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VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK BEAZONOSÍTÁSA
Lőrinci Város településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosítása a település déli részén
elhelyezkedő, 1464, 1465, 1466, 1467/2, valamint 1467/4 hrsz.-ú ingatlanok területére terjed ki.

Forrás: Földhivatali alaptérkép
Változtatással érintett ingatlanok területe piros lehatárolással jelölve.
A tervmódosítás célja a Mátravidéki Erőmű szomszédságában elhelyezkedő ingatlanok hatályos
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolásának ipari gazdasági területbe történő átsorolása a
terület kedvezőbb hasznosíthatósága érdekében.
Kérésként merült még föl:
•
a beépíthetőség szintjének emelése,
•
az építménymagasság technológiailag indokolt mértékű növelési lehetőségének megadása,
valamint
•
a jelenlegi teljes közművesítettség csökkentési lehetőségének vizsgálata.
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ELŐZMÉNYEK
Lőrinci Város Önkormányzata megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. készítette el Lőrinci Város
településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosítását.
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: az Eljr.) 29. §-a szerint, 163/2014.(IX.11.) önkormányzati határozattal elfogadta
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.
A tervezési munka a 187/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozattal meghozott
Településfejlesztési Döntés alapján kezdődött meg.
A feladat az M-Teampannon Kft. által 2004-ben elkészített, a 2003-ban elfogadott
Településfejlesztési Koncepcióra alapozott, Településrendezési terv módosítására szólt. A
Településszerkezeti tervet 28/2004. (IV.29.) számú önkormányzati határozattal, a Helyi építési
szabályzatot és Szabályozási tervet 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az elmúlt 10 évben a TSZT 4 alkalommal, a
HÉSZ és az SZT 5 alkalommal került módosításra. Ezek a változtatások a város részterületeire
vonatkoztak, egyik sem érintette a jelenlegi tervezési területet.
Az elkészült dokumentumot megismertettük az Önkormányzattal, hogy a tervvel kapcsolatos
elképzelései maradéktalanul beépülhessenek az anyagba. Lőrinci településrendezési eszközeinek
módosítása tükrözi a város álláspontját, a jogszabályi környezetet és a szakmai elvárásokat.
A településrendezési eszköz egyeztetése az Eljr. 37-40. § szerinti teljes eljárás alapján kerül
lefolytatásra.
Jelen dokumentáció az Eljr. 38. § (2) bekezdése szerinti véleményezésre összeállított Véleményezési
anyag, amely az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek
és jelmagyarázatának alkalmazásával készült el.
A dokumentációt az Eljr. 9. mellékletében szereplő államigazgatási szervek mellett az érintett
területi, települési önkormányzatok, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban
meghatározott résztvevők/partnerek is megkapják véleményezésre.
A tervlapok az állami alapadatok felhasználásával, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott
digitális alaptérképre készültek.
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HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
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A/1. HATÁROZATTERVEZET
Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testület
…./2015. (… . … .) Kt. határozata
Lőrinci Város településszerkezeti tervének módosításáról

1.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa 28/2004. (IV. 29.)
számú határozattal elfogadott Lőrinci Város Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek
szerinti tartalommal módosítja.

2.

A határozat
●
1. melléklete Lőrinci Város Településszerkezeti Fedvényterve M=1:2500
●
2. melléklete Lőrinci Város Településszerkezeti tervi leírásának módosítása
●
3. melléklete Változások
3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:2500
3.2. melléklet: Változások leírása
●
4. melléklete A változtatással érintett területek biológiai aktivitásérték-számítása
●
5. melléklete A későbbi biológiai aktivitásérték-számításnál alapul veendő BAÉ-érték

3.

A határozat 2015. …………..-n lép hatályba.

……………………………….
Víg Zoltán
polgármester

……………………………….
Schottner Norbert
jegyző
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1. melléklet a …/2015. (… . … .) Kt. határozathoz
LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE M=1:2500
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2. melléklet a …/2015. (… . … .) Kt. határozathoz
LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
módosítások piros színnel
törlések áthúzással és zöld kiemeléssel
jelölve
3.13. GAZDASÁGI TERÜLETEK
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
…..
A jövőben felmerülő igények kielégíthetőségét a terv elsősorban a rozsdaterületek
újrahasznosításával valamint Gibárti és az Erőműtől délre fekvő vasúti területek és a déli sportpálya
jelenleginél jobb kihasználásával biztosítja.
…..
A terv 3,0 hektár gazdasági területet jelöl ki a déli és északi városrész közötti Gibárti területén a
Bajcsy-Zsilinszky utca mentén, a központi városrészhez szervesen kapcsolódva. Az erőműi
iparvágányokon túli 4,0 ha nagyságú üzemen kívüli sporttelep és a felszámolásra váró iparvágányok
területe, a déli iparterületekhez kapcsolódva, gazdasági fejlesztési területnek ad helyet, ahol a
szabályozás figyelmet fordít a közeli lakótelep érzékenységére és a közúti kapcsolat
megteremtésére is. A terv szerint a Bem József utcában lévő Rési malom és azzal szemben a vasút
melletti 0,93 ha beépítetlen terület ugyancsak vállalkozásfejlesztési terület.
…..
Ipari gazdasági terület
…..
A meglévő erőmű mellett újabb ipari területeket határoz meg a szerkezeti terv 17,5 ha-ban,
kialakítva egy koncentrált ún. ipari központot a vasút és az erőmű között. Az Erőmű területéhez
szervesen kapcsolódva ipari területnek ad helyet az üzemen kívüli egykori Erőműi sporttelep és a
felszámolásra váró iparvágányok 4,75 ha-os területének felhasználásával, ahol a szabályozásnál
kiemelkedő figyelmet fordít a közeli lakóterületek érzékenységére.
…..
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3. melléklet a …/2015. (… . … .) Kt. határozathoz
VÁLTOZÁSOK
3.1. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M=1:2500
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3.2. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA
TERÜLET - FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
H ATÁLYOS TERÜLET- FELHASZNÁLÁS
kereskedelmi, szolgáltató
V1.
Gksz
gazdasági terület
kötöttpályás közlekedési
V2.
KÖk
terület – vasútterület
kötöttpályás közlekedési
V3.
KÖk
terület – vasútterület

T ERVEZETT TERÜLET- FELHASZNÁLÁS
>

Gip

ipari gazdasági terület

>

Gip

ipari gazdasági terület

>

KÖu

közúti közlekedési terület
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4. melléklet a …/2015. (… . … .) Kt. határozathoz
A VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-SZÁMÍTÁSA
Lőrinci Város részterületére szóló településrendezési eszköz-módosítás beépítésre nem szánt
terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével jár együtt, így – Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 7. § (3) b) pontja
alapján – a biológiai aktivitásérték számítása szükségszerű.
Az Étv.) 7. § (3) b) pontja kimondja:
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet,”
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A.
§ szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni.
A számítást a módosuló területek egészére végeztük el, így igazolva a követelmény teljesülését.
A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték
megállapításához – az ÖTM rendelet 3. § b) pontjában, a hatályos településrendezési eszközök
esetére előírtak szerint – a területfelhasználási egység besorolásának megfelelő értékeket vettük
alapul.
A változtatással érintett területek módosítás előtt biológiai aktivitásértéke:
TerületTerület
BAÉ
Számított
felhasználás
(ha)
mutató
BAÉ
Gksz

4,471

0,4

1,788

KÖu

0,225

0,6

0,135

KÖk

0,060

0,6

0,036

Összesen

1,959

A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás utáni biológiai aktivitásérték
megállapításához – az ÖTM rendelet 4. § (2) bekezdésében az arányosításról előírtak szerint – a
terület-felhasználási egység besorolásának arányosított értékét vettük alapul. Az új érték
alkalmazását az országos követelményekben meghatározott legkisebb zöldfelületi aránytól eltérő,
magasabb előírás teszi lehetővé.
Az arányosítás alapján számított biológiai aktivitásérték mutató:
0,26 x 0,4 / 0,25 = 0,416
A változtatással érintett területek módosítás utáni biológiai aktivitásértéke:
TerületTerület
BAÉ
Számított
felhasználás
(ha)
mutató
BAÉ
Gip

4,519

0,416

1,880

KÖu

0,237

0,600

0,142

KÖk

0,000

0,600

0,000

Összesen

2,022

A változtatás után számított BAÉ (2,022) növekedett a változtatás előtti értékhez (1,959) képest,
így a tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását betartja.
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5. melléklet a …/2015. (… . … .) Kt. határozathoz
A KÉSŐBBI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-SZÁMÍTÁSNÁL ALAPUL VEENDŐ BAÉ-ÉRTÉK

A településszerkezeti terv módosítása, vagy
felülvizsgálata esetén a mellékelt tervlapon lilával
jelölt területre (4,519 ha), az arányosítás elve
alapján számított BAÉ-értéket (= 1,880 pont) kell
alapul venni.
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RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
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Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (… . … .) önkormányzati rendelete
Lőrinci Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
25/2004. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szakaszában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
• Állami főépítészi hatáskörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hatósági
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Állami Főépítész,
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály,
• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi hatóság + mint területi
vízügyi hatóság/,
• Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazásával: Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság,
• Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
• Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály,
• Közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal, Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály,
• Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
• Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,
• Heves Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály,
• Erdészeti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály,
• Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,
• Heves Megyei Rendőr-főkapitányság,
• Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal,
Műszaki
Engedélyezési
és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
• Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heves Megyei Önkormányzat,
Ecséd Község Önkormányzata,
Hatvan Város Önkormányzata,
Heréd Község Önkormányzata,
Héhalom Község Önkormányzata (Nógrád megye),
Nagykökényes Község Önkormányzata,
Petőfibánya Község Önkormányzata,
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata,
Zagyvaszántó Község Önkormányzata,
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továbbá a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek
véleményének kikérésével,
Lőrinci Város Helyi Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
Általános rész
1. §
(1)

Lőrinci Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 25/2004. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a HÉSZ) 25. § (3) bekezdésének táblázata az alábbi
sorral, valamint táblázat alatti magyarázattal egészül ki:

övezeti jele

SZ
*
**

beépítés
módja

Az építési telek
legnagyobb
legkisebb
beépítettsége
területe
%
m2
50
10.000

minimális
zöldfelületi
aránya %
26

max.
szintter.
mutató*
1,5

Gip-6
SZ
- szabadonálló beépítés
- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa
- Technológiai indok esetén a legnagyobb építménymagasság túlléphető.

Az épületek
legnagyobb
építmény
magassága (m)
10**

2. §
(1) A HÉSZ 25. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(14) A Gip-6 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:
a)
Technológiai indok esetén a legnagyobb építménymagasság túlléphető.
b)
Nyeles telek nem alakítható ki.
c)
Az Erőműi lakótelep felőli telekhatár (az iparvágányoknak helyet adó, 1467/3 hrsz.ú ingatlannal határos telekhatár), valamint az Újtelep kertvárosias lakóterület felőli
telekhatár (1494 hrsz.-ú ingatlannal határos telekhatár) mentén, legalább 10 méter
széles zöldsávot kell létesíteni és fenntartani. A beültetési kötelezettségű terület
min. 85%-át háromszintes növény-állománnyal kell beültetni. A beültetési
kötelezettségű területen út, kerékpárút, gyalogút kialakítható.
d)
A zöldfelületen belül őshonos fa- és cserjefajok telepítése kívánatos, az invazív- és
allergén fajok kerülése mellett.”
3. §
(1) A HÉSZ mellékletét képező SZT-2. számú, „Lőrinci Város Településrendezési Terve –
Szabályozási terv, Belterületszabályozás M=1:4000” megnevezésű tervlap normatartalma
helyébe e rendelet 1. mellékletét képező „Lőrinci Város Belterületi Szabályozási Fedvényterve
M=1:2500” megnevezésű tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

MÁSODIK RÉSZ
Záró rendelkezések
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4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell
alkalmazni.

Lőrinci, 2015. ……

……………………………….
Víg Zoltán
polgármester

……………………………….
Schottner Norbert
jegyző
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1. melléklet a …/2015. (… . … .) önkormányzati rendelethez
Lőrinci Város Belterületi Szabályozási Fedvényterve
M=1:2500
[Jelmagyarázat, fedvényterv]
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C/1. VÁROSRENDEZÉS
C/1.1. A VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ADOTTSÁGAI / MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA
A TERÜLET BEMUTATÁSA
A tervezési terület Lőrinci déli részén az Erőmű-városrészben található. Három oldalról az az
aszfalttal burkolt gyűjtőút határolja, amely összeköttetést biztosít a 21 sz. főút és a 2401 jelű régi
Hatvani út között, és egyben a Mátravidéki Erőmű és a vele egyidőben épült lakótelep
megközelítésére is szolgál. Nyugaton a 81-es számú, Hatvan – Somoskőújfalu kétvágányú vasútvonal
választja el a vizsgált területet a kertvárosias lakóterületektől. Délen üzemel a Mátravidéki Erőmű,
amelynek közvetlen hatása is van az iparvágányok forgalmával és az ingatlant keresztező villamos
távvezetékekkel a területre. Északon az iparvágányokon túl értékes zöldfelületben gazdag területen
állnak az Erőmű-lakótelep épületei.
Az évek óta nem használt, nagyrészt beépítetlen terület néhány tervszerű fasort kivéve spontán
felnövő növényzettel fedett, csak a volt erőműi sporttelep elhagyott kiszolgáló épületei találhatók
a gondozatlan, gazos sík ingatlanokon. A nagy sportpályán értelemszerűen nincsenek fák, és a
terület délkeleti részét keresztező 120 kV-os távvezeték vonalában is csak vadon nőtt alacsony
cserjék találhatók.
A terület felülnézetből egy 1963-ban, illetve egy majd fél évszázaddal később készült légi fotón.

Forrás: http://www.fentrol.hu/hu
Forrás: Google Earth
Jelenleg öt telekre van felosztva a terület oly módon, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában
lévő 1467/4 hrsz.-ú, 2,867 ha-os ingatlanon belül „úszik” a többi négy telek. Meghatározó közülük
az észak-déli tengelyű volt sportpályának helyet adó 1465 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, közel 2
hektáros üres ingatlan. Ezen kívül még az 1464, az 1466, az 1467/2 hrsz.-ú, 100 m2-nél kisebb telkek
vannak kialakítva a területen belül.
A VÁLTOZTATÁSI TERÜLET ÉRINTETTSÉGE:
Országos vízvédelmi területen fekszik az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény alapján
Érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település a 219/2004.(VII.21.)
sz. Korm. rendelet és a 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján.
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A Mátravidéki Erőmű veszélyességi övezetei (belső, középső, külső) a tervezési terület egy
részét érintik.
A változtatással érintett ingatlanok területét több közmű és annak védelmi övezete is érinti,
amelyek elemzését részletesen a „Változtatással érintett terület közműhálózatának bemutatása”
című alátámasztó munkarész tartalmazza.
Az országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m-es távolság a
terület egy részét érinti.
A Nemzeti Ökológiai Hálózat területet nem érint.
Nyilvántartott műemléket, illetve műemléki környezetet nem érint.
Helyi védelemben részesülő, illetve helyi védelemre javasolt művi értéket nem érint.
Nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A terület 99%-a hatályos településrendezési eszközök szerint Gksz-2 építési övezetbe tartozó
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. A fennmaradó északi 550 m2-es területrész a vasúti
közlekedés számára fenntartott KÖk besorolású, beépítésre nem szánt terület. A hatályos terv
készítése során az övezethatár kijelölésekor a tervezők abból kiindulva, hogy az elágazó vágányok
közötti elkeskenyedő terület úgysem hasznosítható, indokolatlanul nagy területet soroltak vasúti
területté. Az 5 évvel később történt telekalakítás már a tényleges használatnak és a vasúti
előírásoknak megfelelően választotta szét a vasúti területet az egyéb hasznosítású telekrésztől.
Jelen tervezés során ez a telekhatár egyben a tervezési terület határa is, így tehát szükségessé vált
a vasúti terület övezethatárának a korrigálása is.

Forrás: hatályos TSZT
Forrás: hatályos SZT
A hatályos építési övezet beépítési paraméterei az alábbiak:
Az építési telekre meghatározott
legkisebb
max.
Az építési
legnagyobb
legkisebb
zöldfelületi
szintter.
beépítés
övezet jele
beépítettség telekterület
arány
mutató
módja
2
%
m
%
Gksz-2
SZ
40
5000
25
1,2
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Az épületek
legnagyobb
építmény
magassága
m
7,5
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TERVEZÉSI FELADAT , AZ ÁTSOROLÁS INDOKAI
A tervezés célja, hogy az egész terület olyan építési övezetbe kerüljön, ami a területet érintő
korlátozásokat betartja, telephelyengedélyt tesz lehetővé, a jogi határoknak megfelelően van
szabályozva, a város érdekeit szolgálja, miközben a környékbeli lakóterületeket tekintetbe veszi.
A hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarésze szerint a vizsgált terület kedvező
lehetőséget kínál kereskedelmi és szolgáltató funkciók elhelyezésére.
Az Elj. átmeneti rendelkezéseire [314/2012. Korm. rendelet 45.§(2)a)] tekintettel az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeit kell jelen módosításnál alapul
venni. Az OTÉK – 2012. augusztus 06-án hatályos szövegének – 19. § (1) szerint:
„A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.”
Az építésjogot tekintve a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület bármely környezetét nem
terhelő gazdasági funkció elhelyezésére alkalmas, maga a kereskedelmi és a szolgáltató funkció
nincs is nevesítve. Az előírás látszólag alig korlátozza az itt végezhető tevékenységeket, nem zárja
ki ipari funkciók megtelepítését. Az átsorolást az OTÉK előírásai nem indokolják.
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2.§-a azonban egyértelműen megfogalmazza
hogy ipari tevékenység csak „a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen”
folytatható, azaz ipari építési övezetben. Tehát ez az ipari területekkel és vasúti vágányokkal
határolt, légvezetékekkel szétszabdalt üres terület nem véletlenül nem indult fejlődésnek.
Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában is elsődleges célként szerepel ebben a
városrészben a vállalkozási szektor erősítése, a működő tőke beruházások ösztönzése.
Ha több lehetőséget tudunk biztosítani a gazdasági területen belül a vállalkozásoknak, akkor egyben
bővülnek a helyi munkalehetőségek, javul az életminőség a településen. A terv összesen 4,78 hektár
egyáltalán nem hasznosított gazdasági területet strukturál át annak érdekében, hogy jobban
illeszkedjen a megváltozott gazdaságszerkezethez, és ezzel vonzóvá váljon vállalkozásfejlesztés
számára.
A tervezett építési övezet beépítési paraméterei az alábbiak:
Az építési telekre meghatározott
Az épületre
max.
Az építési
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
szintter.
beépítés
övezet jele
beépítettség telekterület zöldfelület
ép.magasság
mutató
módja
%
m2
%
m
Gip-6
SZ
50
10.000
26
1,5
10
Az eredeti Gksz-2 jelű övezethez képest ezek a paraméterek nagyobb beépítést tesznek lehetővé,
nem lépik azonban túl az OTÉK adta ipari területre vonatkozó előírásokat. A konkrét beruházási
igény ismeretében, a beültetési kötelezettség lehatárolása, a védőtávolságok figyelembevétele után
lehet majd pontosan meghatározni, hogy a területen belül előírásszerűen kialakított telkekre hova
és mekkora épületeket lehet emelni.
Építési hely nem kerül kijelölésre, az épületek helyét egyedileg kell meghatározni a vonatkozó
jogszabályok alapján. Így többek között be kell tartani:
- a HÉSZ-ben szereplő előírásokat:
25.§ (13) Az iparterület övezeteinek telkein, ha az építési hely nincs feltüntetve, úgy új épület,
építmény a telekhatároktól legalább 10-10 m távolságra helyezhető el.
- a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásait a villamosművek, valamint a termelői, magán- és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről,
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- az OTÉK védőterületekre vonatkozó és egyéb előírásait.
38.§ (10) Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, távolságon
belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el.
Az előírt minimális zöldfelület mértéke 26% lett. A HÉSZ 25. §-ban eddig is több bekezdésben
részletesen szabályozták az ipari gazdasági területen az újonnan telepítendő növények helyét,
fajtáját és fakivágás esetén a pótlás módját. A közeli lakóterület védelme érdekében ezek az
általános előírások kiegészülnek azzal, hogy itt az iparvágányok felé, valamint a nyugat felé eső
telekhatár mentén 10 m széles zöldsáv létesítendő és tartandó fenn 3 szintes növényállománnyal.
Már a 2004-es TSZT is a legtöbb beépítésre szánt területen teljes közművesítettséget irányzott elő,
és ezt az előírást az újonnan kialakuló építési övezetben is meg kell tartani. Lőrinci város érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település a 219/2004.(VII.21.) sz. Korm. rendelet
és a 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján. A tervezési terület az Országos
Településrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján országos vízvédelmi területet érint.
Az ilyen területekre vonatkozó jogszabályok előírásait úgy lehet betartani, ha megakadályozzák a
szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe jutását, amit a közműves vízellátással és
szennyvízelvezetéssel, valamint a felszíni vizek befogadóig történő elvezetésével tudunk biztosítani.
Ma is egyet lehet érteni a 2004-es TSZT azon megállapításával, hogy „szükség van olyan vállalkozási
terület kijelölésére, amely azonnal használatba vehető, és amely kihasználja a földrajzi fekvésben
rejlő lehetőségeket, ugyanakkor nem válik a hosszú távú városfejlődés, a kertváros-jelleg
kibontakoztatásának gátjává.” Ezt az igényt az építési övezet megfelelő megválasztásával lehet
kielégíteni oly módon, hogy a szabályozás a környező lakosság érdekeire is tekintettel legyen. A
szomszédos kertvárosias lakóterület, valamint az Erőműi lakótelep egykor egy már meglévő
gazdasági környezetben került kialakításra. Az ország akkori legnagyobb, széntüzelésű hőerőműve
és annak iparvágányrendszere jelentős környezeti terhelést jelentett az Erőmű dolgozói részére
épített lakóterület számára. A lakóterület parkosításával, sporttelep kijelölésével próbálták
ellensúlyozni a terhelés meglétét. A mai 170 MW névleges teljesítményű gyorsindítású nyíltciklusú
gázturbinás erőmű feladata tartalék kapacitás biztosítása üzemzavari helyzetekben. Szomszédságát
veszélyességi övezeteinek megléte által meghatározza, hiszen a belső, illetve a középső
veszélyességi övezeteiben gazdasági funkciók elhelyezését teszi lehetővé.
MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ MÓDOSULÁSOK
Adatszolgáltatások alapján az alábbi magasabb szintű jogszabályok által meghatározott elemek
pontosításra kerültek a településszerkezeti fedvényterven, illetve a belterületi szabályozási terven:
veszélyességi övezetek;
kezelői hozzájárulás határa (vasút, közút, közmű);
nyilvántartott régészeti lelőhelyek;
műemlékek és műemléki környezetük;
E GY LEHETSÉGES BERUHÁZÓ BEMUTATÁSA
Jelen településrendezési eszköz-módosításnak az a feladata, hogy gazdasági területen belüli sajátos
használatok közötti átsorolást megvalósítson. A módosítás hatása nem tekinthető jelentősnek,
hiszen mindkét (Gksz, illetve Gip) területfelhasználás gazdasági funkciók elhelyezését teszi lehetővé.
A szóba jöhető funkciók egyikét egy potenciális beruházó bemutatásával szemléltetjük.
A Titán 94 Kft. 21 éve működik Budapest XV. kerületének egyik lakóterülettel szomszédos
ingatlanán. A Magyar Suzuki közvetlen beszállítójaként, 4000 m2 összterületű gyártó csarnokában
présüzem, hegesztőüzem és szerszámüzem került kialakításra. A magyar tulajdonú vállalkozást a
folyamatos fejlődés jellemzi. A tervezési területen technikai fejlesztést, a géppark modernizációját
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tervezik, új munkahelyek megteremtésével egyidejűleg. A meglévő csarnokok belső elrendezése az
alábbi képekről látható:

Forrás: TITÁN 94 Kft. saját fotói
Hangsúlyozni kell, hogy a bemutatott rendeltetés és jelen településrendezési eszköz által lehetővé
tett funkciók közé nem tehető egyenlőségjel. Mindössze azt példáztuk, hogy a fenti rendeltetés
számára is alkalmassá válik az átsorolt terület.
C/1.2. TERÜLETI MÉRLEG
A területi mérleg szempontjából a változással érintett területet vettük figyelembe.
H ATÁLYOS TERV
TERÜLETFELHASZNÁLÁS

OTÉK-JEL

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
ipari gazdasági terület
közúti közlekedési terület
kötöttpályás közlekedési terület – vasútterület
Változtatással érintett terület egésze

Gksz
Gip
KÖu
KÖk

TERÜLET
( HA)
4,471
0,000
0,225
0,060
4,755

TERÜLET (%)
94,01
0,00
4,73
1,26
100,00%

M ÓDOSÍTOTT TERV
TERÜLET
( HA)
0,000
4,519
0,237
0,000
4,755

TERÜLET (%)
0,00
95,03
4,97
00,00
100,00%

A területek a földhivatali digitális állomány adatain alapulnak. A tulajdoni lapokon feltűntetett területek
ugyanis eltérnek a földhivatali állapot szerinti telekméretektől.
HRSZ.
1464
1465
1466
1467/2
1467/4
Összesen

TULAJDONI LAP (M2)
81
18940
72
48
28670
47811

ALAPTÉRKÉP (M2)
82
19091
74
47
28259
47554

C/1.3. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Lőrinci Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 25/2004. (IV.29.)
önkormányzati rendelete képezte a módosítás alapját.
Jelen településrendezési eszköz módosításánál a hatályos szabályzat módosító rendelkezésekkel
(kiegészítő- és újraszabályozó módosító rendelkezés) történő megváltoztatását alkalmaztuk.
A rendelettervezet elkészítésénél a jogszabály-szerkesztési elvek mindegyikét érvényesítettük.
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C/2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (OTRT)
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban OTrT) az egyes
törvények területrendezéssel összefüggő módosításairól szóló 2013. évi CCXXIX. törvény
módosította a 3-38. §-ával mind szöveges előírásaiban, mind rajzi mellékleteiben. A változtatással
érintett ingatlanok területét a módosításnak megfelelően vizsgálja a terv. A törvény az ország egész
területére határozta meg a térségek terület-felhasználásának feltételeit.
„E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:… c) a településrendezési eszközök készítése és
elfogadása során.” [OTrT: 30. § (1) c)]
OT RT
A hatályos OTrT kijelölte az országos terület-felhasználási kategóriákat, valamint rögzítette az
országos övezeteket.
A Lőrinci Város részterületre szóló településszerkezeti tervének összhangját az alábbiakban
felsorolt, Lőrinci Város területét érintő terület-felhasználási kategóriákkal, illetve országos
övezetekkel vizsgáltuk.
AZ O RSZÁG SZERKEZETI TERVE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
Az OTrT átmeneti rendelkezései miatt a település közigazgatási területén belüli térségi területfelhasználásokat a Heves Megye Területrendezési Tervének megfelelően kell figyelembe venni a
változtatással érintett ingatlanok területét érintően.
O RSZÁGOS TERÜLET- FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK TELJESÜLÉSÉNEK SZÁMÍTÁSA:
Heves Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 12/2005. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosítását Heves Megye Közgyűlése 10/2010. (V. 07.) számú önkormányzati rendeletével
fogadta el, 2010. július 1-jén lépett hatályba.
A településszerkezeti terv terület-felhasználási kategóriáit az OTrT átmeneti rendelkezései alapján
területileg a megyei terv térségi terület-felhasználási kategóriáinak kell megfeleltetni, a hatályos
OTrT előírásainak megfelelően.
„A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való
összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az
alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:
….
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b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének
előírásait kell alkalmazni,” [OTrT 31/B.]
Az átmeneti rendelkezéseknek megfelelően tehát Lőrinci Város településszerkezeti tervének
módosítását kizárólag Heves Megyei Területrendezési Tervével kell összevetni. Az OTrT igazolásának
feladata a Tervezőket nem terheli.
O RSZÁGOS ÖVEZETEK
O RSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.” [OTrT: 13. § (1)]
„Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.” [OTrT: 13. § (2)]
A változtatással érintett terület nem érinti az országos ökológiai hálózat övezetét.
KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]

„(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” [OTrT: 13/A. §]
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A változtatással érintett terület nem érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét.
J Ó TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]

„A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.”
[OTrT: 13/B. §]
A változtatással érintett terület nem érinti a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét.
KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]

„Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.”
[OTrT: 14. § (1)]
„Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” [OTrT: 14. § (2)]
A változtatással érintett terület nem érinti a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét.
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T ÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.” [OTrT:
14/A. § (3)]
„Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.”[OTrT: 14/A. § (6)]
A változtatással érintett terület nem érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetét.
VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„Világörökségi és világörökségi várományos területen a területfelhasználás módjának és
mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal.”
[OTrT: 14/B. § (2)]
A változtatással érintett terület nem érinti a világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetét.
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O RSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.” [OTrT: 15. § (1)]
„Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.” [OTrT: 15. § (2)]
„Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.” [OTrT: 15. § (3)]
A változtatással érintett terület érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete.
Az OTrT 15. § (2) előírásainak megfelelően a településszerkezeti és a szabályozási tervlapon
kijelölésre került az országos vízminőség-védelmi terület övezete.
A hatályos helyi építési szabályzat a település összes ipari területére előírja a teljes
közművesítettséget, így a vizsgált területen tervezett építési övezetére nem szükséges további
előírás a vízminőség-védelem érdekében.
„Ipari gazdasági terület (Gip) 25. § … (9)Az építési övezet telkei teljes közművesítettség esetén
építhetők be.” [Lőrinci város önkormányzata képviselő-testületének 25/2004. (IV.29.) számú
többször módosított rendelete Lőrinci város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről]
NAGYVÍZI

MEDER ÉS A

VÁSÁRHELYI-TERV

TOVÁBBFEJLESZTÉSE KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI CÉLÚ

SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETÉNEK ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
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„A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.” [OTrT: 16.
§]
A települést észak – déli irányban kettészelő Zagyva nagyvízi meder terület, de a változtatással
érintett területet nem érinti ezt az övezetet.
A Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók
területének övezete nem érinti Lőrinci közigazgatási területét.
KIEMELT FONTOSSÁGÚ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

Forrás: OTrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy
beépítésre nem szántkülönleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni.” [OTrT: 16/C. §]
A változtatással érintett terület nem érinti a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét.
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2. HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZATA
Heves Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló – 10/2010. (V. 07) számú önkormányzati
rendelettel módosított – 12/2005. (IV. 29.) számú önkormányzati rendeletének Térségi Szerkezeti
Tervlapja szolgál a megfeleltetés alapjául.
H EVES MEGYEI T RT S ZERKEZETI TERVLAPJA
Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelet módosítását
10/2010. (V. 07.) HMÖ rendeletével fogadta el Heves Megye Közgyűlése.
HEVES MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV

Forrás: Heves Megye TrT
[Tervezési területek piros színnel jelölve.]
L ŐRINCI VÁROS TERÜLETÉT A KÖVETKEZŐ TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ÉRINTIK:
- városias települési térség,
- hagyományos vidéki települési térség
- erdőgazdálkodási térség,
- mezőgazdasági térség, valamint
- vízgazdálkodási térség.
* A változtatással érintett terület a kékkel jelölt térségi területfelhasználásban található.
A változtatással érintett ingatlanok területét a térségi tervlapon szereplő műszaki infrastruktúra
hálózatok közül egyik sem érinti, viszont az alábbiak határolják:
- Hatvan–Somoskőújfalu, 81-es számú egyéb országos törzshálózati vasútvonal.
- Lőrinci 170 MW-os gázturbinás erőmű.
Az érintettségek figyelembe vételre kerültek a tervezés folyamán.
Meg kell jegyezni, hogy a megyei terven a területtől nyugatra elhelyezkedő 21 sz. főút – a korábbi
fejlesztési elképzeléseket tükröző – M21-es gyorsforgalmi útként van feltüntetve.
MEGYEI TERÜLET- FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK LEHATÁROLÁSA
A térségi terület-felhasználási kategóriáknak a település teljes területére vetítve kell az előírt
arányokat teljesíteniük.
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Lőrinci Város településrendezési tervének megfeleltetésénél a Heves Megye Közgyűlése Heves
Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló – 10/2010. (V. 07.) HMÖ rendelettel módosított –
12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendeletének Térségi szerkezeti tervi adatai kerültek figyelembevételre.
Az alábbi számítás az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
Térinformatikai alkalmazások – térképi adatbázisok című alkalmazásában szereplő értékeket vette
alapul.
A TÉRSÉGI TERÜLET - FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK TERÜLETE
kategória
terület*
városias települési térség
608,38 ha
hagyományos vidéki települési térség
57,06 ha
erdőgazdálkodási térség
122,73 ha
mezőgazdasági térség
1548,95 ha
vízgazdálkodási térség
12,95 ha
közigazgatási terület
2350,07 ha
* Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_heves_trt/
Jelen változtatással érintett ingatlanok területe csak a városias települési térséget érinti, így a
megfeleltetést erre a térségekre készítettük el.
E LŐÍRÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERÜLET- FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁRA:
A területi megfeleltetés értékeit az OTrT 6. § (2) bekezdése határozza meg.
TELEPÜLÉSI TÉRSÉG:
„a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható”
[OTrT 6. § (2) d)]
> Megfelel
L ŐRINCI

VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERV- MÓDOSÍTÁSA

H EVES

MEGYE

TERÜLET- FELHASZNÁLÁSI

KATEGÓRIÁINAK ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.
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MEGYEI ÖVEZETEK
Heves Megye térségi övezetei közül csak az OTrT módosítását követően hatályban maradt, Lőrinci
város területét érintő megyei övezetek kerülnek a következőkben bemutatásra.
Ö KOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE

Forrás: Heves Megye TrT
[Tervezési terület piros körrel jelölve.]
Lőrinci város területét az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete érinti.
„Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja,
és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.” [OTrT: 18. § (1)]
„Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosítotte az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.” [OTrT: 18. § (2)]
„Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.” [OTrT: 18. 4)]
„Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.” [OTrT: 18. § (5)]
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága I-807/3/2015. ügyiratszámú levele alapján a tervezési terület
nem része az országos ökológiai hálózatnak.
E RDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE
Új megyei övezet, amelynek lehatárolása még nem ismert.
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ÁSVÁNYI NYERSVAGYON-TERÜLET ÖVEZETE

Forrás: Heves Megye TrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
[OTrT: 19/B.)]
A lehatárolás szerint az övezet Lőrinci város teljes közigazgatási területét érinti. A Bányafelügyelet
adatszolgáltatása alapján a módosítással érintett ingatlanokat sem bányatelek, sem megkutatott
ásványi nyersanyag-lelőhely nem érinti.
RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE

Forrás: Heves Megye TrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
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„A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha
ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.” [OTrT: 23.)]
Lőrinci Város közigazgatási területét és egyben jelen tervezési területet a tervlap lehatárolása
szerint belvízzel érintett.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 02983-0009/2015. iktatószámú levelében a
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet általános előírásaira utal, adatszolgáltatást a területre nem
küldött. Az Országos Talajdegradációs Adatbázis [Forrás: http://maps.rissac.hu/degradacio/]
lehatárolása szerint azonban a változtatással érintett terület esetében a belvízveszély alacsony
értéket takar, azaz jelen módosításnál az általános elvárásokon túli előírások megfogalmazására
nem kellett sort keríteni. Új beépítésre szánt terület kijelölése csupán telekhatár-korrekció miatt,
kis területre szorítkozva történt.
F ÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETÉNEK ÖVEZETE

Forrás: Heves Megye TrT
[Tervezési terület piros színnel jelölve.]
„A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.” [OTrT: 25. § (1)]
„Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.”
[OTrT: 25. § (2)]
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Bányászati Osztály 1889-2/2015. ügyiratszámú levele alapján „a módosítás ellen
bányászati szakigazgatási szempontból – bányászat, geológia, morfológia és csúszásveszély
szakterületi szempontokra tekintettel – kifogás nem merül fel”, azaz a változtatással érintett
ingatlanok területe földtani veszélyforrás területének övezetét nem érinti.
L ŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSA HEVES MEGYE T ERÜLETRENDEZÉSI T ERVÉNEK ELŐÍRÁSAIVAL
TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.
F ENTIEKRE TEKINTETTEL JELEN TERVMÓDOSÍTÁS A TÉRSÉGI TERVEKKEL ÖSSZHANGBAN ÁLL .
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C/3. TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS
C/3.1. A MÓDOSÍTÁSOK TÁJI VONATKOZÁSAI
A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
A településrendezési eszközök részterületre szóló módosítása a táji és természeti adottságokat csak
a szükséges érintettségben és a témának megfelelő mélységben vizsgálja.
Lőrinci az Észak-magyarországi-középhegység része, erre a nagytájra esik a változtatással érintett
ingatlanok területe is. Középtájak szerint az Észak-magyarországi-medencékhez, ezen belül a
Zagyva-völgy kistájhoz tartozik a vizsgált terület.
A változtatással érintett ingatlanok területét és közvetlen környezetét sem kiváló erdő állomány,
sem az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőállomány nem érinti.

Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
Lőrinci a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén fekszik. I-807/3/2015. ügyiratszámú
levelük szerint: „A tervezési terület nem tartozik az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 14/A. § alapján lehatárolt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetébe, nem Natura 2000 terület, nem része az országos ökológiai hálózatnak.”

(Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)
A tájhasználat értékelése során megállapítottuk, hogy a hatályos településrendezési eszközökhöz
képest történő változások a tájhasználatra nem gyakorolnak jelentős hatást.
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Z ÖLDFELÜLET
A határoló utak mentén egységes koncepció alapján kialakított zöldfelület nem található, az Erőmű
felőli keleti oldalon idős hársfák és nyárfák sorakoznak az út két oldalán. Javasoljuk, hogy itt az
iparterületek előkerti zöldsávjának kiegészítéseként a meglévő fasort folytatva egységes fafajú fasor
létesüljön a zöldsávban.
Az övezetmódosítással érintett területen alapvetően két különböző zöldfelületi típusú területrész
különíthető el: az egykori sportpálya füves területe, valamint az ezt övező fás-cserjés terület.
A vizsgált területen a fák többsége nyárfa (Populus). Ezek egy része már az 1963-ban készült légi
felvételen is szerepel. A fákat a sporttelep kialakításakor fasorszerűen telepítették, hogy
lehatárolják a pályát egyik oldalon az úttól és vasúttól, másik oldalon pedig az akkor még
iparvágányokkal szabdalt területtől. A vasút felőli nyugati oldalon az oszlopos jegenyenyárból
(Populus nigra ’Italica’) álló fasort a későbbiekben is célszerű megtartani a leendő iparterület
előkertjében. Védendő fák a területen nem találhatók, a nagyobb törzsátmérőjű idős egyedek a fajra
jellemző várható korai elöregedésük miatt nem különösebben értékesek.
A terület keleti felén főleg spontán felnövekedett cserjék, gyomfák, magról és sarjakból eredt fák
találhatók a régi iparvágányok helyén. Ezen a területrészen az új növények helyét és fajtáját
nemcsak az új beépítéssel összhangban kell meghatározni, hanem figyelembe kell venni az itt
áthaladó 120 kV-os távvezeték védőövezetére vonatkozó előírásokat is.
A terület jellegzetességei egy képen bemutatva: jegenyenyár fasor, füves, használaton kívüli
sportpálya, spontán növő cserjék és fák, erőmű a háttérben:

Az ipari övezet általános előírásai között már eddig is szerepelt, hogy új épület a telekhatároktól
legalább 10-10 m távolságra helyezhető el, és ebben a sávban egy sor fa és egy sor cserje telepítése
kötelező. A tervezési terület közelében, az iparvágányokon túl az Erőműi-lakótelep lakóházai
találhatók, az országos vasútvonalon túl pedig Újtelep családi házai sorakoznak. A lakosság
védelmében az újonnan kialakított építési övezet lakóterületekkel szomszédos határainál 10 méter
széles háromszintes növényállományú zöldsáv létesítendő és tartandó fenn.
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A 26%-os kötelező minimális zöldfelület részben a határok menti beültetési kötelezettségű
területen, részben az épületek között kerül kialakításra. A telken belüli felszíni parkolók esetén is
fásítással kell számolni, így ökológiailag és esztétikailag a mainál értékesebb terület létesül.
A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK KÖRNYEZETI VONATKOZÁSAI
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 02983-0009/2015. iktatószámú leveléből származó
információk:
Lőrinci város érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet melléklete alapján.
Az országos vízvédelmi terület lehatárolását az Igazgatóság digitális formában megküldte.

A lehatárolás alapján a tervezési terület országos vízvédelmi területen fekszik.
Az Igazgatóság az előzetes tájékoztatásban szereplő közlésre, mely szerint „kérésként merült föl (…)
a jelenlegi teljes közművesítettség előírásának lehetőség szerinti csökkentése”, az alábbiakban
reagált:
A „219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtak teljesülésének feltétele a szennyezőanyag talajba
és felszín alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és tisztított
szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása, melyhez
szükséges a beépített és beépítésre szánt területek közműves vízellátásának és közműves szennyvízelvezetésének megoldása.”
A kapott adatok birtokában a korábban jelzett közművesítettségi szint csökkentéstől az
Önkormányzat visszalépett. A területre továbbra is a teljes közművesítettség előírása az irányadó.
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Az Igazgatóság a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm.
határozat alapján felsorolta a tervezési területet érintő felszín alatti víztesteket és azok minősítését.
A VGT jelenleg felülvizsgálat alatt áll, így az érintett víztestek bemutatásánál a hatályos és a
vitaanyag minősítését egyaránt szerepeltetjük.
Víztest
sp.2.9.1. Északi-középhegység
peremvidék
p.2.9.1. Északi-középhegység
peremvidék
pt.2.2. Észak-Alföld
kt.1.5. Nógrádi termálkarszt

Minősítés
mennyiségi
állapot
2012.

mennyiségi
állapot
2015.

gyenge
gyenge

kémiai állapot

kémiai állapot

2012.

2015.

jó*

gyenge

gyenge*

jó**

jó

jó**

gyenge
jó***
jó
jó****
* 6-6. térkép alapján
** 6-7. térkép
*** 6-8. térkép
**** 6-9. térkép

jó
jó
* 6-10. térkép
** 6-11. térkép
*** 6-12. térkép
**** 6-13. térkép

jó***
jó****

A táblázatban 2015.-nél szereplő adatok a Tisza részvízgyűjtő VGT2 vitaanyag 6. fejezet táblázat
alatt felsorolt térképmellékleteiből származnak.
Forrás: https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144
A hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzés a jó
állapot elérése és fenntartása.
Valamennyi víztest mennyiségi állapotánál előrelépés látható, míg az sp.2.9.1. Északi-középhegység
peremvidék megnevezésű víztest kémiai állapota változatlanul gyenge.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 518/107-13/2013/HAT. számú leveléből származó
információk:

Forrás: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959

LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

40
T SZ.: 4346/2015

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. által
üzemeltetett Lőrinci Gyorsindítású Gázturbinás Erőmű 3022 Lőrinci, 1476/5 hrsz.-ú telephelyének
környezetében az 518/107-12/2013/HAT. számú, a levélhez mellékelt katasztrófavédelmi engedély
határozatban kijelölte a veszélyességi övezetet.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet határozza meg a veszélyességi övezet belső, középső és külső övezetében
elhelyezhető funkciókat.
A megadott övezetek mindegyike érinti a tervezési területet, ezért a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet vonatkozó előírásait figyelembe kell venni. A Korm. rendelet 7. mellékletének 2.2. pontja
alapján az egyes zónákban történő fejlesztésekről kialakított állásfoglalások meghozatala során a
katasztrófavédelmi hatáság az alábbiakat veszi figyelembe:

Megállapítható, hogy a tervezési terület a belső zónával éppen hogy érintett, a középső zóna a
délkeleti sarkánál fed le egy darabot, míg a külső zóna a terület majd hatodát lefedi. A területet
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érintő veszélyességi zónákban elsődlegesen gazdasági tevékenység kialakítására van lehetőség,
melyen belül is az ipari telephely a javasolt funkció.
C/3.2 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
K ÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Lőrinci város Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírása alapján kikérte a környezet védelméért felelős közigazgatási
szervek véleményét a környezeti értékelés szükségességéről. Az érintett közigazgatási szervek az
alábbi véleményeket adták a környezeti értékelés szükségességéről:
Ssz.

Környezet védelméért felelős szerv

Állásfoglalás, indoklás

1a.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
Ügyiratszám: 17644-2/2015.

„Lőrinci város tervezett településrendezési
tervének
módosításához
környezeti
vizsgálat elkészítését Főosztályunk nem
tartja szükségesnek.”

1b.

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Ügyiratszám: I-807/3/2015.

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

1c.

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

„Hatóságunk részéről, tekintettel az
átsorolandó
területeken
tervezett
tevékenységre, annak esetleges humán
egészségügyi kockázatára az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005.(I.11.) rendelet 4.§(2)
bekezdése és 3. számú melléklete II.1.c)
pontja alapján biztosított közegészségügyi
hatáskörünkben környezet- és településegészségügyi szempontból az ipari és
gazdasági területek esetében a környezeti
vizsgálat
lefolytatását
szükségesnek
tartjuk.”
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Ssz.

Környezet védelméért felelős szerv

Állásfoglalás, indoklás

2b.

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

„Az érintett területeken a településrendezési eszközeik tervezett változásából
adódó várható környezeti hatás mértékét –
az
épített
környezet
védelme
szempontjából jelentősnek ítélem, ami
környezeti
vizsgálat
lefolytatását
szükségessé teszi.”
„a vizsgálatnak tartalmaznia kell a program
megvalósulás esetén a környezetet érő
hatások,
környezeti
követelmények
előrejelzését, a környezeti elemekre nézve,
különös tekintettel az épített környezetre
és annak részeként az épített és régészeti
örökségre.”

2d.

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

„Az
erdőkre
vonatkozóan
hatásvizsgálat nem indokolt.”

2e.

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

„Környezeti vizsgálat
tartom szükségesnek.”

2f.

Heves Megyei Kormányhivatal,
Hatvani járási Hivatal,
Földhivatali Osztály
Iktatószám: 20604/2015.

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem kérte.

2i.

Budapest Főváros Kormányhivatala,
Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály,
Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszám: BPD/005/000112-4/2015.

„Műemlékvédelmi
és
régészeti
örökségvédelmi szempontból nem tartom
szükségesnek
a
környezeti
vizsgálat
lefolytatását.

környezeti

lefolytatását

2i.

nem

Heves Megyei Kormányhivatal,
„Jelen településrendezési eljárásban az
Egri Járási Hivatala,
örökségvédelem részéről külön környezeti
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály*
vizsgálat
elkészítését
nem
tartjuk
Iktatószám: HE-02D/EH/1557-2/2015.
szükségesnek.”
* A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében a környezet védelméért felelős szervek
között nem szerepel.
A táblázatban fel nem sorolt környezet védelméért felelős szervek a környezeti értékelés
készítésével kapcsolatban véleményt nem adtak.
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Az érintett közigazgatási szervek állásfoglalása alapján a tervezett módosítások hatásait vizsgáló
környezeti értékelés kidolgozásra került külön dokumentációban.
C/3.3 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTEN TARTÁSA
A biológiai aktivitásérték számítást a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. §-a szerint a településszerkezeti terv leírása tartalmazza.
Étv. előírása:
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet,” [Étv. 7.§(3)b)]
A módosítás utáni biológiai aktivitásérték nem csökkent, így az Étv. vonatkozó előírását a terv
betartja.
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C/4. KÖZLEKEDÉS
C/4.1. ÚTHÁLÓZAT
A 21 sz. I.rendű főútra fűződik fel a Zagyva völgy településsora, amelynek az M3-tól északra fekvő
első települése Lőrinci. Az országos térségi fejlesztési tervek a korábban előirányzott gyorsforgalmi
úttá történő fejlesztéssel ellentétben jelenleg 2x2 sávos főútként javasolják kialakítani a Hatvant
Salgótarjánnal és az országhatárral összekötő utat. Az út szélesítése, korszerű, biztonságos
csomópontok kialakítása több ütemben folyik. 2015 szeptemberében pont a vizsgált települést
érintő az 5,3 km hosszú Lőrinci – Zagyvaszántó – Apc szakaszt adták át. Az út négynyomúsítását, új
csomópontok kialakítását a TSZT és a Szabályozási terv 2012-es módosítása tetti lehetővé
Lőrinciben.
A 21 sz. főút és a vele párhuzamosan hosszan elnyúló belterület között három bekötőút biztosít
kapcsolatot. A 24101 j. Lőrinci bekötőúthoz csatlakozó 24114 j. Mátravidéki Erőmű tó bekötő út az
Erőmű és az Erőműi lakótelep megközelítése mellett egyben összeköttetést biztosít a 2401 j. Hatvan
– Selyp összekötő úttal. A 24114 j. országos mellékút határolja három oldalról (Ny, D, K) a tervezési
területet.
É RINTETT ORSZÁGOS KÖZÚT ÚTKATEGÓRIÁJA , 2014. ÉVI FORGALMA :
közút száma,
kategóriája
24101 j. bekötőút
24101 j. bekötőút

határszelvények
[km+m]
0+000 – 0+618
0+618 – 2+140

2014. évi forgalom

kapacitás kihasználtsága

606 j/nap; 709 E/nap
1227 j/nap; 1310 E/nap

7%
13%

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Az országos közutak 2014. évre vonatkozó keresztmetszeti
forgalma, Budapest, 2015. június
Az érintett országos mellékút kapacitáskihasználtsága alacsony. A kiépített út nyomvonalának
megváltoztatása, paramétereinek, forgalmi rendjének módosítása nem indokolt jelen
tervmódosítás miatt.
KÖZLEKEDÉSHÁLÓZAT A TERVEZÉSI TERÜLET KÖRNYEZETÉBEN :

Forrás: TSZT – saját szerkesztés
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Az Erőmű-városrész és Lőrinci városközpont közötti kapcsolat erősítésére a Gibártin átvezető, a
József Attila utcába csatlakozó új gyűjtőút megépítésére tett javaslatot a 2004-ben elfogadott TSZT.
A gyűjtőút szükségessége, valamint nyomvonala a településrendezési eszközök felülvizsgálatánál
vizsgálandó. Jelen módosítás során a közvetlenül érintett közutak meglétével számolhatunk. Az
elemzés kizárólag a hatályos és a tervezett területfelhasználás közötti eltérésekre terjed ki. A Gkszbesorolás adta építési jogok ma is fennállnak, az ezzel járó forgalmi terhelés már holnaptól
megjelenhet a területen. A tervezett terület-felhasználás megvalósulása esetén (Gip) a forgalmi
növekedés lényegesen nem különbözik a már elfogadott terület-felhasználásnál (Gksz)
prognosztizálthoz képest. Mindkettő gazdasági funkciók megtelepedésére ad lehetőséget, így teherés személygépjármű forgalommal egyaránt számolni kell.
A tervezett módosítás nincs befolyással az országos közutak hálózati rendszerére, és a hatályos
tervekben szereplő belső úthálózatra. A tervezett gyűjtőút kiépülése nem feltétele jelen terület
beépíthetőségének.
C/4.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
KÖZÚTI
Lőrinci Város területén a közúti közösségi közlekedést helyi és helyközi járatok bonyolítják le.
A Volánbusz távolsági vonalai közül az 1520 számú Kecskemét – Budapest – Hatvan – Salgótarján
járat halad el Lőrinci város mellett. Legközelebbi megállója a Petőfibányai elágazásnál van.

Forrás: http://www.volanbusz.hu/files/public/terkepek/vonalak/2100.pdf
A Várost a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hatvani Területi
Igazgatóságának járatai tárják föl. Lőrinci Városháza megállóhelyről Apc, Budapest, Eger, Gyöngyös,
Hatvan, Kozárd, Lőrinci temető, Mátraverebély, Pásztó, Petőfibánya, Salgótarján célállomásokra
indulnak autóbuszjáratok.
A településen található megállók megnevezése:
Lőrinci, Városháza
Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky utca
Lőrinci, Erőmű lakótelep
Lőrinci, Piac tér
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Lőrinci, Temető
Lőrinci, Vörösmajor
Petőfibánya, Petőfibányai elágazás
Selyp, Cukorgyár
Selyp, Vasútállomás
Forrás: http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/index.php
Volánbusz járat közlekedik a területet határoló Bajcsy-Zsilinszky utcában, melynek Erőmű lakótelep
elnevezésű megállója a területet keletről határoló útszakaszon található.
KÖTÖTTPÁLYÁS
Lőrinci területén fut keresztül az országos
törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák
felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm.
rendelet 3. mellékletében a Nem transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét
képező országos törzshálózati vasúti pályák
között szerepelő 81 jelű Hatvan –
Somoskőújfalu – országhatár vasútvonal,
amelyet a MÁV üzemeltet. Lőrinci területén két
vasútállomás és egy vasúti megállóhely
található. A 65 km hosszú, nem villamosított
vasúti fővonalon jelenleg helyi jellegű személyés teherforgalom zajlik. A Selyp – Hatvan
szakasz besorolása, amelyen a tervezési terület
szomszédságában található Mátravidéki Erőmű
állomás is elhelyezkedik, 2. szintű
Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Magyarorsz%C3%A1g_vas%C3%B
Ati_t%C3%A9rk%C3%A9pe.svg
C/4.3. KERÉKPÁROS FORGALOM
A hatályos településrendezési terv szerint a tervezési terület határán kiépített, illetve tervezett
kerékpárút nem található. Tágabb szomszédságában a Zagyva folyó mentén, illetve az Erőműi
lakótelep megkerülésével az Erőmű-tóig szerepel kerékpárút nyomvonal.
A térségi tervek országos kerékpárút nyomvonalat jelölnek a Zagyva folyó partján, amely az OTrT
1/6. számú mellékletében az országos kerékpárút-törzshálózati elemek között szerepel 31. számú
Zagyvamenti kerékpárút megnevezéssel. A tervezett kerékpárút turisztikai elemek felfűzésére
törekszik, miközben az érintett települések kerékpáros kapcsolatát is megteremti.
A tervezési terület határoló útja, valamint a városközponttal való összeköttetést megteremtő utak
forgalma kerékpáros igénybe vételüket lehetővé teszi. A fejlesztés nyomán megnövekvő
kerékpárforgalom ugyanakkor biztonságtechnikai elemeket, például kerékpáros nyom-útburkolati
jel felfestését igényelheti. A területen megvalósuló létesítményekhez a szükséges számú kerékpár
elhelyezéséről telken belül kell gondoskodni.
C/4.4. PARKOLÁS
A módosítások kapcsán új közterületi parkoló kijelölésére nem került sor, a szükséges parkolókat
telken belül kell kialakítani.
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C/5. KÖZMŰVESÍTÉS
C/5.1. A TELEPÜLÉS KÖZMŰHÁLÓZATA
A fejezetben a szakágankénti települési közműhálózatok jelen módosítás mértékének
megfeleltetett ismertetését követően a tervezési terület közműellátásának bemutatása szerepel.
Az általános települési adottságoknál a 2004-ben elkészült településrendezési terv
közművizsgálatára, a 2006-ban elkészült módosítás közmű szakági fejezeteire, valamint a kapott
adatokra támaszkodunk.
V ÍZELLÁTÁS
Lőrinci Város ivóvízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja, melynek Hatvani Üzemegységéhez
tartozik. A vezetékes ivóvízellátást a 21 sz. főút mellett létesített vízműtelep biztosítja. A herédLőrinci térségi Vízműből ellátott települések: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort,
Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Verseg és Zagyvaszántó.
A Heréd-Lőrinci térségi Vízmű vízbázisa összesen 12 db kútból áll. A kutak közül 6 db sekély, a Zagyva
kavicsteraszát megcsapoló, a többi a felső pannon homokos vízadó rétegeit termelő létesítmény. A
Heves Megyei Vízmű a jövőben csak a rétegvizes kutak termelésével kívánja az üzemeltetést
biztosítani.
L ŐRINCI TÉRSÉGI VÍZMŰ, HERÉD – A TERMELŐ KUTAK KÖRÜLI VÉDŐÖVEZETEK BURKOLÓGÖRBÉI

Forrás: Lőrinci Térségi Vízmű (Heréd) részletes hidrogeológiai védőidoma – Gáma-Geo Kft.
A vízbázis hidrogeológiai védőidom alakja és a szükséges védőövezet kijelölése a Gáma-Geo Földtani
Informatikai és Üzletviteli Tanácsadó Kft. által 2013-ban készült „A Lőrinci Térségi Vízmű (Heréd)
részletes hidrogeológiai védőidoma” című anyagának modellszámításán alapul.
A dokumentum a számított áramképek, valamint hidrodinamikai modellszámítások alapján a
következő megállapításokat tartalmazza:
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•
•

A vízbázis a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti értelemben nem sérülékeny.
A jelenlegi termelési helyzet mellett, a termelőkutak szűrőzött szakaszaihoz érkező „B”-jelű
vízadó rétegbeni 50 éves elérési időkhöz tartozó áramvonalaknak felszíni kilépési pontjai
nincsenek.
•
Az áramvonalaknak a „B”-jelű rétegbeni övezetben sincs kilépési pontjuk, ezért a kutak körül
a külső védőövezetet, illetve a hidrogeológiai védőövezet A és B zónáját sem kell kijelölni.
Ugyanakkor minden kút körül 10 m sugarú körben kijelölendő a belső védőövezet.
A tervezési terület a Heréd község közigazgatási területén található, 9. sz. vízműkút „B”-jelű
rétegbeni 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak burkológörbéjén belül helyezkedik el.
A vízműtelepről NA 300 gerincvezeték épült ki Zagyvaszántóig a 21 sz. főút mellett északi irányban.
Lőrinci a gerincvezetékről 3 leágazáson keresztül kapja az ivóvizet. A hálózat részben kör-, másrészt
ágvezetékes kialakítású. A hálózatra földfeletti, illetve föld alatti tűzcsapok vannak felszerelve.
A településen a hálózati nyomást a településtől északra, a magasabban fekvő Petőfibányán lévő 2
db 750 m3 térfogatú, 177,51 mBf. túlfolyószintű medencék biztosítják. Az alacsonyabban fekvő
Lőrinciben a hálózati nyomás ~4,0-4.5 bar. A rendszer az új fogyasztók ellátását biztosítani tudja

S ZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
A szennyvizek elvezetését és tisztítását a településen szintén a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani
Üzemvezetősége végzi.
A szennyvizet a Közép-Hatvani 4900 m3/d kapacitású tisztítótelep fogadja. A telep tisztítástechnológiája: közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, eléje kapcsolt
denitrifikációval. Az agglomerációs szintű telep Hatvan, Lőrinci és Zagyvaszántó területéről
rávezetett szennyvizeket kezeli. A tervezési terület szennyvizeit fogadni tudja.
A tisztított szennyvíz befogadója gravitációsan a XVIII. számú csatornán keresztül a Zagyva,
szivattyús beemelés esetén a közműhídon keresztül közvetlenül a Zagyvába. A víztelenített
rácsszemét, a keletkező homokzagy kommunális szeméttelepre kerül. A tisztítási rendszerből
kikerülő fölös iszapok sűrítést követően gépi víztelenítés után kerülnek elszállításra zárt
konténerben a Lőrinci pernyehányón engedélyezett biodegradációs telepre.
Lőrinci területén a szennyvíz agglomerációs fejlesztés idején épült ki a csatornahálózat, kivéve az
Erőműi lakótelepet, ahol a meglévő vezetékeket kötötték rá a kiépülő rendszerre.
A településen üzemelő korábbi szennyvíztisztító telep (067/4 hrsz.-ú ingatlan) üzemelése leállt,
funkciója szerint vészhelyzet esetére tartalékolt puffertároló.
C SAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS
A felszíni vizek befogadója a Zagyva folyó. A folyó irányába több árok vezeti le a csapadékvizeket. A
település felszíne 122,80 és 142,90 mBf magassági érték között, északnyugat – délkelet irányába
változik. A belterületi vízelvezető hálózat döntően kétoldali, nyílt árok mederburkolattal.
ÁRVÍZVÉDELEM
Lőrinci a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet mellékletében „B” jellemző minősítéssel szerepel,
amely szerint „közepesen veszélyeztetett”-nek minősül.
A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet 32. táblázatában a Zagyva
folyóra folyóközépvonali szelvényenként mértékadó árvízszintek (MÁSZ) kerültek rögzítésre.
A folyóközépvonal EOV-koordinátáinak térképi ábrázolása nyomán láthatóvá vált, hogy a tervezési
terület közelében a 112,000 fkm-re megadott 124,66 mBf árvízszint számít mértékadónak. Ebben a
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pontban a mérce helyének megnevezése hiányzik. A következő megadott pont a 112,300 fkm-nél
van, melynek megnevezése Lőrinci erőmű duzzasztó. Ennél a pontnál a MÁSZ értéke: 124,98 mBf.
A tervezési terület közelében (a Mátravidéki Erőmű vasútállomásnál) a terepszint magassága 129,2
mBf. Ebből következően a tervezési terület nem számít árvíz által veszélyeztetettnek.

Forrás: 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet – saját szerkesztés
V ILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS
Lőrinci területén a Mátravidéki Hőerőmű mellett helyezkedik el az MVM OVIT, a Magyar
Villamostávvezeték Zrt. üzemeltetésében álló 120/20 kV-os alállomás. Az állomáshoz csatlakoznak
a K-Ny irányban haladó Lőrinci-Gödöllő 120 kV-os és az É-D irányban vezető, Lőrinci-JászberényNagykáta 120 kV-os vezetékek, melyek az országos nagyfeszültségű főelosztó-hálózat részei. Ezek
vesznek részt a térség villamos alállomásainak az ellátásában.
Lőrinci villamosenergia ellátása az alállomásról kiinduló 20 kV középfeszültségű vezetékekről
történik. A villamosenergia a lakossági, a közvilágítási és a technológiai célú energiaigények
kielégítését megoldja.
A villamosenergia-ellátás üzemeltetője a településen az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
VEZETÉKES GÁZELLÁTÁS:
Lőrinci földgázellátását a Magyarországon kizárólagos földgázszállítási rendszer-üzemeltetői
működési engedéllyel rendelkező FGSZ Zrt. 60 bar-os főelosztó hálózatáról táplált Zagyvaszántói
60/6 bar-os gázátadó-fogadó állomásról induló 200 mm-es KPE nagy-középnyomású gázvezeték adja.

Földgázszállítás – térkép
Forrás: http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/uzleteink/foldgazszallitas/foldgazszallitas-terkep
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A Lőrinci 6/3 bar-os települési gázfogadótól az elosztás 3 bar középnyomású hálózaton keresztül
történik. A gázellátást a településen a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft, Hajdúszoboszló szolgáltatja.
Igény esetén a hálózat továbbfejleszthető.
Lőrinci területén a földgázszolgáltatásba bekötött lakások aránya magas, kisebb hányad alkalmaz
csak más hőhordozót.

Gázszolgáltatók működési területe
Forrás: http://www.gasorg.hu/index.html
C/5.2. A VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET KÖZMŰHÁLÓZATÁNAK BEMUTATÁSA
A tervezési terület, amely egykor az Erőmű sportpályájának és iparvágányoknak adott helyet, ipari
területté válik.
A tervezési területet több közművezeték is érinti.
A tervezési terület délkeleti sarkát kb. 30 fokos szögben 120 kV-os távvezeték keresztezi. A
villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint:
„6.§ (1) Föld feletti vezeték… biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték
mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra
merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:
a) föld feletti szabadvezeték esetében:…
ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter,
ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a
belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán)
elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,”
„9. § Az erőművek biztonsági övezete…
c) az a) [szélerőmű] és b) [naperőmű] pontban nem nevesített egyéb erőművek esetében az erőmű
területét határoló kerítéstől, ennek hiányában a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 15
méter távolságban lévő függőleges síkokig terjed.”
„10. § (1) A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
a) az alábbiak létesítése:
aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
ab) az Országos Tűzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály szerinti A–C tűzveszélyességi
osztályba (a továbbiakban: A–C tűzveszélyességi osztály) tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyag
tárolására alkalmas tartály,
ac) üzemanyagtöltő állomás,
ad) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 méternél magasabb sorompó,
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ae) magasles, lőtér,
b) robbantás,
c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában:
ca) oly módon, hogy a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza,
cb) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó magasság
a depónia–ember–eszköz–mozgástér együttes mérete,
cc) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok
tárolása és felhalmozása,
cd) az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyagok tárolása és
felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó
szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével,
d) az alábbi formákban történő munkavégzés:
da) a c) pontban felsorolt, az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes
anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkaműveletek,
db) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése,
dc) a c) pontban említett, az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes
anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó
szármaradvány égetése,
e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen építményhez, idegen berendezéshez tartozó
fémhuzal, sodrony, lánc, ki- vagy átfeszítése, fém oszlop és rajta elhelyezett jelzőtáblák, besorolás
rendjét, kapaszkodósávot jelző táblák elhelyezése, továbbá 3 méternél magasabb kerítés létesítése,
kivéve a távközlési vezetékeket, valamint a villamos karám (villanypásztor) vezetékeket,
f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4
métert,
g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való
megközelítését akadályozza,
h) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyőrepülés, hőlégballonnal történő
repülés, sárkányeresztés, repülőmodellezés, horgászat,
i) a vezeték oszlopára jogosulatlan személynek felmászni.”
„12. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 10. §-ban és a 11. §-ban foglaltakon
túlmenően tilos
a) az alábbiak létesítése:
aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
ab) az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas
tartály,
ac) magasles, lőtér,
b) robbantás,
c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában:
ca) oly módon, hogy az erőmű járművel való megközelítését akadályozza,
cb) a villamos berendezésben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok
tárolása és felhalmozása,
cc) az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyagok tárolása és
felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó
szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével,
d) az alábbi formákban történő munkavégzés:
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da) a c) pontban felsorolt, az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes
anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket,
db) a c) pontban említett, az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes
anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó
szármaradványt, valamint a tarló égetését; a tarló, a szármaradvány égetésnél be kell tartani az
Országos Tűzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály előírásait,
e) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyőrepülés, hőlégballonnal történő
repülés, sárkányeresztés, repülőmodellezés, horgászat,
f) az erőműre jogosulatlan személynek felmásznia,
g) a föld felszíne alatti és feletti olyan tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot,
folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti vagy veszélyeztetheti,
h) a szélerőmű villamos átalakító berendezés megközelítésének akadályozása vagy a megközelítési
lehetőség, útvonal elzárása,
i) az alállomás megközelítésének bármilyen módon való akadályozása vagy a megközelítési
lehetőség, útvonal elzárása,
j) közforgalmú utat építeni, valamint emberi tartózkodás céljára szolgáló létesítményt építeni,
elhelyezni.”
A Takarnet Földhivatali Információs Rendszerből származó, 2015 júliusi állapotot tükröző tulajdoni
lapok tanúsága szerint az egyes ingatlanokat az alábbi szolgalmi jogok terhelik:
Hrsz.
szolgalmi jog
1464
Nem tartalmaz bejegyzést.
1465
Nem tartalmaz bejegyzést.
1466
Nem tartalmaz bejegyzést.
1467/2
Nem tartalmaz bejegyzést.
1467/4
Vezetékjog: VNM-261/2009. engedély számú „Lőrinci-Gyöngyöspata-Jobbágyi 20 kV-os
hálózat” fennálló vezeték javára 1602 m2 területnagyságig.
Vezetékjog: VNM-6/2010. engedély számú LŐRI–GYÖN-DETK 120 kV-os hálózat” fennálló
vezeték javára 5922 m2 területnagyságra.
Vezetékjog: VNM-46/2010. engedély számú „(7511) LŐRI-LAKÓTELEP 20 kV-os hálózat”
fennálló vezeték javára 727 m2 területnagyságra.
Vezetékjog: VM-9/2011. engedélyszámú közcélú hálózat megnevezése „LőrinciGyöngyöspata-Jobbágyi 20 kV-os gerincvezeték rekonstrukció I. ütem” fennálló vezeték
javára 139 m2 területnagyságra.
Vezetékjog: VNM-868/2012. engedélyszámú közcélú hálózat megnevezése „(2109)
Lőrinci 0,4 kV-os vezetékrendszer” fennálló vezeték javára 412 m2 területnagyságra.
Megállapítható, hogy a gazdasági terület legnagyobb alapterületű ingatlanát a villamosenergia
rendszer főelosztó-hálózata, elosztóhálózata és kisfeszültségű hálózata egyaránt érinti.
A tervezési terület közműellátását a településen meglévő közműhálózatok ki tudják szolgálni.
Gerinchálózat-fejlesztést az átsorolás nem igényel. A létesítmények elhelyezését ugyanakkor az
ingatlanokat keresztező vezetékek korlátozzák. Ezek kiváltására gazdaságossági számítást követően
kerülhet sor.
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C/6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Vezetékes és vezeték nélküli hírközlési szolgáltatás is van a településen.
Vezetékes hírközlés

Forrás:
http://www.mtafki.hu/konyvtar/Magyarorszag/
Magyarorszag_terkepekben_Tavkozles.pdf

Forrás:
26/1993.(IX.9.) KHVM rendelet

Közcélú távbeszélő-hálózat struktúraterve

Lőrinci a Magyar Telecom Nyrt. szolgáltatási területén helyezkedik el. Az országos hírközlési
rendszer Miskolc szekunder körzetéhez tartozó 24. számú primer körzetében helyezkedik el,
amelynek körzetközpontja Gyöngyösön működik. A távbeszélő központ a primer körzethez tartozó
36 település, köztük Lőrinci helyi központjának jeltovábbítását és fogadását is végzi az optikai
körzethálózaton keresztül. A körzet hívószáma: 37.
Lőrinci a Magyar Telekom digitális telefon szolgáltatási területei közé tartozik.
Forrás:
http://www.telekom.hu/otthoni/lakossagi/segitunk/szolgaltatasi_teruletek/telefon/digitalis_telefon
Lőrincit a Magyar Telekom „DSL (ADSL)-szolgáltatás Magyar Telekom-területen”-besorolásban tartja
nyilván.
Forrás: http://www.t-home.hu/lakossagi/segitunk/szolgaltatasi_teruletek/internet/dsl
A módosítással érintett területen, a felmerülő előfizetői fővonali igényt a szolgáltató biztosítani
tudja. A változtatásokkal érintett területen konkrét igény jelentkezésekor az adottságokhoz kell
igazodni. Ahol építeni kell a hálózatot, ott vizsgálni kell, hogy a kisfeszültségű és a kábel TV
vezetékkel közös oszlopsoron vezetve, vagy földkábelbe fektetve épüljön meg a hálózat. A
településtervezés a földalatti vezetésű kábelfektetést ajánlja. Cél: az esztétikai szempontok
érvényesítése, az utcakép kedvező formálása.
Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes hírközlésen kívül a másik szolgáltatás a vezeték nélküli hírközlés. A rádiótelefon mobil
hírközlési rendszer nyomvonalas hálózatának csomóponti elemei a bázisállomások. Mobiltelefon
bázisállomás a város területén nem üzemel. Az ellátást a szomszédos településekről biztosítják. A
rádiótelefon szolgáltatás minősége megfelelő.
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Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 14/2013.
NMHH rendelet 26. § (5) pontja szerinti adatszolgáltatás kérése Lőrinci Város módosítási területére
vonatkozóan. A rendelet említett pontja szerint:
„rögzíteni kell, hogy a területet érintően van-e előkészületben kormányzati célú, illetve
jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztés,
melyek esetében ezek elhelyezési kérdéseit is érinteni kell”.
Mindezek alapján az alábbi szolgáltatókat kereste meg az Önkormányzat, melyektől azt kérdezte,
hogy a mellékelt tervezési területet érinti-e alaphálózati elemük, illetve van-e a területekkel
kapcsolatban a cégnek fejlesztési elképzelése:
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
Amtel Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft.
Cost Consulting Kft.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Invitel Távközlési Zrt.
M70 Group Magyarország Kft.
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
OpennetWorks Kft.
Telenor Magyarország Zrt.
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
A megkeresés alapján az alábbi szolgáltatótól érkezett be adatszolgáltatás:
Antenna Hungária Zrt.
„A településre jelenleg 130 m-es magassági korlátozásról tudunk a mellékelt adatok szerint, Gödöllő
– Kékestető közötti országos mikrohullámú gerinc átviteltechnikai biztonsága érdekében.
A városban és környékén antennatornyot és egyéb hasonló műtárgyat nem üzemeltetünk, ahogy
átjátszó állomást sem.
Alépítmény hálózattal nem rendelkezünk és távlati terveink között sem szerepel ilyen jellegű
hálózatfejlesztés.
A Business to Business szolgáltatásainkat mikrohullámú berendezések segítségével biztosítjuk,
mindig a piaci igényeknek megfelelően. jelen állapot szerint ilyen jellegű összeköttetést sem
üzemeltetünk, ahogy kormányzati vonatkozásút sem.”
Amtel Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft.
„Az Antel Kft.-nek nincs Lőrinci városában távközlési hálózata, és nem is tervezzük hálózat
létesítését.”.
Cost Consulting Kft.
„Nincs előkészületben hálózatfejlesztésünk Lőrinciben.”.
M70 Group Magyarország Kft.
„Városukban nincs hírközlési és más egyéb építményünk.”.
OpennetWorks Kft.
„Cégünknek nincs elektronikus hírközlési építménye.”.
Telenor Magyarország Zrt.
„A Telenor Lőrinci területén nem üzemeltet állomást. A szolgáltatásokat közeli településeken lévő
állomásainkról biztosítjuk.”
A beérkezett válaszok alapján a tervezési terület sem magassági korlátozással, sem
antennatoronnyal, sem átjátszó állomással nem érintett.
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D/1. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény hatályos szövegének 85/A. § (1)
bekezdése értelmében:
„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem
készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van,
de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell
örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti
véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá
vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és
településrendezési eszközöket.
(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban
meghatározott esetekben.”
Lőrinci Város rendelkezik örökségvédelmi hatástanulmánnyal.
A településrendezési terv felülvizsgálatakor; 2004-ban elkészült hatástanulmány, a település
történeti bemutatása, az épített környezet értékeinek feltárása és bemutatása mellett a szellemi és
kulturális értékek rögzítésére is vállalkozott. Intézkedéseket javasolt a kulturális örökség védelmére.
Részletes tartalmánál fogva eleget tett az örökségvédelmi hatástanulmánnyal szemben fennálló
követelményeknek.
A 2001. évi LXIV. törvény (1) bekezdésében az Étv. 8. §. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárás
keretében nyilatkozó illetékes államigazgatási szerv véleményezéséhez köti a rendezés alá vont
terület örökségvédelmi szempontból való érintettségének eldöntését.
Az Étv.8. § (2) bekezdése a 314/2012. Korm. rendelet településrendezési eszközök
véleményeztetésére előírt eljárásra utal vissza.
A Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (mint az
Eljr. 9. melléklet táblázatának 13. sorában, örökségvédelem szakterületen megjelölt államigazgatási
szerv) HE-02D/EH/1557-2/2015. iktatószámú előzetes tájékoztatója általános előírások
megfogalmazását tartalmazza. (Például: „A készítendő hatástanulmánynak az épített örökségi
elemekre (műemlékekre és helyi védettségű ingatlanokra) és a régészeti örökségi elemekre
egyaránt ki kell térnie.”) Nem rögzíti azonban azt a tényt, hogy a tervezési terület érintett-e
örökségvédelmi elemmel.
Az örökségvédelmi érintettség megállapításához adatkéréssel fordultunk a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központhoz. A Forster Központ 601/1281/2015.
iktatószámú levelében megküldte Lőrinci település területére vonatkozó, nyilvántartott műemlékek
és régészeti lelőhelyek leíró adatait tartalmazó táblázatokat, valamint szerkeszthető térinformatikai
állományokat.
Az adatok feldolgozását követően megállapítást nyert, hogy jelen tervezési terület és tágabb
környezete sem műemlékkel, sem műemléki környezettel, sem régészeti lelőhellyel nem érintett.
Fentiekre tekintettel jelen Településrendezési eszköz-módosításnak nem feladata a
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet alapján kidolgozott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése.
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D/2. ÉRINTETTSÉG VIZSGÁLATA
V ILÁGÖRÖKSÉG, VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS TERÜLET
Az UNESCO Világörökségi Listája alapján Lőrinci Város világörökség helyszínnel nem érintett.
A Világörökség Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet Melléklete
alapján Lőrinci Város világörökség várományos helyszínnel nem érintett.
MŰEMLÉK
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. szeptember 15.-ei
adatszolgáltatása alapján a tervezési terület műemlékkel, műemléki környezettel, valamint
műemléki jelentőségű területtel nem érintett.
RÉGÉSZET
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. szeptember 15.-ei
adatszolgáltatása alapján a tervezési terület régészeti lelőhellyel nem érintett.
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK
A hatályos helyi építési szabályzat alapján a tervezési terület helyi védett művi értékkel nem
érintett.

/A következő oldalon a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és vagyongazdálkodási Központ
2015. szeptember 15.-ei adatszolgáltatása található, amelyen a Lőrinci Város közigazgatási
területén belüli műemlékek, műemléki környezetek, illetve régészeti lelőhelyek leíró adatai
szerepelnek, melyek közül egyiket sem érinti jelen tervezési terület./
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49008

5

Feneketlen tó

szakmai

093, 0144/4, 0311

698488

265886

54088

6

Hegymeg-dűlő,1. lh.

szakmai

0163

698981

265570

54089

7

Hegymeg-dűlő, 2. lh.

szakmai

0165/2

699169

265455

54090

8

Páskom, 3. lh.

szakmai

0241, 0222

698956

266841

54091

9

Hegymeg-dűlő, 4. lh.

szakmai

0158/2, 0158/5

699357

264878

54092

10

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 5. lh.

szakmai

081/1, 080, 079, 078, 084, 083

698233

264628

54093

11

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 6. lh.

szakmai

081/1

698043

264835

54094

12

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 7. lh.

szakmai

091, 090

698005

265976

54095

13

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 8. lh.

szakmai

081/1

698150

265079

54096

14

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 9. lh.

szakmai

085/1

698277

265329

54097

15

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 10. lh.

szakmai

085/1, 089/3

698268

265645

54099

16

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 12. lh.

szakmai

095/19, 095/20, 095/21, 095/22

698112

266802

59

54100

17

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 13. lh.

szakmai

54108

18

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 14. lh.
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KOORDINÁTA

EOV Y
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JOGI AKTUSOK

VÉDÉSI

KATEGÓRIA

BÍRSÁG
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NÉV

TÖRZSSZÁM

LELŐHELYSZÁM

LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

0150, 0151/1, 0241, 0223, 0222

698813

266165

szakmai

087

698519

265662

698369

266804

54109

19

Kápolna-dűlő, 15. lh.

szakmai

0133/1, 0144/4, 095/19, 095/20, 095/21,
095/22, 0311, 0313

54110

20

Kápolna-dűlő, 16. lh.

szakmai

0144/4, 0311

698760

266873

63764

21

Római katolikus templom

szakmai

1056, 1106, 1057/3, 1057/4, 1059, 1058

697309

266281

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959

LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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T SZ.: 4346/2015

LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

E/1. EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

TERVIRATOK

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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T SZ.: 4346/2015

LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

F/1. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYZATA

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

F/2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

F/3. ELŐZETES VÉLEMÉNYEK

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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LŐRINCI V ÁROS – RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE-MÓDOSÍTÁSA
V ÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ● 2015. OKTÓBER

F/4. ADATSZOLGÁLTATÁS

VÁTI V ÁROSÉPÍTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ I RODA KFT.
1085 B UDAPEST , J ÓZSEF KRT . 29. ▪ WWW. VATIKFT .HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958 ▪ FAX : 413-0959
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Műszaki ágazat
Üzemeltetés-támogatási osztály
Víg Zoltán polgármester
06-37-388-155

polgarmester@lorinci.hu

Tárgy: Lőrinci város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv) felülvizsgálata, elektronikus hírközlési munkarész
Ügyintézőnk: Molnár Tibor
kozmu@ahrt.hu
Email:

Tisztelt polgármester úr!

A településre jelenleg 130m-es magassági korlátozásról tudunk a mellékelt adatok szerint, Gödöllő –
Kékestető közötti országos mikohullámú gerinc átviteltechnikai biztonsága érdekében.
A városban és környékén antennatornyot és egyéb hasonló műtárgyat nem üzemeltetünk, ahogy
átjátszó állomást sem.
Alépítmény hálózattal nem rendelkezünk és távlati terveink között sem szerepel ilyen jellegű
hálózatfejlesztés.
A Business to Business szolgáltatásainkat mikrohullámú berendezések segítségével biztosítjuk, mindig
a piaci igényeknek megfelelően. Jelen állapot szerint ilyen jellegű összeköttetést sem üzemeltetünk,
ahogy kormányzati vonatkozásút sem.

Budapest, 2015. szeptember 7.

Tisztelt Paksi Szilvia,

hivatkozva Lőrinc város levelére, nyilatkozunk, hogy nincs előkészületben
hálózatfejlesztésünk Lőrinciben.

-Tisztelettel,
Vujevich Iván
ügyvezető igazgató
Cost Consulting Kft.
Web: www.costconsulting.hu
http://www.facebook.com/#!/pages/Budapest-Hungary/CostConsulting/108554799173644
E-mail: vujevich.ivan@costconsulting.hu
Mobil.: (+36) 20/519-8890
Iroda: Budapest, Margitsziget - Grand Hotel
Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Domoszló útja 46/A
Tel.: (+36) 1/239-1074
Ügyfélszolgálat: (+36) 1/700-4196
Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg
szükséges.
Magyarországon évente 830 ezer tonna papírt használunk, ez legkevesebb
10
millió fa életébe kerül.

Lőrinci

Dóbiás Ferenc földmérő egyéni vállalkozó
3021 Lőrinci,Tölgyfa utca 1.

belterület
Adatszolgáltatás iktatószáma:2-419-370-2015

Munkaszám: 2015/105

Telekalakítási helyszínrajz
a 1467/4 helyrajzi számú földrészlet megosztása

3.984.71
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Általános lejtés 20% alatti.
Beépítettség:
Változás előtt: 1467/4hrsz 0nm 0%
Változás után:1467/5hrsz 0nm 0%
1467/6hrsz 0nm 0%
1467/7hrsz 0nm 0%
Lőrinci, 2015.10.01.
Készítő: ..................................................
Dóbiás Ferenc
földmérő ig. száma: 6606
Digicart-nyomtatvány ()

Minőséget tanúsító: .....................................................
Dóbiás Ferenc
Ing. rend. min. szám: 1319/92

Műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása
Lőrinci
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