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4 .  A  MÓDOSÍTÁS ALAPJ A,  A  T E RÜL ET BEMUT ATÁS A  

Sajóecseg Község Településrendezési tervének módosításához 
 

4.1. ELŐZMÉNYEK: 
 

Jelen alátámasztó munkarész Sajóecseg község településrendezési tervének módosításával 
kapcsolatban készült, alapja Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
- 1/2011. (I. 24.) sz. határozata, melyben a Képviselő-testület arról határozott, hogy kerüljön 

átvezetésre a vízjogi engedéllyel rendelkező, települést körbe záró körgát pontos nyomvonala, 
valamint a 159. hrsz.-ú telek beépítettségi mértéke 30%-ról 50%-ra növekedjen. 

-  10/2011. (II. 15.) sz. határozata, melyben a Képviselő-testület arról határozott, hogy a 123 és a 124 
hrsz.-ú telkek minimálisan alakítható telekszélessége csökkentésre kerüljön. 

-  18/2011. (IV. 29.) sz. határozata, melyben a Képviselő-testület arról határozott, hogy a 159. hrsz-ú 
telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési módról szabadonálló beépítési módra változzon. 

 
A Képviselő-testület határozatai a Terviratok című 5. fejezet 5.1 pontjában kerül bemutatásra. 
 
A tervdokumentáció Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2009.(XI.25.) sz. 
határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervét és leírását, valamint a 7/2009. (XI.25.) sz. 
rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét módosítja. 
 

4.2. A TERVMÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI: 
 

A tervmódosítás előzményeként 2011. június hónapjában lefolytatásra került az Étv. 9. §. (2) bek. 
szerinti előzetes államigazgatási eljárás. 
Az érintett államigazgatási szervek és a szomszédos települések Önkormányzatai megküldték előzetes 
véleményüket, melyeket a tervkészítés során figyelembe vettünk. 
Az alábbi államigazgatási szervek, érdekképviseletek és érintett önkormányzatok nyilatkoztak arról, 
hogy a további véleményezési eljárásban nem kívánnak részt venni: 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 
- BAZ. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
- BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság - Közlekedésrendészeti Osztály. 

 

Az alábbi államigazgatási szervek, érdekképviseletek és érintett települési önkormányzatok nem 
küldtek Étv. 9. §. (2) bek. szerinti előzetes véleményt: 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
- BAZ. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
- BAZ. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 
- Honvéd Vezérkar – Hadműveleti Csoportfőnökség, 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, 
- Sajóbábony város Önkormányzata, 
- Sajószentpéter város Önkormányzata, 
- Sajókeresztúr község Önkormányzata, 
- Sajósenye község Önkormányzata. 
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4.3 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE: 
 

 
Módosítással érintett területek elhelyezkedése 

Az 1. számú módosítási tétel a Településszerkezeti tervet, valamint a Kül- és Belterületi Szabályozási 
tervet érinti. 
A 2. számú módosítási tétel a Településszerkezeti tervet és a Belterületi Szabályozási tervet érinti, és a 
Helyi Építési Szabályzatban is okoz változást (új övezeti kód). 
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A 3. számú módosítási tétel a Településszerkezeti tervet és a Belterületi Szabályozási tervet érinti és a 
Helyi Építési Szabályzatban is okoz változást (új övezeti kód). 
A tervmódosítással együtt a Településszerkezeti Terv leírása és a Helyi Építési Szabályzat jogszabályi 
aktualizálása is megtörtént, valamit a tervekre átvezetésre kerültek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Területrendezési terv térségi övezetei és elhatározásai beépítésre kerültek a szöveges munkarészekbe. 
 

4.4. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT 
RENDEZÉSI TERV SZERINTI BESOROLÁSA: 
 

Az 1. számú módosítási tétel nem jár övezeti/építési övezeti módosítással, övezeti határváltozás 
történik a körgát nyomvonalának pontosítása miatt. 
 
A 2. számú módosítási tétel építési övezeti besorolása az alábbiak szerint változik: 

A módosítással érintett ingatlanokra a jelenleg hatályos HÉSZ szerint alkalmazható építési övezet 
jele: 

  Lf O 30 
 1.1 4,5 960 

 

 

- Sajátos használat szerint: falusias lakóterület 
- Alkalmazható beépítési mód: O (oldalhatáron álló) 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb telekterület: 960 m2 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb zöldfelület: 40 %. 
- A telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 4,5 m 
- A telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Alakítható legkisebb telekszélesség: 16 m 

valamint az  
 

 Lke O 30 
 1.2 4,5 560 

 

 

- Sajátos használat szerint: kertvárosias lakóterület 
- Alkalmazható beépítési mód: O (oldalhatáron álló) 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb telekterület: 560 m2 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb zöldfelület: 50 %. 
- A telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 4,5 m 
- A telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Alakítható legkisebb telekszélesség: 14 m 

 
A módosítás során a telkek övezeti besorolása megváltozik, Lf jelű, falusias lakóterület építési 
övezetbe kerül átsorolásra, melynek építési övezeti jele: 

Lf O 30 
 1.2 4,5 700 

 

 

- Sajátos használat szerint: falusias lakóterület 
- Alkalmazható beépítési mód: O (oldalhatáron álló) 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb telekterület: 700 m2 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb zöldfelület: 40 %. 
- A telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 4,5 m 
- A telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30 %. 
- Alakítható legkisebb telekszélesség: 10 m 
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A 3. számú módosítási tétel építési övezeti besorolása az alábbiak szerint változik: 

A módosítással érintett ingatlanokra (159 és 160 hrsz.) a jelenleg hatályos HÉSZ szerint 
alkalmazható építési övezet jele: 

 Lke- O 30 
 2.1 4,5 560 

 

 

- Sajátos használat szerint: kertvárosias lakóterület 
- Alkalmazható beépítési mód: O (oldalhatáron álló) 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb telekterület: 560 m2 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb zöldfelület: 50 %. 
- A telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 4,5 m 
- A telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30 %. 

 
A módosítás során a telkek övezeti besorolása megváltozik, Lk jelű, kisvárosias lakóterület építési 
övezetbe kerül átsorolásra, melynek építési övezeti jele: 

Lk SZ 50 
 1.2 6,0 560 

 

 

- Sajátos használat szerint: kisvárosias lakóterület 
- Alkalmazható beépítési mód: SZ (szabadon álló) 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb telekterület: 560 m2 
- Telekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb zöldfelület: 20 %. 
- A telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 6,0 m 
- A telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 50 %. 

 
 
4.5. MAGASABBRENDŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG 
 

A hatályos Településrendezési tervben még az Országos Területrendezési Terv elhatározásai, térségi 
övezetei szerepelnek. Mivel a Településrendezési Terv jóváhagyása elő pár hónappal hagyták jóvá 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési tervét, annak térségi övezetei nem kerülhettek fel a 
tervlapokra. A megyeterv térségi övezetei és elhatározásai jelen módosítás során átvezetésre kerültek. 
 

Részlet B.-A.-Z. megye Területrendezési Tervének „Térségi szerkezeti terv” című tervlapjából 
Sajóecseg igazgatási területére vonatkozólag 
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Térségi területfelhasználási kategóriák 

• Erdőgazdálkodási térség, 
• Mezőgazdasági térség, 
• Vegyes területfelhasználású térség, 
• Vízgazdálkodási térség, 
• Hagyományosan vidéki települési térség. 

 
Építmények által igénybevett térség 

Közlekedési hálózatok és építményeik 
• Meglévő főút 

- 26. sz. főút: Miskolc (M30) - Sajószentpéter - Kazincbarcika térsége - Bánréve - 
(Szlovákia) 

A 26. sz. főút Miskolc - Bánréve - (Tornal’a /Tornalja) között biztosít főúti kapcsolatot. A főút 
legjelentősebb átkelési szakaszai Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, ezeken a 
szakaszokon a forgalom is jelentős mértékben megnő. Különösen erős a forgalmi terhelés a 
megyeszékhelyhez közeledve. 
A főút a Miskolc - Sajóbábony közötti szakaszon 2x2 sávos kialakítású. A Sajóbábony- 
Sajószentpéter közötti szakasz 2 forgalmi sávos, ezen a szakaszon is javasolt a főút négy-
nyomvonalasítása. 
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Fejlesztési alternatívaként felmerült Miskolc és Sajószentpéter között a 26 . sz. főúttal 
párhuzamos gyorsforgalmi út kialakítása, tekintettel azonban arra, hogy a főút jelenlegi 
nyomvonala sem érint belterületi szakaszokat, illetve hogy jelentős hosszan a kapacitás - 
bővítés már megtörtént, nem indokolható az önálló gyorsforgalmi kapcsolat kialakítása. A 
gyorsforgalmi kapcsolatot a jelenleg hatályban lévő OTrT sem tartalmazza.  
A sajóbábonyi bekötőúttól a főút új nyomvonalra kerül. Sajószentpétert, Berentét és 
Kazincbarcikát északról elkerülve Sajóivánka térségébe tér vissza a jelenlegi nyomvonalra. 
Ezen a szakaszon a várható forgalmi terhelésre tekintettel javasolt a 2x2 sávos kialakítás. A 
Sajóivánka - Bánréve között jelentős hosszúságú önálló nyomvonal kialakítását a forgalom 
nagysága nem indokolja, a cél lényegében a települési átkelési szakaszok kiváltására, 
forgalomcsillapítására korlátozódik. Ennek megfelelően javasolt Vadna és Dubicsány D-i 
elkerülése, illetve Putnokon a települési átkelési szakasz kiváltása a vasútvonalhoz igazított 
nyomvonallal. A főút határon túlnyomó hálózati kapcsolatai a teljes szakaszon  indokoltá 
teszik a 2x2 forgalmi sávos kialakítást.  
Putnok Településszerkezeti tervében szereplő vasút mellett húzódó nyomvonal (,,A” változat ) 
esetén kérdéses a 2x2 forgalmi út területbiztosításának a lehetősége, emiatt alternatív 
javaslatként a várost É-ról elkerülő nyomvonalváltozatot  (,,B” változat) is tartalmazza a 
MTRT. 
 

•  Meglévő térségi jelentőségű mellékút 
- 25138. sz. térségi jelentőségű mellékút (Sajóbábony - Boldva) 

• Egyéb országos törzshálózati vasútvonal 
- Meglévő egyvágányú, dízel üzemű vasútvonal 

o Miskolc - Tornanádaska - Hídvégardó - (Szlovákia) 
A vonal egyvágányú, dízel üzemű országos törzshálózati vonal. A határ menti kistérségben 
viszonylag jelentős szerepet tölt be. Távlatban a vonal rehabilitációja és a villamos vontatás 
feltételeinek megteremtése javasolt. 
 
- Meglévő kétvágányú, villamosított vasútvonal 

o Miskolc - Bánréve - ( Szlovákia ) 
Az országos törzshálózati vonal a Miskolc - Sajószentpéter közötti szakaszon kétvágányú, 
villamosított, Sajószentpéter és Kazincbarcika között egyvágányú, villamosított, míg a 
Kazincbarcika - Bánréve (Szlovákia) szakaszon egyvágányú, dízel üzemű. Mind 
személyforgalom, mind árufuvarozás szempontjából a megye egyik fontos gerincét alkotja, 
felfűzve a Sajó menti ipari térség településeit. Nemzetközi szerepe a Bánrévei határállomás 
miatt jelentős.  
Távlatban a vonal rehabilitációja, valamint a Kazincbarcika - Bánréve (Szlovákia) szakaszon a 
villamos vontatás infrastruktúrájának kiépítése javasolt. 
 

• Vasúti mellékvonal 
o Sajóecseg - Sajóbábony 

• Meglévő jelentősebb szintbeni közúti - vasúti átjáró 
• Meglévő jelentősebb híd, műtárgy 

Energia hálózatok és építményeik 
• 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei 

- Sajószöged - Felsőzsolca - Sajóivánka - országhatár - (Szlovákia) 

Várható fejlesztés a Sajóivánka felé vezetett 400 kV-os vezeték továbbvezetése Rimaszombat felé. 
• Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték 

- Tiszaújváros - Miskolc – Kazincbarcika 
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Térségi övezetek 

B.-A.-Z. Megye Területrendezési terv 
37/2009.(IV.30.) sz. határozat mellékletei Sajóecsegi érintettség Sajóecsegi területi 

érintettsége 

Védett természeti területek ○ - 

Kiemelten fontos természeti terület övezete ○ - 
Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek 
övezete ○ - 

Borvidéki térségek ○ - 

NATURA 2000 területek ● részleges 

A megye területét érintő légszennyezettségi 
zóna ● teljes igazgatási terület 

Nitrátérzékeny települések ● teljes igazgatási terület 

Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági 
terület ○ - 

Települési területek övezete ● teljes igazgatási terület 
Védendő szerkezetű települések, UNESCO 
által elfogadott világörökségi magterület, 
pufferterület 

○ - 

Ipari parkok és logisztikai központok ○ - 

Turisztikai központok ○ - 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható 
terület ● teljes igazgatási terület 

Kiemelt térségek által érintett területek ○ - 

Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt 
területek ○ - 

Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek ○ - 
 

  
Natura 2000 területek Légszennyezettségi zóna 
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Nitrátérzékeny települések Települési területek övezetei 

B.-A.-Z. megyei tervkivonatok 
 

B.-A.-Z. Megye Területrendezési terv 
10/2009.(V.5.) sz. rendelet mellékletei Sajóecsegi érintettség Sajóecsegi területi 

érintettsége 

Ökológiai hálózat: 
Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó 
övezetei 

● Részleges 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, 
erdőtelepítésre alkalmas területek övezete ● Részleges 

Országos és térségi komplex tájrehabilitációt 
igénylő területek övezete ● Részleges 

Országos jelentőségű és térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetei ● Részleges 
Világörökség és világörökség várományos terület 
övezete 
Történeti települési terület övezete 

○ - 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőségvédelmi terület övezete ○ - 

Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő 
területének övezete ○ - 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek 
övezete ○ - 

Együtt tervezhető térségek övezete ○ - 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 
övezete 
Honvédelmi terület övezete 

○ - 

Rendszeresen belvízjárta terület ○ - 

Nagyvízi meder ● Részleges  

Földtani veszélyforrás területe ○ - 

Vízeróziónak kitett terület által érintett 
települések övezete ○ - 

Széleróziónak kitett terület által érintett 
települések övezete ○ - 
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Ökológiai hálózat övezete (ökológiai folyosó) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, 

erdőtelepítésre alkalmas területek övezete 

 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő 

területek övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetei

 

Nagyvízi meder övezete  
B.-A.-Z. megyei tervkivonatok 

 

A településszerkezeti terv a megyei térségi szerkezeti tervnek való megfelelőségi számítása:  

 Igazgatási terület nagysága:794,60 ha 

 Települési térség nagysága: 147,02 ha 

 Erdőgazdálkodási térség nagysága: 27,15 ha 

 Vegyes területfelhasználású térség nagysága: 231,83 ha 

 Mezőgazdasági térség nagysága: 364,37 ha 

 Vízgazdálkodási térség nagysága: 24,23 
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Σ Erdőgazdálkodási térség: 27,15 ha, ebből  

 Erőterület 27,15 ha 
Az erdőgazdálkodási térség területfelhasználására vonatkozó szabályok szerint a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a megyei erdőgazdálkodási térséget legalább 
85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni. 
100%-ban megfelel! 

 
 
Σ Vegyes területfelhasználású térség: 231,83 ha, ebből 

 Erdőterület:19,89 ha 

 Mezőgazdasági terület: 211,94 ha 

A vegyes területfelhasználású térség területfelhasználására vonatkozó szabályok szerint a 
vegyes területfelhasználású térséget a településszerkezeti terven legalább 85%-ban 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  
 
231,83 ha 85%-a = 197,05 ha 

211,94 ha > 197,05 ha → megfelel! 
 
 
Σ Mezőgazdasági térség: 364,37 ha, ebből 

 Erdőterület:12,96 ha 

 Mezőgazdasági terület: 349,41 ha 

 Különleges terület: 2,0 ha 

A mezőgazdasági térség területfelhasználására vonatkozó szabályok szerint a mezőgazdasági 
térséget a településszerkezeti terven legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, vagy 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  
364,37 ha 85%-a = 309,71 ha 

349,41+12,96 ha > 309,71 ha → megfelel! 
 
 
Σ Vízgazdálkodási térség: 24,23 ha, ebből  

 Vízgazdálkodási terület 24,23 ha 
100%-ban megfelel! 
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Erdőgazdálkodási térség elhelyezkedése az igazgatási területen belül 

 

 
Mezőgazdasági térség elhelyezkedése az igazgatási területen belül 
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Vegyes területfelhasználású térség és a vízgazdálkodási térség elhelyezkedése az igazgatási területen 

belül 
 

 
Települési térség elhelyezkedése az igazgatási területen belül 
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4.6. A RENDEZÉS CÉLJA ÉS VÁRHATÓ HATÁSAI: 
 

A módosítással érintett terület jelenleg beépítetlen terület azonban a területet a hatályos 
településrendezési terv belterületként jelöli, és falusias lakóterületbe sorolja. A terv készítése óta 
megváltoztak a fejlesztési szándékok, már nem cél lakóterület kialakítása ezen a területen, a 
Képviselő-testület inkább a kereskedelmi gazdasági jellegű vállalkozások megtelepedését támogatja. 
 

Hatásait tekintve a tervezett beruházás gazdasági értelemben pozitív jellegű, mivel hozzájárul a 
foglalkoztatás növeléséhez. 
A terület egy része lakóterülethez, egy része pedig a már korábban kijelölt kereskedelmi gazdasági 
területhez csatlakozik. Ez a fajta gazdasági terület jellegéből adódóan nem engedi a zavaró hatású 
gazdasági tevékenységű telephelyek megtelepedését, ezért környezetére minimális terhelést jelent, ami 
elsősorban a forgalomból adódhat. A terület elhelyezkedése abból a szempontból szerencsésnek 
mondható, hogy a település belterületének szélén található, és nagy része külterülethez, azon belül 
mezőgazdasági területhez kapcsolódik. 
Közlekedési szempontból a terület ideális helyen helyezkedik el kereskedelmi gazdasági jellegű terület 
kialakításához, ugyanis közvetlenül elérhető a 3607 sz. (Kesznyéten-Köröm) települési összekötőútról 
és a település szélén található. 
 
4.7. KÖZMŰ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei csupán a tervezett körgát rövid 
leírásával egészül ki, mely a vízjogi engedéllyel rendelkező szakági terv leírása alapján kerül 
átvezetésre. 
Sajóecseg község árvízvédelmi fejlesztésére pályázatot nyújtott be, melyet meg is nyert. A pályázat a 
KEOP-7.2.1.2-2008-0013 azonosító számú projekt néven szerepel. 
A tervezett árvízvédelmi töltés több változatban került kidolgozásra, melyet a Bázisvonal Mérnökiroda 
Kft. készített. A nyomvonal tervezetekhez alátámasztó munkarész készült, mely leírja az egyes 
változatok előnyeit, hátrányait. A Képviselő-testület ennek az anyagnak a birtokában hozta meg a 
döntését a végleges változattal kapcsolatban. A Képviselőtestület az 1/2010./I.26./sz. határozatával a 2. 
számú változatot fogadta el, mely a 3.1 és 3.4 rajzszámú tervlapon kerültek kidolgozásra. 
 

 
3.1 rajzszámú tervlap 

Tervezett árvízvédelmi töltés nyomvonalváltozatok 
Bázisvonal Mérnökiroda Kft. (2010.01.13.) 
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3.4 rajzszámú tervlap 

Tervezett árvízvédelmi fal a Bábony-patakkal párhuzamosan 
Bázisvonal Mérnökiroda Kft. (2010.01.13.) 

 

Az árvízvédelmi mű első szakasza a Képviselő-testületi döntés értelmében a Bársony-patakkal 
párhuzamosan árvízvédelmi fal építésével történne, melynek előnye, hogy kisebb terület megszerzését 
igényli, kisebb a helyigénye. A nyomvonalváltozat a Boldva felé vezető Sajó-hídig megegyezik az 
EMT-ben javasolt változattal. Azon a részen, ahol a belterületi ingatlanok nagyon megközelítik a Sajó-
folyót parapetfal épül, a többi szakaszon földtöltés létesül. 
 

Az árvízvédelmi mű második szakasza a Képviselő-testületi döntés értelmében az a változat (szintén a 
2. változat), amelyik az ÉRV lakások védelmét is biztosítja. A betonút bal oldalán, ill. az ÉRV lakások 
előtt áttérve a jobb oldalra mobil árvízvédelmi gáttal történik a védekezés, egészen az utolsó lakás 
mögött becsatlakozó töltésig. A töltés a meglévő vasúti átjáróhoz földművel csatlakozik, mely 
ugyancsak 50 cm-es árvízi biztonságot jelent a MÁSZ (mértékadó árvízszint) felett. 
 

A többi módosítással érintett terület nem igényel Alátámasztó munkarészi kiegészítést, a meglévő és a 
módosítás előtti területhasználathoz tervezett energia és viziközművek kielégítik az igényeket. 
A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését. 
 
4.8. KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

A módosítás nem érinti a közlekedési hálózatot. Új utak, tömbfeltárás nem kerül kialakításra. 
A terület útkapcsolatait meglévő utcák biztosítják. 
 
4.9. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

Sajóecsegnek a hatályos rendezési tervéhez készült Örökségvédelmi Hatástanulmány. 
A három módosítási tétel közül az 1. számú módosítási tétel esetében merülhet föl Örökségvédelmi 
hatástanulmány kiegészítése régészeti munkarésszel, melyet a beruházás megvalósulása előtt 
szükséges elvégeztetni. A 2. sz. módosítási tétel szöveges munkarészt érint, a 3. sz. módosítási tétel 
pedig beépítésre szánt területen helyezkedik el, jelenleg is beépített. Nyilvántartott régészeti lelőhelyet 
nem érint. 
 
4.10. TERMÉSZET ÉS TÁJKÉPVÉDELEM 
 

A módosítással érintett terület területfelhasználásának megváltoztatása nem veszélyezteti a település 
természeti és tájképi értékeit. A módosítási tételek közül az 1. sz. tétel, a körgát nyomvonala érint 
külterületet, mely a település árvízzel szembeni védekezésének egy elengedhetetlen, időszerű kelléke. 
A terület közvetlen szomszédságában nem helyezkedik el természetvédelmi terület. Ökológiai hálózat 
és NATURA 2000 terület nem érinti a területet és környezetét. 
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4.11. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Árvízvédelem: 

A hatályos településrendezési terv tartalmazta a település körüli körgát megépítését, azonban a 
nyomvonal felülvizsgálata vált szükségessé az időközben benyújtott pályázat miatt. Az új nyomvonal 
több változatban került kidolgozásra, melyből a Képviselő-testület a 2. számút támogatja. 
A nyomvonal módosításának fő célja, hogy az ÉRV vízműtelep területét (mely közvetlen a Sajó-
parton fekszik) elkerülje. A korábbi nyomvonalváltozat vízműtelep keresztezése nem megvalósítható, 
ugyanis a meglévő vízvezetékeket át kellene építeni, és érintené a vízműtelep kiépített technológiáját 
is, melynek átépítése jelentős költséggel járna. 
További módosulás: a korábbi nyomvonal a jelenlegi betonút nyomvonalára lett tervezve, tetején 
közcélú gépjárműforgalommal, míg a jelenlegi változat a betonúttal párhuzamosan került kialakításra 
közcélú gépjárműforgalom nélkül. Az alábbi ábrán látható a nyomvonalváltozatok közötti különbség. 
 

 
Részlet a 3.1 rajzszámú tervlapból 

Tervezett árvízvédelmi töltés nyomvonalváltozatok 
Bázisvonal Mérnökiroda Kft. (2010.01.13.) 
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4.12. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI ÉRTÉKSZÁMÍTÁS 
 

Mód. 
Ssz. 

A terület 
nagysága 

/ha/ 

Eredeti 
területhasználat 

Ért
ék 

mut
ató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

Tervezett 
területhasználat 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

értéke 

Σ 

1. Nyomvonaljellegű létesítmény - gát 

2. 0,95 Kertvárosias 
lakóterület 3,0 2,85 Falusias 

lakóterület 2,4 2,28 - 

3. 0,37 Kertvárosias 
lakóterület 3,0 1,11 Kisvárosias 

lakóterület 1,2 0,44 - 

4. 9,15 Általános 
mezőgazd.ter. 3,7 33,85 Védőerdő 9,0 82,35 + 

Σ: 37,81 < 85,07 + 
 

Összességében elmondható, hogy a módosítások során a település biológiai aktivitási értéke 
nem csökken. 

 
Módosítással érintett területek elhelyezkedése 

 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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5 .  TERVIRATOK  

Sajóecseg Község Településrendezési tervének módosításához 
 

5.1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 
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5.2. ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI 

 

Illetékes államigazgatási szervek: 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, 

- Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

- BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 

- Honvéd Vezérkar – Hadműveleti Csoportfőnökség, 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság - Közlekedésrendészeti Osztály. 

 
Szomszédos Települési Önkormányzatok: 

- Sajóbábony város Önkormányzata, 

- Sajószentpéter város Önkormányzata, 

- Boldva község Önkormányzata, 

- Sajókeresztúr község Önkormányzata, 

- Sajósenye község Önkormányzata. 
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5.3. KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉS DOKUMENTUMAI 

 

Illetékes államigazgatási szervek: 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, 

- Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

- BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 

- Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 

- Honvéd Vezérkar – Hadműveleti Csoportfőnökség, 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság - Közlekedésrendészeti Osztály. 

 
Szomszédos Települési Önkormányzatok: 

- Sajóbábony város Önkormányzata (nem tett észrevételt), 

- Sajószentpéter város Önkormányzata, 

- Boldva község Önkormányzata, 

- Sajókeresztúr község Önkormányzata (nem tett észrevételt), 

- Sajósenye község Önkormányzata (nem tett észrevételt). 
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5.4. AZ ÉTV.9.§(3) BEK. SZERINTI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN VISSZAÉRKEZETT 
ÉSZREVÉTELEK ÖSSZEFOGLALÁSA, TERVBE VALÓ BEÉPÜLÉSE 

 

Az Étv. 9§(3) bek. szerinti egyeztetési eljárásban részt vevő, véleményt nem küldött 
államigazgatási szervek, települési önkormányzatok: 

- Sajóbábony város Önkormányzata (nem tett észrevételt), 

- Sajókeresztúr község Önkormányzata (nem tett észrevételt), 

- Sajósenye község Önkormányzata (nem tett észrevételt). 

 

 

Az Étv. 9§(3) bek. szerinti egyeztetési eljárásban részt vevő, kifogást nem emelő, egyetértő 
államigazgatási szervek és települési önkormányzatok: 

- Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

- BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 

- Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 

- Honvéd Vezérkar – Hadműveleti Csoportfőnökség, 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, 

- BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság - Közlekedésrendészeti 

Osztály. 

 

 

Az Étv. 9§(3) bek. szerinti egyeztetési eljárásban részt vevő, egyetértő, de módosításra 
vonatkozó észrevételt tevő államigazgatási szervek: 

- BAZ. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, 
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A MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEK 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 
 

Hivatkozás Intézkedési javaslatok Intézkedés 

B-AF/127-
6/2011 
 

III./2.-2.3 
észrevétel 

A észrevétel szerint szükséges a 
HÉSZ 3.§-nak a felülvizsgálata a 
területfelhasználások jelölését 
illetően. 

A HÉSZ 3.§ felülvizsgálatra került. 
A felsorolt területfelhasználások 
jeleit töröltük, ugyanis azok míg a 
településszerkezeti terv esetében igen 
a HÉSZ esetében nem 
értelmezhetőek. Az egyes övezetek 
külön övezeti jelekkel rendelkeznek, 
így nem szükséges a 
területfelhasználások rövidítéseit 
feltűntetni. 

B-AF/127-
6/2011 
 

III./2.-2.3 
észrevétel 

„A 13.§ ’különleges területek’(3) 
bek. a) és b) pontjainak beépítettségi 
mutatói = 5% ellentétesek az OTÉK 
6.§(1) bek. a) pontjában 
meghatározott min. 10%-al. 
Amennyiben nem éri el a min.-ot, úgy 
át kell azokat csoportosítani a 
beépítésre nem szánt területek közé. 
Ez vonatkozik a 14.§ táblázatában 
megjelenő K/1.1 és K/2.1 építési 
övezetekre is.” 

Az OTÉK-kal ellentétes (5%-os 
beépítettségi mértékű) övezetek 
beépítésre szánt területből átkerültek 
a beépítésre nem szánt területek 
közé. 

B-AF/127-
6/2011 
 

III./2.-2.4 
észrevétel 

A észrevétel szerint a HÉSZ-ben 
véletlenül két 9. és 10.§ van, 
pontosítani, átsorszámozni 
szükséges. 

Az észrevételnek megfelelően az át 
sorszámozás megtörtént. 

B-AF/127-
6/2011 
 

III./3.-3.2 
észrevétel 

„Hiányzik a biológiai aktivitás 
számítása, pótolni szükséges.” 

A biológiai aktivitási érték számítás 
pótlásra került. 

 

2011-11-09. 
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5.5. AZ ÉTV.9.§(6) BEK. SZERINTI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMA  
(Állami Főépítész állásfoglalása) 
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