítmények üzemelése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a csapadékvizek befogadójának vízminőség‐védelmére.  
 

FELSZÍN ALATTI VÍZ 
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről 
és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM‐EüM‐FVM együttes rendelet rendelkezik a 
felszín alatti víz védelmének általános és specifikus szabályairól. 
A közigazgatási területet az alábbi felszín alatti víztestek érintik: sekély hegyvidéki, porózus. 
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Felszín alatti víztest mennyiségi állapota  
Sekély hegyvidéki: gyenge 

Felszín alatti víztest mennyiségi állapota  
Porózus: gyenge 

Felszín alatti víztest mennyiségi állapota 
Porózus termál: jó 

Felszín alatti víztest mennyiségi állapota 
Sekély hegyvidéki: gyenge 

Adatok forrása: http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144 
 
  TALAJÁLLAPOT 
A tervezési területek egészének mélyföldtani összetétele: 
geo_ndx  bPa2 
Geo_ID  248 
geo_ndx2  bPa2 
 
A tervezési területek földtani összetételét Deluviális üledék, Folyóvízi homok, Folyóvízi aleurit alkotja. 
M1.: Deluviális üledék, Folyóvízi homok 
M2.: Deluviális üledék 
M3.: Deluviális üledék 
H.: Folyóvízi aleurit 
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Magyarország mélyföldtani térképe 
Piros ellipszis jelzi a tervezési terület helyét. 
Forrás: http://map.mfgi.hu/mfdt100/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Forrás: 
http://map.mfgi.hu/fdt_alapszelvenyek/ 
 

  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 repü‐
lőterek listájáról, továbbá a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett szervezetről 
– tartalmazza azokat a fő közlekedési  létesítményeket, melyek esetében szükséges stratégiai zajtér‐
képek 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 számított 500 m‐en belül 
került ábrázolásra az út zajterhelése,  így a vizsgált terület a zajtérképen ábrázolt területen,  illetve a 
zajterhelési határértéken kívül esik. 
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AZ M3 AUTÓPÁLYA HATVANT ÉRINTŐ SZAKASZÁNAK STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://www.kti.hu/noise/kozut/terkepek.html  
A tervezési terület mellett, illetve azon áthaladó 21 sz. főút [Hatvan – Somoskőújfalu elsőrendű főút], 
2133 j. országos mellékút [Heréd‐Lőrinci összekötő út], 2401 j. országos mellékút [Hatvan‐Selyp ösz‐
szekötő út], 2402 j. országos mellékút [Selyp‐Gyöngyöspata összekötő út], 24101 j. országos mellékút 
[Lőrinci bekötő út], valamint 24114  j. országos mellékút [Mátravidéki Erőmű tó bekötő út]  forgalmi 
adatai alapján nem vált szükségessé a zajtérkép elkészítése. 
 
  TERMÉSZETVÉDELEM 
A Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati modulja szerint a Lőrinci város terüle‐
tén tervezett módosítások hazai,  illetve nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területeket 
nem érintenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm  
A  Bükki Nemzeti  Park  Igazgatóságának  2016. március  21.  levele  (Ügyiratszám:  I‐51/5/2016.)  fenti 
megállapítást megerősíti:  
„A Városközpont, a volt Cukorgyár és volt Laktanya területén jogszabály által védett országos jelentő‐
ségű védett természeti terület, természeti emlék nincs. A módosítások jogszabály által védett termé‐
szeti értékeket nem veszélyeztetnek.” 
A helyi jelentőségű védett természeti területek országos nyilvántartását – a védett természeti terüle‐
tek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet szerint – a természet védelmé‐
ért felelős miniszter vezeti. A Védett Természeti Területek Törzskönyve Lőrinci város területén nem 
tart nyilván helyi jelentőségű védett természeti területet. 
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ÖKOSZISZTÉMA 

Első Katonai Felmérés /1763‐1787./  Második Katonai Felmérés /1806‐1869./ 

 

Harmadik Katonai Felmérés /1869‐1887./  Google Earth légifotó /2016./ 

Forrás: http://mapire.eu/hu/   Forrás: https://earth.google.com/ 
Lőrinci közigazgatási területén a Zagyva‐völgy kistáj uralkodik. Talajtani viszonyai is visszaigazolják az 
egykor szabályozatlan folyó tekervényes útvonalait. 
A település elrendezésében az észak‐déli irányú kiterjedtség a meghatározó, amely már az Első kato‐
nai felmérésen is érzékelhető volt. 
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A  településen  –  egy  1963.  augusztus  13.‐ai 
légifotó tanúsága szerint – látható, hogy az ak‐
kori településközpont területén mennyire ural‐
kodó  használati módnak  számított  a  zöldfelü‐
let.  Az  átmenő  közút  déli  oldalán  térfal‐
képződés  nem  is  látható.  A  mára  jelentős 
lombkoronaszintű Árpád úton ekkor még  csak 
a Templom körül jelentek meg a fák. 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/41897?r=1&c=2185427.5919305:6065920.744402001:9 
A településen – egy 1970. május 18.‐ai légifotó 
tanúsága  szerint  –  látható,  hogy  a  Cukorgyár 
területén  az  ipari  használat  volt  a  döntő.  A 
közutak mentén, a  lakóépületek és a közintéz‐
mények körül alakítottak ki zöldfelületeket, míg 
a telephely területén a beépítés és a burkolt fe‐
lületek utralkodtak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/86800?r=1&c=2190336.321133:6067837.531282499:9 

A  településen  –  egy  1963.  augusztus  13.‐ai 
légifotó tanúsága szerint – látható, hogy a Lak‐
tanya  területén az épületek mellett zöldfelüle‐
tek kerültek beültetésre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/41895?r=1&c=2186529.1873040004:6063648.149357:9 
 
A mai állapot a Városközpontnál a beépülés erősödését, a volt Cukorgyár területén az alulhasznosí‐
tást, míg a volt Laktanya területén az ipari használatba való áttérést jelzi. 
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  TÁJVÉDELEM 
A módosítási  területek mindegyike már  igénybe  vett,  a  tájhasználattól  elszakadt  terület. A  térségi 
tervek,  tájindikátorok  alapján  kijelölt,  tájképvédelmi  szempontból  kiemelt  területe  egyik  területet 
sem érinti. A táji megjelenés elsődlegesen a volt Laktanya esetében kerül szóba, mivel ezt mezőgaz‐
dasági hasznosítású táblák veszik körül. Domborzati viszonyai miatt – síknak tekinthető – már messzi‐
ről érvényesül a hatása. A terület látványának kedvezőbbé tételére helyeződik a hangsúly, a mester‐
séges, épített  tájelemek és a  természeti környezet összhangjának a megteremtésére. Noha a  tájba 
illesztés az épületmagasság miatt nem jöhet szóba, a növényzet szerepe elvitathatatlan, látványjavító 
szerepe jelentős. 
 
  HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
A jelenleg keletkező kommunális hulladékok gyűjtése és hasznosítása megoldott. A fejlesztések több‐
let kommunális hulladék keletkezését eredményezik, amelyek azonban a  jelenlegi rendszer keretei‐
ben hasznosításra, illetve elszállításra kerülhetnek. 
A keletkező veszélyes,  illetve  inert hulladék  szakszerű gyűjtésére,  tárolására, hasznosítására,  illetve 
elszállítására a jogszabályi előírások alapján kerül sor. 
 
  KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

ÁR‐ ÉS BELVÍZVESZÉLY 
A  települések ár‐ és belvíz  veszélyeztetettségi alapon  történő besorolásáról  szóló 18/2003. (XII. 9.) 
KvVM‐BM együttes  rendelet mellékletében Lőrinci Város  jellemző minősítése „B”, azaz „közepesen 
veszélyeztetett” település. A rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontja szerint: 

„[A település] közepesen veszélyeztetett ,,B'' kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ár‐
téren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd;” 

A  folyók  mértékadó  árvízszintjéről  szóló  74/2014. (XII. 23.)  BM  rendelet  melléklet  32.  pontjában 
(Zagyva) szereplő táblázat alapján a Lőrinci város módosítási területeit érintő mértékadó árvízszintek: 
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64  112,000 
697 

969,24 
264 

327,92 
124,66 24,338 26,715  

65  112,300 
697 

972,31 
264 

557,69 
124,98 24,569 26,944 Lőrinci erőmű, duzzasztó 

66  114,000 
697 

644,97 
266 

209,64 
126,66 26,318 28,698 Lőrinci bekötőút vasbeton hídja 

67  116,000 
697 

783,83 
268 

120,96 
128,81 28,265 30,657

 

A tervezési terület közelében az alábbi terepszinti magasságok vannak: 
Mátravidéki Erőmű vasútállomásnál  129,2 mBf 
21 sz. főúton a volt Laktanya magasságában  132,9 mBf 
21 sz. főúton a városközpont magasságában  130,4 mBf 
A  fenti magasságokból következően a módosítási  területek nem számítanak árvíz által veszélyezte‐
tettnek. 
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Forrás: 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet – saját szerkesztés 
 

EMBERI TEVÉKENYSÉG 
A módosítási területek közül a hibajavítással – építési övezet helyes kódjának feltüntetésével – érin‐
tett terület mellett talál a Mátravidéki Erőmű, amely veszélyességi övezetekkel rendelkezik. A veszé‐
lyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (Z. 20.) Korm. ren‐
delet 7. melléklet 2.2. pontjának táblázatában szereplő ajánlásokat – melyeket a hatóság engedélye‐
zési és felügyeleti tevékenysége során követelménynek tekint – figyelembe kell venni. A volt Cukor‐
gyár területének közelében található az egykori cementgyár, amelynek azbesztmentesítése – a hiva‐
talos adatok alapján – lezárult.    
 
3.1.2 Tájindikátorok 
  DOMBORZAT 
A módosítási területen – a katonai térképek –127,8 mBf. és 132,9 mBf. közötti magassági értékeket 
tüntetnek fel. A terület döntő része a Zagyva folyó irányába egyenletesen lejt. Vonal menti magasla‐
tot képez a vasútvonal, a 21 sz. főút és a Zagyva folyó töltése. 
 
  TERÜLETHASZNÁLAT 
A módosítási területek külterületi része mezőgazdasági (általános), erdőgazdasági, gazdasági és köz‐
lekedési  használatot  tükröz.  Belterületen  kertvárosias  lakóterületi,  településközponti,  gazdasági, 
zöldterületi, közlekedési és köztér használatú. 
 
  TÁJMINTÁZAT 
A  tervezési  terület  tájmintázati  vizsgálattal  érintett, M2. módosítási  területén  az  egykori  laktanya 
szigetszerű tömbjét nagytáblás művelésű szántóterületek veszik körül. Az utak menti zöldsávok jelen‐
tik a tájmintázat elemeit. 
 
  BIOLÓGIAI MUTATÓ 
Az Étv. 7.§(3) b) pontja alapján a biológiai aktivitás érték szinten tartása szükségszerű. 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete 
szerint, az érintett terület településszerkezeti besorolásának megfelelő aktivitásérték mutatót vettük 
alapul mind a hatályos, mind a tervezett állapot esetében.  
Az átsorolással a BAÉ növekszik, a  jogszabályi előírás  teljesül. A kedvező változást elsősorban a Vá‐
rosközpont zöld jellegének megteremtése eredményezi. 
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3.2 A település környezeti állapotának ismertetése 
A település környezeti állapotát befolyásoló elemek áttekintése alapján megállapítható, hogy a köz‐
igazgatási terület jelenleg vegyes környezeti állapotot tükröz.  
A  látszat és a valóság megkülönböztetése esetünkben fontos, hiszen a terület  jelenlegi megjelenése 
és  hatályos  besorolása  eltérhet  egymástól. A  számításnál  a  terület‐felhasználási  besorolást  vettük 
alapul,  a hatások  vizsgálatánál pedig  a hatályos  terven  szereplő,  illetve  a  tervezett besorolás  adta 
lehetőségek teljes kihasználásának különbségével számoltunk.  
Lőrinci  város módosítással  érintett  területei  a  változások  függvényében  jellemezhető.  Környezeti 
értékelést az alábbi módosítások esetében szükséges végezni: 
▪  A. – Országos közút nyomvonalának áthelyezése /Lk > KÖu, Vz > KÖu, Z > KÖu, E > KÖu, K1./ 
▪  B. – Árpád út besorolásának módosítása /Z > kt., kt. > Kk‐kt, Z > Kk‐kt/ 
▪  C. – Kerékpárút kijelölése /Mko > kt., K4./ 
▪  D. – Zöldterület kijelölése /Vt > Z, KÖu > Z/ 
▪  E. – Köztér kijelölése /KÖu > Kk‐kt, kt. > Kk‐kt, Z > Kk‐kt/ 
▪  F. – Településközpont vegyes terület kijelölése kisvárosias lakóterület helyett /Lk > Vt/ 
▪  G. – Zöldterület megszűntetése /Z > Vt/ 
▪  H. – Iparterületi besorolás kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett /Gksz > Gip/ 
A felsorolt módosítások közül vannak olyanok, amelyek ugyanazon változtatás más‐más nézőpontból 
való bemutatását adják.  Így a B. kétharmada és az E. közel azonos. Van, ahol az átsorolás egyetlen 
telek nagyságrendjére terjed ki, azaz települési hatása elhanyagolható. A G. esetében kevesebb, mint 
900 m2 kerül beépítésre szánttá sorolásra. Az F. esetében azonos paraméterek kerültek megadásra, 
így a váltás nem takar intenzitásnövekedést, célja a tömb egységes kezelése. 
Fentiek tükrében az alábbi módosítások esetében érezzük szükségesnek a további vizsgálatok elvég‐
zését: A., B., C., D., E., H. 
A vizsgálat alá eső területeket elhelyezkedésük bemutatásával azonosítjuk be. Az alábbi kivágatok a 
Településszerkezeti Terv változásait bemutató  térkép érintett  részleteit ábrázolják, piros ellipszissel 
jelölve a szóban forgó változtatás(oka)t. Ezt követően röviden leírjuk, hogy a módosítás mit takar az 
egyes esetekben. 
 

    

A.: Lk > KÖu, Vz > KÖu, Z > KÖu, E > KÖu, K1.  B.: Z > kt., kt. > Kk‐kt, Z > Kk‐kt 
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C.: Mko> kt., K4.  D.: Vt > Z, KÖu > Z 

   

E.: KÖu > Kk‐kt, kt. > Kk‐kt, Z > Kk‐kt  H.: Gksz > Gip 

 
Az A.  esetében  egy  országos  közút  nyomvonalának  áthelyezésére  született  javaslat.  A  változtatás 
célja, hogy az eddig átmenő forgalomra igénybe vett, közlekedési területet a lakosság városi köztér‐
ként vehesse birtokba. Az eddig hiányzó közösségi tér megteremtésére megfelelő helyen, közintéz‐
mények közelében kerül sor. A közút nyomvonala a jelenlegi helyzetétől délre kerül kialakításra. 
A B. esetében egy meglévő útvonal valós viszonyainak megfeleltetett besorolásra kerül sor. Az Árpád 
út  esetében a gazdag zöldfelületi ellátottságon a javasolt besorolás nem kíván változtatni, törekszik 
ugyanakkor a jól körülhatárolható, egységes szemléletű szabályozás megteremtésére. 
A C. esetében egy kerékpárút kialakításának szabályozási megteremtése a cél. A nyomvonal a temető 
felé való biztonságos kerékpáros kapcsolatot biztosítja. 
A D. esetében a zöldterület kiterjesztése, a közösségi felületek növelése a cél. A módosítás egy elké‐
szült kertépítészeti terv megvalósíthatóságát szolgálja. 
Az E. esetében közterek kialakítására kerül sor. A kertépítészeti terven fásítással ábrázolt, elsődlege‐
sen gyalogos, kerékpáros felületek a korábbi – szintén közterületi – besorolásokhoz képest egysége‐
sebb értelmezést kapnak. 
A H. esetében gazdasági területek sajátos használatán belüli váltásról beszélhetünk. Az ipari terület – 
összhangban a terület barnamezős jellegével és korábbi használatával – ipari telephelyeknek biztosít 
teret. 
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3.3 A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség) 
Lőrinci város közigazgatási területe 2353 ha. A 2011‐es népszámlálás időpontjában lakónépességének 
száma 5802 fő, így a település népsűrűsége 247 fő/km2. Az ország átlagos népsűrűsége ekkor 106,8 
fő/km2. A település eltartó képessége tehát környezetével együttesen biztosítható. 
A módosítások közül a népsűrűséget közvetlenül egyik fejlesztés sem növeli. Sőt a már kijelölt többlet 
lakóterületek visszavonása a további sűrűsödés ellen ható tényező. 
A gazdasági fejlesztések a munkahely‐teremtés révén fejtenek ki betelepülést vonzó hatást. Esetünk‐
ben azonban egyik módosítás sem tekinthető a meglévő lakóterületi kapacitáson felüli igényűnek. 
 
3.4 A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható ala‐

kulása, ha a terv nem valósulna meg 
A módosítási területek mindegyikén  jelenleg az alulhasznosítás tájhasználati konfliktusa azonosítha‐
tó. Egy terület települési környezeten belüli elvadulása kettős veszélyt  is hordoz. Attraktívvá teszi a 
területet  az  alacsony  presztízsű  rétegek  számára,  valamint  egészségügyi  kockázatokat  is mutathat 
elszaporodó allergén növényállománya miatt. 
A  településközpont  fejlesztése a  település  találkozási pontjainak  számát növeli, a  lakosság egymás 
közti  kapcsolatait  erősíti.  A  városközpont  fejlesztése  emellett  kedvező  az  identitás  alakulására.  A 
zöldfelületi fejlesztések, a sport‐ és rekreációs területek növelése közvetlen egészségmegőrző tulaj‐
donságokkal is rendelkezik.  
A gazdasági területhasználat fejlesztése egy már kijelölt és használt, ám azóta alulhasznosított 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  tekin‐
tetbe kell venni, hogy az érintett területen egyéb, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység 
folytatható. Az előírt zaj‐, rezgés‐,  levegő‐, talajterhelési határértékek betartásával, az elérendő  leg‐
jobb  technológiára  törekvéssel, a beültetési kötelezettség megvalósításával a környezet és a  telep‐
hely együttélése biztosítható. 
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4 A várható környezeti hatások előrejelzése 
A fejezet első pontjában a tervmódosítás környezeti hatásait vizsgáljuk a környezeti elemekre, a kör‐
nyezeti elemek rendszereire, a Natura 2000 területek állapotára, az érintett emberek egészségügyi, 
társadalmi, valamint gazdasági helyzetére, valamint a kulturális örökségre. A fejezet második pontjá‐
ban a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépését tekintjük át. 
Jelen  környezeti  értékelés  Lőrinci  város  településrendezési  eszközeinek  módosításához  készül.  A 
konkrétan megvalósuló módosítások közül a korábbi áttekintés során kiválasztott, környezeti szem‐
pontból vizsgálat alá tartozónak tekintett elemeket vizsgálja. A kiválasztott elemek közé elsődlegesen 
a negatív hatásokat kiváltó változások kerültek be. Természetesen a pozitív módosulások is bekerül‐
nek az összefoglalóba, ám ezek elemzésétől eltekintünk. Tudjuk, hogy valamennyi módosulás – mint 
a nagy egész rendszer része – hatást fejt ki az összes többi elemre, ám mégis súlyoztunk, és az álta‐
lunk jelentősnek ítélt kedvezőtlen elemeket is magukban hordozó változásokat kívánjuk áttekinteni. 
  
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  ré‐
szeként az építészeti és régészeti örökségre, kiemelve a műemléki környezetre gyakorolt ha‐
tásokat), 

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

 a Natura 2000 területek állapotára, állagára és  jellegére, valamint e területeken  lévő élőhe‐
lyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreál‐
lításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá 

 az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társa‐
dalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, terület‐
használata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra. 

A környezeti igénybevétellel járó módosításokról a következő általános megállapítások tehetők: 
 A településrendezési eszközök módosításai nem  jelentenek közvetlen környezeti  igénybevé‐

telt, ugyanakkor új jogot keletkeztetnek környezeti igénybevételre. 
 A környezeti értékelés során azt tudjuk vizsgálni, hogy a tervben szereplő szabályozások mire 

adnak lehetőséget, mit korlátoznak. 
A jól azonosítható környezeti igénybevételeket, terheléseket a terv egyes módosítási pontjain keresz‐
tül vizsgáljuk meg. A terv legfőbb módosítási területeit a 2.1. fejezetben (A terv, illetve program célja‐
inak, tartalmának összefoglaló ismertetése) lehet áttekinteni.  
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Hatótényezők ismertetése 

 
Módosítás 

megnevezése 
Hatótényező  Várható hatások 

Hatás jel‐
lege 
+/‐/Ø 

A. 

Országos közút 
nyomvonalának 
áthelyezése 

/Lk > KÖu, Vz > 
KÖu, Z > KÖu, E > 

KÖu, K1./ 

Forgalmi terhelés új 
helyen való megjele‐

nése 
+ 

Tört útvonalvezetés 
miatti sebességcsök‐

kenés 
+ 

Növekvő közösségi 
tér 
+ 

Növekvő zöldfelület 

‐ Az  országos  közút  áthelyezése 
eddig  ilyen  terheléssel közvetle‐
nül  nem  érintett  lakóterületek‐
hez  hozza  közelebb  a  forgalmi 
terhelés  hatásait.  Ugyanezzel 
párhuzamosan  eddig  terhelt 
jelentős  lakásszámú  épületek 
előtt  haladó  forgalmi  út  meg‐
szüntetésre kerül. 
‐  A  csökkentett  sebességgel  át‐
haladó forgalom kisebb zajterhe‐
lést okoz, a forgalom biztonságát 
növeli. 
‐  Lőrinci  számára  egy  eddig 
utakkal szabdalt tér válik elérhe‐
tővé,  élhetővé.  Az  eddig  a  gép‐
járművek  elsőbbségére  épülő 
szemlélet megfordul, a gyalogos 
és  kerékpáros  kerül  a  közép‐
pontba. 
‐  A  zöldfelületek  kondicionáló 
hatása  kiterjedtségükkel  növek‐
szik. Éppen azon a helyen jelent‐
kezik  ez  a  kedvező  érték,  ame‐
lyet  a  közösség  számára  meg‐
nyitni tervezünk, azaz ahol hosz‐
szabb idő eltöltésével számolunk 
a családok részéről. 

‐/+ 
+/‐ 
+ 
+ 

B. 

Árpád út besorolá‐
sának módosítása 
/Z > kt., kt. > Kk‐kt, 

Z > Kk‐kt/ 
 

Zöldterület megszűn‐
tetése 

+ 
Köztér kijelölése 

Az Árpád út fásított közút, mely‐
nek  lombkoronaszinti állománya 
jelentős. A besorolás a  földhiva‐
tali állapotoknak  feleteti meg az 
út telkét, nem a zöldfelület meg‐
szűntetése  a  cél.  A  besorolás 
nyomán  az  alrészletként  jelölt 
közparkrész  kerül  zöldterületbe, 
a mellette  levő  elsősorban  par‐
kolóknak  helyet  adó  burkolt 
felület nem szerkezeti jelentősé‐
gű közlekedési célú közterületté 
válik, míg  a  túloldal  burkolattal 
vegyes zöldfelülete köztér beso‐
rolást kap. Valamennyi sáv valós 
helyzetének  lesz  megfeleltetve, 
a  valós  állapotok  módosítása 
nélkül. 

Ø 
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C. 

Kerékpárút kijelö‐
lése 

/Mko > kt., K4./ 
 

Mezőgazdasági terü‐
let megszűntetése 

+ 
Kerékpárút kiépítése. 

‐  A  kerékpárút  kiépítéséhez 
szükséges,  minimális  terület 
kiszabályozása  1800  m2  méret 
alatti  területet  érint.  A  kiszabá‐
lyozás  közvetlenül  a  közút  telke 
mellett  halad,  azaz  a  mezőgaz‐
dasági  terület  minél  kisebb 
igénybe vételével jár együtt. 
‐ A kerékpározás mint a gyalog‐
láson  kívüli  legfenntarthatóbb 
közlekedési mód  infrastruktúrá‐
jának  kiépítése  klímatudatos 
lépésnek minősül. 

‐ 
+ 

D. 
Zöldterület kijelö‐

lése 
/Vt > Z, KÖu > Z/ 

Zöldfelület növelése 
+ 

Közösségi terek növe‐
lése 
+ 

Közlekedési területek 
csökkentése. 

‐ A módosítás egy meglévő zöld‐
terület  növelését  eredményezi, 
amellyel hatását tovább fokozza. 
‐  A  közösségi  terek  növelése  a 
közösségi  együttélést  segítő,  a 
kapcsolatokat  növelő  pozitív 
lépésnek minősül. 
‐ A burkolt közlekedési területek 
szükséges  mértékű  burkolatok‐
kal való felcserélése, a gyalogos‐
kerékpáros közlekedés  igényeire 
való  kialakítása  a  Városközpont 
emberközpontú  megváltoztatá‐
sa. 

+ 
+ 
+ 

E. 
Köztér kijelölése 
/KÖu > Kk‐kt, kt. > 
Kk‐kt, Z > Kk‐kt/ 

Szabályozás egysége‐
sítése 
+ 

A közterületi tervben 
rögzített megoldáso‐
kat megvalósító sza‐

bályozás. 

‐ Közterületek egységes kezelhe‐
tőségének megteremtése. 
‐  Olyan  besorolás  megadása, 
ahol nem rögzítjük, hogy itt csak 
zöldfelület,  vagy  elsődlegesen 
közlekedő  felületet  akarunk 
kialakítani.  Az  életnek  jobban 
megfelelő,  az  igényekhez  alakít‐
ható megoldás megteremtése. 

+ 
+/Ø 

H. 

Iparterületi besoro‐
lás kereskedelmi, 
szolgáltató gazda‐
sági terület helyett 

/Gksz > Gip/ 

Telephelyengedélyhez 
kötött telephelyek 

megteremthetősége. 
+ 

A település gazdasági 
potenciáljának erősí‐

tése. 
+ 

Alacsonyabb igénybe‐
vételt lehetővé tevő 
besorolás megadása. 

‐  A  terület  hasznosíthatóságát 
segítő lépés. Szélesedik az a kör, 
amely számára befektetési  terü‐
letként  szóba  jön  a  tervezési 
terület. 
‐ A gazdasági vállalkozások meg‐
telepedésének  elősegítése  az 
iparűzési adóbevételen keresztül 
a  település  gazdasági  helyzeté‐
nek erősítését szolgálja. 
‐ Az országos előírások alapján a 
Gksz‐területen  magasabb  be‐
építhetőség,  illetve  alacsonyabb 
zöldfelületi  fedettség  adható 
meg, mind a Gip‐területen. 

+ 
+ 
+ 
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Jelrendszer magyarázata:  +  Pozitív hatás; 
  ‐  Negatív hatás; 
  Ø  Semleges hatás  (a pozitív és a negatív hatások összességében ki‐

egyenlítik egymást    
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Jól azonosítható környezeti igénybevétel hatásai 
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A. Országos közút nyom‐
vonalának áthelyezése 

‐  +/‐ Ø  Ø  +  Ø  +  +  Ø  Ø  NÉ  + 

A hatások vizsgálatánál a közút áthelyezett új nyomvonalán keletkező 
hatásokra, valamint a megszűnő nyomvonalon  lehetővé váló fejleszté‐
sekre kell a hangsúlyt helyezni: 
 A  földre  gyakorolt hatása elhanyagolható, hiszen  városi haszná‐

latra szolgáló területekről van szó. 
 A  levegőre gyakorolt hatása több olvasatú. A kiváltott elem kör‐

nyezetében kedvezőbbé válik, a kialakított új nyomvonalon rom‐
lás  regisztrálható, míg  a  település  egészére  kismértékű  javulást 
lehet érzékelni. 

 A vízre nincs hatással, hiszen felszíni vizet nem érintenek a módo‐
sítások,  a  felszín  alatti  vizek  állapotában  való módosulást pedig 
nem eredményeznek. 

 Az épített környezetre való hatás egyértelműen pozitív. Ez  rész‐
ben a térfalak kialakítására való törekvés miatt, részben a terve‐
zett, az esztétikai szempontokat szem előtt tartó kerttervezésnek 
köszönhető.  

 A tájra gyakorolt hatása elhanyagolható, hiszen városi használat‐
ra szolgáló területekről van szó. 

 A település számára a módosítás a régóta hiányolt településköz‐
pont megteremtésére ad lehetőséget.  

 A  természeti  rendszerekre,  a  biodiverzitásra  gyakorolt  hatása 
kedvező. A  településekkel való együttélésre átálló állatfajok szá‐
mára a megnövelt, gondozott zöldfelületek, ha életteret nem  is, 
de tartózkodásra teret nyújtanak. 

 Az új nyomvonal menti  lakótelkek esetében negatív hatások  je‐
lentkeznek, hiszen egy eddig nem jelentkező zaj‐ és levegőterhe‐
lési hatás jelentkezik. Ugyanakkor az út vonalvezetése miatt e ha‐
tások kisebb mértékben  lépnek fel, mint az út jelenlegi helyzeté‐
ben. Az út megszűnő nyomvonalának közösségi térré fejlesztése a 
lakosság egészének megelégedettségéhez vezet. A  tervezett kö‐
zösségi terek kialakításánál törekedtek a tervezők a minden kor‐
osztály számára alkalmas  funkciók megtalálására. A  tereket köz‐
vetlenül  igénybe nem vevők  is érzékelik a kedvező  levegőállapo‐
tot eredményező hatását a megnövelt zöldfelületeknek. 

B. Árpád út besorolásának 
módosítása 

Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  NÉ  + 

A hatások vizsgálatánál a hatályos terven kijelölt besorolás használha‐
tóságának kérdésére kell a hangsúlyt fektetni.  
 A módosítás egyértelműen  a meglévő  állapot  fenntartását  szol‐

gálja,  a  változtatások megfeleltetésnek minősülnek,  rendeznek, 



LŐRINCI VÁROS  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉRE ÉS TOVÁBBI RÉSZTERÜLETEKRE  
(VOLT CUKORGYÁR ÉS VOLT LAKTANYA) SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA ● KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

2016. június 39. 

 

Környezeti elemekre 
Környezeti elemek rendsze‐

reire, folyamataira 

N
at
u
ra
 2
0
0
0
 t
e
rü
le
te
k 

ál
la
p
o
tá
ra
 

Ér
in
te
tt
 e
m
b
e
re
kr
e
 

Fö
ld
re
 

Le
ve
gő
re
 

V
íz
re
 

Él
ő
vi
lá
gr
a 

Ép
ít
e
tt
 

kö
rn
ye
ze
tr
e
 

Tá
jr
a 

Te
le
p
ü
lé
sr
e
 

K
lím

ár
a 

Te
rm

é
sz
e
ti
 r
e
n
d
‐

sz
e
rr
e
 

B
io
d
iv
e
rz
it
ás
ra
 

de nem változtatnak. Valamennyi besorolás a közterületen belüli 
besorolási lehetőség. A zöldterület jelenti a legnagyobb kötöttsé‐
get, ezt a meglévő földhivatali alapállapothoz rendeztük. A parko‐
ló  felületek  inkább  a  közlekedési  célú  közterületekkel mutatnak 
egyezőséget, míg  a  különleges  beépítésre  nem  szánt  köztér  át‐
menetet képez a zöldterület és a közlekedési terület között. 

 A hatásoknál szereplő semleges jelölés arra utal, hogy nem a mó‐
dosítások eredményeznek hatásokat. 

C. Kerékpárút kijelölése 

+  +  Ø  Ø  +  +/‐ +  +  +  +/‐  NÉ  + 

A hatások vizsgálatánál a kerékpárút megteremtésére kell a hangsúlyt 
helyezni, valamint arra, hogy nyomvonala mennyiben alkalmazkodik a 
már meglévő infrastruktúra elemekhez. 
 A kerékpárút kijelölése  szinte valamennyi hatását  tekintve pozi‐

tívnak minősül. Negatív előjelet a táj és a biodiverzitás esetén ka‐
pott kiegészítésképp, hiszen termőföld megszűnését eredménye‐
zi a kerékpárút burkolatának kiépítése. Ezen belül azonban a leg‐
kedvezőbb  helyen  került  kijelölésre,  hiszen meglévő  útnyomvo‐
nallal érintkezve,  azzal párhuzamosan halad. A  lehető  legkisebb 
területre szorítkozik. Oda vezet, ahová igény merül föl erre.  

 A kiépített kerékpárút ugyanakkor biztonságossá  teszi ezt a köz‐
lekedési  formát,  így  elterjedését  fokozza,  amelyik  pedig  a  gép‐
járműforgalom  csökkenéséhez  vezet,  azaz  környezetterhelést 
csökkentő, klímatudatos lépés. 

 A  besorolás  sem Natura  2000  területet,  sem  országos  ökológia 
hálózatot nem érint.  

D. Zöldterület kijelölése 

+  +  Ø  +  +  Ø  +  +  +  +  NÉ  + 

A hatások vizsgálatánál a zöldterületek növekedésére kell a hangsúlyt 
helyezni.  
 A település zöldfelületeinek növekedése a környezet állapotának 

javulásához  vezet.  A  levegőminőség  egyértelműen  kedvezőbbé 
válik, de a zaj‐ és rezgésterhelés elnyelésében  is szerepet  játsza‐
nak. 

 A közterületeken kialakuló közösségi terek, pihenősarkok, játszó‐
terek,  rekreációs  részek a  lakosság egészségi állapotának kedve‐
zőbbé tételét is szolgálja. 

 Mindezeken  túl  a  közösséggé  szerveződés helyszíneinek megte‐
remtését  is magával  hozza,  a  találkozási  pontok  kialakításával, 
ahol a korosztályok közötti természetes egymás mellettiség meg‐
valósul. 

 A  besorolás  sem Natura  2000  területet,  sem  országos  ökológia 
hálózatot nem érint, viszont az utóbbival határos. 
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E. Köztér kijelölése 

+  +  Ø  +  +  Ø  +  +  +  +  NÉ  + 

A hatások vizsgálatánál a közösségi  terek kijelölésére kell a hangsúlyt 
helyezni.  
 A közterületeken kialakuló közösségi terek, pihenősarkok, játszó‐

terek,  rekreációs  részek a  lakosság egészségi állapotának kedve‐
zőbbé tételét is szolgálja. 

 Mindezeken  túl  a  közösséggé  szerveződés helyszíneinek megte‐
remtését  is magával  hozza,  a  találkozási  pontok  kialakításával, 
ahol a korosztályok közötti természetes egymás mellettiség meg‐
valósul. 

 A  besorolás  sem Natura  2000  területet,  sem  országos  ökológia 
hálózatot nem érint, viszont az utóbbival határos. 

H. Iparterületi besorolás 
kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület helyett 

‐  ‐  Ø  Ø‐  +/‐  ‐  +  ‐  ‐  ‐  NÉ  +/‐

A hatások vizsgálatánál a valós változtatásra kell a hangsúlyt helyezni, 
nem az egykori kijelölés elemzésére, a kereskedelmi,  szolgáltató gaz‐
dasági terület ipari gazdasági terülté való átminősítésére: 
 A  létesítmény elhelyezése barnamezős beruházásnak minősül. A 

biológiailag  aktív  felületek  a  változtatás  nyomán megnőnek,  hi‐
szen a zöldfelületi arány emelkedik. A környezeti elemekre, azok 
rendszerére – így például a terület mikroklímájára – hatással lesz 
a beruházás. Ennek mértéke azonban a Gksz‐területen elhelyez‐
hető hasonló létesítmény és a tervezett Gip‐területen elhelyezhe‐
tő létesítmény hatásának különbségeként értelmezhető. 

 A tervezett módosítás termőföldet nem érint.  
 A területnek lehetősége lesz egységes arculati megjelenés kialakí‐

tására. A  településrendezési  eszköz  a  beruházás megvalósításá‐
nak esztétikai minőségéért nem tud garanciát vállalni, azt az épí‐
tészeti tervek, továbbá a kivitelezés mikéntje fogja meghatározni.

 A  szabályozási  terven  szereplő  tervezett  építménymagasság 
technológiai  indok  esetén  túlléphető.  A  települési  környezeten 
belüli  szigetszerű  helyzete  egyedi megjelenés  lehetőségét  hor‐
dozza. Belső  fekvése  elválasztja  környezetétől.  Szabad  keze  van 
tehát az itt beruházni szándékozónak. Ezt egy markáns, minőségi 
ipari környezet kialakításával kell honorálnia. 

 A  besorolás  sem Natura  2000  területet,  sem  országos  ökológia 
hálózatot nem érint.  

 Az  érintett  emberekre  gyakorolt  hatásnál  több  csoportot  kell 
megkülönböztetni: a) A területen tulajdonnal rendelkezőkre gaz‐
dasági szempontból kedvező hatással lesz, hiszen az eddigi keres‐
kedelmi, szolgáltató gazdasági  területük  telephelyek  létesítésére 
alkalmas, ipari gazdasági területté válik. Ugyancsak kedvező hatá‐
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sa  lesz a megvalósuló  ipari  telephely azok  számára, akik a  léte‐
sítményben  találnak munkára. Kedvező gazdasági hatása  jelent‐
kezik még a lakosság egészére az iparűzési adóbevétel növekedé‐
se okán. b) A tervezett beruházás környezetében lévő lakott terü‐
letek számára az építkezés és az üzemelés (termelés, szállítás) so‐
rán  az  eddigi  használaton  kívüliséghez  képest  megnövekedett 
terhelés  jelentkezik.  A  hatályos  besoroláshoz  képest  azonban 
mindössze  a beépítettség  kismértékű növekedése  által  generált 
többletterheléssel  kell  számolni.  Eddig  40%‐os  beépítettséggel, 
7,5 m magas épületek építésére volt lehetőség. A módosítás 50% 
beépíthetőséget és 12,0 m magas épületeket eredményezhet. A 
magasságnövekedés csak nem  ipari használat esetén takar szint‐
területi növekedést. Csarnokszerkezetnél  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 
  É  Érinti 
 
 
4.2 A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése 

Szempont 
Várható‐e  
hatás? 

Új  környezeti  konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők  felerősö‐
dése 

Kismértékben 
várható 

A településszerkezeti változások tervlapjára ránézve megállapítható, hogy a Városközpontban a 
beépítésre nem szánt területkijelölések vannak túlsúlyban, melyek közül is a közterek és zöldte‐
rületek a legszámosabbak.  
A volt Cukorgyár területén markánsan  jelentkezik az  ipari terület új kijelölése, azonban ez a ke‐
reskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyébe lép, így negatív hatással nem jár együtt. 
Kisebb  területrészeket  érintve  azonban  megjelenik  beépítésre  nem  szánt  terület  beépítésre 
szánttá való besorolása. 
Láthatóan  tehát a  település egészét  tekintve a módosítások kedvező  irányt vesznek, míg egyes 
kisléptékű módosítások  ezzel  ellentétes  tendenciát mutatnak. Megállapítható  azonban,  hogy 
jelen módosításokhoz kapcsolódóan  jelentős új konfliktus megjelenésével, vagy felerősödésével 
nem kell számolni. 
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Szempont 
Várható‐e  
hatás? 

Környezettudatos,  környezetbarát magatartás,  életmód  lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítése vagy korlátozása 

Pozitív hatás vár‐
ható 

A terv a valóság talaján mozogva próbálta meg rögzíteni az adottságokból eredő, logikus fejlesz‐
téseket. A tényekhez való alkalmazkodás pedig környezettudatos lépésnek tekinthető. 
A kerékpárutak fejlesztése, a zöldterületek növelése, a közösségi terek megteremtése mind‐mind 
környezetbarát magatartást jelez, ilyen életmód lehetőségét, feltételeit teremti meg. 

Olyan  helyi  társadalmi‐kulturális,  gazdasági‐gazdálkodási  hagyományok 
gyengítése, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

Nem 

Lőrinci város több olvasatú hagyománnyal rendelkezik. Hagyomány a táblás mezőgazdasági mű‐
velés, hagyomány az erőmű jelenléte, hagyomány a Zagyva menti jelleg. Előnyként szolgál a köz‐
úti és kötöttpályás közlekedés kiépültsége, az autópálya közelsége. 
A külterületi használatot a mezőgazdasági használat, a vízgazdálkodási célra szolgáló  területek, 
valamint az erdők uralják. Mindezek mellett gazdasági célú területek is előfordulnak. A táj tehát 
nem egynemű, az épített elemek jelenlétével számolni kell.  
A  felülvizsgálat  valamennyi  esetben  elősegíti  a  hagyományok  továbbélését,  javaslatai  a  helyi 
viszonyokhoz alkalmazkodva születtek meg.  
A Városközpont fejlesztése éppen a hagyományok felélesztését eredményezi a találkozási pontok 
erősítése által. 

 
 

Szempont  Várható‐e hatás? 

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása  Nagyon kis lépté‐
kű, elhanyagolha‐
tó hatás várható 

Nem megújuló  természeti  erőforrásoknak  tekintjük  a  fosszilis  energiahordozókat,  valamint  az 
ásványkincseket. Megújuló természeti erőforrásoknak a megújuló energiát (nap, szél, geotermi‐
kus), a vizet, a szántóföldet és az erdőt, illetve legelőt.  
A  terület energiahordozókkal nem érintett,  ipari nyersanyag  kitermelésre nem  veszik  igénybe. 
Érintettséget a termőföld tekintetében mutathatunk ki. 
Kijelenthető, hogy jelen fejlesztések a természeti erőforrások megújulását nem korlátozzák. Fej‐
lesztése a már igénybevett területekhez kapcsolódnak. Termőföldet érintő fejlesztést – a kerék‐
párút nyomvonal‐érintettségén túl – nem alkalmaz. 

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

Nem várható 

A fejlesztések éppen a helyben rendelkezésre álló adottságok felhasználására, figyelembe vételé‐
re törekednek. 
Mindezek mellett a barnamezős területek hasznosítási célja ma még nem ismert. Javasolt ugyan‐
akkor a helyi erőforrásokra támaszkodó gazdasági tevékenységek preferálása. 

A közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség tár‐
sadalmi,  gazdasági  helyzetében,  különösen  életminőségében,  kulturális 
örökségében,  területhasználata  feltételeiben  várhatóan  fellépő  változá‐
sok. 

Pozitív hatások 
várhatók 

A Városközpont átépítése az érintett közösség életében rendkívül kedvező változásokat eredmé‐
nyez. Megteremti a közösségi rendezvények helyszínei mellett a mindennapi találkozási  lehető‐
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ségeket, azaz az életmód szerves részévé válik. 
A gazdaság  fejlesztése a helyi vállalkozások növekedését eredményezi, ami a helyiek  identitás‐
erősödését is magával hozza. A termelési kultúrák erősödésével felismerik szűkebb környezetük 
előnyeit, nyitottá, befogadókká válnak. 
A helyi értékek rögzítése feltárja az eddig rejtve maradt részleteket, a kulturális örökség elemeit. 
A zöldfelületek növelése a települési környezet javulásával jár együtt, ami az életminőségre van 
kedvező hatással. 

A közvetett módon hatást kiváltó tényezők egyike esetén sem várható jelentős negatív hatás.  
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5 A terv környezeti szempontú értékelése 
A  tervmódosítások közül az új beépítésre szánt  területek kijelölése esetén értelmezhető környezeti 
szempontból negatív változás.  
A tervmódosítások közül többségben vannak a pozitív hatást eredményező változások. A zöldfelüle‐
tek megnövelése, a  közterek megteremtése, a barnamezős  területek hasznosítása, a  kerékpárutak 
kiépítése mind‐mind kedvező irányú változásnak tekinthető. 
A terv a település átminősítés előtti biológiai aktivitás értékét megnövelte.  
A terven szakhatósági adatszolgáltatás alapján feltűntetésre kerültek a jogszabályok által meghatáro‐
zott elemek. Ezek feltűntetése megkönnyíti a területre vonatkozó korlátozások megismerését, a vé‐
delmet  igénylő elemek  figyelembe vételét. A korlátozási elemek a beruházások  során megvalósuló 
épületállomány elhelyezését orientálják. 
Egyik módosítás sem jár jelentős környezetterheléssel. Településrendezési szinten a hatások elemzé‐
se döntően a „pozitív hatást okoz” irányába mutat. 
 
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  javaslatok  ismertetésére  kerül  sor, melyek  a  településrendezési  tervbe 
még nem épültek be: 

 A  gazdasági  fejlesztéseknél  a meglévő  telephelyekkel  szomszédos, ütemezett megvalósítás 
elvárása, a szomszédos védelmet igénylő elválasztó sávok megvalósításával együttesen. 

 A lehetővé tett fejlesztések megvalósításánál a minőség megkövetelése. 
 A növényállomány kiválasztásánál tájépítész szakember javaslatainak kikérése. 

 
7 Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára 
Javasoljuk: 
‐ A térségi tervek készítésénél az adatszolgáltatásnak megfelelő térségi övezeti lehatárolások kijelölé‐
sét.  
‐ A térségi terveke készítésénél az Országos Erdőállomány Adattár adattartalmának és az erdőgazdál‐
kodási térség lehatárolásának összehangolását. 
‐ A térségi tervek megfeleltetése miatt kijelölt erdőterületek – térségi terv‐változáshoz kötődő vissza‐
vonási lehetőségének megadása a biológiai aktivitásérték szempontjaira is tekintettel. 
 
8 Monitorozási javaslatok 
A vizsgált terv környezeti hatásainak monitorozása érdekében  indikátorok kerültek meghatározásra. 
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 indikátorok kerültek meghatáro‐
zásra, melyek közvetett módon adnak képet arról, hogy a terv megvalósulása, vagy meg nem valósu‐
lása milyen mértékben, milyen  irányban fejtette ki hatását. Az  indikátorok közé beépítésre kerültek 
az Eurostat által összeszedett, tervezési szinten (települési) értelmezett környezeti indikátorok és az 
URGE által kidolgozott interdiszciplináris kritériumrendszerbe tartozó indikátorok is. 

 Változások a hagyományos tájhasználatban   
[LB‐6: Change in traditional land‐use practice]   
Monitorozás tárgya: területhasználatok, művelési ágak térbeli változásának vizsgálata 

 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 szennye‐
zőanyagok – SO2, CO, NO2, O3, por – mennyiségének vizsgálata a gazdasági  területeken, a 
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bányászati‐ és az energiatermeléssel kapcsolatos logisztikai útvonalak mentén, továbbá a la‐
kóterületeken.  

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

 Védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek nagysága   
Monitorozás tárgya: gyep (legelő, rét) művelési ágú területek nagysága, ha 

 Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása   
Monitorozás  tárgya  (1): a megvalósuló gazdasági  fejlesztések és a  telepített növényzet ará‐
nya   
Monitorozás tárgya (2): a telepített növények között az őshonos, termőhelyi adottságoknak 
megfelelő növényfajok és az allergén, adventív fajok aránya 

 Aktivitás érték valós alakulása   
Monitorozás tárgya: rendszeres biológiai aktivitásérték számítás.   
A beépített területeken a kialakult állapot, egyéb területeken az ingatlan‐nyilvántartás szerin‐
ti (valós) művelési ágak figyelembe vételével.   
A számítás frissítése a megvalósuló beruházásokkor a kialakításra kerülő felületminőségek fi‐
gyelembe vételével. 
 

9 Közérthető összefoglaló 
Jelen értékelés Lőrinci város településrendezési eszközeinek Városközpont és további részterületekre 
(volt Cukorgyár és volt Laktanya) szóló módosításával foglalkozott. A környezeti értékelés a terv ké‐
szítésével párhuzamosan, folyamatos visszacsatolásokkal készült. 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 módosulásával; 
 megvizsgálta,  hogy  a  tervezési  területen  találhatók‐e  településrendezési  szintű  környezeti, 

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 elkerü‐

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

A környezeti értékelés alapját olyan  településrendezési eszköz adta, amely  jelentős  számú  terület‐
felhasználási  változtatással  élt, miközben  ezek  egy  része  a  tervállományon  belüli  ellentmondások 
feloldására szolgált. 
Környezeti, tájhasználati szempontból kedvezőtlen tervi elemek: 

 beépítésre szánt területek kijelölése, beépítésre nem szánt területek átsorolásával. 
Környezeti, tájhasználati szempontból kedvező tervi elemek: 

 zöldterületek növelése, 
 közterületek rendezése, 
 barnamezős területek hasznosíthatóságának megadása. 
 valós használatnak történő megfeleltetés, 

 
A felülvizsgálatból származó környezeti hatások a fejlesztések megvalósítását környezeti szempont‐
ból támogathatóvá teszik. 
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