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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

 

1. 1 Előzmények 

A 0144/1 hrsz-ú ingatlan új tulajdonosa, Kulcsár Antal Tamás, azzal a kérelemmel 

fordult az Önkormányzathoz, hogy kéri az ingatlan vonatkozásában a 

településrendezési terv a tekintetében történő módosítását, hogy a terület 

mezőgazdasági övezetbe kerüljön, hogy ott szántóföldi termelést végezhessen. 

Végegyháza Község Önkormányzatának a helyi település építési szabályzatáról szóló 

22/2004 (XII.20.) számú rendeletét, valamint a településrendezési terv részét képező 

külterületi szabályozási tervének és településszerkezeti tervének módosításáról a 

9/2020 (V.20) számú Polgármesteri határozatban döntöttek, úgy, hogy a Végegyháza 

külterület 0144/1 hrsz-ú ingatlan az Eg gazdasági erdőövezetből, az Má övezetbe 

kerüljön, hasonlóan a körülötte lévő területekhez. A tervezett TESZK módosítás 

egyszerűsített eljárással folytatható le.  

 

1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás 

A környezetvédelem érdekeinek érvényesülnie kell az országos, a térségi és a 

települési, valamint az ágazati koncepciók, programok, tervek készítése, megvalósítása 

során. A környezetvédelem beépülésének módjáról a tervezésbe a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kt.) 43. 

és 44. §-a rendelkezik. A Kt. 43. § (4) bekezdés szerinti külön jogszabály (2/2005. 

(I.11.) Korm. Rendelet) határozza meg azokat a terveket, illetve programokat, 

amelyeknél a környezeti vizsgálat készítése a Kt. 43. § (5) bek. a) pontja alapján 

kötelező vagy az (5) bek. b) pontja értelmében a várható környezeti hatásuk 

jelentőségének eseti meghatározása alapján szükséges, a külön jogszabályokban 

foglalt szempontok figyelembevételével. A Kt. 43. § (7) bekezdésében leírtak rögzítik 

a környezeti vizsgálat, a környezeti értékelés célját: környezeti értékelés a terv, illetve 

program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű 

változatai megvalósításának várható jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és 

értékeli.  

A tervezett TESZK módosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet (továbbiakban: R. rendelet) 1. § (3) 

bekezdése alá tartozik, aminek értelmében a környezeti vizsgálat készítésének 

szükségessége a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján, 

a Rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatározott szempontok, és a 4 § (2) bekezdés 

alapján megkért környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye 

figyelembevételével dönthető el. A tervezett módosítás várható környezeti hatás 

jelentőségének eseti meghatározása (R. rendelet 2. sz. melléklete alapján) nem történt 

meg, azonban Végegyháza Község Önkormányzata a szakterületüket érintően 

szakhatósági véleményt kért a TESZK módosításával kapcsolatban R. rendelet 1.§ (3) 

bekezdésében foglalt környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozóan, a 

visszaérkezett véleményeket az alábbiakban foglaljuk össze: 
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➢ Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: KMNP) 

1870-1/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat készítése nem szükséges 

 

➢ Békés Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 

BE/38/01615-2/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat készítése szükséges az R. rendelet 1§ 2.) bba) pontja 

alapján, mivel a tervezett módosítás Natura 2000 területre jelentős káros 

hatással lehet. 

 

➢ Békés Megyei Kormányhivatal  

Állami Főépítészi Iroda 

BE/12/74-2/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat nem szükséges 

 

➢ Békés Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály és Talajvédelmi Osztály 

BE/34/771-2/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat nem szükséges 

 

➢ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály és Erdészeti Osztály 

BK/ERD/03129-3/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat nem szükséges 

 

➢ Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

BE/NEF/1236-2/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat nem szükséges 

 

➢ Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

BP/1006/00327-3/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat nem szükséges 

 

➢ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Osztály 

684-4/2020 ikt.sz. véleménye alapján:  

Környezeti vizsgálat nem szükséges 

 

A környezeti értékelés feladata a tervezett TESZK módosítás környezeti hatásainak 

vizsgálata. A TESZK módosítás révén megváltozhat a módosítással érintett területen a 

művelési ág (erdőből szántó lesz), azaz a területhasználat, ennek környezeti hatásait 

hivatott vizsgálni a környezeti értékelés. A környezeti értékelés a szakhatósági 

vélemények figyelembevételével az R. 4. számú mellékletében rögzített tartalommal 

és részletezettséggel készült el. 
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1.3 A környezet védelméért felelős szervek véleménye 

A környezeti értékelés készítésekor az egyszerűsített eljárásban résztvevő 

államigazgatási szervek hivatalos állásfoglalása, véleménye még nem ismert, ezek a 

későbbiekben építhetők be.  

 

1.4 Az érintett nyilvánosság meghatározása 

A településrendezési terv módosításakor meghatározó, hogy az abban foglaltak 

összhangban legyenek a magasabb rendű tervekkel, programokkal, a vonatkozó 

jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási szervek, partnerek és 

közműszolgáltatók véleményével. Fontos, hogy a tervmódosítási szándék élvezze az 

érintett lakosság, a civil szervezetek támogatását is. Ennek érdekében a későbbiekben 

ez egyszerűsített eljárás során lakossági fórumot fognak tartani, illetve lefolytatják az 

előírásoknak megfelelő partnerségi egyeztetést, melyek során, ha a tervezett 

módosítást befolyásoló szempontok, vélemények nem születnek, akkor azokat át kell 

vezetni a terveken, a környezeti is értékelést beleértve.  

 

1.5 A környezeti értékeléshez felhasznált adatok forrása 

- Végegyháza Község hatályos településrendezési eszközei 

- Államigazgatási szervek tájékoztatása, és véleménye a 2/2005. (I.11) 

Korm.rendelet 1§ (3) bek. szerinti környezeti vizsgálat szükségességéről 

- Végegyháza Településképi Arculati Kézikönyv, 2017 

- Békés Megye Területrendezési Terv Módosítás Környezeti Értékelés, 2020 

- Békés Megye Területrendezési Terv, 2020 

- A Száraz-ér (HUKM20004) Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

terület fenntartási terve, 2014 

- Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (továbbiakban NÉS-II) 2018-2030 
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2. A tervezett TESZK módosítás rövid ismertetése 

2.1 A rendezési terv módosításának a célja, tartalmának összefoglaló 

értékelése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából 

fontos részeket 

 

A környezeti vizsgálat elsődleges célja, hogy meghatározza a tervezett TESZK 

módosítás után a vizsgált területen folytatható gazdálkodási tevékenység hatását a 

szomszédos Száraz-ér Natura 2000 terület jelölő fajaira, élőhelyeire, figyelemmel a 

környező területeken folytaott tevékenység hatásainak összeadódására, valamint arra, 

hogy a tervezett módosítás hogyan egyeztethető össze a klímaváltozás elleni 

törekvésekkel.  

A tervezett TESZK módosítás egyszerűsített eljárással tervezett, a módosítás érinti a 

Végegyháza Község Településszerkezeti Tervét, továbbá a 22/2004. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelettel megalkotott Helyi Építési Szabályzatát, illetve a 

szabályozási tervét. A felelős vezető településtervező Pap Ádám (TT/1 06-0094). 

 

Tervezési terület 

Végegyháza Község külterület, 0144/1 hrsz. 
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A tervezési területen belül tervezett módosítások a következők: A módosítással érintett 

földrészlet jelenlegi területfelhasználási besorolása gazdasági erdőterület (Eg), a 

szabályozási terven ennek megfelelő övezetbe sorolva. A gazdálkodás jelenlegi 

feltételrendszerének és a tulajdonosok hosszútávú elképzeléseinek megfelelően a 

terület általános mezőgazdasági területté történő átsorolása szükséges (a környező 

földrészletek besorolása is ilyen). A fentiek értelmében a tényleges módosítással 

érintett területen az övezeti kódokat módosítani kell „Eg” jelű gazdasági erdőterületről 

„Má” jelű általános mezőgazdasági területre. A tervezett változtatások okán mind a 

településszerkezeti, mind a szabályozási terv módosul, melynek következtében újabb 

beépítésre szánt terület nem jön létre. A településrendezési eszközök módosítása nem 

jár olyan tervelemmel, mely országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatást 

eredményezne. 

A módosítással közvetlenül érintett telek nem módosítja a szerkezetileg meghatározó 

közlekedési hálózatot, továbbá nem módosítja a legnagyobb részt ezekhez köthető 

infrastruktúra-hálózatot, így ezen szakági munkarészek módosítása nem szükséges. 

Mivel nem jön létre új beépítésre szánt terület, nem szükséges a biológiai-

aktivitásérték számítása, esetleges pótlás. A tervezési terület nem érintett régészeti 

érdekeltségű területtel, nem található a területen építészeti és táji, természeti érték, így 

örökségvédelmi hatástanulmány készítése a tervezési terület esetében irreleváns.  
 

Hatályos szerkezeti terv részlet 
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2.2 A tervezési terület azon környezeti jellemzői, amelyekre a tervezett 

TESZK módosítás valószínűleg jelentősen hatással van 

 

➢ Területhasználat, épített környezet 

A tervezési terület a Végegyháza külterületén található 0144/1 hrsz-ú hrsz-ú ingatlan, 

mely a belterülettől K-re, kb. 1,2 km-re fekszik. A 0144/1 hrsz-ú ingatlan jelenlegi 

művelési ága erdő, és az ingatlan egésze Eg (gazdaság erdő) övezetbe sorolt 

Végegyháza hatályos településrendezési eszközei szerint. Az érintett ingatlant 

többségében szántó (ÉK-ről földút, azon túl ismét szántó terülnek el) területek övezik, 

kivéve D-DNY-i irányból, ahol a Királyhegyesi-Szárazér csatorna határolja, illetve 

annak partját kísérő 0143/6 hrsz-ú, rét művelési ágú (nádas terület) ingatlan. Ez a 

keskeny puffer nádas sáv - az erdő és a csatorna között - átl. 15 m széles (lásd 

következő ábra). 

 

Érintett földrészletek 

 
Forrás: E-közmű 

 

Az ingatlan tágabb környezetében tehát a jellemző területhasználat a szántóföldi 

növénytermesztés (lásd következő ábra), Végegyháza település összes területéből a 

mezőgazdasági térség 88,64 %-ot (a megyei érték 74 %), az erdőgazdálkodási térség 

pedig 1,99 %-ot (a megyei érték 6%) tesz ki. 
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A hatályos Békés Megyei Területrendezési Terv  

területhasználási térségei 

  

Forrás:BmTRT 

Az Országos Erdőállomány Adattár alapján a tényleges módosítás üzemtervezett 

tagerdőt érint. Az érintett körzet erdősültsége az adattár szerint igen alacsony, 

mindössze 3,56 %. 

 

A módosítással érintett tagerdők 

 
Forrás: NÉBIH Erdőtérkép 

Az érintett erdő részletek jellemzői: 

- 8/A: 

o Területe: 5,91 ha 

o Elsődleges rendeltetése: faanyagtermelő 

o Faállomány: akác 

o Természetessége: kultúrerdő 

- 8/TI: 

o Területe: 0,86 ha 

o Elsődleges rendeltetése: n.a. 

o Faállomány: n.a. 

o Természetessége: n.a. 
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Az érintett erdőrészletek új üzemterve 2020 év végén lenne esedékes, az erdőket 2018-

ben tarvágták, jelenleg természetes újulat (akácsarjadékok) borítja a felszínt. A 8/A, és 

8/TI erdőrészletek határa a tarvágás miatt nem állapítható meg, feltételezzük, hogy a 

8/TI erdőrészletben is nagy volt az akác aránya.  

 

➢ Levegőminőség 

Végegyháza település a levegő minőség szempontjából légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú 

melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A tervezési terület 

külterületen fekszik, ahol ipari légszennyező forrás nincs, a levegőt a környező 

mezőgazdasági területeken végzett munkálatok (pl. porterhelés) terhelhetik. A 

levegőminőség összességében kedvező.  

 

➢ Zajterhelés 

A vizsgált terület meglévő zajterhelése kedvező, állandó zajforrás nincs.  

 

➢ Felszíni, és felszín alatti vizek 

A tervezési terület határozattal kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti. Végegyháza 

közigazgatási területe a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint kevésbé 

érzékeny területen helyezkedik el. A terület nem belvízvédelmi szempontból nem 

érzékeny, nem rendszeresen belvízjárta övezet, és nem árvíz veszélyeztetett terület. A 

talajvíz mélysége a környékén a talajvízszint átl. 2-3 méter között változik.   

 

➢ Talaj 

A térség az ország éléskamrája, a vizsgált ingatlan is kiváló termőhelyi adottságú 

szántók övezetébe tartozik. Jellemző genetikai talajtípusok a csernozjom, azon belül is 

a réti csernozjom típusú talajok.  

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

  

Forrás:BmTRT 
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➢ Természeti adottságok 

A vizsgált terület Magyarország tájainak besorolása szerint a Csanádi-hát kistájon 

fekszik, ami a Körös–Maros közének legkeletibb része. A kistáj 97 és 104 méter 

közötti tengerszint feletti magasságú lösziszappal fedett hordalékkúp-síkság. 

Ortográfiai domborzattípusát tekintve alacsony ármentes síkság, amely enyhén dél-

délnyugati irányba lejt. A felszíneken a partidűne-vonulatok és az északnyugat-

délkeleti tengelyű egykori folyóágak, fattyúágak gazdag formaegyüttest alkotnak. A 

nagyobb dűnék közötti részek, illetve a mélyebb fekvésű kiterjedtebb laposok rossz 

lefolyásúak. A felszínt legtöbb helyen infúziós lösz, homokos lösz fedi. A térség 

egyetlen jelentősebb vízfolyása a Száraz-ér, amely 44 km hosszan kanyarog a tájban. 

Végegyháza területe a legnagyobb arányban felszántott kistájaink egyike, a 

természetszerű növényzet erősen fragmentált. Az eredeti löszsztyepp-vegetáció 

maradványait jellemzően az utak, közigazgatási határok, erek mentén húzódó 

mezsgyék, kunhalmok őrzik. Az erdők túlnyomó többsége fiatal, fajszegény, de az 

erdei fajok terjedése érzékelhető. A vízi, vízparti élőhelyek esetében az erek (pl. 

Száraz-ér) jelentősége kiemelkedő. A legeltetés drasztikus visszaszorulása és a 

vegyszerezés számos, korábban gyakori gyomnövény erőteljes megritkulását, eltűnését 

idézte elő. A Csanádi-hát legfőbb növénytani értékét a löszpusztarét-maradványok 

jelentik, a sztyeppcserjések (törpemandula – Prunus tenella, parlagi rózsa – Rosa 

gallica) szinte kizárólag a mezsgyéken éltek túl. A tájon kevés szikes található, kis 

területet borítanak a sziki magaskórósok (réti őszirózsa – Aster sedifolius, bárányüröm 

– Artemisia pontica, karcsú kerep – Lotus angustissimus). Végegyháza 

növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik. Potenciális 

erdőtársulásai a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris) és a sziki tölgyesek 

(Festuco pseudovinae-Quercetum roboris). Napjainkra a tölgyesek jószerével eltűntek, 

a nyílt társulások között a mészkedvelő homok puszták és a gyengén szikes homoki 

legelők elterjedtebbek.  

Végegyháza területén a Száraz-ér mente tartozik Natura 2000 besorolás alá, melynek 

megnevezése: Száraz-ér jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A 

területre meghatározott jelölő fajok között hüllők, kétéltűek szerepelnek (pl.: 

vöröshasú unka, dunai gőte, mocsári teknős), de a vidra, réti csík, szarvasbogár, és 

nagy hőscincér potenciális előfordulásával is számolni lehet. A természetvédelem 

célkitűzése az azon található közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok fenntartása, 

helyreállítása, valamint a természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

A Végegyháza, külterület 0144/ hrsz-ú jelenleg erdő művelési ágú terület nem része 

országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, azonban 

szomszédos a Királyhegyesi Száraz-érrel, mely része az Országos Ökológiai 

Hálózatnak - mint ökológiai folyosó – ezen kívül Natura 2000 terület, a Száraz-ér 

(HUKM 20004) különleges természetmegőrzési terület része. A Száraz-ér Natura 

2000 területként való kijelölésekor egyik célkitűzés volt, hogy létrejöjjön olyan 

szántóföldi művels alól mentes puffersáv, amely a negatív hatásokat, így a 

vegyszerbemosódásr mérsékli. A vizsgált területen helyi védelem alatt álló természeti 

érték nincsen.  

A vizsgált terület környezetében egyébként többségében szántóterületek találhatók, 

alacsony az erdősültség, és a mezővédő fasorok, erdőcsoportok aránya. 
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Száraz-ér (HUKM 20004) SAC Natura 2000 terület  

 
Forrás: TIR 

 

Nemezti Ökológiai Hálózat területei 

 
Forrás: TIR 

Natura 2000 terület 

Ökológiai folyosó 
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A HUKM 20004 Natura 2000 területre meghatározott jelölő élőhelyek: 

- Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 1530: a vizsgált területen nem fordul elő 

- Síksági pannon löszgyepek 6250: a vizsgált területen nem fordul elő 

- Keményfás ligeterdők 91F0: a vizsgált területen nem fordul elő 

A HUKM 20004 Natura 2000 területre meghatározott jelölő fajok: 

- Vidra (Lutra lutra):   

- Mocsári teknős (Emys orbicularis) 

- Vöröshasú unka (Bombina bombina) 

- Dunai gőte (Triturus dobrogicus) 

- Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) 

- Réti csík (Misgurnus fossilis) 

- Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

- Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

A HUKM 20004 Natura 2000 területen jelentős a szántóként művelt területek aránya. 

Egy részük a Natura 2000 terület határzónájában történt elszántásnak tekinthető. A 

Száraz-ér sérülékeny ökofolyosóként működő hullámterére azonban jelentős hatással 

van a Natura 2000 területen kívül eső, de sokszor partszegélyig húzódó nagytáblás 

szántókon folytatott intenzív gazdálkodás. A vizsgált ingatlan és környezetében a 

táblaméretek elfogadhatók, a partélig történő művelés azonban előfordul.  

Természetvédelmi – releváns – kezelési prioritások a HUKM 20004 Natura 2000 

területre: 

- A vízfolyás mentén megmaradt gyepsávok fenntartása 

- A vízfolyás parti sávjában található vízinövényzet és az őshonos fafajok kímélete 

- Szántóföldi művelés alól mentes puffersávok kijelölése a negatív hatások, így a 

vegyszer bemosódás mérséklése érdekében 

- Partmenti növényzóna helyreállítása, kialakítása a termőhelyi viszonyoknak 

megfelelő őshonos növényfajokkal 

A területet eddig gazdasági (akác) erdő állomány foglalta el, mely vélhetően homogén, 

egynemű állomány volt (esetleg a csatornával párhuzamos 8/TI erdőtag térhetett el 

összetételében, erről azonban sajnos nincsenek adatok). Az üzemtervezett 

erdőállományok, amennyiben egy elegyes erdőről van szó, gazdagabb élővilágnak 

adnak otthont. Egy akácerdő ezzel szemben általában fajszegény, minden értelemben, 

mégis egy erősen ,,agrárosodott” környezetben a szántókhoz képest búvó-és 

költőhelye stb. lehet számos állatfajnak, valamint a szántókhoz képest kevésbé zavart 

élőhely.  

A vizsgált ingatlanon 2018-ben tarvágást hajtottak végre, így az egykori 

erdőtagozódás (és fafaj készlet, élővilág stb.) már nem figyelhető meg, illetve jelenleg 

a felszínt akácsarjadékok borítják, pionír magaskóros gyomnövényzettel keveredve. A 

Száraz-ér szegélyében a meder hossz-szelvényében helyenként cserjés-fás 

szegélyvegetáció található, a vizsgált szakaszon azonban nádas kíséri, sőt a mederben 

is elterjedt. A csatorna és a vizsgált ingatlan közötti 0146/6 hrsz-ú rét is nádasos 

terület, az erdő erre a területre a korábbi műholdfelvételek alapján nem terjedt ki.  

Az élővilág tekintetében elmondható, hogy Száraz-ér, és az azt kísérő nádas sáv (vizes 

élőhely) nagy valószínűséggel általánosan elterjedt hüllő-és kétéltű fajoknak 

(Magyarországon minden hüllő-és kétéltű faj védett) ad otthont, illetve a környéken a 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Misgurnus%20fossilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
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mezőgazdasági területekre jellemző tágtűrésű emlős, és madár fajok jellemzőek. A 

szántók élővilága általánosságban szegényes, főként rágcsálóknak élőhelye (pl.: mezei 

hörcsög (Cricetus cricetus), táplálkozó helye az erre vadászó ragadozóknak, többek 

között egerészölyv (Buteo buteo), emlősöknek pl.: vörös róka (Vulpes vulpes), mezei 

nyúl (Lepus europaeus), molnárgörény (Mustela eversmannii), európai őz (Capreolus 

capreolus) stb. Az élővilág a szántók esetén főként a kaszált mezsgyékbe szorul, illetve 

a mezővédő fasorokba.  

2.3 Változatok lehetőségeinek vizsgálata 

A tervezett módosítással kapcsolatban nem készült egyéb változat. 

 

2.4 A rendezési terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal 

A tárgyi módosítások az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról 

szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (továbbiakban: OTrT) 

előírásaival, valamint Békés megye Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VII.2.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: BmTrT) előírásaival összhangban van. A 

tervezett változtatások az OTrT és a BmTrT szerkezeti megoldásait nem érintik, sem a 

közlekedési megoldásokat, sem a területfelhasználási, sem az egyéb megoldásokat. Az 

OTrT és a BmTrT-ben rögzített infrastrukturális elhatározásokat 

(közműnyomvonalakat) a TESZK módosítás nem érinti.  

 

Az OTrT mellékletei alapján az alábbi kijelentések tehetők: 

• Erdők övezete nem érintett 

• Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezet érintett 

• Végegyháza világörökségi várományos területek övezete által nem 

érintett település 

• Honvédelmi és katonai célú terület övezete által nem érintett település 

• Országos Ökológiai Hálózatot nem érint, de a Királyhegyesi Száraz-ér 

mellett húzódó ökológiai folyosóval határos 

 

A BmTrT mellékletei alapján az alábbi kijelentések tehetők: 

• Erdők, erdőtelepítésre javasolt övezet nem érintett 

• Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete érintett 

• Végegyháza világörökségi várományos területek övezete által nem 

érintett település 

• Honvédelmi és katonai célú terület övezet nem érintett  

• Ökológiai hálózat övezete közvetlenül nem érintett 

• Tájképvédelmi övezet nem érintett 

• Vízminőség-védelmi övezet nem érintett 

• Nagyvízi meder övezete nem érintett 

• Tanyás terület övezete érintett 

• Ásványi nyersanyag vagyon övezete érinett 

• Gazdaságfejlesztési és innovációs terület övezete nem érintett 

• Kiemelt turisztikai terület övezete  nem érinett 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eger%C3%A9sz%C3%B6lyv
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• Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érintett 

• Jó termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett 

 

Békés megye módosított szerkezeti terve 38.194 ha erdőgazdálkodási térséget jelöl ki, 

amely az OTrTben tervezett 38.356 hektárnál minimális mértékben kevesebb (99,6 %-

a). Az OTrT vonatkozó előírása (10.§ (1)) szerint legalább 95%-os megfelelőséget kell 

teljesíteni, amit a megyei terv teljesít. A korábbi BmTrT tervben jelölthöz képest 

mintegy 3 és félezer hektárral csökkent az erdőgazdálkodási térség kiterjedése. A 

csökkenés oka a megye területeinek erdősítésre való alkalmasságának változása. A 

megyei területrendezési tervben tervezett mezőgazdasági térség kiterjedése 476.433 

hektár, az OTrT szerinti mezőgazdasági térségnél (475.957 ha) némileg kevesebb 

(99,5%), - elsősorban a települési térség növekedése miatt. Azaz OTrT-ben előírt (10.§ 

(1)) legalább 95%-os megfelelési kritérium a mezőgazdasági térség esetében is 

teljesül. 

Békés megye területén hagyományosan jellemző a nagy volumenű mezőgazdasági 

tevékenység, elsősorban a szántóföldi ill. kertészeti növénytermesztés és az állattartás 

is. A nemrégiben elfogadott BmTrT szerint a hatékony agrár-környezetvédelmi 

intézkedések fontos eszköze erózió-, belvíz- és nitrát érzékeny területeken a művelési 

ág vagy mód váltása, illetve a területhasználat módosítása erdősítéssel, gyepesítéssel, 

élőhelyek létrehozásával. A felszíni vizek vízminőségének javításában a 

tápanyaggazdálkodás mellett az erózió csökkentésével is lehet számottevő 

eredményeket elérni, amely ennek megfelelő művelési módszerek alkalmazását jelenti, 

vagy alkalmazható magát a problémaforrást megszüntető művelési ág-váltás. A vizek 

„jó állapotának” eléréséhez vízfolyások alsóbb szakaszain, szélesebb völgyekben és 

síkvidéki jellegű vízfolyások mentén pedig elsősorban a „szántóból gyep” csere 

jelenthet megoldást, illetve enyhébb esetben a művelési mód váltása, illetve a 

vízfolyások mellékén a megfelelő védősávok (erdő, mező) kialakításával kell lehet az 

intézkedés hatását erősíteni, mely egyben defláció csökkentő hatású is. Meg kell 

említeni, hogy a defláció csökkentésére szorgalmazni és elősegíteni kell a mezővédő 

erdősávok (vagy legalább mezőgazdasági utak menti dupla fasorok) telepítését is. 

 

A BmTrT által előírt mezőgazdasági tevékenységből eredő konfliktusok 

megoldási javaslatai: 

 

➢ Törekedni kell a nagyüzemi szántóföldi művelés nagy, összefüggő tábláin a 

mozaikosság, a meglévő mezsgyék, fasorok megőrzésére, újak telepítésére, 

melyek a tájkép kedvező alakítása mellett, a termőföld védelmét is szolgálják, 

valamint ökológiai szempontból változatossá teszik a területet. 

➢ Az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élővilág fennmaradását 

szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat kívánatos megtartani, illetve 

javasolt telepíteni, illetve itt levő gyepek területe nem csökkenthető, - a 

meglevő gyepek fenntartásán túl kívánatos egyéb, ökológiailag kevésbé értékes 

területek gyepesítése. 

➢ A mezőgazdasági térségben elő kell segíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen 

formáló mozaikos védő erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a 
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meglévő mezsgyék, erdősávok védelmét. A területeken meg kell akadályozni a 

talaj fizikai, kémiai és biológiai degradációját. 

 

NÉS – II releváns összefügései a tervezett TESZK módosítással: 

 

Az erdészeti ágazat stratégiai tervezésének legújabb eredményeként 2016-ban a 

Földművelésügyi Minisztérium elkészítette a 2016-2030 közötti időszakra szóló 

Nemzeti Erdőstratégiát. A Nemzeti Erdőstratégia az erdőket és erdőgazdálkodást 

érintő kihívások között elsőként említi a klímaváltozást. A stratégia megállapítja, hogy 

az erdők a mitigációs célok megvalósulásához a légköri széndioxid jelentős 

mennyiségű megkötésével, annak átmeneti vagy tartós tárolásával, fosszilis eredetű 

nyersanyaga felhasználásának kiváltásával, másrészt a kedvező mikro-, mezo- és 

makroklimatikus hatásai révén járulnak hozzá. 

Az erdőgazdálkodás klímaváltozással kapcsolatos, legfontosabb stratégiai céljai között 

szerepel: 

- Az ország erdősültségének növelése, az erdőtelepítési program folytatása, az erdők 

széntároló képességének megőrzése, a termőhelyi adottságok függvényében a 

széntárolás növelése. 
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3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, 

következményeinek feltárása 

3.1 A TESZK módosításának megvalósulásával közvetlenül, vagy közvetve 

környezeti hatást kiváltó tényezők 

A TESZK módosítása lényegében a terület hasznosításában jelent változást, azaz erdő 

helyett szántőföldi növénykultúrákat (elsősorban lucerna) fognak termeszteni a 

területen. A szántók környezetterhelése nagyobb, ökológiai értékük pedig kisebb. 

 

3.2. Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén 

vizsgálandó hatások 

 

A környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez 

utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) 

A tervezett TESZK módosítása révén megvalósítható szántóföldi növénytermesztés a 

környezeti elemekre az alábbi hatást gyakorolja: 

- Levegőterhelés nagyobb: mezőgazdasági művelés porterhelése és nagyobb a 

művelés során felhasznált üzemanyagok légszennyezése is 

- Talajterhelés nagyobb: szántóföldi növénykultúrák esetén használt 

növényvédőszerek, műtrágyák révén  

- Vízterhelés nagyobb: szántóföldi növénykultúrák esetén használt 

növényvédőszerek, műtrágyák bemosódása révén  

- Élővilág: alacsonyabb biodiverzitás, nagyobb zavarás (mezőgazdasági 

munkagépek stb.) 

- Épített környezetre, építészeti és régészeti örökségre a tervezett TESZK 

módosításnak nincs hatása 

  

Környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, 

településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra tett várható 

hatások 

- Tájra: összességében tovább csökken az egyébként is alacsony erdősültség, amely 

itt azonban nem a tájra jellemző, meghatározó karakter 

- Településre: a településre (épített környezet) a TESZK módosításnak nincs hatása 

- Klímára: a lehetővé váló művelési ág váltás (erdőből szántó) hatása a klímára, 

klímavédelemre egyértelműen negatív. A hagyományos művelési rendszerek, a 

talaj levegőztetése, a növényi maradványok bekeverése és az aggregátumok 

aprítása által fokozza a szerves anyagok lebomlását. Ez a talaj szén készletének 

jelentős csökkenését, és ezzel együtt a művelési eljárásból adódó magasabb szén-

dioxid kibocsátását eredményezi. Erdeink évente átlagosan 3,5 millió tonna szén-

dioxidot kötnek meg. Ezzel a hazai gazdaság területén az erdőgazdálkodás az 

egyetlen olyan ágazat, amely nem kibocsátó, hanem a szén-dioxid megkötése révén 

mérsékli a klímaváltozás ütemét. Az erdők esetében feltétlenül ki kell emelni azok 

klímaváltozáshoz való adaptációban betöltött megkerülhetetlen szerepét is.  
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Egy fás szárú – erdő – vegetáció CO2 megkötése évente 3,5–4,5 t/ha. A vegetációs 

periódusban az oxigéntermelés eléri a 6,3 t/év/ha-t. A lágyszárúak oxigéntermelő 

és CO2-megkötő képessége fele-harmada a fás szárúakénak. Az albedó 

tekintetében a növényi kultúrák (erdő-szántóföldi növénykultúra) között nincs 

jelentős különbség, a ,,csupaszon” hagyott földfelszín albedója azonban kisebb, de 

nem jelentős mértékben.  

- Ökológiai rendszerre, biodiverzitásra: az erdő helyett szántó kialakítása 

mindenképpen csökkenti a terület biodiverzitását, természetességét, de nem 

jelentős mértékben, mivel egy telepített akácos (nem őshonos) fajokban szegély 

élőhelyet képvisel. Összességében azonban elmondható, hogy tovább csökken a 

biodiverzitás. A Száraz-éri csatorna melletti erdőfoltok, sávok a térség ökológiai 

hálózatának fontos részei, mely pl. a madarak vonulásában is szerepet töltenek be, 

búvó, pihenő, táplálkozó helyet biztosítanak.  

 

Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő 

élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, 

fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire gyakorolt hatások 

A tervezett TESZK módosítása közvetlenül Natura 2000 területet nem érint, de határos 

azzal. A Száraz-ér Natura 2000 terület vizsgált szakaszán nincs jelölő élőhely, de 

jelölő fajok (elsősorban hüllő-kétéltű) előfordulhatnak. 

A tervezett módosítás nem előnyös, a szántóföldi vegyszer, műtrágya használat 

veszélyezteti, ronthatja a határos naturás élőhelyek minőségét, ezáltal a jelölő fajokra 

is káros hatással lehet, tovább csökkenhet a terület ökológiai potenciálja, 

biodiverzitása. Ráadásul az erdőből szántó kialakítása ellentétes a vonatkozó naturás 

célkitűzésekkel, ezért a tervezett módosítást nem javasolt végrehajtani az egész terület 

vonatkozásában (lásd javaslatok, 5. fejezet). 

 

Az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális 

örökségében, területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változások 

A tervezet módosítás közvetlenül nem lesz hatással az emberek egészségi állapotára, 

társadalmi és gazdasági helyzetére.  A tervezett TESZK módosításnak, kulturális 

(építészeti és régészeti) örökségre nincs hatása. A tervezett módosítás a település 

térszerkezetére nincs hatással, a területfelhasználásra gyakorolt hatás csak lokális, a 

tervezett beruházás által érintett területre terjed ki, nem jelentős. 

 

3.3. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése 

 

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére. 

A természeti környezet megőrzésének szempontjai, és az agrárium érdekei sok esetben 

nem egyeznek, és ez nem a tervezési terület specifikuma. A tervezett módosítás 

környezetvédelmi, és természetvédelmi szempontból sem előnyös, ezért a tervezett 

javaslat (lásd 5.fejezet) beépítésével lehet ezt a környezeti konfliktust csökkenteni.   
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Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 

gyengítésére vagy korlátozására 

Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeire, feltételeire a 

tervezett módosításnak nincs releváns hatása.  

 

A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási 

módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására, 

A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól 

való eltérés fenntartására vagy létrehozására a tervezett módosításnak nincs releváns 

hatása. A térségben kiváló minőségű, szántőföldi művelésre alkalmas földek vannak, a 

szántóföldi kultúra beleillik a térszerkezetbe. 

 

Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 

gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

A tervezett módosításnak nincs releváns hatása olyan helyi társadalmi-kulturális, 

gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó 

képességéhez alkalmazkodtak. 

 

Helyi és nem helyi természeti erőforrások korlátozása, hasznosítása, megújulásának 

lehetősége 

A tervezett módosítás megvalósításához helyi természeti erőforrás nem kerül 

felhasználásra, amennyiben a talajt, annak tekintjük, és  
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4. A terv környezeti szempontú értékelése 

Az adott környezetben - ahol nagy területen állnak rendelkezésre jó minőségű 

szántóföldek - nem indokolt, a környezeti értékelés szerint szinte minden 

környezetvédelmi szempontból előnyösebb erdő terület szántóföldre történő váltása. A 

tervezett TESZK módosítás hatását a környezeti elemekre, élővilágra, zaj-

rezgésvédelmi stb. helyzetre a következő táblázat foglalja össze. 

 

A tervezett TESZK hatásai  

a környezeti elemekre, és egyéb tényezőkre 

 
Levegő Talaj Vizek Élővilág/ 

Natura 

2000 terület 

Zaj-és 

védelem 

Hulladék- 

gazdálkodás 

Klíma- 

védelem 

Táj 

- - - - 0 0 - 0 

 

Jelmagyarázat: 

- Negatív hatás: - 

- Pozitív hatás: + 

- Semleges hatás: 0 
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5. A káros hatások elkerülésére tett javaslatok 

A TESZK módosítása, illetve a tervezett szántóföldi növénytermesztési tevékenység 

környezeti hatásait csökkentő javaslatok, figyelembe véve a közeli Natura 2000 

területet, és ökológiai folyosót, összhangban a HUKM20004 Natura 2000 Fenntartási 

terv releváns előírásaival (SZ68), és a BmTrT által előírt mezőgazdasági 

tevékenységből eredő konfliktusok és megoldási javaslataival a következők: 

- Az egykori 8/TI erdőtag területén, de annak minimum a csatorna felől mért 15 m 

széles sávjában (~0,73 ha) egy védelmi célú, cserjés-fás szegélyvegetációt javasolt 

kialakítani (több szintes, nem homogén állományú!), ezt Ev-övezetbe (védelmi 

erdő) sorolni. Alkalmazandó őshonos, fa és cserjefajok: kocsányos tölgy (Quercus 

robur), magyar kőris (Fraxinus angustifolia), mezei szil (Ulmus minor), tatárjuhar 

(Acertataricum), mezei juhar (Acer campestre), fehér nyár (Populus alba), szürke 

nyár (Populuscanescens), fehér fűz (Salix alba), egybibés galagonya (Crataegus 

monogyna), vadkörte (Pyruspyraster) és vadalma (Malus sylvestris), veresgyűrű 

som (Cornus sanguinea), kecskerágó (Euonymus europaeus), kányabangita 

(Viburnum opulus)stb.).  

- működő szántóknak a Natura 2000 terület határát jelentő szegélyeinek erdősítése, 

cserjésítése nem csak élőhelyi előnyökkel jár (biodiverzitás megtartása), hanem 

növeli a külső területekről érkező káros hatásokkal szembeni védelmet.  

 

Javaslat az övezetek kialakítására 

 
 

- A talajvédő művelési rendszerek segítségével, a szántóföldi művelés káros hatása 

mérsékelhető 
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6. Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok 

számára 

- A tervezett TESZK módosítás által lehetővé váló építési tevékenység a 

rendelkezésre álló információk szerint nem tartozik a 314/2005 (XII.25) Kormány 

rendelet 1.-3.sz. melléklet hatálya alá, így külön ,,környezetvédelmi 

engedélyezésre” nem lesz szükség.  

- Erdőterület csökkentésével járó változáshoz az erdészeti hatóság előzetes 

engedélye szükséges.  

- A módosítással érintett 0144/1 hrsz-ú ingatlanon a közhiteles nyilvántartás szerint 

adatai alapján nem található örökségi érték (régészeti lelőhely, műemlék). Azonban 

az ingatlannal szemközt, a Királyhegyesi-Szárazért túlsó partján több régészeti 

lelőhelyet is regisztráltak, a terület a régészeti korokban megtelepedésre alkalmas 

volt. Az erdő terület tuskózása során fokozott figyelemmel kell lenni az esetlegesen 

előkerülő régészeti leletekre. 

 

7. Monitorozási javaslatok 

A TESZK módosítás kapcsán monitorozásra nincs szükség.  

 

8. Összefoglaló 

A rendelkezésre álló adatok, és jelen vizsgálat alapján megállapítható, hogy a tervezett 

TESZK módosítás környezetvédelmi szempontból nem előnyös, nem egyeztethető 

össze a klímaváltozás elleni törekvésekkel, a szomszédos Natura 2000 területekre – az 

5. pontban javasolt intézkedések betartása mellett – nem lesz jelentős hatása. 

 

 

Gyula, 2020-10-21 

 


