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1. Előzmények 
 

 

1.1. Bevezetés 
 
 
 
Jászboldogháza Község jelenleg hatályos településrendezési eszközét (teljes 
közigazgatási területre vonatkozó településrendezési terv) a Kiszelovics és Társa 
Településtervező Kft. készítette (vezető településrendező tervező: Kiszelovics Ildikó), és 
2009.-ben került jóváhagyásra.  
A településszerkezeti tervet a 146/2009. (XII.18.) számú határozattal, a helyi építési 
szabályzatot pedig a 14/2009. (XII.18.) számú rendelettel hagyta jóvá Jászboldogháza 
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete.  
 
A Képviselő - testület a telepítési tanulmánytervet elfogadva, településfejlesztési 
döntéssel  határozta el, hogy módosítja a településrendezési eszközt a külterületen. A 
településrendezési terv módosítás Jászboldogháza község közigazgatási területének déli 
részén a 120. számú Budapest (Keleti) – Szolnok vasúti főpályavonal vasúti forgalmat 
akadályozó jelentős műszaki és forgalmi akadályok felszámolása módosítására 
vonatkozik. A módosítás során a meglévő vasúti terület (kötöttpályás közlekedési 
terület) módosítása történik, mely kisebb általános mezőgazdasági és töltés terület 
átsorolást jelent. 
 
A Képviselő - testület a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 419/2021. (VII.15.) Korm.r) alapján döntött a  
településrendezési eszköz módosításáról, a telepítési tanulmánytervről és a 419/2021. 
(VII.15.) Korm.r 7§(7) bekezdése szerinti feljegyzést jóváhagyta. 
 
A településrendezési eszköz módosítása közérdekből történik. 
 
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.94. 
pontjában kiemelt jelentőségű beruházásnak jelölte a tárgyi beruházást. 
 
A projekt jogerős környezetvédelmi engedéllyel (eng. szám: JN/59/00182-
14/2022 ) és vasúthatósági engedéllyel (eng. szám: VHF/1996-15/2022-ITM) 
rendelkezik. 
 
 
A készülő településrendezési terv módosítás tartalmában az 1997. évi LXXVIII. az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény egyeztetési eljárásában 
419/2021. (VII.15.) Korm.r. szerinti egyszerűsített eljárásrendben történik. 
 
A terv egyeztetése az E – TÉR digitális egyeztető felületen történik. 
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A telepítési tanulmányterv alapján a településrendezési eszköz módosításáról a 7/2023. 
(II.15.) számú Képviselő - testületi határozattal döntött Jászboldogháza Község 
Képviselőtestülete. 
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2. Rendezés alá vont terület 
 
 
A tervezéssel érintett terület Jászboldogháza közigazgatási területének déli területén 
található. A vasúti pálya Újszász irányából szeli át a közigazgatási területet és 
Tápiógyörgye irányában halad tovább. 
 

 
 

 
 
 

Tervezéssel érintett terület elhelyezkedése a közigazgatási területen 
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A tervezéssel érintett terület műholdas felvétele (www.googlemaps.com) 

 
 

 
 
 

A tervezéssel érintett terület földhivatali térképe, rózsaszín sraffozással a tervezési 
terület 
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Kisajátítással érintett terület 
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A tervezési terület lehatárolása: 
 

 
A tervezéssel érintett terület műholdas felvétele (www.googlemaps.com) 

 
 
 
 
 

 
A tervezéssel érintett terület a külterületi 0313/11, 0313/14 és 0315/1 hrsz-ú terület. A  
0313/11 terület általános mezőgazdasági terület, a 0313/14 hrsz-ú terület töltés terület, 
a 0315/1 hrsz – ú terület általános mezőgazdasági terület. 
A tervezéssel érintett területtől délre általános mezőgazdasági terület, szántó található, 
északra pedig általános mezőgazdasági, szántó terület és töltés terület. 
A tervezéssel érintett területek a vasút védőtávolságán belül lévő kisebb területek. 
A terület tervezési szempontból síknak tekinthető. 
 
 

Tervezési feladat: 
 

Fenti, változással érintett területek területfelhasználási változása, szabályozása, 
valamint ennek megfelelően az írásos munkarészek tervezési területre történő 
aktualizálása (szerkezeti terv leírása, helyi építési szabályzat), továbbá a rendezéssel 
érintett területre vonatkozóan az alátámasztó szakági munkarészek kiegészítése a 
településrendezési feladat. 
A módosítás során új, beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai 
aktivitásérték számítás és szinten tartásának kimutatása nem szükséges. 
 
 
3. A módosítással érintett területek jelenlegi használata 
 
A tervezéssel érintett terület a külterületi 0314 hrsz-ú vasút terület északi és déli részén 
lévő kisebb külterületi területeket érinti. Ezen területek jelenleg általános 
mezőgazdasági területek, be nem épített és jelenleg művelés alatt nem álló kisebb 
terület. A vasúttól északra lévő kisebb töltés területet érintő terület nem árvízvédelmi 
célú töltés, vélhetően régi, funkcióját vesztett út töltés része, mely  a valóságban be nem 
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épített földterület. A Szücsök külterületi területen (melynek csak a vasútvonalon 
keresztül van kapcsolata  a közigazgatási terület részeivel) a vasútvonal déli oldalán 
azzal majdnem párhuzamosan kisebb területsáv kerül kiszabályozásra, mely sz3 
minőségi osztályú szántó terület. A kötöttpályás közlekedési terület északi oldalán a 
kisajátítással érintett terület sz3 minőségű szántó terület és a töltés területe.   
A tervezéssel érintett terület tágabb környezetében általános mezőgazdasági, szántó 
területek találhatók. 
A terület tervezési szempontból síknak tekinthető. 
 
 
 
 
 
4. A  hatályos településszerkezeti terv kivonata a tervezéssel érintett területre 
 

 
 

 
 

 
146/2009 . (XII.18.)  Képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

terv részlet 
 
 
 

A tervezéssel érintett terület általános mezőgazdasági (Má) és töltés területbe 
sorolt terület. 
 
 
 

5. A  hatályos szabályozási terv kivonata a tervezéssel érintett területre 
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14/2009. (XII.18.)  Önkormányzati Rendelettel jóváhagyott szabályozási terv részlet 
 

A módosítással érintett terület Má (általános mezőgazdasági terület) övezetbe és töltés 
területbe sorolt 

 
 

6. A módosítással érintett területek tervezett fejlesztése 
 
 
A Nagykáta – Újszász vasúti vonalszakasz mintegy 29 km hosszú egybefüggő 
kétvágányú, villamosított fővonal, az országos közforgalmú 120-as számú Budapest – 
Újszász – Szolnok vasútvonal része, amely Kelet-Magyarország egyik legforgalmasabb és 
legfontosabb nemzetközi jelentőségű vasútvonala. A vonalszakasz egyrészt része az 
európai átfogó törzshálózatnak (TEN-T comprehensive), másrészt Orient/Kelet-
Mediterrán törzshálózati folyosó (OEM CNC) részét is képezi. A megengedett legnagyobb 
sebesség Nagykáta – Tápiószele között 100 km/h, Tápiószele – Újszász között 120 km/h, 
a megengedett tengelyterhelés mindkét szakaszon 210 kN. A szakaszon jelentős 
hosszban 80; 60 és 40 km/h lassújelek érvényesek 
A projekt általános célja a teher- és személyforgalom kiszolgálásának és a vasúti szállítás 

versenyképességének javítása. A projekt specifikus célja a 120-as vasútvonal 

szolgáltatási színvonalának javítása, az utazási sebesség és a teherfogalomhoz szükséges 

pályaparaméterek javításával. 

A tervezési szakasz Nagykáta állomás (457+00 hm) és Újszász vasútállomás (532+50) 

közötti szakasz. (Újszász állomás szelvényezése a 82-es számú vonalhoz igazodik, a 

szelvényváltás a 751+71 = 512+79 szelvényekben történik.) 

A tervezési feladat ún. „szűk keresztmetszet megszüntetése” projekt, azaz komplex 

mindenre kiterjedő felújítás tervezése helyett a vasúti forgalmat akadályozó jelentős 

műszaki és forgalmi akadályok felszámolása a cél. A beavatkozás keretében 

megtörténik: 

▪ Teljes szakaszon pálya al- és felépítmény felújítás, a közbenső 
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állásokon/megállóhelyeken magasperon létesítés. 

▪ Az erősáramú rendszer részbeni felújítása a Nagykáta (kiz.) – Újszász (kiz.) 
szakaszon. 

▪ Műtárgyak felújítása. 

▪ Útátjárók vizsgálatát követően, azok átépítése, lehetőség szerinti 
összevonása. 

▪ Távközlés esetében előzőekhez kapcsolódó átalakítások. 

▪ MT és CBA felülvizsgálat 

 

Jászboldogháza település esetében csak külterületi szakasz érintett a vasúti forgalmat 
akadályozó jelentős műszaki és forgalmi akadályok felszámolása projektben. 

A beavatkozások következtében a vonalszakaszon lehetővé válik a 120 km/h 
pályasebesség. 
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A tervezéssel érintett terület módosítása 
 
 
 
 
7. Az épített környezet védelme 
 
 
Jászboldogháza Község Képviselő – testülete 2017-ben hagyta jóvá a településképi 
arculati kézikönyvet és ezzel összhangban Jászboldogháza Község településképének 
védelméről szóló 11/2017. (XII.12.) önkormányzati rendeletet.  
A tervezéssel érintett terület nem része  a település településképi szempontból 
meghatározó településrésznek. 
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Régészet: 
 
A beruházáshoz kapcsolódóan a Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2020-ban Egyszerűsített 
Előzetes Régészeti Dokumentációt készített. Jászboldogháza közigazgatási területét 
érintően a nyomvonal mentén és annak pufferzónájában (250 méter széles övezet) 
azonosított régészeti lelőhely nem található. 
A terepbejárás során a Tápiógyörgye és Újszász közötti szakaszt a megelőző esőzések 
miatt csak kisebb mértékben tudták vizsgálni, a nyomvonal egy része nem volt 
megközelíthető. 
Jászboldogháza közigazgatási területét érintően új lelőhely nem került azonosításra. 
Jászboldogháza közigazgatási területén a feltöltődött padkák cseréjét, a vízelvezető 
árkok tisztítását, újra profilozását, valamint  a vízelvezetés megoldását tervezik. 
Jászboldogháza közigazgatási területének tervezéssel érintett területét 
nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti, valamint új lelőhely nem került 
 
Jászboldogháza örökségvédelmi hatástanulmánya több, mint 10 éves, így  a tervezéssel 
érintett területre a településrendezési eszköz részeként örökségvédelmi 
hatástanulmány kiegészítés készül. 
 
8. Természeti környezet védelme 
 
Jászboldogháza Község Képviselő – testülete 2017-ben hagyta jóvá a 120/2017 (XII.11.) 
Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott Jászboldogháza Község településképi 
arculati kézikönyvét.  
 
A kézikönyv és településképi rendelet helyi védelem alatt álló természeti értéket nem 
jelöl ki a külterületen. 
 
Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a területfoglalással érintett 
területeken jelentkezhet: a korábbi művelési ágak, megszűnésével és a helyükön 
közlekedési terület kialakulásával jár. Jászboldogházán ezen területek nagysága 
kismértékű, jellemzően nem mezőgazdasági művelés alatt álló általános mezőgazdaági 
terület részei (vasúti pálya melletti kisebb területek) és kismértékű töltés terület. 
A vasúti pálya felújítása csak egyes szakaszokon teszi szükségessé idegen területek 
igénybevételét. 
A tervezett fejlesztés és kapcsolódó létesítményei, mivel meglevő vasúti pálya 
felújításáról van szó, a táj szerkezeteben nem jelennek meg új, művi eredetű tájalkotó 
elemként. 
A tervezéssel , módosítással érintett Jászboldogháza külterületének déli részét érintő 
terület természetvédelmi szempontból nem áll országos védelem alatt, a közigazgatási 
területet érintően a Natura 2000 hálózat térben távolabb helyezkedik el. 
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Az Országos területrendezési terv alapján a módosítással érintett terület tájképvédelmi 
terület övezetébe  sorolt. 

 
 

 
 
 

Jász – Nagykun – Szolnok Megye területrendezési terve szintén tájképvédelmi terület 
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övezetében sorolja a tervezési területet: 
 

 
 
 

A tervezett vasúti pálya „szűk keresztmetszet megszüntetése” projekt, azaz komplex 

mindenre kiterjedő felújítás tervezése helyett a vasúti forgalmat akadályozó jelentős 

műszaki és forgalmi akadályok felszámolása megvalósításával a vasútvonal, mint tájképi 

elem nem változik, a jelenlegi állapothoz képest a tájkép nem módosul.  

 
 

 
9. Tervmódosítás általános célja 
 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete jelen tervmódosítással a 
képviselő testület által elfogadott hatályos településrendezési eszközt a külterületen, a 
jelenleg általános mezőgazdasági területbe és töltés területbe  sorolt területet 
kötöttpályás közlekedési területre módosíttatja. 
 
A megvalósuló projekt céljai: 

• A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

• A 120. sz. fővonal szűk keresztmetszetének kiváltása 

• Vasúti áruszállítás növelése 

• Vasúti közlekedés biztonságossá tétele 
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10. Várható hatások elemzése 
 
 
 
Közvetlen hatások 
 
A fejlesztés környezetében lévő térségekre gyakorolt közvetlen társadalmi – gazdasági 
hatások az alábbi tényezőkben jelentkezhetnek: 
 

- vasúti vonal által érintett települések elérhetősége 
- az érintett települések lakosságának közlekedési szokásai, mobilitása 
- a települések területfejlesztései 
- a településeken végzett egyéb  szolgáltatások 
- a települések ipari termelése 
- a települések közbiztonsága és közlekedésbiztonsága 

Ezen közvetlen hatások Jászboldogháza esetében áttételesen jelentkeznek, mert 
személyforgalom szempontjából Tápiógyörgye vasútállomásán keresztül érhető el a 
120. sz . fővonal, mint felszállási lehetőség. 
 
Közvetett hatások 
 
Az érintett vasútvonalra jelenleg jellemző a személyforgalom túlsúlya, a fejlesztés által 
nem csak az utazási idő rövidülése várható, de a teherforgalom jelentős élénkülése is. 
A fejlesztés megvalósulása esetén az érintett települések esetében az alábbiak szerint 
foglaljuk össze a fejlesztés pozitív hatásait: 
 

- a főváros központi funkciói (pl. egészségügyi, oktatási intézmények) könnyebben, 
gyorsabban elérhetővé válnak. 

 
-  A javuló közlekedési infrastruktúra jobb feltételeket teremt a beruházásokhoz, 

ami vonzóbbá teszi a térséget a befektetők számára. 
 

- A jobb közlekedési kapcsolat miatt javul a munkahelyek elérhetősége, új 
munkahelyek létesülhetnek, ez a hátrányos helyzetű csoportok, munkanélküliek 
számara új lehetőséget teremt. 

 
- Turizmus: az infrastruktúra helyzetének javulásával várhatóan növekedik a régió 

iránti érdeklődés is, a turizmus fellendülése pedig jótékonyan hat a régió 
gazdaságára. 
 
 

A fejlesztendő vasútvonal az egész térség vasúti kapcsolatára kedvezően hat és javítja a 
főváros és az előváros összeköttetését, serkentőleg hat a térség ipari fejlődésére. 
 
Földtani közegre gyakorolt hatás 
A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák 
nagyságrendje, a munkagépek és szállítójárművek mozgása, azok karbantartása, a 
keletkező hulladékok tárolása, es a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és 
vízbázisok érintettsége jelenthetik. 
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A létesítmény által véglegesen elfoglalt terület jellemzően a MÁV üzemterületét érinti,  
Az újonnan kialakított létesítmények építési területén a talaj eredeti funkciója 
megváltozik. Ezeken a helyeken, a jelenlegi természetes állapota megszűnik, a terület 
infrastrukturális létesítmény része lesz. Jászboldogháza vonalszakaszának esetében ez 
csak kisebb területet érint. Ugyancsak kisebb területet érint a kivitelezési munkák 
közbeni anyagrakodási, deponálási terület. Ezen területek átmenetileg roncsolt felszín 
kialakulásával járhatnak. 
A kivitelezes időszakában a beruházás során munkagépek haladására is számítani kell. 
Összességében megállapítható, hogy Jászboldogháza közigazgatási területére 
vonatkoztatva  a földtani közegre gyakorolt hatás csekély. 
 
Levegő tisztaságvédelem 
 
A nyomvonal hatásterületének lehatárolása megtörtént, mely 84 m-en belül 
teljesül. A hatásterületet az Átnézeti helyszínrajz szemlélteti. Jászboldogházán a  
közvetlen hatásterülettel érintett területek: 
· vasút,  egyéb növényzettel borított területek találhatok a közvetlen hatásterületen 
belül. 
 
A beruházás  levegőtisztaság védelmi szempontból a meglévő állapothoz képest 
nem jelent változást. 
 
Zajvédelem 
 
A tervezési területen a 120a. sz. vasútvonal fejlesztését tervezik a Nagykáta állomás 
(459+00 hm) és Újszász vasútállomás (526+00) közötti szakaszon. A beavatkozás részét 
képezik vasút- es útépítési munkálatok, illetve felsővezeték áthelyezés. A vizsgált 
szakasz Pest megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén található, Nagykáta, 
Tápiószentmárton, Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye, Jászboldogháza és Újszász 
települések közigazgatási területét érinti. 
 
A tervezési területen vasúti vonalhálózat fejlesztés valósul meg, amely távlatban többlet 
forgalom emelt sebességgel való elvezetését jelenti a hálózaton. A vasúti 
utasforgalomból eredő zajterhelés a közvetlen hatásterületet érinti. 
A projekt keretein belül a tervezési terület mentén telepítendő védendő funkciójú 
épületek nem kerülnek elhelyezésre. 
 
Jászboldogháza közigazgatási területének külterületét érinti a beruházás, így itt 
emberi tartózkodásra szolgáló épületek, védendő létesítmények a környezetben 
nem találhatól. 
Megállapítható, hogy a tervezett beruházás zajvédelmi szempontból megfelel a 
vonatkozó követelményeknek. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A beruházás tervezett helyszínén hulladék előfordulásával alapállapotban nem kell 
számolni. A tervezett beruházás hulladéklerakó telepet, vagy felhagyott, illetve 
rehabilitált hulladéklerakó területet nem érint. 
A létesítmények építési – kivitelezési (bontási – építési) munkálatai során veszélyes, 
nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezésével kell számolni, a teljes beruházási 
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időszakban a munkák ütemezésének megfelelően. 
A kivitelezési munkálatok során hulladékok keletkezésére szükséges számítani mind a 
vasúti pálya átépítése, mind a felsővezeték átépítése során. 
A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőeket, hasznosíthatókat külön kell 
gyűjteni, majd értékesíteni, újrahasznosítani. 
A kivitelezés közben keletkező hulladékok – jogszabályban előírt – gyűjtéséről és 
elszállításáról a kivitelezőnek gondoskodni kell. 
 
 
11. Összefoglalás 
 
A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat 
kéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat 
szükségességéről. 
 
A NIF Rt, mint Beruházó megbízásával, a SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. 
megrendelésével a Vibrocomp Kft 2020-ban  MÁV szűk keresztmetszet kiváltása 
Nagykáta – Újszász vasúti vonalszakaszra vonatkozóan Környezeti 
hatástanulmányt készített, mely a településrendezési eszköz módosítás során a 
Megrendelő engedélyével az alátámasztó munkarész vonatkozó fejezeteiben 
beépítésre kerül. 
 
A környezet védelméért felelős szervek véleményének kikéréséhez az egyes tervek és 
programok környezeti vizsgálatéról szóló 2/2005. (I.11.) Kormány rendelet alapján 
került összeállításra  a tervmódosításról szóló tájékoztató. 
A Kormányrendelet 4§ (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási 
határidőt állapít meg és a  döntéshez a határidőre beérkező véleményeket veszi 
figyelembe. 
A véleménykérés az E – TÉR digitális egyeztető felületen történik. 
 
A környezeti vizsgálatot – szükségessége esetén – a következő tematika alapján kívánjuk 
lefolytatni. A vázolt tematika a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletével 
megegyező tartalmú. 
 
 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 
1.1.Előzmények 
1.2.A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás 
1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv illetve 
program   alakulására 
1.4.A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az 
általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés során történő 
figyelembe vétele, az indokok összefoglalása 
1.5.A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 
módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült 
bizonytalanságok 
2.A terv illetve program és kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése 
2.1.A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve 
a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 
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2.2.A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve 
programokkal 
2.3.A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid 
leírása. 
3.A terv, illetve a program valamint a változatok megvalósítása környezeti 
hatásainak, következményeinek feltárása 
3.1.A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program 
szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy helyi szinten kitűzött 
környezeti- és természetvédelmi célokkal 
3.2.Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése illetve figyelembevétele a 
tervben, illetve programban 
3.3.A terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve releváns tervek, illetve 
programok céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból. 
3.4.A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal 
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 
3.4.1. Földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület 
földrajzilag lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, 
amelyeket e terv, illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 
3.4.2.Környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) 
3.4.3. Fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható 
alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg. 
3.5. A terv illetve a program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti 
hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, 
tervezett intézkedésekre, amelyek: 
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés 
közvetlen előidézését jelentik 
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, 
amelyek közvetett módon környezeti következményekkel járhatnak (különösen 
azok, amelyek olyan,befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, 
vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti 
erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta 
beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további 
környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek, vagy ha 
kumulatív hatások lépnek fel) 
 
3.6. az előző pontok szerinti meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve 
program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzése 
3.6.1. jól azonosítható környezet vagy terhelés esetén különös tekintettel: 
3.6.1.1. a környezeti elemre ( földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, 
ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) 
3.6.1.2. környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a 
tájra településre, klímára, természeti (ökológiai rendszerre) , a biodiverzitásra 
3.6.1.3. a NATURA 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e 
területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete 
megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, 
továbbá 
3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, 
valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális 
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örökségében , területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra; 
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők 
felerősödésére 
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására 
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, 
területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására, vagy létrehozására 
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 
gyengítésére, amelyek a táj eltartóképességéhez alkalmazkodtak, 
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a 
helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására 
3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és változatok 
értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása 
4.A terv illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre 
káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a 
tervben illetve programban szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának 
értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 
5.Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben illetve 
programban figyelembe kell venni. 
6.A terv, illetve a program megvalósítása következtében várhatóan fellépő 
környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő 
monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 
7.Közérthető összefoglaló 
 

 
 
A környezet védelméért felelős szervek, melyek a környezeti vizsgálat 
folyamatában részt vesznek: 
 
 

 

1. melléklet: A környezet védelméért felelős szervek 

Ssz. Intézmény 

1. 
Jász - Nagykun - Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Állami Főépítész 5000 
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.  

2. 
Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; 
(5002 Szolnok, Pf.: 25) 

3. 
Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  Vízügyi 
és Vízvédelmi és Hatóság Oszt (katasztrófavédelem), 5000 Szolnok, József 
Attila út 14.; 

4. 
Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi  
Főosztály, 5000 Szolnok, Ady E. út 35-37. 

5. 
Közép – Tisza – Vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor 
István krt. 4. (5002 Szolnok, Pf.: 63) 



 

     

22 Jászboldogháza - településrendezési eszközének módosítása 

 Tervező: Kiszelovics és Társa Kft. 

Ssz. Intézmény 

6. 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály, 1056 Budapest, Váci u. 
62-64 

7. 
 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. (4002 
Debrecen, Pf.: 216) 

8. 
Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 
5000 Szolnok, Ostor út 1/a  

9. 
Hajdú – Bihar Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  
Erdőfelügyeleti Osztály, 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 12 – 14. II. em. 

10. 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, 5000 Szolnok, Hősök tere 
6. 

11. 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály, 1138 Budapest, Váci út 174. 

12. Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1437 Budapest, Pf:777 

13. 
Jász - Nagykun - Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. 

 
-környezetvédelemre kiterjedően: 
 környezetvédelmi hatóság 
 
-természet és tájvédelemre kiterjedően: 
 nemzeti park igazgatóság és természetvédelmi hatóság 
 
- környezet- és település-egészségügyre kiterjedően: 

közegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
 

- a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően: 
vízvédelmi és vízügyi hatóság 
 

- az épített környezet védelmére kiterjedően: 
az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

 
Az előzetes tájékoztatási dokumentáció Jászboldogháza Község hivatalos honlapján 
közzétételre kerül, mely a partnerségi egyeztetés dokumentációja, bemutatva  a 
tervezett változtatást. Jászboldogháza község partnerségi rendelete hatályon kívül 
helyezésre kerül, a partnerségi egyeztetés az E – TÉR egyeztető felületen történik, 
valamint lakossági fórum is közhírelésre és összehívásra kerül,  a partnerségi vélemény - 
nyilvánítás lehetősége biztosításra kerül. 
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12. Térségi övezetek bemutatása 
 
 

Jászboldogháza község- A térségi övezetek lehatárolása a tervezéssel érintett 
terület vonatkozásában 

 
 
Országos övezetek ismertetése 

 

Az alábbi táblázat Jászboldogháza község külterületén a 0278/4  területen az MATrT 

által meghatározott országos övezetek általi érintettségét mutatja be: 

Országos övezetek Jászboldogháza 

Országos ökológiai hálózat magterületének övezete nem érinti 

Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

nem érinti 

Országos ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem érinti 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Erdők övezete nem érinti 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Tájképvédelmi terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján érinti 

Vízminőség-védelmi terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Nagyvízi meder övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

VTT-tározók övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Világörökségi és világörökségi várományos terület nem érinti 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti 
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 Tervező: Kiszelovics és Társa Kft. 

 
 
 
 
Tájképvédelmi terület övezete 
 

 
 

9/2019 (VI.14.) MvM rendelet alapján 
 
 
 

Jászboldogháza község- A térségi övezetek lehatárolása a teljes közigazgatási 
terület vonatkozásában  

 
 
Országos övezetek ismertetése 

 

Az alábbi táblázat Jászboldogháza község teljes közigazgatási területén, annak egy 

részén  az MATrT által meghatározott országos övezetek általi érintettségét mutatja be: 

Országos övezetek Jászboldogháza 

Országos ökológiai hálózat magterületének övezete a közigazgatási terület egy 
részét érinti 

Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

a közigazgatási terület egy 
részét érinti 



 

     

25 Jászboldogháza - településrendezési eszközének módosítása 

 Tervező: Kiszelovics és Társa Kft. 

Országos ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem érinti 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Erdők övezete a közigazgatási terület egy 
részét érinti 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján a 

közigazgatási terület egy 
részét érinti 

Tájképvédelmi terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján érinti ( a 

teljes közigazgatási területet 
és a tervezéssel érintett 

területet is) 

Vízminőség-védelmi terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Nagyvízi meder övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján a 

közigazgatási terület egy 
részét érinti 

VTT-tározók övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Világörökségi és világörökségi várományos terület nem érinti 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti 
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 Tervező: Kiszelovics és Társa Kft. 

 
 
2018. évi CXXXIX. törvény – Országos területrendezési terv 3/1 melléklet: Ökológiai 
hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 

 

 
 
2018. évi CXXXIX. törvény – Országos területrendezési terv 3/3 melléklet: Erdők övezete 
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 Tervező: Kiszelovics és Társa Kft. 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet alapján: 
 

 
 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet  - erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

 
 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet  - tájképvédelmi terület övezete érinti  a 
tervezéssel érintett területet is. 
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 Tervező: Kiszelovics és Társa Kft. 

 
 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet  - nagyvízi meder övezete 
 
Szolnok, 2023. február hó 
 

 ………………………………… 

 Kiszelovics Ildikó 
 településmérnök, városépítési, városgazdasági  
 szakmérnök 

 TT/1 16-0238 


