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1. Előzmények

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban

 61/2005 (VI. 29.) számú határozat, Máriapócs Város Településszerkezeti tervének és
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

 15/2005. (VII. 08) rendelet, Máriapócs Város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozás Tervének elfogadásáról

1.2. Átnézeti térkép

(Forrás: saját szerkesztés)
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(Forrás: saját szerkesztés)
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1.3. Helyszíni, környezet bemutatása

A város legmeghatározóbb ágazatai a zöldség-gyümölcs feldolgozás mellett a
dohánytermesztés és állattartás. A település regisztrált vállalkozásainak ágazatonkénti
bontásában még inkább tükröződik a település mezőgazdaságú beállítottsága. A település
vállalkozásainak közel 75%-a mezőgazdaság ágazatban tevékenykedik, 20%-a szolgáltatás, 5%-
a ipar.

Máriapócson a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt bő évtizedben pozitívan alakult. 2004-
2014 között közel négyszeresére növekedett. A településen a legnagyobb arányban a mikro
vállalkozások vannak, amin belül az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások szerepe a
legjellemzőbb. Azon kisvállalkozások amelyek 10-19 főt és 20-49 főt foglalkoztatnak,
együttesen nem érik el az 1%-os arányt a településen. 50 vagy annál több főt foglalkoztató
középvállalkozás nincs a településen. A vállakozások közel 75%-a a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban működik. Őket követi a kereskedelem,
gépjárműjavítási ág, az építőipar, a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás.

Az elmúlt években egyértelműen megállapítható, hogy a mezőgadaság és a kereskedelem,
szolgáltatás ágazatok irányában erősödött a gazdasági szerkezet, emellett az ipar esett vissza.
A Máriapócson működő legnagyobb vállalkozásokat vizsgálva láthatjuk, hogy a legnagyobb a
Gloster Kft., az Éden 96 Kft., a Rabócsiring Kereskedelmi, Szolgáltató és Szabadidő Kft., a
Dercés Kft. és a Kegye-Farm kft. a legnagyobb bevételű és legnagyobb foglalkoztató vállalatok.
Az öt vállalatból is láthatjuk, hogy a mezőgazdaságban, illetve a feldolgozóiparban
tevékenykedő vállalatok a legnagyobb bevételűek a településen.

A város folyamatosan arra törekszik, hogy a gazdasági szereplők számára vonzóbbá tegye a
települést, infrastrukturális igényeiket kielégítse. A településen a 90-es években a korábbi
TSz.-telep nagy része magántulajdonba került, aminek következtében a településnek nincs
megfelelő méretű iparterülete. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az ipar területét növelje,
ennek köszönhetően 2010 óta az addig 2 hektár területből mára 20 hektár terület került vissza
önkormányzati tulajdonba. Az önkormányzat kezében azonban csak korlátozottan áll
rendelkezésre ipartelepítésre alkalmas terület.

A Máriapócs szomszédságában lévő Nyírbátor jelentős ipari centruma a Nyírségnek, amely
egyben korlát és lehetőség a város számára. Korlát mert Máriapócson ezen okok miatt az ipar
tradicionálisan nem alakulhatott ki, a település lakosságát a szomszédos Nyírbátor ipara
felszívta. Másrészt óriási lehetőség, hiszen ennek a gazdasági potenciálnak jelentős a kisugárzó
hatása Máriapócsra is. Jelenleg egyetlen nagy élelmiszeripari feldolgozó, a Gloster
tevékenykedik Máriapócson, amely zöldség-gyümölcs feldolgozással foglalkozik 1993 óta.
Máriapócs korlátozott iparral rendelkezik. Ennek egyik oka, hogy a település nem rendelkezik
ipari területekkel, ugyanis a rendszerváltást követően az önkormányzati tulajdonban lévő
területek elaprózódtak, magántulajdonban kerültek. Ez gátló tényezőként hat az ipari profilú
cégek betelepülésére.
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(Forrás: Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály)

(Forrás: Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály)
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Jelen módosítás a 4911. és a 4927. sz. összekötő utak csomópontjának északnyugati oldalán
elhelyezkedő területre terjed ki. A Nyíregyháza és Nyírbátor közötti út északi oldalán, a
Máriapócs irányában üzemanyag töltő állomás, valamint a Gloster Zöldség-Gyümölcs
Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

A terület kisebbik, déli része különleges beépítésre szánt üzemanyagtöltő építési övezetbe, a
nagyobbik északi része ipari gazdasági építési övezetbe sorolt. A gazdasági területen, az azt
teljes egészében elfoglaló Gloster folyamatosan fejlesztett és terjeszkedett északi irányba.

A terület használatának alakulása 2013 és 2019 között

Forrás: GoogleEarth

A fejlesztések során, az utolsó lépcsőben túlépítkezés történt, amint az a hatályos
településrendezési eszközök külterületi szabályozási tervlapjáról, az ingatlan nyilvántartási
térképről és a területről készült légi/műhold felvételekről megállapítható.

Jelen módosítás során a beépítésre szánt terület a ténylegesen felhasznált ingatlanok
határaihoz igazítottan kerül kialakításra, ezzel új beépítésre szánt terület kialakítását tervezve,
tervi szinten. Továbbá a terület használatának intenzitásához igazított beépítési százalék kerül
meghatározásra, amely így – a közigazgatási területen elhelyezkedő többi hasonló gazdasági
terület előírásának megváltoztatását elkerülve – önálló új építési övezeti előírást kap a
tervezés során.

Az építési övezetre vonatkozó normatív értékek változás az alábbiak szerint alakul:
 az építési övezet „Gip” jelű övezetből „Ge” jelű övezetbe kerül átsorolásra (ez minőségi

változást nem eredményez, mivel a város közigazgatási területén zavaró hatású
gazdasági terület nem alakítható ki)

 a beépítési százalék 30%-ról 50%-ra növekszik, az OTÉK által megengedhető érték felső
határára (a terület intenzívebb használatának biztosítása az újabb beépítésre szánt
területek bevonásának elkerülését célozza).
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A terület déli határán elhelyezkedő üzemanyagtöltő területe – a gazdasági területtel közös
határvonal mentém – az új ingatlan nyilvántartási adatok figyelembe vételével, jelen eljárás
keretében pontosításra és javításra került (kék nyíl az alábbi ábrán).

A módosítás során fellépő biológiai aktivitás érték pótlás, a tervezési területen belül tervezett
terület-felhasználás változással kerül megoldásra, a településszerkezeti terv tervi állapotának
és a tényleges használat összevetése (Országos Erdőállomány Adattár) alapján (piros nyíl az
alábbi ábrán).
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2. Beavatkozási pont ismertetése

1.

A tervezési feladat A terv, illetve program célja Terület
(ha)

A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége

Jelenlegi
területhasznála

t, (műv. ág)

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,

HÉSZ
Külterületen, a Kisléta felé vezető út (4911. sz. út) mentén,
a 0104/9-0104/13 és a 0101/3 hrsz-ú telken

Gazdasági terület kialakítása beépítésre nem szánt
területen.
A tervezett fejlesztések aktivitásérték csökkenésének
pótlására tervezett erdőterületek kijelölése.

22,71 Gloster Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
területének bővítéséhez szükséges terület biztosítása, beépítésre
szánt ipari gazdasági övezet kialakítása, beépítésre szánt
üzemanyag töltő állomás, valamint beépítésre nem szánt általános
mezőgazdasági, gyepes mezőgazdasági, valamint erdő területből.

- beépített terület
- erdő

- általános mezőgazdasági
terület (Má)
- mezőgazdasági terület-
zömében gyep (Mgy)
- gazdasági erdőterület (E)
- üzemanyag töltő állomás
(Kü-ü)

A 
TE

RV
/P

RO
G

RA
M

 H
AT

ÁS
A

EG
YÉ

B 
TE

RV
EK

RE
,

PR
O

G
RA

M
O

KR
A

Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére,
működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan:

Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más
módon hatással lehet másik terv, illetve programra:

Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére:

Nem
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:

Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:

Nem

VÁ
RH

AT
Ó

 K
Ö

RN
YE

ZE
TI

 H
AT

ÁS
O

K

Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Állandósult hatást vált ki.

Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem

Az országhatáron átterjednek:
Nem

Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek:
Nem

Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
A program nagyságrendje a település léptékéhez igazodó, átlagos.

Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget
élveznek:

Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt következményeket
idézik elő:

Nem

TE
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KE
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A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:

Nem.
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetve szennyezettség van:

Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:

Beépítetlen terület más célú hasznosításával, alapvetően megváltozik. A hasznosítás intenzitása növekszik a beépítés
mértékének növekedésével az övezet váltásakor.
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3. Környezeti értékelés

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, azonban attól kismértékben eltérő formai szerkezetben.

1. Bevezetés

1.1. Tematika, tartalomjegyzék
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása

2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal

2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési
határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából
2.2. A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával,
környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata

3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása
esetén)

3.1. A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot
ismertetése, természeti területek bemutatása
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és
mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg

4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények)

4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a
környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén
4.3. Értékelési módszer alkalmazása
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok

5. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás indokai,
a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása

6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
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elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre

7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben illetve programban
figyelembe kell venni

8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre

9. Összefoglaló

A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a
környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről és a
tervezett tematikáról. A környezet védelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a
2/2005. (I.11.) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormány-
rendelet alapján állítottuk elő a tervmódosításra vonatkozó tájékoztatást.

A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási
határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket
veszi figyelembe.

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

- a környezetvédelemre kiterjedően:
környezetvédelmi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

- természet és tájvédelemre kiterjedően:
nemzeti park igazgatóság és természetvédelmi hatóság (Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság)

- környezet- és település-egészségügyre kiterjedően:
közegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)

- a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően:
vízvédelmi és vízügyi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vízügyi hatóság)

- az épített környezet védelmére kiterjedően:
az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ( Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet)


