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I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

Elızmények:  

 

Nagyvarsány község képviselıtestülete 2009. évben döntött a 

településrendezési tervének elkészítésérıl. A településrendezési 

terv készítése ez évben elkezdıdött. A képviselıtestület 38/ 2010 

(07.07) számú határozatával a településfejlesztési koncepcióját 

jóváhagyta. 

A legfontosabb priorításokat az alábbiakban határozta meg: 
ELSİDLEGESSÉGEK 

(prioritások) 

A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
FEJLESZTÉSI CÉLOK, 

PROGRAMOK 

A földrajzi pozíció, az elérhetıség javítása - Az M3, a 300-as gyorsforgalmi utak, a Záhonyi utak, 

és az ettıl a Záhonyi, valamint a Barabási 

határátkelıkhöz vezetı országos út mielıbbi 

megépítésének — korszerősítésének a lobbyzása, a 

térségi fejlesztés eszközeinek a felzárkóztatási politika 

látókörébe kerülése, a vasút-hálózat korszerősítése 

A népességmegtartó képesség javítása, 
munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság és a 
humán erıforrások kihasználásának javítása 

- gazdaságfejlesztési koncepció és vállalkozás-

élénkítı program kidolgoztatása a biotermelés , a 

termék -feldolgozottsági szint emelésének, a 

beszállítói ipar fejlesztésének, a nagyobb hozzáadott 

értéket tartalmazó termék-elıállításnak a szem elıtt 

tartásával. A természeti területek fokozott védelme , a 

megkezdett idegenfogalmi célú beruházások további 

ösztönzése, pl. vadaspark., az idegenforgalom és 

rendezvény program területi igénye kielégítése, a civil 

kezdeményezések bevonása és ösztönzése 

- új gazdasági területek elıkészítésének programja  

- a hagyományos gyümölcstermesztési kultúra 

fejlesztése –kiegészítése  

- a kínálati telekpolitika kialakítása a településközpont 

fejújítása, kiegészítése 

A települési komfortosság és az esztétikai minıség  
további javítása  

- a közterületek rendezettségének megırzése, a 

mőemlékek és régészeti lelıhelyek  történeti 

emlékként történı bemutathatóságának  támogatása, a 

központi terek , utak burkolása fásítása, utcabútorok 

elhelyezésével  a településközpont megújítása, 

kerékpárutak építés.  

- a település központi szerepkörének megırzése. 

- hagyományteremtı rendezvények kialakítása. 

, a hulladék elhelyezés, valamint a belvízelvezetés 

megoldása. 

- a humán infrastruktúra fejlesztése (lakásépítési 

területek, zöld- és szabadidıs területek, közösségi 

ellátó funkciót hordozó területek elıkészítése  

A települési vagyon fejlesztés-centrikus 
felhasználásának javítása 

- vagyonkataszter és vagyongazdálkodási koncepció 

készíttetése a prioritások szem elıtt tartásával 
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Nagyvarsány Szabolcs-Szatmár- Bereg megye keleti részén, a 

Nyírség és a Beregi -síkság találkozásánál fekvı település 

Vásárosnaménytól észak-nyugatra, a Tisza bal partján. 

Vásárosnamény 5 km, Aranyosapáti 6 km, Kisvárda 20 km, 

Nyíregyháza 55 km távolságra található. Szomszédos települések 

Kisvarsány és Gyüre. 
 

 
Helyzetelemzés: 

 

Közigazgatási terület (ha):     1495,3 ha 

- belterület:            281,1 ha 

- ebbıl Szabadság tanya belterülete (ha):     53,29 ha    

- külterület:         1214,2 ha 

    

A közigazgatási terület megoszlása mővelési áganként (ha): 

- erdı:       321,9 ha        

- gyümölcsös:     187,1 ha         

- legelı:         29,8 ha          

- szántó:      680,5 ha    

              
 
 

Népesség: 

 

Állandó népesség:     1617 fı 

Lakónépesség:      1543 fı 

Munkaképes korúak száma:       985 fı 

Munkanélküliek száma:        104 fı 

Nyugdíjasok száma:         352 fı 

Óvodások száma:            49 fı 

Iskolások száma:         157 fı 

Eltérı etnikum:               nincs 

Lakások száma:         542 db 

Ebbıl Szabadság-tanyai lakások száma:   109 db 
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Közmőellátottság 

 

Villamosenergia ellátás: 

 

 Kisfeszültségő hálózat hossza:    12,1 km 

 Bekapcsolt lakások száma:              542 db 

 

Vízellátás: 

 

 Vízcsıhálózat hossza:     15,4 km 

 Bekapcsolt lakások száma:      511 db 

 

Szennyvízcsatorna: 

 

 Zárt csatornahálózat hossza:     14,2 km 

 Bekapcsolt lakások száma:    442 db 

 

Vezetékes gázellátás: 

 

 Bekapcsolt lakások száma:    457 db 

 

Telefonellátás: 

 

 Távhívó hálózatba bekapcsolt lakások száma: 322 db 

  

 

Kommunális ellátottság 

 

Hulladék: 

Hulladékgyőjtés: Vásárosnaményba történı szállítással  

Veszélyes hulladéklerakó                  nincs 

Hulladékgyőjtésbe bevont lakások száma:   510 db 

    

 

Állatállomány: 

 szarvasmarha:            34 db 

 sertés:         627 db 

 juh:      3850 db 

 tyúk:      5750 db 
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Kereskedelmi ellátottság 

 

 Élelmiszer jellegő üzletek száma:  6db 

 Használt-cikk szaküzlet:    1db 

         Gazdabolt                                                      1db 

 

Intézményi ellátottság 

 

Óvoda 40 férıhely         Kossuth u. 12-16.   

Általános iskola és uszoda      Kossuth u. 12-16.   

Körzeti orvosi rendelı   Kossuth u. 1.   

Gyógyszertár     Rákóczi u. 15. 

Mővelıdési ház     Kossuth u. 16.          

Könyvtár      Kossuth u. 16.  

Polgármesteri Hivatal     Árpád u. 53.  

Postahivatal      Árpád u. 59.  

Takarékszövetkezet, bank    Kossuth u .1.   

Közmő adottság: 

 

Vezetékes gáz, víz, villany, csapadék csatorna, kábeltelevízió, 

távhívó hálózat rendelkezésre áll. 

 

Kommunális adottságok:  

 

A meglévı hulladéklerakó rekultiválásra került. A mőködı temetı 

bıvítéssel a távlati céloknak is megfelel. Új szeméttelep, temetı 

kijelölése nem szükséges. 

 

 

Mezıgazdasági és ipari adottságok: 

 

A mezıgazdasági területek összetétele: 680,5 ha szántó, 321,9 ha 

erdı és fásított terület, 187,1 ha gyümölcsös, 29,8 ha rét-legelı. 

A helyben mőködı ipari tevékenységek profilja: sütıüzem, 

kereskedelem, mezıgazdasági szövetkezet, hőtıház. 

 

 

Mőemlék épület:       Református templom  (Törzsszám: 6227) 

                                  Kossuth u. 29., hrsz.: 55 
                                        (Középkori eredető, XV. Század elsı fele.   
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Átépítve 1769-ben és 1926-ban.  Szecessziós, 

a szentélyben reneszánsz pasztofórium, XVI. 

század elsı fele.) 
 

Régészeti lelıhely: 

 

                   

  

131, 201, 203, 205, 46, 47, 48, 49, 51/1, 51/2, 55, 56, 

 

0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13, 0101/14, 0101/15, 0101/16 

0101/17, 0101/18, 0101/19, 0101/20, 0101/21, 

 

0108/1, 0108/2, 0109, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 086, 087,  

 

066/12, 066/9-12, 067, 069/7-12, 068, 069/4, 07/77-78, 07/53, 020/7-11, 

015, 07/54-56, 020/1-6, 07/24, 019, 07/31-39 hrsz. 

 

 

 

Babos Jolán győjtésébıl származó sírlelet. 

          

Mogyorós mind általános régészeti érték! 

 
 

  

Natura 2000 -es területek:  090, 091/10, 091/11, 091/12, 091/13, 

091/2, 091/3,  091/4,091/5, 091/7, 091/8, 

091/9, 092/1, 092/2, 0114/1 hrsz. 
 
Településtörténeti áttekintés: 

Nagyvarsány egyike a megye legrégebbi településeinek, története a 

kıkorig nyúlik vissza. A Tisza akkori folyásához közeli részen fekvı 

Szálláskertben folyamatosan sok cseréptöredéket találtak. 

Ugyanazon a részen a Tisza medrébıl ıs jávorszarvas agancs 

darabok, a bronzkorból bronz bogrács, a szkíta fegyveres 

temetkezésbıl kard, dárda és pajzsfogantyú maradványok kerültek 

elı. A falu alapítása a 10. századra tehetı, néhány lakójának nevét 

már 1214-bıl ismerjük. Ekkor a település az ısfoglaló Kaplon 

nemzetségbeli Simon birtoka volt. 1310-ben már két részbıl állt a 

település, Kül- és Belvarsányból. A 14. század elején temploma után 
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Egyházas-Varsány néven említik. 1411-ben Zsigmond király a Kállay 
családdal rokon Butykaiaknak adományozta. 1419-ben Orosz Miklós 

leleszi prépost és királyi alkancellár a királytól kérte és kapta 

adományként testvérei részére. 1420-1423 között a Butykaiak és a 

vele rokon Márky és Ráskay nemzetségek felosztották egymás 

között a helységet. 1460-ban Kenderes János Nagyvarsányban 

királyi adománybirtokot kapott. 1480-ban Ráskay János és Balázs, a 

budai vár kapitánya, királyi kamarás és tárnokmester, új királyi 

adományt kaptak, egyben birtokaikban mindkettıt megerısítették. 

1489-ben a Maday családnak volt még itt nagyobb részbirtoka. 1550-

ben még mindig a Butykai-családé, bár csak kisebb része. A 16. 

század végén a falut Kenderes-Varsány néven emlegetik. Ekkor már 
birtokosai között ott találjuk dálnoki Székely Antalt, I. Ferdinánd és 

I. Miksa fosztogatásairól híres zsoldos vezérét, és vele együtt 

birtokosok Ibrányi János, Sennyey Jónás és Kállai Lıkös Farkas. 

A 17. században a Sennyey- és Lónyay-családokat többszörös 

házassági kötelék kapcsolata össze, s ennek következtében a 

nagyvarsányi birtokrészek hol egyik, hol másik család kezén voltak. 

A században még más földesurakat is találunk a birtokosai között 

(pl. 1627-ben Barkóczky Lászlót, 1643–1651 között Apagyi Miklóst, 

1667-ben gróf Csáky Istvánt), de ezek mind rokoni kapcsolatban 

álltak a Lónyayakkal, akik egyébként igyekeztek az egyes 

birtokrészeket tervszerően felvásárolni.A 18. században a 

legnagyobb birtokrésze gróf Gyulay Ferencnek és örököseinek volt. 

A Gyulay család már 1608-ban birtokos volt Nagyvarsányban, sıt 

egy idıben a birtokaik központja is itt volt. Az 1741. évi nemesi 

összeírás szerint fiának, ifj. Gyulay Ferencnek 9 jobbágya és zsellére 

volt, míg a többi földesúrnak (Eötvös Miklós, Orosz Pál, Megyery 

László) csak egy-egy jobbágya lakott itt.1772-ben még mindig gróf 

Gyulay Ferenc volt a legnagyobb földesúr (13 jobbággyal), a többi 

birtokos idıközben telepített egy-egy jobbágyot a birtokrészére, és 

így a hét másik földesúr (gróf Barkóczy Károly, gróf Klobusitzky 

István, Eötvös Sándorné és Miklós, Megyery István, Lónyay Ferenc 

és báró Horváth György) csupán 6 jobbágyon és 4 zselléren 

osztozkodott. 

A jobbágyfelszabadítás elıtt már csak báró Eötvös Ignác, gróf Vay 

Ábrahám és Újhelyi Sándor voltak a falu földesurai. A falu 84 

házában 655 lélek lakott, a határbeli 2857 holdból 14 ¾ jobbágytelek 

után 539 hold szántó, kaszáló és legelı volt a parasztok 

használatában, s ezeknek volt még 22 holdnyi szılıskertjük is. A 
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határban búzát, árpát, rozsot, burgonyát és kukoricát termesztettek. 

A szegekben élımezın kiváló minıségi gyümölcs termett, amelyet 

folyamatos telepítésekkel újítottak és bıvítettek. 1860-ban a 

református parókia kertjét és a közelesı javadalmi földet 

gyümölcsfákkal ültették be. A 20. században bárók, kisebb 

birtokosok osztoznak a település földjén. 1927-ben 100 holdnál is 

több birtoka volt itt Domahidy Elemérnek, Weinberger Ernınek, 

Rochlitz Dávid fiai és Fiedmenn Adolf cégnek. Ez utóbbi rendelkezett 

a legnagyobb résszel, birtokához tartozott a Gyula-tanya. Itt 

alakították ki a gazdaság központját. Mezıgazdasági feldolgozóipart 

létesítettek, mőködı malom, olajütı, szeszgyár biztosította a 

termékek feldolgozását. Az itt keletkezett melléktermékekre és az 

óriási kaszálókra alapozták az állattartást. Az értékesítéshez a 

tanyaközpont és Gyüre vasútállomás között 1905-ben kiépítették a 

lóvasutat, hogy a szállítást megkönnyítsék. 

Nagyvarsány 1938-ban országosan is jegyzett térképen feltüntetett 

gazdasági, ipari központ volt. A gazdaságban elsık közt használták 

a csépléshez a „tüzesgépet”. Megindult a Szálláskerttıl a Tiszáig a 

jonathán almafák telepítése.1945-ben földosztásra került sor, 

lakóhelyhez jutnak a cselédek, nincstelenek. A gyümölcsöst 

kezdetben szétosztják, majd állami tulajdonba kerül. Gazdasági, 

késıbb termelıszövetkezeti kezelésben mővelik. A 19. század 

végén, a 20. század elsı felében a kisvárdai, a tiszai, 1950-ig a 

Gyüre körjegyzıséghez tartozott, 1950-tıl pedig a vásárosnaményi 

járáshoz. A község a három megye határán egy rövid ideig 

Mátészalka székhelyő csonka Szatmár-Bereg megye része. Az 1950-

es választást követıen önálló községi tanácsa mőködött. 1973-tól 

Gyürével közös községi tanácsot hoznak létre Nagyvarsány 

székhellyel.1979. január 1-jétıl Varsánygyüre néven egyesül a két 
település, és Kisvarsánnyal kapcsolódik be a közös tanácsba.1990. 

évi választástól Kisvarsány és Varsánygyüre külön-külön községi 

önkormányzatot hoz létre. Ezt követıen népszavazással döntött a 

település Varsánygyüre szétválása mellett.1991. január 1-jétıl ismét 

Nagyvarsány és Gyüre községek jöttek létre az eredeti közigazgatási 

határral. 
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TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 

A település közigazgatási területén belül két önálló belterületi 

egység alakult ki. Nagyvarsány és Szabadság- tanya megnevezéssel 

település-szerkezetileg önálló településrész. A község két beépített 

területét vasútvonal is elválasztja, az összeköttetést két szintbeni 

keresztezıdéssel és egy különszintő keresztezıdéssel közút 

biztosítja. A Szabadság-tanyai belterületi ingatlanokon többnyire 

nagyobb telekterületeken falusias beépítés a jellemzı. A gazdasági 

tevékenységek létesítményei sem koncentrálnak a nagyvarsányi 

belterületre, ugyanúgy megtalálhatók a Szabadság-tanyai 

településrészen is. A közmőellátottság mindkét belterületi egységen 

biztosított. 
 

Nagyvarsányban a meglévı, és várhatóan a jövıben további gondot 

okozó, ezért a tervezés során megoldandó településszerkezeti 

feszültségek 

külsı, országos térszerkezeti és hálózati, valamint 

belsı településszerkezeti problémákból fakadnak. 

 

A külsı térszerkezetbıl adódó problémák: 

A település országos térszerkezete közlekedési, elsısorban közúti 

közlekedési kapcsolatai ma már nem töltenek be területfejlesztı 

hatást, elsısorban a kapcsolatok minısége, a kedvezıtlen 

elérhetıség miatt, más részt az országos úthálózat központosított 

volta, s így az ország más részeivel való nem kielégítı kapcsolat, 

illetıleg a kapcsolat hiánya miatt. 

Ezért Nagyvarsány (és a térsége) számára rendkívül fontos az 

Országos Területrendezési Tervben rögzített gyorsforgalmi út 

fejlesztések mielıbbi megvalósulása, és ezekkel az új térszerkezeti-

gazdasági fejlıdési tengelyek kialakulása, valamint az ezek között 

kapcsolatot biztosító fıúthálózati fejlesztések, és a határnyitások 

megvalósítása. A 4115-ıs és a 4108-as út községen kívüli szakaszai 

elsısorban Vásárosnamény - Szabolcsbáka, a 4107-es út Nyírmada 

irányában ás környezetében rossz vonalvezetésőek, nem kellıen 
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kiépítettek. Ennek korszerősítése a tervezés és terület elıkészítés 

szintjén sem kezdıdött még meg. 

Az M3-as autópálya és a 300-as út /gyorsforgalmi út/ tervezett 

nyomvonala a község igazgatási területén halad keresztül, a 

legjelentısebb közeli lecsatlakozása Kisvarsány-Nagyvarsány 

között, illetve Vásárosnaménynál, valamint Tornyospálcánál lesz. A 

tervezett nyomvonalváltozatokat a melléklet tartalmazza. 

A Barabási, a Beregdaróci határ korszerősítése várhatóan 

megnövekvı forgalomra tekintettel indokolt a települési összekötı 

utak kiépítése itt is. A községben nincs kiépített gyalogos és 

kerékpáros út a gyalogos-kerékpáros forgalom számára. 

Megoldatlan a külterületi és az országos mellékutak menti, valamint 

a Tiszához vezetı kerékpárút helye és kiépítése. A 4115-ös út 

keresztezıdése és a győjtıút kapcsolatai fejlesztésre szorulnak. 

 

A településszerkezet belsı problémái: 

 

Közlekedésszerkezeti szempontból kiemelkedı probléma, hogy 

a környezı településekkel való kapcsolat kiszolgálása, azok 

egymással való kapcsolata, a belsı, településen történı átvezetése 

nem szerencsés. 

A területek településtestbeli pozíciójához képest túl alacsony 

intenzitású, terjengıs használatának fenntartása komoly gazdasági 

következményekkel jár. Például a lakásépítési igények nem a belsı 

intenzitás tartalékok kihasználásával, a kialakult, de be nem fejezett 

lakóterületek befejezésével, hanem új területeken való biztosítása a 

község további terjeszkedését jelentené, s ezáltal a 

településüzemeltetés is költségesebbé válhat. Másfelıl a túlzott 

intenzitás a gazdaságos infrastruktúra kiépítés ellen hat, így 

környezetvédelmi szempontból sem támogatható. De ugyanúgy 

ellene hat a komfortosságnak, a korszerő életkörülmények 

javításának, végsı soron a község népességmegtartó képességének 

is. Ugyanakkor a település szeretné megtartani a sajátosságát 

jelentı, és az arculatát is formáló hosszú, egyutcás jellegét, a 

községre jellemzı környezet- formáló területi utcaburkolattal a 

meglévı arculatát meg kívánja teremteni. 

A település-felújítás, a rehabilitáció a belsı területi tartalékokkal 

való gazdálkodást is feltételezi, de a minıségi 
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településfejlesztésnek is fontos eszköze. Elsıdleges területe 

célszerően a községközpont. Céljai az alábbiak lehetnek: 

• a közúti, tömegközlekedési forgalomterhelés csökkentése 

(ezzel a zaj- és levegı-szennyezés csökkentése), de nem a 

teljes kikerülése ennek a forgalommal, a községközpontban 

kialakított parkolási terület a szabályozott parkolást 

biztosítják. 

• a fıtér és díszterek rendezésével a gyalogos zóna lehetséges 

kialakítása, a gyalogos felületek díszburkolattal való ellátása, 

a fıtér urbánus, de egyedi kialakítása, rendezvénytér 

létrehozása, a közösségi közterületi találkozóhelyek 

megvalósítása, ezzel az identitástudat és a településii kötıdés 

növelése 

• a zöldfelületek növelése, 

• mindezekkel egy élhetı, komfortos és értékén használt, és az 

idegenforgalmat, valamint a helyi lakosságot is szolgáló 

központ kialakítása. 

A településrendezés oldaláról (a mőszaki felújításon túl) ez 

elsısorban az alábbiakat kell, hogy jelentse: 

• funkcionális felújítást (funkcióbıvítés, az egysíkú lakó-

rendeltetés oldását pl kereskedelmi, irodai, munkahelyi 

funkcióval) 

• az ellátási probléma korszerő megoldását (gépkocsi parkolás) 

• a környezet felújítását (pl igényes térburkolatok, igényes utca 

és térberendezés) 

• építészeti felújítást (akadálymentesítést: a 

mozgáskorlátozottak mozgási lehetıségeit biztosító elemek, 

homlokzat – felújítás, a településközpont kisvárosias 

karakteréhez jobban igazodó tömegfelújítás, pl. magastetı, 

portál, kiülı teraszok stb.) 

• a Tisza partja és az erdık menti területek, illetve a Beregi 

tájvédelmi körzet, valamint annak bıvítésével kialakuló újabb 

védett területek vonzásából a szabadidıs és üdülési célú 

kihasználását. 
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Terület-felhasználás megoldandó feladatai: 

1. A község belterületének területi tartalékait be kell vonni a  

településrendezésbe, megközelíthetıséggel, és telekméret 

szabályozásával a kialakult hosszú telkek megosztásának 

lehetıségével. 

2. a lakófunkció terén mind a jelentıs számú beépítetlen építési 

telek által (cca 5-8 %), mind pedig a nagy- mélységő tömbök  

feltárásával kínálkozó telekalakítás ösztönzése. 

3. a vegyes (lakó és intézményi) funkció terén a vegyes terület 

településszerkezetileg is indokolt növelése és intenzitás-növelése  

4. a zöldterületek és intézményi területek terén a mély-fekvéső, 

településszerkezetileg kedvezı pozícióban elhelyezkedı területek 

rendezésével és értékükön való felhasználásával a Tisza töltéstıl 

a település felé esı oldalán. 

5. az üresen álló  ingatlanok hasznosításának szabályozása 

6. a korábbi településszerkezet és közlekedési fejlesztések miatt 

elszegetlen területek beépíthetıségének szabályozása 

7. a korábbi településrendezési tervek szerinti lakó és vegyes 

területek felhasználásával, lakóterületek továbbfejlesztése 

8.a közvetlenül a belterület mellett lévı kisebb kertek 

beépíthetıségével, a   meglévı szerkezet kiegészítése  

9. kisebb mértékben a korábbi majorok és gazdasági telephelyek 

melletti megkezdett kertes átépítések befejezésével, azoknak 

kompakttá tételével 

10.a jellemzı gyümölcsös kúltúra fejlesztésre   

11.az idegenforgalom fejlesztése megkövetel bizonyos környezeti 

kultúrafejlesztést is, aminek nagyon jól kialakult hagyományai 

vannak, így a pihenés-rekreáció és az aktív szabadidı eltöltést, a 

vendéglátást és szolgáltatási funkciókat befogadó területek 

biztosítása, ahová azok kihelyezhetık.  

12.a kereskedelmi - szolgáltatói rendeltetés, a feldolgozó- ás a 

beszállítói ipar fejlesztése a meglévı és a tervezett  gazdasági 

területeken. 
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13.a zavaró tevékenységek (például nagy mezıgazdasági gépek 

tárolása) kihelyezését a településtestbıl, közterületek folyamatos  

rendezését, fásítását, és a rendezett állapot fenntartását. 

14.a környezeti állapot megırzése, és javítása. A kommunális 

hulladék elhelyezése és kezelése az EU elıírások szerint 

regionális szeméttelepen belátható idın belül kormányprogram 

alapján / Kisvárdán/ véglegesen megoldódik a régi szeméttelep 

rekultivációjával együtt. 

15.Meg kell építeni az új töltést, az autópályától függetlenül. 

Területi feszültségek, településrendezési konfliktusok, megoldásra 

váró településrendezési feladatok 

A község területi feszültségei településszerkezeti, terület-

felhasználási, kismértékben ellátási, és környezeti okokra 

vezethetık vissza. 

Nagyvarsányban a meglévı, és várhatóan a jövıben további gondot 

okozó, ezért a tervezés során megoldandó településszerkezeti 

feszültségek 

külsı, országos térszerkezeti és hálózati, valamint 

belsı településszerkezeti problémákból fakadnak. 

 

A külsı térszerkezetbıl adódó problémák: 

1. A település országos térszerkezete közlekedési, elsısorban közúti 

közlekedési kapcsolatai ma már nem töltenek be területfejlesztı 

hatást, elsısorban a kapcsolatok minısége, a kedvezıtlen 

elérhetıség miatt, más részt az országos úthálózat központosított 

volta, s így az ország más részeivel való nem kielégítı kapcsolat, 

illetıleg a kapcsolat hiánya miatt. 

     Ezért Nagyvarsány (és a térsége) számára rendkívül fontos az 

Országos Területrendezési Tervben rögzített gyorsforgalmi-út 

fejlesztések mielıbbi megvalósulása, és ezekkel az új 

térszerkezeti-gazdasági fejlıdési tengelyek kialakulása, valamint 

az ezek között kapcsolatot biztosító fıúthálózati fejlesztések, és 

a határnyitások megvalósítása. A 4115-ıs és a 4108-as út 

községen kívüli szakaszai elsısorban Vásárosnamény- 

Szabolcsbáka, a 4107-es út Nyírmada irányában ás környezetében 

rossz vonalvezetésőek, nem kellıen kiépítettek. Ennek 

korszerősítése a tervezés ás terület elıkészítés szintjén sem 

kezdıdött még meg. 
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    Az M3-as autópálya és a 300-as út /gyorsforgalmi út/ a tervezettek 

szerint  a község igazgatási területén halad keresztül, a 

legjelentısebb közeli lecsatlakozása Kisvarsány-Nagyvarsány 

között, illetve Vásárosnaménynál , valamint Tornyospálcánál lesz. 

     A Barabási, a Beregdaróci határ korszerősítése várhatóan 

megnövekvı forgalomra tekintettel indokolt a települési 

összekötı utak kiépítése itt is.  

2. A községben nincs kiépített gyalogos és kerékpáros út a 

gyalogos-kerékpáros forgalom számára.  

3. Megoldatlan a külterületi és az országos mellékutak ,valamint a 

Tiszához vezetı kerékpárút helye és kiépítése. A 4115-ös út 

keresztezıdése és a győjtıút kapcsolatai fejlesztésre szorulnak. 

 

A településszerkezet belsı problémái: 

Közlekedésszerkezeti szempontból kiemelkedı probléma, hogy 

1. a környezı településekkel való kapcsolat kiszolgálása, azok 

egymással való kapcsolata, a belsı, településen történı 

átvezetése nem szerencsés. 

2. a település belterületén lévı zsákutcák közlekedésszervezési 

megoldása 

3. a területek településtestbeli pozíciójához képest túl alacsony 

intenzitású, terjengıs használatának fenntartása komoly 

gazdasági következményekkel jár. Például a lakásépítési igények 

nem a belsı intenzitás tartalékok kihasználásával, a kialakult, de 

be nem fejezett lakóterületek befejezésével, hanem új 

területeken való biztosítása a község további terjeszkedését 

jelentené, s ezáltal a településüzemeltetés is költségesebbé 

válhat. Másfelıl a túlzott intenzitás a gazdaságos infrastruktúra- 

kiépítés ellen hat, így környezetvédelmi szempontból sem 

támogatható. De ugyanúgy ellene hat a komfortosságnak, a 

korszerő életkörülmények javításának, végsı soron a község 

népességmegtartó képességének is. Ugyanakkor a település 

szeretné megtartani a sajátosságát jelentı, és az arculatát is 

formáló hosszú, egyutcás jellegét, a községre jellemzı környezet- 

formáló területi utcaburkolattal a meglévı arculatát meg kívánja 

teremteni. 

4. A település-felújítás, a rehabilitáció a belsı területi tartalékokkal 

való gazdálkodást is feltételezi, de a minıségi 
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településfejlesztésnek is fontos eszköze. Elsıdleges területe 

célszerően a községközpont. Céljai az alábbiak lehetnek: 

5. a közúti, tömegközlekedési forgalomterhelés csökkentése (ezzel a 

zaj- és levegı-szennyezés csökkentése), de nem a teljes 

kikerülése ennek a forgalommal 

6. a fıtér és díszterek rendezésével a gyalogos zóna lehetséges 

kialakítása, a gyalogos felületek díszburkolattal való ellátása, a 

fıtér urbánus, de egyedi kialakítása, rendezvénytér létrehozása, a 

közösségi közterületi találkozóhelyek megvalósítása, ezzel az 

identitástudat és a települési kötıdés növelése 

7. a zöldfelületek megfelelı szintő karbantartása, pl. lezárt temetı. 

8. a kötöttpályás közlekedési terület ( vasút) melletti a lakóterületek 

zajterhelésének csökkentése 

9. a lakóterületek közé beékelıdött gazdasági tevékenységek 

környezeti ártalmainak csökkentése 

10.temetı bıvítés, belsı út és a telekhatár menti fásítás a 06/2 hrsz-

ú temetınél. 

11.Tisza-part elérhetıségének javítása 

12.az egyoldali beépítéső utcák javasolt kétoldalú beépítése 

13.a gazdasági tevékenységek letelepítésére megfelelı terület 

biztosítása 

14. a mélyfekvéső belterületi területek vizsgálata, vízrendezéssel 

illetve víztelenítéssel való megoldása, parkosítása 

15. a záportározók funkciójának megtartásával, javasolt rendezés 

megoldása 

mindezekkel egy élhetı, komfortos és értékén használt, és az 

idegenforgalmat, valamint a helyi lakosságot is szolgáló központ 

kialakítása. 

A településrendezés oldaláról (a mőszaki felújításon túl) ez 

elsısorban az alábbiakat kell, hogy jelentse: 

funkcionális felújítást (funkcióbıvítés, az egysíkú lakó-rendeltetés 

oldását pl. kereskedelmi, irodai, munkahelyi funkcióval) 

az ellátási probléma korszerő megoldását (gépkocsi parkolás) 

a környezet felújítását (pl. igényes térburkolatok, igényes utca és 

térberendezés) 
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építészeti felújítást (akadálymentesítést: a mozgáskorlátozottak 

mozgási lehetıségeit biztosító elemek, homlokzat – felújítás, a 

településközpont kisvárosias karakteréhez jobban igazodó 

tömegfelújítás, pl. magastetı, portál, kiülı teraszok stb) 

a Tisza partja és az erdık menti területek, illetve a Beregi 

Tájvédelmi körzet, valamint annak bıvítésével kialakuló újabb 

védett területek vonzásából a szabadidıs és üdülési célú 

kihasználását. 

a vadaspark látogatottságának növelését, korszerő  marketing 

eszközökkel 

a közigazgatási területen belül a régészeti lelıhelyek feltárását és 

bemutathatóságának vizsgálata 

a helyi értéket képviselı építmények, épületek védettség alá 

helyezésének vizsgálatát, és hasznosításának megvalósítása. 

 

Ellátó hálózatok: 

Területi, településrészek közötti feszültséget az ellátórendszerek 

általában nem okoznak. A döntıen hangsúlyosan a 

településközpontban csoportosuló intézményi funkció térbeli-

szerkezeti elhelyezkedése a belterület kiterjedéséhez képest 

megfelelı ellátást nyújt. Az energiahálózatok hálózatképét vizsgálva 

látható, hogy több igen hosszú sugár üzemel a településen. Ilyen az 

Esze Tamás utcai hálózat (több mint 1 km.), az Árpád utcai, Rákóczi 

utcai és a Kossuth utcai hálózat. Ezek mindegyike több mint 500m 

hosszú, ezen helyeken mindenképpen valamilyen beavatkozás 

szükséges. 

Környezeti konfliktusok: 

Környezeti és tájhasználati konfliktus forrása: 

- a túl extenzív területhasználat, 

- úthálózati hiányosságok  

- belvízelvezetés nem teljesen megoldott volta, a belterületen 

vagy közvetlen szomszédságában lévı lefolyástalan területek 

megléte 
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Magasabb rendő településrendezési tervek fıbb elhatározásai 

Az Országos Területrendezési Tervrıl ( OTrT) szóló törvény fıbb 

elemei 

 

- a település külterülete „vegyes terület-felhasználású térség” 

melyet legalább 75%-ban intenzív vagy nem intenzív hasznosítású 

erdı- és mezıgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a 

fennmaradó részen városias települési térség is kijelölhetı 

- belterülete „ település terület < 100ha” , melyet legalább 75%-ban 

nem városias települési térség kategóriába kell sorolni 

- a település területén halad át a tervezett M34-es /300-as/ és az 

M3as autópálya 

- a települést ‚hálózati szerepkörő fıút” érinti (a 4115-ıs út,) 

- érinti az országos ökológiai hálózat övezete, a Tisza és környezete 

esik ebbe e kategóriába 

- érinti a kiváló termıhelyi értékő erdıterület övezete 

- nem érinti az országos komplex táj-rehabilitációt igénylı terület 

övezete, 

- nem érinti a kiváló termıhelyi adottságú szántóterületek övezete 

- nem érinti az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete 

- nem érinti a kulturális örökség védelme szempontjából kiemelten 

védett terület övezete 

- nem a „kulturális örökség szempontjából országos jelentıségő 

terület övezete”. 

- nem tartozik a „felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyőjtı 

területének övezeté”-be. 

- nem tartozik az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe 

- nem tartozik az együtt tervezhetı térségek övezetébe 

- nem érinti a kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület 

övezete 
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Országos tervek települést érintı vizsgálatai 

 

 

Nagyvarsány Országos ökológiai hálózat által érintett 
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Nagyvarsány Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület érintett 
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Országos Területrendezési Terv infrastruktúra hálózata 

 

Nagyvarsány OTrT közúthálózattal érintett 
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Az általános cél az, hogy a településen élık életkörülményei, így 

- a megélhetési viszonyok, 

- a települési komfortosság, 

- az esztétikai minıség és 

- az egészséges környezeti feltételek 

az erıforrások megırzése mellett jelentısen és tartósan javuljanak. 

A község egy élhetı kistelepülés legyen, ahol a lakók települési 

komfort érzete magas szintő legyen, a kötıdés szintje is 

emelkedjen, illetve kifelé és befelé egyaránt az imidzse és az 

ismertsége a községnek javuljon. 

 
 

A gyorsforgalmi út alternatívái 
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Nagyvarsány belterületi ingatlanok teleknagyságainak vizsgálata 
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Szabadság- tanya belterületi ingatlanok teleknagyságainak 

vizsgálata 
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A település intézményeinek térbeli elhelyezkedésének vizsgálata  
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 KÖZLEKEDÉS 

A települési infrastruktúrahálózati elemei 

 

1./ A közlekedési hálózat elemei 

 

1.1./ Országos mellékutak 

- 4115. Záhony – Vásárosnamény összekötı út a település 

közigazgatási területére É –D irányban lép be, majd a település 

központjában , a 36+800 km szelvény közelében, mintegy  30 

fokos szögben dél-keleti irányba fordul. Az átkelési 

szakaszokon az út az Árpád -Rákóczi F. utak nyomvonalán 

halad. 

- 41118.sz. Szabadság-tanyai bekötı út a település központjában 

csatlakozik az összekötı úthoz a 36+800 km szelvényben, a 

szelvényezés szerinti jobb oldalon. A bekötı út állami 

kezelésbe tartozó  hossza 2,500 km. Az út nyomvonala az 

Akácos út  elnevezést kapta. 

 

2./ Önkormányzati kezeléső utak 

A település belterületi útjainak hossza  8356 m., melybıl kiépítetlen 

1184 m. Ennek megfelelıen  belterületi kiépítettség 86%-os, 

meghaladja a megyei átlagot (75,8%) A belterületi utak burkolatának 

állapota nem felel meg a közúti forgalom által támasztott 

igényeknek, különféle építési beavatkozásokat igényelnek 

 

2.1./ Helyi győjtı utak 

A felmérés idıpontjában győjtıút funkciót töltöttek be az alábbi 

utak: 

-Kossuth u. 

-Hunyadi u. 

-Esze Tamás u. 

-Hajnal u. 

 

 

3./ Jelentısebb forgalmat lebonyolító utak kapacitás vizsgálata 

E tekintetben elegendı a legnagyobb forgalmat lebonyolító út 

forgalmi adatait megvizsgálni és ennek alapján lehet 

következtetéseket levonni a többi alacsonyabb rendő utakra 

vonatkoztatva. A vizsgálatot a 2008-as országos forgalomszámlálási 

adatok figyelembevételével végeztük el. 
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 2008         2010 

ÁNF    MOF   ÁNF      MOF 

Ej/nap     Ej/óra  Ej/nap        Ej/óra 

3586     359   4242       424 

A megengedett belterületi forgalomnagyságokhoz viszonyítva a 

jelenlegi forgalomnagyságot, megállapítható, hogy az öt út jelenlegi 

forgalmi terhelése a megfelelı szinthez tartozó érték 50%-át sem éri 

el, ami azt jelenti, hogy a település belterületén jelenleg nincsenek 

kapacitásgondok. 

 

3./ Az utak tervezési osztályba sorolása 

 

Külterületen : K.V. tervezési osztály , „A” jelő környezet  

Tervezési sebesség : 50 km/ó  

-4115 sz. ök. út:  B.IV.tervezési osztály, „b”hálózati funkció, „A” 

jelő környezet. 

Külterületen : 90 km/ó   

-41118 sz. ok. út :  B.V. tervezési osztály, „A” jelő környezet, 

„c” hálózati funkció, 

Tervezési sebesség: 50km/ó 

-Belterületi győjtı utak: B.V. tervezési osztály, „A” jelő 

környezet,”d”hálózati funkció, 

Tervezési sebesség : 40 km/ó 

-Lakó-, kiszolgáló utak: B:VI. tervezési osztály, ”d” hálózati 

funkció, „B” jelő környezet, 

Tervezési sebesség: 40km/ó 

-kerékpár -utak: „B”.IX.  

Tervezési sebesség 20 km/ó 

 

4./ Közúti tömegközlekedés 

 

A közúti tömegközlekedési igényeket a Szabolcs VOLÁN autóbuszai 

biztosítják. 

A települést munkanapokon 14 – 14 , szombati napokon 5-5, 

munkaszüneti napokon pedig 3-3 járatpár érinti. 

Szabadság-tanya esetében a fenti mutatók : 6-6; 3-3; és 1-1 járatpár 

Megállóhelyek elhelyezkedése : Rákóczi u. 88; OTP;  Szabadság-

tanya úti csomópont 

Szabadság-tanya autóbusz forduló. 
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5./ Vasúti közlekedés 

  

A település közigazgatási területén áthalad a Mátészalka – Záhony 

111. jelő, B.1. kategóriájú, nem villamosított, normál nyomköző 

vasútvonal. A településnek nincs vasútállomása, legközelebbi 

vasútállomás :  Kisvarsány településen érhetı el. 

 

6./ Kerékpáros forgalom 

 

Az országos tervekben a Tisza árvédelmi töltésén van tervezve 

kerékpárút, mely az országos törzshálózat része. Az un. Tisza –menti 

kerékpárút építése párhuzamosan halad a Tisza árvédelmi 

töltésének korszerősítésével.  A rendelkezésre álló adatok szerint A 

Tisza árvédelmi töltésén Nagyvarsány és Vitka között épült 

kerékpárút. 4145 sz. ök út mellett a 38+889-40+024 km szelvények 

között ( Kisvarsány ) épült 430 m hosszú kerékpárút. 

  

6./ Gyalogos forgalom 

 

A helyi gyaloglási igényeket gyalogjárdák biztosítják, melyeknek 

szélességi méreteit mintakeresztszelvények mutatják be. 

 

7./ Parkolási lehetıségek biztosítása 

 

 Az OTÉK elıírásaival megegyezıen a településen lévı intézmények 

rendeltetésszerő használatához az alábbi gépkocsi elhelyezések 

vannak biztosítva. Közhasználatú P14. közforgalmú parkolóhely 

került kialakításra, az uszoda építményéhez. 

Óvoda : nettó alapterület minden megkezdett 20 nm- re után  

Általános iskola : ( mint az óvoda ) 

Körzeti orvosi rendelı, gyógyszertár, Takarékszövetkezet, Bank ( 10 

nm-enként ) 

Mővelıdési ház , könyvtár ( 5 férıhelyenként ) 

Polgármesteri hivatal : ( 10 nm-enként ) 

Vadaskert : ( 500 nm-enként) 
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8./ Szabályozási terv 

 

Az OTÉK elıírásai szerint országos mellékutaknál ( K2) 30 m, helyi 

győjtıútnál ( K3) 22 m , míg lakó és kiszolgáló utaknál ( K 4 ) 12 m 

építési területet kell szabadon hagyni. 

A meglévı értékes beépített területek miatt a ( K2 ) és ( K3 ) jelő 

utaknál az elıírtaknál kisebb szélességeket lehetett biztosítani, 

ugyanakkor a mintakeresztszelvényeket úgy alakítottuk ki, hogy 

azok a szabályozási szélességeken belül biztonsággal elférnek. 

 

9./ Csomóponti elrendezések 

 

A forgalomszámlálási  adatok alapulvételével , az ÚT 2.- 1.214 

Útügyi Mőszaki Elıírás 18. oldal, 6. ábra szerint meghatározott 

átlagos idıveszteség(  tv, s  )  F  (j/ó) = 246 ; fm= 50 Ej/ó  tv=50s. 

Mivel az érték az új építéső csomópontok esetére elıírt  C 

szolgáltatási szintnek felel meg a meglévı csomópontok 

felülvizsgálatot nem igényelnek a jelenlegi forgalomnagyságok 

mellett zavartalanul biztosítani tudják a forgalom áramlását az adott 

irányokba.  

 

10./ Az OTrT-vel való összhang biztosítása 

 

A településrendezési terv készítése során figyelembe vettük az 

OTrT-ben elıírtakat. Ennek megfelelıen kitértünk és a tervben 

tájékoztató jelleggel feltüntettük az M3-as autópálya, valamint az 

M34 jelő autóút nyomvonalait, továbbá az országos törzshálózatba 

tartozó un. Tisza menti kerékpárút nyomvonalát.  
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TÁJALAKÍTÁS 
 

1. FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK 

A Szatmár-Beregi síkság az Észak-Alföld flórajárását (Samicum) 

foglalja magába, amelynek nagyobb tájegységei a szatmári Tiszahát, 

Erdıhát, Szamoshát és a beregi Tiszahát. A Gyürével egybeépült 

Nagyvarsány az utóbbihoz tartozik. A flórajárás jelentıs része nem 

tartozik hazánk területéhez. A Szatmár-Beregi síkságon, több 

dealpin faj található, mint a Salix elaeagnus, Leucojum vernus, 

Crocus heuffelianus, Euphobia carpatica (Soó, 1945). 

A Szatmár-Beregi síkság a rövid és hosszú nyarú kontinentális 

éghajlati terület határán található. A Kárpátok közelsége pozitívan 

hat a hımérsékleti és csapadék viszonyokra. Évi 

csapadékmennyisége 650-700 mm. A térség közepes 

hımérsékletingadozása 23-24 C. A Felsı-Tisza vidék folyóvizekben 

gazdag. Jelentıs természeti értéket képvisel a Pannon-tenger 

üledékeinek termálvíz készlete, melynek 55-60 C-os vize már 80-100 

m mélységbıl is a felszínre hozható. A Tisza 235 km hosszú megyei 

szakaszából e térséghez 208 km tartozik. 

A Felsı-Tisza vidék része a jégkorszak hordalékkúpjának melynek 

rétegei elérik a 150-200 méter vastagságot is. A talajtakaró teljes 

egészében öntésanyagokon kialakult, talajvízhatás alatt álló réti és 

lápi talajokból áll. A legnagyobb területi kiterjedésben (48%) 

vályogtól- agyagig változó mechanikai összetételő, gyengén vagy 

erısen savanyú kémhatású, általában 1%-nál kisebb szervesanyag 

tartalmú, a VIII. vagy IX. talajminıségi kategóriába tartozó gyenge 

termékenységő öntéstalajok fordulnak elı. Kelettıl nyugatra 

haladva egyre változatosabb a terület talajösszetétel szempontjából. 
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Kis foltokban találni réti agyagot, kotu talajt és löszös 

homokterületeket. Ezek nem meghatározói a mezıgazdaságnak, de 

a helyi lakosok jól ismerik optimális hasznosíthatóságukat. 

 

2. TÁJSZERKEZET 

Hajdan az egész területet összefüggı erdıtakaró borította. A falvak 

az irtásokra települtek, de az így kialakított szántóföldek csak 

korlátozott számú népesség eltartását tudták biztosítani. A 

hagyományos gazdálkodást a 18-19. századi erdıirtások elıtt az 

erdıkiélés különbözı formái, az állattenyésztés és a folyók által 

biztosított javak, tevékenységi formák jellemezték.  

A 19. század elsı felében a falu 84 házában 655 lélek lakott, a 

határbeli 2857 holdból 14 ¾ jobbágytelek után 539 hold szántó, 

kaszáló és legelı volt a parasztok használatában, s ezeknek volt 

még 22 holdnyi szılıskertjük is. A határban búzát, árpát, rozsot, 

burgonyát és kukoricát termesztettek. A szegekben élımezın kiváló 

minıségi gyümölcs termett, amelyet folyamatos telepítésekkel 

újítottak és bıvítettek. 1860-ban a református parókia kertjét és a 

közelesı javadalmi földet gyümölcsfákkal ültették be. 

A 20. század elsı felében bárók, kisebb birtokosok osztoznak a 

település földjén. A Gyula-tanyán, a legnagyobb gazdasági 

központban feldolgozóipart létesítettek, mőködı malom, olajütı, 

szeszgyár biztosította a termékek feldolgozását. Az itt keletkezett 

melléktermékekre és az óriási kaszálókra alapozták az állattartást. 

Az értékesítéshez a tanyaközpont és Gyüre vasútállomás között 

1905-ben kiépítették a lóvasutat, hogy a szállítást megkönnyítsék. 

A táj szerkezete, a tájhasznosítás módja napjainkra a változó 

igények és irányzatok nyomán sokat változott.  A tájszerkezet 
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mindenkor az adott település lakóinak megélhetését adó 

tevékenységek fizikai kereteit biztosítja, a különbözı 

területhasználatok és hálózati elemek térbeli rendje határozza meg. 

Az erdısültség lényegesen csökkent, a mezıgazdasági területek 

belvízelvezetı csatornákkal vannak átszıve, ami a pangóvizes, 

mocsaras területek csökkenését, és a mezıgazdasági táblák 

méretének növelését eredményezte. Mára a Szatmár-Beregi-síkon az 

erdısültség 10 % alá csökkent, a szántók aránya 72 % körüli, a 

rétek és legelık a területnek kb. 10 %-át teszik ki. 

 

2.1. A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI 

Szántók. 

Ma a külterület jelentıs részét, mintegy 50%-át foglalják el a 

szántók, melyek részben közúton, részben dőlıutakon jól 

megközelíthetık. A földek aranykorona-értéke nem túl magas. A 

település és a Szabadság-tanya közti részen találhatók a jobb 

minıségő szántók, még a Tisza ártérben a gyengébbek. Fontos 

szempont a szántóföldi növénytermesztésben is, hogy az adott 

ökológiai viszonyoknak legjobban megfelelı növényfajtákat 

alkalmazzák az optimális termés elérése érdekében. Ezek a fajták 

rendkívül jól alkalmazkodtak a tájra jellemzı klimatikus és edafịkus 

tényezıkhöz. Ezeknek az úgynevezett tájfajtáknak megfelelı a 

minıségük kedvezı a termésbiztonságuk, ugyanakkor nagyon jó a 

betegségekkel szembeni rezisztenciával rendelkeznek. Ilyenek az 

étkezési Kisvárdai napraforgó, a homoktalajokon is termeszthetı 

lucernafajták, a Nyírségi fehér virágú édes és a Vajai kék keserő 

csillagfürt (az utóbbi silány homok talajok zöldtrágyázására 

alkalmas), valamint különbözı ıszi rozs fajták.  
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Rétek, legelık.  

A gyepes területek erısen megfogyatkoztak az utóbbi száz évben. A 

nyílt társulások közül magasabb fekvéső területeken a 

homokpuszta-rétek jellemzıek. A Tisza folyót kisérı ártéren a 

nedves rétek, mocsárrétek, kaszálók az állattartás visszaszorulása 

miatt nagyrészt beerdısültek.  

Erdık.  

Telepített erdıtársulásait vörös tölgy és akác, útmenti, fás 

társulásait fıleg akácosok alkotják. Az egykor az egész tájra 

jellemzı pusztai gyertyános-tölgyesek csak foltokban lelhetık fel. A 

Tisza-parton szépen megmaradtak a galériaerdık, tölgy-kıris-szil 

ligetek, melyek az országos ökológiai hálózat részét képezik, és 

Natura 2000 területként is nyilvántartottak (madárvonulási és 

különleges természet-megırzési területként egyaránt). Számos erdı 

az ártéri és a magasabb fekvéső homokhátsági területek közül is az 

OTrT szerinti kiváló adottságú erdıterületekhez tartozik. A 

Szabadság-tanyán az erdıterület a belterületbe is benyúlik. 

Gyümölcsösök. 

Nagy kiterjedéső almáskertek találhatók a település délnyugati 

határában. A zártkerti területet ma részben gyümölcsösként, 

részben szántóként hasznosított parcellák tarkítják, mintegy 30% 

körüli a parlagon hagyott parcellák aránya. Az ártéren 

maradványaikban még megvannak a régi kor "vad"-gyümölcsösei és 

bennük az ısi fajták egy része. Köztük jó néhány már a XVI. 

században ismert volt. Sok helyt az ártéri területek különös erdeit 

alkották együtt és keveredve a honos fafajokkal. Körtébıl az 

árpávalérı-, a pirosbélő-, a rúddal érı-, almából a kormos-, a 

szentiványi-, szilvából igen sok fajta közt az aprószemő- (igen ısi a 
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macskatökő- v. kökényszilva), a bercencei-, a veres-, és a penyigei 

az érdekesebbek. Dióból a milotai-, somból a császlói fajták a 

legısibbek.  

Üzemi területek.  

Az értékesebb mezıgazdasági területek, elsısorban 

gyümölcsöskertek közé beékelıdı üzemi terület jelenleg az Agro 

Varsány Kft telephelye. Elıkertje és az épületek környezete 

parkosított, faállományát a tsz telepekre mindenhol jellemzı fenyı 

és nyír alkotja, de a parkosított részeket nem tartják karban. A 

telephely az út felıl fém táblás kerítéssel, a többi telekhatáron 

drótfonatos kerítéssel lehatárolt. A telekhatárokon nem fásított. Egy 

elhanyagolt, gyepes sportpálya  csatlakozik hozzá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezıgazdasági üzem a közút felıl 
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2.2. KÜLTERÜLETI HÁLÓZATOK 

Az ember által erısen befolyásolt tájban a természetes élıvilág csak 

foltokban maradt meg. A szigetszerő élıhelyek közötti kapcsolat 

biztosítása elengedhetetlen a rajtuk élı állat- és növényfajok 

fennmaradása, szaporodása érdekében.  A megfelelıen kialakított 

mesterséges hálózati elemek elısegíthetik az egymástól távoli 

természetes élıhelyek közti kapcsolatokat.  

Vízfolyások.  

A település kialakulására, évszázados gazdálkodására és a táj teljes 

szerkezetére meghatározó a Tisza jelenléte. Az országos ökológiai 

hálózat részét képezik a Tisza menti galériaerdık a településen.   

Számos csatorna szövi át a mezıgazdasági területeket, amik, bár 

jóval kisebb (3-6m széles) méretben szintén zöldfolyosó szerepet 

töltenek be, fıleg a főzfákkal, bokorfüzekkel benıtt árkok.  

Dőlıutak.  

A mezıgazdasági táblák megközelítését szolgáló, többnyire burkolat 

nélküli utak mentén sok helyen fasorokat és a cserjesávokat 

találunk. Jellemzı útmenti fafaj az akác. 

 

3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI (BELTERÜLET) 

A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel idıszakosan agy tartósan 

fedett, biológiailag aktív, termesztési illetve kondicionáló célú 

felületek összességét értjük egy településen belül. Egy település 

„élhetıségét”, az ott élık életminıségét, a település képét 

nagymértékben meghatározza a zöldfelületek aránya és azok 

állapota. A zöldfelületi rendszer különbözı elemeit térbeli helyzetük 
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és használatuk módja szerint csoportosíthatjuk. Elhelyezkedésük 

szerint megkülönböztetünk: 

• sávos helyzető zöldterületeket, ilyenek a település telkes 

lakóterületei; 

• vonalas helyzető zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és 

a vízfolyások partja; 

• és szigetes helyzető zöldterületeket, mint a közparkok, a 

temetık, a sportpálya és az intézménykertek. 

Használatuk módja szerint megkülönböztetünk: 

• Korlátlan közhasználatú zöldterületeket, ide sorolhatók a 

belterületi erdık, a közparkok és közkertek, valamint az utcai 

zöldsávok, 

• Korlátolt közhasználatú zöldterületeket, ami alatt a zöldterületi 

jellegő intézmények (temetı) és a jelentıs zöldfelülettel 

rendelkezı intézmények (iskola, óvoda, templom stb.) 

értendık, ahol a használat térben és idıben korlátozva van, 

• A közhasználat elıl elzárt zöldfelületeket, melyhez a település 

magántelkein található kertek tartoznak.  

3.1 KORLÁTLAN KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK 

Közpark.  

A település egyetlen közparkja a lakott terület egyik mélyfekvéső, 

lefolyástalan pontján kialakult tó körül található a Dózsa György, 

Kölcsey és Hajnal utcák keresztezıdésében.  A Tó szintje ott 

jártunkkor a rendkívül csapadékos nyár ellenére is alacsony volt, 

ami sokat ront a park használhatóságán. A park hangulatát a tóban 

és a partján álló idıs főzfák, a vízi növényzet, a vízhez vezetı fa 
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lépcsı határozzák meg. A tó mellett játszótér található fa 

játékokkal, aminek biztonságos elválasztása az út és a vízfelület 

felıl nincs megoldva. A park egy kevésbé hangulatos része a tóparti 

hangulattól erısen eltérı lucfenyıkbıl és tujákból álló útszéli 

kiültetés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közpark tóval 

Utcai zöldsávok.  

A település utcáin tervezett, egységes utcafásítás nem történt, csak 

rövidebb szakaszokon találunk elsısorban gyümölcsfákból álló 

fasorokat. Az utcai zöldsávok rendezettek, gyepesek, a kerítések 

tövében a lakosok által ültetett cserjékkel, virágokkal.  

Két helyen, a református templom és a takarékszövetkezet elıtt az 

úthoz tartozó területen szépen parkosított közkertet találunk, amik 

növényzetükkel a településképhez pozitívan járulnak hozzá, de 

méretüknél fogva tartózkodásra, parkhasználatra nem alkalmasak. 
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Református templom elıtti növénykiültetés 

3.2. ZÖLDTERÜLETI JELLEGŐ INTÉZMÉNYEK 

Temetık.  

A használatban levı temetı külterületi ingatlanokon, de a lakott 

területhez kapcsolódva helyezkedik el. A vasút alatti aluljárón vezet 

át a hozzá vezetı út, ami egy tölgyes erdın halad át, majd nyírfa, 

platán- és főzfasor kíséri a ravatalozóig. A ravatalozó környezete 

parkosított, a sírok között pedig sok örökzöldet találunk. A 

telekhatáron fásítás nem található. A két településen további két 

használaton kívüli temetı is található. 

 

 

 

 

 

A mőködı temetı 
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3.3. JELENTİS ZÖLDFELÜLETTEL RENDELKEZİ INTÉZMÉNYEK 

Ebben a kategóriában az iskola – óvoda - uszoda közös tömbjét kell 

megemlíteni, ami az Árpád út és a Kossuth utca felıl is 

megközelíthetı. Az uszodához jelentıs mérető parkoló tartozik, ami 

egyik oldalról nyírfákkal fásított, a fennmaradó zöldfelület 

gyepesített. A iskola elıkertje parkosított, faállományát 

törökmogyoró, szelídgesztenye, lucfenyı alkotja. A hátsó udvaron, 

ahol a gyerekek szünetekben játszhatnak, csak egy kerítés melletti 

lucfenyı sor található, az egész udvar kopár, növényzet nélküli. 

Ebbıl az udvarból kerítéssel elválasztva áll az óvoda udvara, ami 

fásított, árnyas.  

3.4. KÖZHASZNÁLAT ELİL ELZÁRT ZÖLDFELÜLETEK 

Az üzemi területek a belterületen rendszerint környezetüktıl jól 

elválasztva vannak jelen. A szabadság-tanyai mezıgazdasági 

üzemek ma nem mőködı, üresen álló, kerítés nélküli telkén ezzel 

ellentétben közhasználat jelent meg játszótér formájában. Így az 

üzemi terület egy része közparkként mőködik. A ma is mőködı üzem 

lehatárolása drótkerítéssel megtörtént, de a fém épület eltakarása a 

tujasövénnyel nem mondható sikeresnek. 

 

 

 

 

 

A Szabadság-tanyai üzemi területek 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

1. LEVEGİTISZTASÁG VÉDELEM 

1.1. Nagyvarsány levegıminısége 

 

A RIV mérıállomáson 24 órás átlagok alapján mért koncentrációk 

(Forrás: Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség) 

 

NO2 (imissziós határérték: 85) 

  

Éves átl. Max.  határérték túllépés 

      

 30,27g/m3 86 %  1 db (0,6 %)      

 

SO2 (imissziós határérték: 125) 

  

Éves átl. Max.  határérték túllépés 

      

 2,2 g/m3 16 %  0 db (0 %)  

 

Ülepedı por (imissziós határérték: 16g/m2/30 nap) 

  

Éves átl. Max.  határérték túllépés 

      

 4,85 g/m3 10,2 % 0 db (0 %)  

   

Nagyvarsányban az ipari tevékenység és a közlekedés mértéke 

alacsonyabb, ezért a nitrogén-oxid és a porszennyezés koncentráció 

is alacsonyabb. A kén-dioxid koncentráció a vezetékes gáz  

háztartások 80% -ba történı bevezetése által szintén csökkent, így 

egyik légszennyezı anyag koncentrációja sem éri el a törvényileg 

elıírt légszennyezettségi határértéket.  
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1.2. Üzemekbıl eredı légszennyezés 

 

A településen az alábbi üzemek, mint légszennyezı pontforrások 

vannak nyilvántartva: 

 

HB-KER Trans Kft.   

Maluczi Kft 

Hőtıház ( 0164/4 hrsz.) 

Sócsomagoló ( 711/5 hrsz.) 

Agro- Varsány Kft 

Varsány-Pék Kft 

 

 

1.3. Közlekedésbıl eredı légszennyezés 

 

A településen legjelentısebb légszennyezı forrás a közlekedés, ami 

fıként a településen áthaladó 4115. sz. másodrendő fıút mentén 

érezteti hatását. A településen lakók tulajdonában 649 db 

személygépkocsi található, melyek jelentıs része korszerőtlen 

mőszaki állapotú.  A 4115 úton az Állami Mőszaki Információs Kht. 

2003. adatai alapján napi 8144 egységjármő halad át. A lakóházak a 

fıút mentén találhatók, ahol a légszennyezés mértéke a Bio-Genezis 

Kft. számításai szerint a szennyezı komponensek ( SO2, CO, NOx, 

CH, szilárd részecskék) egyike sem éri el a törvényileg elıírt 

légszennyezettségi határértéket. A külterületi, burkolattal nem 

rendelkezı utakon való közlekedés szintén nagymértékben járul 

hozzá a település porszennyezéséhez. Belterületen a fıleg 

parkolásra használt útmenti, burkolatlan és kopár, növényzet nélküli 

sávok is porszennyezési források.  

 

1.4. Mezıgazdaságból származó légszennyezés 

 

A mezıgazdaságból és belterületi állattartásból származó 

légszennyezés a településen nem jelent problémát. Légszennyezı 

lehet a tarlóégetés és tavasszal a száraz gyepek, valamint a kerti 

hulladékok felégetése. A mezıgazdaságra épülı üzemeket 

(konzervüzem, baromfivágóhíd, sertésvágóhíd) bőzkibocsátás 

jellemzi, ezért az állattartás körülményeit önkormányzati 

rendeletben kell szabályozni.  
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2. VÍZMINİSÉG VÉDELEM 

 

2.1. Felszíni vizek 

 

A belterület belvizeinek befogadói a Kubinyi csatorna, a Gyürei 

III.sz.csatorna, és a Gyürei fıcsatorna. 

 

A csatornák az öblözetre jellemzı 20 l/sec/km2 fajlagos vízhozamra 

lettek kiépítve. Az állami tulajdonú csatornák parti sávjának 

szélessége a partvonaltól számított 6 m, amit gyepként kell 

fenntartani a karbantartó gépek közlekedése céljából. Ezen a sávon 

belül nem lehet épületet, kerítést vagy egyéb létesítményt építeni és 

fát ültetni.  

Mivel a csatornák mezıgazdasági területeken haladnak keresztül, 

potenciális szennyezıforrások a mezıgazdaságból származó a 

növényvédıszerek, hígtrágya, mőtrágya. A lakott és üzemi 

területekrıl, valamint a közlekedési utakról a 

szennyvízbeszivárgások, kıolajszármazékok, és a kommunális 

szennyezések (fıleg detergensek, gyógyszermaradványok) juthatnak 

a felszíni vizekbe.  

A felszíni vizek védelme érdekében a 49/2001 (IV. 3.) rendeletben 

meghatározott korlátozásokat kell betartani. A mezıgazdasági 

tevékenység során trágya nem juttatható ki felszíni víztıl, forrástól 

illetve kúttól 10 m-es sávon belül.  

A település belterületét 50%-ban lefedı csapadékvíz elvezetı 

hálózat részben zárt, részben nyílt árkos rendszerő, befogadója a 

Gyürei Fıcsatorna fıfolyás. A rendszer karbantartását az 

önkormányzat végzi. Az elhanyagolt csapadékcsatorna rendszer 

gyakran okoz belvízproblémát a település mélyfekvéső területein.  

 

2.2. Felszín alatti vizek 

 

Nagyvarsány belterületén a maximális talajvízszintek rögzítve 

lettek, 3 db. ásott kútban.  

Nagyvarsány vízellátása a Vásárosnamény Térségi Vízmőrıl 

történik. A Vásárosnamény Térségi Vízmő védıterülete méretezett, 

a biztonságba helyezés folyamatban van. A méretezett védıterület 

Nagyvarsány települést nem érinti. 
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2.2.1. Üzemekbıl eredı felszín alatti vízszennyezés 

 

Szennyezı forrásokként az élelmiszeripari üzemek (péküzem, 

ostyagyár) tekinthetık, melyek fıként szerves anyagot (szénhidrát, 

fehérje) illetve mosó- és fertıtlenítı anyagot tartalmazó szennyvizet 

bocsátanak ki, a megengedett határértéken belül.  

 

2.2.2. Közlekedésbıl eredı felszín alatti vízszennyezés 

 

Az útburkolatról rossz elvezetési viszonyok között üzemanyag- és 

olajszármazékok, égéstermékek, valamint a téli sózások miatt 

ásványi anyagok mosódhatnak a talajvízbe. A település kis 

lélekszáma miatt ezeknek a szennyezéseknek a mértéke csekély.  

 

2.2.3. Kommunális hulladékból eredı felszín alatti vízszennyezés 

 

Hulladéktelep a településen nem található. 

A hulladékot a Vásárosnaményi hulladéktelepre szállítják el. 

Illegális hulladéklerakás is elıfordul a településen, melyek 

felszámolására az önkormányzat lépéseket tesz.  
 

 

3. TALAJVÉDELEM 

 

A talaj pusztulása kétféle lehet: víz által okozott erózió és szél által 

okozott defláció. Mivel a településen nincsenek nagy 

szintkülönbségek, a lejtıviszonyok 1,5%-os értéke a jellemzı, 

valamint a kovárványos barna erdıtalaj mellett leggyakoribb 

talajtípus a  futóhomok és a humuszos homok, inkább a defláció 

jelenségével találkozunk. A kötött homoktalajoknál megfelelı 

növényzettel való borítottság mellett ez sem okoz különösebb 

problémát.  

 

A településen jellemzı az intenzív mezıgazdaság, ezen belül a 

családi állattartás terheli a nem megfelelıen kezelt hígtrágyájával a 

talajt és a talajvizet. Jelentıs a növénytermesztésben használt 

növényvédıszer és mőtrágya terhelés is. A szántókon búzát, rozst és 

kukoricát, a gyümölcsösökben almát és meggyet termelnek 

legnagyobb arányban. Mivel a homoktalaj tápanyagtartalma kevés, 

mindenképpen szükség van a termesztés során a talajerı 

utánpótlására. Ennek azonban a környezetvédelmi szempontok 
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betartásával kell történni, amit az alábbi intézkedésekben 

fogalmaztunk meg. 

 

4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

4.1. Szilárd hulladék 

 

A településen engedéllyel rendelkezı hulladéklerakó telep nem 

található.  

A hulladékot a Vásárosnaményi hulladéktelepre szállítják el. 

 

4.2. Folyékony hulladék 

 

A település szennyvízcsatornával nem rendelkezik, az egyedi 

szennyvízgyőjtık túlnyomó része nem vízzáró, korszerőtlen és 

engedély nélkül létesült. A településen keletkezı szennyvizet 

szippantós kocsik szállítják a Vásárosnaményi szennyvíztisztító 

telepre, ahol biológiai szennyvíztisztítás, részleges nitrogén és 

foszfor eltávolítás történik. A településen keletkezı folyékony 

hulladék mennyisége 7200 tonna/év  

 

 

4.3. Szelektív hulladékgyőjtés 

 

A településen szelektív hulladékgyőjtı szigetek nincsenek. Szelektív 

győjtés, illetve a vegyes hulladék további kezelése és hasznosítása 

nem történik a településen. Szervezett komposztálás szintén nem 

mőködik. A hulladékok sem energianyeréssel, sem energianyerés 

nélkül nem kerülnek elégetésre hulladékégetıben.  
 

5. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

A település nem rendelkezik zaj- és rezgésvédelmi rendelettel, sem 

egységes környezetvédelmi rendelettel. A településen zajterhelés 

kisebb része az alábbiakban felsorolt, a településen mőködı 

üzemekbıl és vállalkozásokból ered. Zajkibocsátásukkal 

kapcsolatban lakossági panasz nem érkezett az önkormányzathoz, 

sem a környezetvédelmi felügyelıséghez.  
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HB-KER Trans Kft.   

Maluczi Kft 

Hőtıház ( 0164/4 hrsz.) 

Sócsomagoló ( 711/5 hrsz.) 

Agro- Varsány Kft 

Varsány-Pék Kft 

 

Zajterhelés sokkal inkább a településen áthaladó 4115. sz. fıúton 

lebonyolított forgalom eredményez, mely napi 8144 egységjármővet 

jelent naponta. Az út zajterhelése a terhelési pontot jelentı 

lakóépületekre 8,7 dB-el meghaladja a jogszabályban elıírt 

határértéket.  

A település szórakozóhelyei este 9-kor zárnak, így ezen 

létesítmények zajkibocsátása nem zavaró.    
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ENERGIAELLÁTÁS 
 

 

Nagyfeszültségő hálózatok : 

 

A település területén nagy/középfeszültségő alállomás, valamint 

nagyfeszültségő (120 kV felett) nem található.  

 

Középfeszültségő hálózatok : 

 

A település villamos energia ellátása 22 kV-os hálózatról van ellátva. 

A hálózat alapvetıen légvezetékes. A vezeték biztonsági övezete a 

szélsı vezetıktıl mindkét irányba merılegesen mérve belterületen 

2,5, külterületen 5,0 m. A vezeték kereszttartóit figyelembe véve így 

ezen vezeték teljes biztonsági sávja belterületen úgy kb. 6,5 m-es, 

míg külterületen 11,5 m-es sávot fedd le. 

 

Ezek táppontja a településtıl délre, Vásárosnamény területén a 

város szélén lévı 132/22 kV-os alállomás. Ezen vezeték másik vége 

a Fehérgyarmat területén található másik 132/22 kV-os alállomásban 

található. Az ellátást biztosító gerincvezeték észak - dél irányban 

halad a település lakott területének nyugati oldalán. A lakott 

területet elhagyva a vezeték keleti irányba fordul. 

Errıl csápszerően ágazik le a településen található 7 db. 22/0,4 kV-

os transzformátor állomásokat ellátó un. leágazó vezetékek. Ezen 

leágazások néhány transzformátor állomást látnak el egyszerre. 

 

Az energia ellátás a gerincvezeték esetében kétirányú lehet (íves 

hálózatok). A leágazások esetében az ellátás csak egy irányból 

biztosított. Így egy leágazáshoz közeli hiba esetében az utána lévı 

valamennyi transzformátor állomás kiesik az energia ellátásból. 

Ezért is célszerő minimalizálni az egy leágazáson lévı 

transzformátor állomások számát. 

 

A településen üzemelı 22/0,4 kV-os transzformátor állomások száma 

7 db-t. 

A légvezetékrıl ellátott transzformátor állomások oszlopos típusúak. 

Ezek egy része betonoszlopon található. Üzemel még néhány 

faoszlopos állomás a településen, de van még vasoszlopos állomás 

is. A transzformátor állomások biztonsági övezete minden irányban 

5,0 m. 
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Az állomások közül 5 db. a belterületi részen, 1 db. Szabadságtanyán 

és 1 db. a ’TSz.’ telepen található. 

 

0,4 kV-os hálózat : 

 

A villamos energia elosztás kisfeszültségen alapvetıen 

légvezetékes, illetve szigetelt szabadvezetékes hálózaton történik. 

A hálózat keresztmetszete nagyon vegyes. A 25 mm2-tıl kezdve a 95 

mm2-ig minden keresztmetszet megtalálható. 

A hálózat tartószerkezete betonoszlop és faoszlop. 

 

Az áramszolgáltató folyamatosan tanulmányterveket készít a 

településekre. Ezekben felmérik a meglévı hálózatot. Megvizsgálják, 

hogy ezen hálózatok megfelelnek-e a jelenlegi igényeknek, 

követelményeknek. Az elvégzett vizsgálatok, számítások alapján 

meghatározásra kerül, hol és milyen beavatkozás szükséges ahhoz, 

hogy a meglévı fogyasztók minıségi ellátása biztosítva legyen. Ezen 

beavatkozás lehet kapacitásnövelés egy adott utcában, vagyis a 

meglévı kisfeszültségő hálózaton vezeték csere, szükség esetén 

tartószerkezet csere is. Ahol ez már nem elegendı akkor új 

táppontok - transzformátor állomások - létesítése szükséges. A 

tanulmány ennek helyét is meghatározza. 

 

Néhány szó a hálózatról: A hálózatképet vizsgálva látható, hogy több 

igen hosszú sugár üzemel a településen. Ilyen az Esze Tamás utcai 

hálózat (több mint 1 km), Az Árpád utcai, Rákóczi utcai és a Kossuth 

utcai hálózat. Ezek mindegyike több mint 500 m hosszú. Ezen 

helyeken mindenképpen valamilyen beavatkozás szükséges. 

 

A település közvilágítása a 0,4 kV-os hálózat oszlopaira szerelt 

lámpatestekkel történik. 
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VÍZÍ-KÖZMŐVEK 
 

1.VÍZELLÁTÁS 
 

Nagyvarsány település vízellátása a Vásárosnamény Térségi 

Vízmőrıl történik. A Vízmő vízbázisa az üzemelı sérülékeny 

vízföldtani környezetben lévı vízbázisok közé tartozik. 

 

Vásárosnamény Térségi Vízmő védıterülete méretezett, a 

biztonságba helyezés folyamatban van. A méretezett védıterület 

Nagyvarsány települést nem érinti. 

 

A 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelmérıl intézkedik. 

 

A település vízellátását a Beregvíz KFT (Vásárosnamény, 

Nyíregyházi út 1.) látja el. A település vízellátására a 9521-6/2006, 

200-61/2001 és a 200-55/1999. számú határozatokkal módosított 

200-32/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély lett kiadva. 

 

Az engedély alapján, a község vízellátása Vásárosnamény, Olcsva, 

Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre és Aranyosapáti települések közös 

vízmővérıl történik. 

 

A 3 db kútból kitermelt víz, hagyományos egyrétegő szőrın keresztül 

jut az alacsonytárolóba, majd a hálózatba, illetve a magastározókba. 

 

A vízmő kiépített mértékadó kapacitása 3000 m3/d 

 

Nagyvarsány vízigénye átlagosan 126 m3/d 

 

Nagyvarsány község települési elosztó hálózata NA 100 és NA 150 

KM-PVC csövekbıl készült, hossza: 15,4 km 

 

A vízelosztó hálózatra 511 ingatlan kötött rá, ez 93%-os rákötöttségi 

arányt jelent. 

 

A közmőves ivóvízellátásról kijelenthetı, hogy a megfelelı 

vízminıség biztosítása mellett, a mennyiségi igények a településen 

kielégíthetık. 
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2.SZENNYVÍZELHELYEZÉS 

 

A település szennyvízelvezetése 1998 ban lett kiépítve. 

 

Az üzemeltetést szintén a Beregvíz KFT végzi. A szennyvízelvezetés 

vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: 1201-15/1999 

 

Az összegyőjtött szennyvíz megtisztítása – Vásárosnamény, 

Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Ilk, Olcsva, települések 

szennyvizei mellett – a 2400 m3/d kapacitású Vásárosnaményi 

szennyvíztisztító telepen történik. 

 

A keletkezı napi átlagos szennyvízmennyiség: 120 m3. 

 

A települési győjtıhálózat NA 200 KG PVC csıbıl készült, hossza: 

14,2 km 

 

A szennyvízelvezetı hálózatra 442 ingatlan kötött rá, ami kb 81%-os 

rákötöttségi arányt jelent. 

 

3.VIZRENDEZÉS 

 

A Felsıszabolcsi öblözetre jellemzı csapadékos napok száma 

Nagyvarsány környékén, sokéves átlagban 111 nap, szélsı értékei 

152 nap, melyet 1999-ben mértek, illetve 79 nap, melyet 1963-ban 

észleltek. 

 

A csapadékmennyiség sokéves átlagban 592 mm. A maximum 

értéke 895 mm (1998), a minimum értéke 341 mm (1973) 

 

A hótakarós napok száma sokéves átlagban 44 nap, a szélsı értékei 

7 nap, illetve 86 nap. Az eddig mért legnagyobb hó vastagság 94 cm 

( 1999) 

 

Nagyvarsány község a 45. sz Felsıszabolcsi belvízrendszer K-i 

részén, a Zsurk-Vásárosnaményi fennsíkon, a Tisza folyó bal partján, 

magsparti részen, részben nyári gáttal, részben árvízvédelmi 

fıvonallal védett területen helyezkedik el. 

 

A Tisza folyó Keletrıl határolja, a nagyvízi mederben elhelyezkedı 

ingatlanok: 
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Nagyvarsány külterület 078/1 erdı 

Nagyvarsány külterület 079/1 mezıgazdasági terület - legelı 

Nagyvarsány külterület 079/2 mezıgazdasági terület - legelı 

Nagyvarsány külterület 080 csatorna 

Nagyvarsány külterület 081 kertes mezıgazdasági terület 

Nagyvarsány külterület 082 csatorna 

Nagyvarsány külterület 083/2 gazdasági terület 

Nagyvarsány külterület 083/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 083/4 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 083/5 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 083/6 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 083/7 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 083/8 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 084 csatorna 

Nagyvarsány külterület 085 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 086 csatorna 

Nagyvarsány külterület 087 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 088 csatorna 

Nagyvarsány külterület 089/1 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/2 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/4 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/5 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/6 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/7 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 089/8 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 089/9 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 089/10 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 089/11 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 089/12 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 090 töltés 

Nagyvarsány külterület 091/2 csatorna 

Nagyvarsány külterület 091/3 út 

Nagyvarsány külterület 091/4 mezıgazdasági terület - legelı 

Nagyvarsány külterület 091/5 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 091/7 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 091/8 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 091/9 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 091/10 út 

Nagyvarsány külterület 091/11 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 091/12 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 091/13 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 092/1 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 092/2 Tisza folyó 

Nagyvarsány külterület 093/1 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 093/2 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 093/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 093/4 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 093/5 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 093/6 mezıgazdasági általános terület 
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Nagyvarsány külterület 093/7 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 093/8 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 094 út 

Nagyvarsány külterület 095 csatorna 

Nagyvarsány külterület 096/1 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 096/2 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 096/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 096/4 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 096/5 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 097 csatorna 

Nagyvarsány külterület 098 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 099 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0100 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0101/6 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0101/9 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/10 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/11 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/12 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/13 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/14 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/15 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/15 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/16 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/17 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/18 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/19 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/20 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/21 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/22 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0101/23 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0102/1 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0102/2 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0102/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0102/4 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0103 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0104/1 mezıgazdasági terület - legelı 

Nagyvarsány külterület 0104/2 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/4 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/5 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/6 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/7 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/8 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0104/9 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0104/10 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0104/11 út 

Nagyvarsány külterület 0104/12 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0105 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0106 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0107/2 csatorna 
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Nagyvarsány külterület 0108/1 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0108/2 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0109 út 

Nagyvarsány külterület 0111 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0112/1 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0112/2 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0112/3 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0112/4 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0113 út 

Nagyvarsány külterület 0114/1 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0114/3 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0114/4 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0115 csatorna 

Nagyvarsány külterület 0116 mezıgazdasági általános terület 

Nagyvarsány külterület 0118/1 gazdasági erdı 

Nagyvarsány külterület 0118/2 gazdasági erdı 

 

A Tisza folyó árhulláma a tiszabecsi szelvénytıl 1-2 nap alatt éri el a 

07.04. számú árvízvédelmi szakaszt. Mivel a Szamos árhulláma itt 

még közvetlenül érvényesül, a vízállásokra és a tartósságokra 

jelentıs hatással van. Az áradás intenzitása nagy, az apadás enyhén 

elhúzódó. 1%-os valószínőséggel az árhullám a II. fokú készültséget 

meghaladó szint fölött 8 napot tartózkodik. 
 

A Felsı szabolcsi belvízrendszer az ország belvíztıl leginkább 

veszélyeztetett belvízrendszerei közé tartozik, mely meghatározó 

hatást jelent a település belvíz veszélyeztetettségére is. A 

térségben, a belvíz elöntések nagysága a legvizesebb években eléri 

a terület 40%-át 

 

A térség mértékadó talajvízszintjei – a domborulatok kivételével – 

általában magasak. 

 

A belterület belvizeinek befogadói, az önkormányzati kezeléső 

Kubinyitói csatorna, valamint az Új Beregi VGT kezelésében lévı 

Gyürei III. sz. csatorna és a Gyürei fıcsatorna, melyek végül, az 

árvízvédelmi töltésben lévı zsilipeken keresztül a Tisza folyó 

hullámterébe vezetik a belvizet. 

 

A bevezetés, árvizek idején, amikor a zsilipeket zárni kell, 

szivattyúzással történhet. 

 

A belterületi vízrendezés a községben nagyobb részben valamilyen 

módon biztosítva van. 
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Sok a földmedrő árok, illetve a fenntartás igényes lapburkolt 

csatorna. 

 

Az 1999. évi rendkívüli belvíz idején elöntött területeket a  vízügyi 

szakvéleménye szerint a  terveken feltüntettük. 

 

A 2010-2011 évek belvizi helyzete nem okozott  nagyobb elöntéseket 

mint az 1999 évi  rendkívüli belvízhelyzet, ezért az illetékes 

szakhatóságok nem tartották szükségesnek a helyi építési 

szabályok szigorítását, ez  a szakhatósági vélemények 

kiértékelésében is  részletesen kifejtésre került. 

A fakadó illetve szivárgó vizekkel elöntött területek korábbi 

lehatárolásában sem történt a jelenlegi helyzetben kedvezıtlen 

változás. 

 

A külterületen, az önkormányzati kezeléső csatornák felújítása 

eddig nem történt meg, állapotuk elhanyagolt, funkciójuk ellátására 

alkalmatlanok. 

 

A település közigazgatási területén, Felsı-Tisza-Vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévı csatorna 

nincs. 

 

A településen nyílt földmedrő csatornák vannak jelentıs részben, a 

lapburkolattal rendelkezı szakaszokon sok helyen javításra szorul a 

burkolat. Zárt csatornaszakaszok és szikkasztóárkok csak rövidebb 

hosszban találhatók. 

 

A település fı csapadékvíz elvezetı csatornája a Kubinyitói, amely 

végig burkolt. A csatornát jelentıs terhelés éri, mivel nem csak 

Nagyvarsány csapadékvizét, hanem Kisvarsány és Gyüre belvizének 

egy részét is szállítja. A Kossuth Lajos utcai szakaszán zárt vezeték 

is van. 

 

A terület a Tisza felé lejt, valamennyi csapadékvíz a Tisza töltésbe 

épített zsilipeken keresztül jut külterületre, illetve a Tisza 

hullámterére. 

 

A belvizeket a Gyürei III. sz. mellékág és a Gyürei fıcsatorna 

szállítja, valamint juttatja a Tiszába. 
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HÍRKÖZLÉS 
 
 
 
Nagyvarsány korábban a MATÁV Rt. koncessziós területéhez 

tartozott, így a távközlési szolgáltatást a területen jelenleg is a 

Magyar Telekom biztosítja. A település távbeszélı körzetszáma: 45. 

A Magyar Telekom a teljes települést lefedı vezetékes hálózattal 

rendelkezik, melyen távbeszélı és adatátviteli (ADSL) szolgáltatás 

nyújtása lehetséges, illetve IPTV szolgáltatást is képes nyújtani a 

szolgáltató. A település központja optikai trönkön kapcsolódik 

Kisvárda központhoz. A vezetékes telefonok iránti igény, mint 

ahogyan országosan is, csökkenı tendenciát mutat. 

A Magyar Telekom a területen a hírközlı hálózat fejlesztését csak 

igények alapján tervezi. 

 

A településen önálló KTV szolgáltatás nincs. Mőholdas mősorszóró 

szolgáltatások az országos lehetıségeknek meg felelıen itt is 

elérhetık, illetve használatosak. 

 

Más vezetékes távbeszélı szolgáltató településen nincs. 

 

A településen a földi mősorszóró adások az országos átlagnak 

megfelelıen elérhetık. 

 

A mobil távközlési szolgáltatások a településen az országos 

átlagnak megfelelıen elérhetık. 

 

Összességében megállapítható, hogy Nagyvarsány hírközlési 

kapcsolatait tekintve hírközlı hálózattal jól ellátott, hírközlési és 

adatátviteli szolgáltatások jó minıségben és sávszélességben 

elérhetık. 
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                      JAVASLATI MUNKARÉSZ 
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TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 

 

Területfelhasználási egységek 

 
A település igazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt 

és beépítésre nem szánt területre tagozódik.  

 

 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

lakóterület 

 - falusias lakóterület              Lf  

         - falusias lakóterület                                      Lf1 

 - falusias lakóterület                      Lf2 

           

 gazdasági terület  

 - ipari                                               Gip   

 - kereskedelemi-szolgáltató             Gksz 

 

 különleges terület  

 - temetı terület      Kü-t 

 - kegyeleti park      Kü-kegy 

 - szabadidıs,  rekreációs terület              Kü-r 

- vadaspark              Kü-v 

- sportterület      Kü-s 

         - mezıgazdasági üzemi célú                         Kü-m 

 

         BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

 általános közlekedési területek  

         - fıút                                                              Köu-f 

         - települési győjtıút      Köu-gy  

 - fontosabb mg-i feltáró út    Köu-mg  

 - hagyományos kiszolgálóút    Köu-k 

 - kerékpárút           ����������������  ���������������� KöK 

 - kötöttpályás közlekedési terület  Kök 

         - gyalogút                                                       Kögy 

  

         zöldterület  

 - közpark, zöldterület     Z 
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erdıterület 

 - védelmi erdı      Ev 

 - gazdasági erdı     Eg 

         mezıgazdasági terület  

 - általános mezıgazdasági területek  Má 

 - kertes mezıgazdasági terület   Mke 

 

 természetközeli terület                                 Tk 

 

 vízgazdálkodással összefüggı terület 

 - közcélú nyílt csatornák              V 

         - záportározó                                                   Vz 

 

  

Nagyvarsány község kül- és belterületének területfelhasználátát a T-

1 összevont terv tartalmazza.  

 

 

          A település beépítésre  Megengedett szintterü- 

          szánt területei:                                    let sőrőség 

 

         - falusias lakóterület Lf                                 0,2  

    

         - falusias lakóterület Lf1                                0,25  

 

 - falusias lakóterület Lf2                                0,3 

 

 - ipari,gazdasági Gip                                       0,3 

 

 - kereskedelemi-szolgáltató Gksz                  0,3 

 

 - temetı terület Kü-t                                       0,05 

 

 - szabadidıs,  rekreációs terület  Kü-r           0,03 

 

- vadaspark  Kü-v                                             0,01 

 

- sportterület Kü-s                                           0,01 

 

         - mezıgazdasági üzemi célú  Kü-m                 0,3 

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett 

felsı határértéke, közüzemi közmővesítettsége: 
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Általános 

használat 

szerinti 

terület 

Sajátos 

használat  

szerinti 

terület 

Megengedett 

legnagyobb 

szintterület 

Sőrőség  

Közüzemi 

Közmővesítettség 

mértéke 

Lakóterület Falusias Lf    0,2 Részleges 

Lakóterület Falusias Lf1      0,25 Teljes 

Lakóterület Falusias Lf2    0,3 Teljes 

Gazdasági 

ipari 

Gip           0,3              Teljes 

Kereskedelmi 

gazd. ter 

Gksz           0,3           Teljes 

Különleges 

terület 

Temetı Kü-t      0,05       Részleges 

Különleges 

terület 

Szabadidı, 

rekre.Kü-r 

     0,03       Részleges 

Különleges 

terület 

vadaspark           0,01       Részleges 

Különleges 

terület  

Sport Kü-s           0,01       Részleges 

Mezıgazdasági 

üzemi célú 

Kü-m           0,3       Részleges 

 

 

A közlekedési hálózatokat érintı változások az OTrT-ben , és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye javaslattevı fázisában lévı 

települést érintı nyomvonalai a terveken tájékoztató jelleggel 

kerültek feltüntetésre. Az M3-as autópálya nyomvonala a jelenlegi 

elképzelések szerint külön szintben keresztezi a 111.sz 

vasútvonalat, valamint a 4115. jelő ök. utat. A pálya a vasútvonal 

felett megépítésre kerülı hídon halad át. Ez a mőtárgy egyúttal 

átemeli az autópályát a 4115 jelő út felett is, melyhez ( amennyiben 

ez az elképzelés kerül jóváhagyásra ) kiépülnek a lassító és gyorsító 

sávok, valamint az átjárhatóságot biztosító rámpák. Ez a csomópont 

a településszámára a gyorsforgalmi utak elérhetıségére teremtene 

igen kedvezı feltételeket. 

A 111.jelő vasútvonal esetében hosszútávon számolni kell a jelenlegi 

80 km/ó pályasebességnek 100-120 km/ó értékőre történı 

növelésével, valamint a vonal villamosításával. 

A szabályozás során megoldásra kerültek a zsákutcás közlekedési 

kapcsolatok. Néhány lakóút minimális szélessége nem érte el a 
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megkívánt szélességet ezért ezek a terv szabályozási tervlapjain, és 

a HÉSZ-ben is minimális szélességgel kerültek feltüntetésre. 

 

A települészerkezet kialakítása során figyelembe véve a település 

által a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottakat az 

alábbi változásokat terveztük. 

 

Lakóterület bıvítést a központi belterülethez kapcsolódóan nyugati 

irányban terveztünk 7,24 ha., mely az egyoldali kedvezıtlen Esze 

Tamás utcai már megindult beépítésnek biztosít szabályozott 

kereteket, feltételeket. A belterület hosszú szalagtelkeinek 

megosztásával újabb telkek alakíthatók ki, ezek beépítésével is 

számoltunk. A  Kossuth Lajos utca mindkét oldalán kialakult és 

elemzett  hosszú szalagtelkeit javasoljuk beépíteni mind É-i, mind 

pedig D-i irányban. A Kossuth úttal párhuzamosan tervezett É-i új 

közlekedési út tervezése is ezt a koncepcionális javaslat 

megvalósítását szolgálja. 

 

A Szabadság-tanya beépített területeihez kapcsolódó beépítésre 

szánt lakóterületek kijelölését az út menti kétoldalú beépítés és a 

kialakult infrastruktúra, valamint a várhatóan megélénkülı 

gazdasági szereplık térségbe telepedése indokolta. 

 

A központi belterület beépítésre szánt területe a település nyugati 

részén kialakult területhasználatokat figyelembe véve 

mezıgazdasági célú különleges területtel, és lakóterülettel. ( 12,64 

ha), így a lakóút mindkét oldala beépítésre kerülhet. 

 

A Szabadság-tanya belterületén egy jelentıs nagyságú terület 8,25 

ha került gazdasági terület rendeltetéső területként kijelölésre, 

ennek elsıdleges indoka, hogy a területet már jelenleg is gazdasági 

funkciójú területként használják. 

 

A településrendezés során a különleges területek kialakításánál az 

önkormányzat által koncepcionálisan megfogalmazott fejlesztések 

területigényét kívántuk kielégíteni. Temetı bıvítés a 07/2 hrsz-ú 

ingatlanon, szabadidıs, rekreációs terület a 081/1 hrsz-ú ingatlanon, 

vadaspark területének különleges területi szabályozásával 037 hrsz. 

 

A település közparkjai rendezettek, a vasút lakóterülettel határos 

szakaszán szükségesnek tartottuk a zajterhelés, valamint a 
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balesetveszély csökkentését védıerdısáv telepítésével, amelyet be 

is terveztünk. 

Nagyvarsány közigazgatási területén országos jelentıségő védett 

természeti terület nem található, azonban Natura 2000 különleges 

madárvédelmi területként védett területek, és a különleges 

természet megırzési területek lehatárolása és szabályozása 

megtörtént,:  090, 091/10, 091/11, 091/12, 091/13, 091/2, 091/3,  

091/4,091/5, 091/7, 091/8, 091/9, 092/1, 092/2, 0114/1 hrsz. 

 

Nagyvarsány az OTrT szerint a kiváló termıhelyi adottságú 

erdıterület érintett, ennek feltüntetése megtörtént. 

 

A település vízügyi szakvéleményének elkészíttetése megtörtént, az 

abban foglaltakat a tervezés során figyelembevettük, ennek szakági 

leírása a vízi –közmő munkarészeknél került részletes feldolgozásra. 

 

Nagyvarsány OTrT szerint országos energiahálózat fejlesztéssel 

érintett, amit a településtervezés során figyelembevettünk. 

 

Az Örökségvédelmi hatástanulmányban a településrendezés által 

vizsgált területek kutatása megtörtént. A már korábban ismert 

védett épületek építmények és területek és a helyi védelem alá 

javasolt építmények  szabályozásával a terv részletesen foglalkozik, 

ezek a következık:  
Mőemlék épület:     Református templom  (Törzsszám: 6227) 

                                Kossuth u. 29., hrsz.: 55 

                                        (Középkori eredető, XV. Század elsı fele. 

Átépítve 1769-ben és 1926-ban.    Szecessziós, a 

szentélyben reneszánsz pasztofórium, XVI. 

század elsı fele.) 

Régészeti lelıhely: 

 

                   

 131, 201, 203, 205, 46, 47, 48, 49, 51/1, 51/2, 55, 56, 

 

0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13, 0101/14, 0101/15, 0101/16 

0101/17, 0101/18, 0101/19, 0101/20, 0101/21, 

 

0108/1, 0108/2, 0109, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 086, 087,  

 

066/12, 066/9-12, 067, 069/7-12, 068, 069/4, 07/77-78, 07/53, 020/7-11, 

015, 07/54-56, 020/1-6, 07/24, 019, 07/31-39 hrsz. 
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Babos Jolán győjtésébıl származó sírlelet. 

          

Mogyorós mind általános régészeti érték! 

 

 

Helyi védelemre javasolt: 781 hrsz. ingatlanon lévı kúriaszerő 

épület, az Akácos út 63. sz. és a 38 hrsz 

babtista templom    
 

Területi mérleg alakulása: 

 

Közigazgatási terület (ha):  

- belterület:            254,8 ha 

- ebbıl Szabadság tanya beépítésre szánt területe: (ha):   65,93 ha   

- külterület:         1240,3 ha 
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KÖZLEKEDÉS 
 
 

1./ Országos mellékutak 

A 4115 jelő összekötı út vonalvezetése az1970-es évek elején 

végrehajtott korszerősítésnek köszönhetıen elfogadható, azonban a 

burkolat állapota nem felel meg a forgalom által támasztott 

igényeknek, felújításra szorul. Hasonló a helyzet a 49118. sz bekötı 

út esetében is . Azzal lehet számolni, hogy a folyamatban lévı, Uniós 

támogatásokból megvalósuló, összekötı, bekötı út felújítási 

program keretében elıbb, utóbb ez az út is sorra kerül . 

 

2./ Gyorsforgalmi utak 

 

Az M3-as és az M34-es gyorsforgalmi út települést érintı 

nyomvonala jelenleg még vizsgálat alatt van, így ezek nyomvonalai, 

nyomvonalváltozatai a terveken tájékoztató jelleggel kerültek 

feltüntetésre. Az M3-as autópálya nyomvonala a jelenlegi 

elképzelések szerint külön szintben keresztezi a 111.sz 

vasútvonalat, valamint a 4115. jelő ök. utat. A pálya a vasútvonal 

felett megépítésre kerülı hídon halad át. Ez a mőtárgy egyúttal 

átemeli az autópályát a 4115 jelő út felett is, melyhez ( amennyiben 

ez az elképzelés kerül jóváhagyásra ) kiépülnek a lassító és gyorsító 

sávok, valamint az átjárhatóságot biztosító rámpák. Ez a csomópont 

a településszámára a gyorsforgalmi utak elérhetıségére teremtene 

igen kedvezı feltételeket. 

 

3./ Jelentısebb forgalmat lebonyolító utak prognosztizált forgalmi 

adatai, távlati kapacitás vizsgálat 

            4115. Záhony –Vásárosnamény összekötı út. 

        2020            2030 

ÁNF          MOF      ÁNF         MOF 

J/n    Ej/n      Ej/ó   J/n       Ej/n          Ej/ó 

4576 4865     458  487 5634    6001         600 

A prognosztizált forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a 

megengedett forgalomnagyságok tervezési osztály és hálózati 

funkció szerinti figyelembevétele mellett a belterületi forgalmi-, 

győjtı-, lakó és kiszolgáló utak irányonként 1-1 forgalmi sávval 

hosszú távon is alkalmasak lesznek a forgalom zavartalan 

lebonyolítására. 
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Az önkormányzati utak esetében , csakúgy, mint az állami kezeléső 

utaknál a burkolat állapot nem felel meg a forgalom által támasztott 

igényeknek, különféle építési beavatkozásokat igényelnek , 

melyeket a további gyors állagromlás elkerülése érdekében be kell 

ütemezni és el kell végezni. 

 

4./  Közúti tömegközlekedés 

 

 A 2008-ban végrehajtott utas számlálások adatai szerint a 

települést érintı autóbuszjáratok férıhely kihasználása 60-70 %-os. 

Utas lemaradások nincsenek. Az átlagos rágyaloglási távolság 

ugyanakkor lényegesen meghaladja a szakmai szempontból 

optimálisnak tekintett 300m-t, ami felveti annak szükségességét, 

hogy a megállóhelyek elhelyezés szempontjából felülvizsgálatra 

kerüljenek. 

A forgalmi adatok, valamint az utazás biztonságának 

figyelembevételével a terv fedett autóbuszvárók, autóbusz-öblök, 

burkolt le-és felszállóhelyek, valamint a megállóhelyekhez vezetı 

gyalogjárdák kiépítésével számol.   

 

5./ A gyorsforgalmi utak tervezési osztályba sorolása 

-M3-as autópálya  : K.I. tervezési osztály, „A” jelő környezet. 

Tervezési sebesség:130 km/ó 

 

-M34 jelő autóút:  K.II. tervezési osztály, A jelő környezeti 

körülmény. 

Tervezési sebesség : 110 km/ó 

 

6./ Vasúti közlekedés 

 

A 111. jelő vasútvonal esetében hosszútávon számolni kell a 

jelenlegi 80 km/ó pályasebességnek 100-120 km/ó értékőre történı 

növelésével, valamint a vonal villamosításával. 

 

7./ Kerékpáros forgalom 

 

A közúti forgalomszámlálási adatok szerint a 4115 jelő összekötıút 

érintett szakaszán a közúti forgalom nagysága meghaladja a 

2000Ej/nap értéket, így mivel a kerékpáros forgalom is jelentıs, 

indokolt az út mellett kerékpárút kiépítése. A Rákóczi Ferenc út 

Árpád út mellett a terv bemutatja a javasolt kerékpáros –gyalogos 

létesítményt a csatolt tervek mutatják be. A 4115jelő ök. út mellett 
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tervezett kerékpárút a Kossuth út nyomvonalán csatlakozik be az 

országos törzshálózatba tartozó, árvédelmi töltésen vezetett 

kerékpárútba. 

A település győjtı-, lakó és kiszolgáló útjainak jelenlegi, illetve 

tervezett kialakítása és forgalomnagysága mellett a kerékpáros 

forgalom biztonságosan lebonyolítható. 

 

8./ Gyalogos forgalom 

 

A gyalogos átkelıhelyeknél az akadálymentes közlekedés 

biztosítására a szegélyeket le kell süllyeszteni az útpálya szintje fölé 

0,02 m-re, illetve az útpálya és a gyalogjárda közötti szintkülönbség 

leküzdésére 8%-ot meg nem haladó lejtéső rámpát kell alkalmazni. 

A nagy gyalogos forgalmat lebonyolító létesítményekhez, 

közintézményekhez vezetı gyalogosforgalmi létesítmények 

szélességi méretét az akadálymentes gyalogosáramlás biztosítása 

érdekében méretezéssel kell meghatározni, a vonatkozó elıírások 

figyelembevétele mellett. 

A minimális gyalogjárda szélességet 1,5 m-ben kell meghatározni. 

A gyalogosforgalmi létesítményeket alkalmassá kell tenni az 

akadálymentes közlekedésre, beleértve a kerekesszékkel és 

gyermekkocsival közlekedıket is. a” Mozgáskorlátozottak 

közlekedését segítı közúti létesítmények kialakítása” címő 

tervezési útmutatóban leírtak szerint. 

A belterületi c.-d. hálózati funkciójú utakon tereken, gyalogos 

zónákban, ahol a tartózkodási funkció az elsıdleges, a gyalogos 

tereket használat szerinti méretek figyelembevételével, esztétikus, 

településbe illesztett környezettel, növényzet-, utca bútorok-, 

térformáló elemek alkalmazásával - a szakági terveknek 

megfelelıen – kell kialakítani.  

    

 

9./Parkolási lehetıségek biztosítása 

 

Gépjármővel való ellátottság telítettségi értékeként országos 

átlagban 1000 lakosra vonatkoztatva az alábbi gépjármőszámok 

vehetık alapul. 

Személygépkocsi 430 

Motorkerékpár  20 

Autóbusz   35 

Tehergépkocsi  25 
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A hosszú, valamint nagytávú ütemben a parkolóhelyek számát 

mindenkor az érvényben levı parkolási normák szerint kell 

biztosítani. 

A mozgáskorlátozottak gépkocsijai számára fenntartott helyek 

számát az OTÉK elıírásai szerint kell meghatározni. 

 

10./Gépjármő üzemi létesítmények 

 

A személygépkocsi szerviz és üzemanyagtöltı állomás igény a 

várható gépkocsi számtól függ. 

Figyelembe véve a lakos szám változást, valamint hosszútávon a 

motorizáltságot a gépjármőállomány alakulása a következık szerint 

prognosztizálható 

 

     Mértékegység 2010  2020  2030 

Lakosság száma       fı   1623  1630  1640  

Motorizáltság       szgk/1000fı  340  390  430          

gk. szám        db.   551  636  705 

  

Szerviz igényre 20 m-óra év/szgk. iránynormát alapul véve 2020-ban 

12.720 m-óra, míg 2030-ban 14.100 m-óra szerviz igény merül fel. 

üzemanyagtöltı állomás kútoszlop igényt illetıen, ha 16 órás nyitva 

tartás mellett 1 kútoszlop naponta 300 szgk-t szolgál ki és a 

gépkocsik hetente átlagosan egy alkalommal tankolnak, valamint a 

különféle kútoszlopok kihasználtsága 60%-os, akkor 2020-ban és 

2030-ban is egyaránt 1-1 kútoszlopra lesz igény.    
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TÁJALAKÍTÁS 
 

 

 

 
 

 

 

1. A táji értékek védelme 

1.1. Védelmi célú erdık az országos ökológiai hálózat területén 

 

A település északkeleti, Tisza által határolt részén található 

galériaerdık természeti területként vannak nyilvántartva. Ezeket az 

erdıket (és részben a hozzá kapcsolódó mezıgazdasági területeket 

is) Az Európai Unió Natura 2000 programja a területet Különleges 

Természetmegırzési (Psci) és Különleges Madárvédelmi (Spa) 

Területként tartja számon. (275/2004 X.8. Korm. Rendelet). Ezek a 

Tisza-menti területek együtt részét képezik az országos ökológiai 
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hálózatnak, melyre az Országos Területrendezési Terv alábbi 

rendelkezései vonatkoznak:  

 

„13. §  (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan 

kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve 

övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat természetes és 

természetközeli élıhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 

(2) A közmővezetékeket és a járulékos közmőépítményeket úgy kell 

elhelyezni, hogy azok a tájba illıek legyenek. Az övezetben az új és 

felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségő vezetékeket – ha azt táj- 

és természetvédelmi igények indokolják – földkábelben kell 

elhelyezni. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó elıírások alkalmazásával 

lehet. 

18. §  Természeti terület övezetben új külszíni mőveléső bánya nem 

nyitható. 

19. § Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minısíthetı beépítésre 

szánt területté.” 

 

Az OTRT ide vonatkozó elıírásain túlmenıen települési szinten is 

szükség van a táji jellegzetességek, egyedi tájértékek és a tájra 

jellemzı természeti rendszerek megırzését lehetıvé tevı 

tájhasználat biztosítására. Az élıvilág igénybevétele csak a 

természetes viszonyok, a biológiai sokféleség megóvásával 

történhet. Ezért az országos ökológiai hálózat övezetébe esı 

erdıket elsıdleges rendeltetésük szerit védelmi célú erdıkként kell 

szabályozni. Ennek megfelelıen a településrendezési és 
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szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat keretein belül 

az alábbi intézkedések foganatosítását javaslom:  

 

• A védelmi célú erdıkben épületet elhelyezni nem szabad, 

gépjármő várakozóhely nem létesíthetı. 

• Új erdıtelepítések és út- vagy vízpartfásítások során csak az 

illetékes természetvédelmi hatóság által jóváhagyott, a tájra 

jellemzı, ıshonos fafajok alkalmazása megengedett. Különös 

tekintettel kerülendık a tájidegen, a gyomosító, valamint az 

ártereken tömegesen terjedı fa- és cserjefajok (pl. nemes 

nyárak, bálványfa, zöld juhar, gyalogakác). 

 

1.2. Gazdasági célú erdık 

• A település teljes területén az erdı mővelési ágú területek a 

továbbiakban is erdıként tartandók fenn. Az itt végzett 

tevékenység a terület jellegét nem változtathatja meg. 

• A Szabadságtanyát körülvevı, egykor összefüggı erdı 

borította, szántóterületként gyenge termıképességet adó 

homokbuckákon a javaslati tervlapon ábrázolt parcellák 

területén az erdı mővelési ág visszaállítása indokolt, 

gazdasági rendeltetéső erdık telepítésével.  

 

1.3. Turisztikai célú erdık 

• A Szabadságtanyától délre esı, 037 hrsz-ú telken vadaspark 

kialakítását tervezi az önkormányzat. Ezt a funkciót az 

országosan kiváló termıhelyő erdıként nyilvántartott 

erdıterületen a mővelési ág megváltoztatása nélkül, a terület 
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turisztikai célú erdıként való szabályozásával lehet 

megvalósítani.  

• A turisztikai célú erdıterületen csak 10 ha-t meghaladó 

teleknagyság esetén építhetı be a terület 5%-a. Ez a feltétel 

jelen telek (8 ha) esetében nem teljesül. Javaslatom szerint a  

vadaspark  erdıterülete 8 ha-os telke  max. 1%-ban lehet 

beépíthetı az erdı rendeltetésének (vadaspark) megfelelıen.  

1.4. Országos ökológiai hálózat területén található mezıgazdasági 

területek 

 

• Az országos ökológiai hálózat egyes, a javaslati tervlapon jelölt 

részein az intenzív szántóföldi mővelés helyett 

természetvédelmi célú erdı telepítése javasolt, melynek 

fajösszetétele a honos ligeterdıkével megegyezı.  

• Az országos ökológiai hálózat teljes területén tilos a táj 

jellegét, esztétikai vagy természeti értékeit veszélyeztetı vagy 

károsító tevékenység folytatására alkalmas építményt 

elhelyezni.  

• Az országos ökológiai hálózat területén a gyep mővelési ág 

csak erdı mővelési ággá változtatható meg. 

 

1.5. Mezıgazdasági területek  

 

A szóban forgó területek a lakott területet veszik körül, itt kapnak 

helyet a lakosság élelmiszerellátását szolgáló mezıgazdasági 

területek és a mezıgazdasági üzemek. Az emberi tevékenység által 

igénybe vett területek közt szükség van olyan „zöldfolyosók” 

létesítésére, melyek a szigetszerően elhelyezkedı természeti 

területek között biztosítják a fizikai kapcsolatot, az átjárhatóságot a 
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növény- és állatfajok számára. Az alábbi javaslatok ezek 

biztosítását, valamint a természet és az ember együttélésének az 

évszázadok alatt kialakult, tájra jellemzı hagyományának 

megóvását szolgálják. 

• A belvízjárta területeken, ahol az intenzív szántóföldi mővelés 

sokszor eredménytelen, gyepfelületek létesítése és extenzív 

gyepgazdálkodás javasolt. 

• Alacsony termékenységő talajokon a tájkörzetre jellemzı rozs, 

napraforgó, homoki lucerna vetımagtermesztése jelenthet 

fejlesztési lehetıséget. 

• A szántóföldekbe ékelıdı mocsaras, mélyfekvéső területeket 

természetközeli területként kell fenntartani, feltölteni, illetve 

aszályosabb idıben azokat beszántani nem megengedett. 

• A gazdasági táblák határain futó természetes és mesterséges 

vízfolyások part menti fás növényzetét meg kell ırizni. A 

vízfolyások mentén a vizek védelme érdekében a meder 

szélétıl legalább 10 méter széles gyepes illetve ligetes sávot 

kell biztosítani, ahol tilos építményt elhelyezni illetve intenzív 

(vegyszerhasználattal járó) mezıgazdasági termelı 

tevékenységet folytatni.  

• A település csekély gyepterülettel rendelkezik, ezért ezeket 

természetközeli területként kell fenntartani, megırizni. 

Mővelési módjuk nem változtatható meg, a gyep feltörése, 

szántóföldi mővelésbe vonása nem megengedett.  

• A külterületi közutak mentén a javaslati tervlapon ábrázolt 

szakaszon legalább egyoldali fasor telepítése szükséges a 

tájképi és ökológiai szempontok érvényesítése céljából. Az 
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útmenti és vízparti zöldsávok elısegítik a természetes 

élıhelyek közti fizikai kapcsolatot, mindamellett a környezı 

mezıgazdasági mővelés mikroklimatikus tényezıit is pozitívan 

befolyásolják (szélsebesség mérsékelése, páratartalom 

növelése, homoktalajok defláció elleni védelme). 

1.6. Mezıgazdasági üzemek területe 

• A mezıgazdasági üzemek területén a telek területének 20%-át 

zöldfelületként kell kialakítani, amibe a telekhatár menti 

véderdısáv nem számít bele.  

• A majorok telekhatárain 15 m szélességben véderdı telepítése 

javasolt. A véderdıbe 10 m-t meg nem haladó tıtávolsággal 

legalább egy sor lombos fa, és 1 métert meg nem haladó 

tıtávolsággal legalább 2 sor lomblevelő sövénycserje 

telepítendı. 

1.7. Anyagnyerıhelyek területe 

• A Szabadságtanyától északra esı, 058/2, 058/4 és 058/5 hrsz-ú 

telkek egy részét külszíni anyagnyerıhelyként, 

homokbányaként hasznosították a korábbiakban. A területen 

rekultiváció javasolt. A terepviszonyok rendezését és az 

omlásveszélyes partfalak megerısítését követıen a terület 

erre alkalmas részének erdısítése javasolt a termıhelyi 

viszonyoknak megfelelı fajokkal (pl. akác), gazdasági erdı 

rendeltetéssel.   

• A kertes mezıgazdasági területhez (Kotyori-hegy) vezetı 

dőlıutat legalább 5 m szélességben a továbbiakban is meg kell 

tartani.  
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2. A település zöldfelületi rendszerének fejlesztése 

 

2.1. Közhasználatú zöldterületek 

• Az újonnan nyitott és a javaslati tervlapon feltüntetett 

utcákban minimum egyoldali, átlagosan 10 méter tıtávolságot 

meg nem haladó fasor telepítendı. A fasor létesítéséhez 

fánként legalább 4m2-nyi burkolatlan felület vagy legalább 1,5 

m széles, az útburkolattal párhuzamos zöldsávot kell 

kialakítani és fenntartani.  

• Az utcai fasorok telepítéséhez, a fasorok fafajainak 

megválasztása során az utca egyéb mőszaki kialakítását 

(légvezeték, közvilágítás) figyelembe kell venni. A 

légvezetékek alá csak olyan kis koronájú díszfa telepíthetı, 

ami kifejlett állapotában sem közelíti meg azt 1m-nél jobban.  

• A beépített területbe ágyazódott vízállásos, mélyfekvéső 

területeket építési törmelékkel és bárminemő hulladékkal 

feltölteni, illetve azokon építési telket létrehozni nem 

megengedett.  

• Közparkok, közkertek 80%-ban zöldfelületként alakítandók ki. 

150m2-ként javasolt egy-egy lombos fa telepítése a parkok 

területén a megfelelı klimatikus viszonyok biztosítása 

érdekében. 

• Az elsıdlegesen záportározóként használt a 409/1 hrsz-ú telken 

a vízfelületet fenn kell tartani, annak folyamatos 

vízutánpótlásáról a települési csapadékvízbıl gondoskodni 

kell. A tópart közhasználatú zöldfelületként, közparkként 
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hasznosítható. A közpark zöldfelületébe a vízfelület is 

beleszámolható.  

• A közterületen létesítendı, 12 férıhelynél nagyobb parkolók 

esetében a parkoló területén 4 gépkocsihelyenként 1 db nagy 

lombkoronát nevelı fa telepítése szükséges, elınevelt, sorfa 

minıségő faiskolai anyagból. 

• A Rákóczi utcán a vasúttal közvetlenül határos útszakaszon 

dupla fasor valamint zajvédı élısövény telepítése javasolt a 

lakott terület zajvédelme érdekében. A sövényt két sor, 0,5 m 

tıtávolságban telepített magas növéső lombos cserje alkossa.  

 

2.2. Zöldfelületi jellegő intézmények 

• A zöldfelületi jellegő intézmények, temetık területének 

tényleges zöldfelülettel való borítottsága legalább 20% legyen, 

amibe a kötelezı telekhatárok menti zöldsáv nem számolható 

bele.  

• Az intézmények telekhatárain fasor és élısövény telepítendı, a 

fasor 10 m-t, a sövény 50 cm-t meg nem haladó tıtávolsággal. 

A telekhatár menti zöldsáv a már meglévı temetı és 

sportpálya esetében 10 m széles legyen.  

• A temetı bıvítési területén (07/2hrsz-ú telek) a telekhatáron 30 

m szélességben háromszintes növényállományból álló 

zöldfelület alakítandó ki.  

•  Temetık esetében a telken belül a telekterület minden 150 

m2-e után egy nagy lombkoronát nevelı fa telepítendı.   

• A használaton kívüli, lezárt temetık karbantartásáról, 

lekerítésérıl, az elburjánzott növényzet irtásáról az 

önkormányzatnak gondoskodnia kell. 
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• A lezárt temetık kegyeleti parkként tartandók fenn, területük 

nem építhetı be. 

 

2.3. Jelentıs zöldfelülettel rendelkezı intézmények 

• Az intézmények telekterületének tényleges zöldfelülettel 

való borítottsága legalább 40% legyen. Ahol ez 

alapterületileg nem lehetséges, ott többszintes 

növényállománnyal (gyep- cserje és lombkoronaszint) lehet 

elérni ezt a kedvezı arányt. 

• Az oktatási és rekreációs célú intézmények esetében a 

kertet az intézmény használatának megfelelıen, annak 

elsıdleges funkcióját kiszolgálva, igényesen kell kialakítani, 

kertépítészeti terv alapján.  

• Az intézménykertekben a telekterület minden 100 m2-e után 

egy nagy lombkoronát nevelı, árnyékot adó fa telepítendı a 

telken belül.   

 

2.4. A közhasználat elıl elzárt zöldfelületek  

 

• A gazdasági célú területek, mezıgazdasági üzemek 

telekhatárain fasor telepítése szükséges 10 m-t meg nem 

haladó tıtávolsággal, valamint sövény telepítése 0,5 m-t 

meg nem haladó tıtávolsággal.   

• Telekhatár menti zöldsáv minimális szélessége 10 m legyen 

a telken belüli oldalon. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

 

1. LEVEGİTISZTASÁG VÉDELEM 

 

1.1. Mezıgazdaságból származó légszennyezés 

 

A mezıgazdaságból és belterületi állattartásból származó 

légszennyezés a településen nem jelent problémát. Légszennyezı 

lehet a tarlóégetés és tavasszal a száraz gyepek, valamint a kerti 

hulladékok felégetése.  

 

1.2. Pollenszennyezés 

 

A levegıminıség javítását szolgáló intézkedések: 

 

• Környezetvédelmi önkormányzati rendelet megalkotása 

• Hulladék nyílt téri égetésének korlátozása 

• A talaj növényzettel való borítottságának növelése 

• Gyomirtás, kaszálás a felhagyott területeken 

• Komposztálás arányának növelése az égetéssel szemben 

• Megújuló energiaforrások felhasználásának terjesztése 

(napkollektor, biomassza főtési célú felhasználása) 

• Kisebb környezeti terhelést okozó kerékpáros és 

tömegközlekedés elısegítése 
 

 

2. VÍZMINİSÉG VÉDELEM 

 

2.1. Felszíni vizek 

 

A csatornák az öblözetre jellemzı 20 l/sec/km2 fajlagos vízhozamra 

lettek kiépítve. Az állami tulajdonú csatornák parti sávjának 

szélessége a partvonaltól számított 6 m, amit gyepként kell 

fenntartani a karbantartó gépek közlekedése céljából. Ezen a sávon 

belül nem lehet épületet, kerítést vagy egyéb létesítményt építeni és 

fát ültetni.  
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2.2. Szennyvízszikkasztásból eredı felszín alatti vízszennyezés 

 

A felszín alatti vízbázis védelmére vonatkozó intézkedések: 

 

• Nem engedhetı meg olyan létesítmény elhelyezése, melynek 

jelenléte vagy üzemeltetése a felszín alatti víz minıségének 

károsodását okozza. 

• Nem engedhetı meg olyan tevékenység végzése, melynek 

következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, 

vagy nı a környezet sérülékenysége. 

• A településen folytatott mezıgazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó hatóanyag és növényvédıszer kibocsátás fokozott 

ellenırzése szükséges, el kell érni, hogy a kibocsátott anyagok 

a talajvízbe ne kerüljenek.  

• A vízbázis biztonságban tartását a védıterületen folytatott 

tevékenységek hatósági kontrollálása, a vízmő termelésének 

folyamatos ellenırzése és a felszín alatti vizek rendszeres és 

kontrollált monitorozása biztosíthatja.  

• Meg kell oldani a folyékony hulladék kötelezı 

közszolgáltatását. 
 

 

3. TALAJVÉDELEM 

A termıtalaj védelmére vonatkozó intézkedések: 

 

• A mőtrágyázással szemben a szerves trágyázás kedvezıbben 

hat a talaj állapotára, ezért ezt kell elınyben részesíteni.  

• A trágyaadagok meghatározásánál a növény tápanyagigényén 

túl fontos ismerni a trágya hatóanyag-tartalmát és a talaj 

felvevı képességét a túltrágyázás megakadályozás érdekében.  

• A gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya (hígtágya, 

könnyen oldódó ammónium- és nitrát tartalmú mőtrágya) 

kijuttatását a növények tápanyagigényének idıbeni 

változásához igazodva ajánlott elvégezni. 

• Betakarítás után nem juttatható ki a szántóterületre gyorsan 

ható nitrogéntrágya, kivéve az ıszi szántás alá bejuttatott 

istállótrágya és komposzt. 

• Az istállótrágya kijuttatása tavasszal csak homoktalajon 

történhet, barna erdıtalaj és réti talaj esetében csak a júliustól 

novemberig terjedı idıszakban. 
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• Fagyott, belvízzel elöntött illetve hótakaróval összefüggıen 

borított talajra nem juttatható ki trágya.  
 

4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

4.1. Veszélyes hulladék 

 

Nincs megoldva a településen a használt elemek és akkumulátorok 

győjtése, az 1 liter feletti növényvédıszer csomagolás szelektív 

győjtése, illetve a gumihulladék biztonságos elhelyezése. Mivel ezek 

a veszélyes hulladéknak számító anyagok más hulladékkal nem 

keveredhetnek, a regionális hulladéklerakóba nem szállíthatók, 

szelektív győjtésük és biztonságos elhelyezésük több település 

összefogását igénylı megoldandó feladat.  

 

4.2. Szelektív hulladékgyőjtés 

 

A településen szelektív hulladékgyőjtı szigetek nincsenek. Szelektív 

győjtés, illetve a vegyes hulladék további kezelése és hasznosítása 

nem történik a településen. Szervezett komposztálás szintén nem 

mőködik. A hulladékok sem energianyeréssel, sem energianyerés 

nélkül nem kerülnek elégetésre hulladékégetıben.  
 

5. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó javasolt intézkedések: 

 

• Zajvédelmi rendelet, illetve ilyen fejezettel is rendelkezı 

egységes környezetvédelmi rendelet megalkotása. 

• Ipari tevékenység engedélyezése csak akusztikai 

szakvélemény alapján történjen annak érdekében, hogy a 

határértékek betartása biztosított legyen. 

• Zajvédı sávok telepítése a 4115. sz. út mentén. 

• Sebességkorlátozás bevezetése és betartatása a 4115. sz. 

úton. 
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ENERGIAELLÁTÁS 
 
 
Nagyfeszültségő hálózatok : 

A település területén a nagyfeszültségő hálózat fejlesztése nem 

várható. 
 

Középfeszültségő hálózatok : 

A meglévı középfeszültségő (22 kV-os) hálózatok fejlesztése 

indokolt a meglévı kisfeszültségő hálózati sugarak, valamint 

elképzelt, illetve a várható beruházások miatt. Ezen fejlesztések 

rövid összefoglalása a következı : 
 

A belterületi szakaszokon a meglévı feszültségviszonyok javítása 

érdekében legalább 2 db. új transzformátor állomás építése 

javasolt. Az egyiket a Rákóczi út közepére, a másikat a Bercsényi 

út északi végére lenne célszerő tenni. Ezek megtáplálása a 

meglévı 0,4 kV-os hálózatok nyomvonalában megépítendı közös 

oszlopsoros 22 és 0,4 kV-os hálózat létesítésével oldható meg. 

Ezeket a meglévı transzformátor állomásoktól kell indítani. 

 

A Kossuth – Hunyadi utcák között a telekvégeken kialakítandó új 

utca ellátására az új utcán – az utca közepén – új transzformátor 

állomás építése szükséges. Ennek megtáplálása a nyitandó utca 

nyugati végében haladó 22 kV-os légvezetékrıl történhet. 

 

A két település részt összekötı út mentén kialakítandó gazdasági 

terület ellátására az utat keresztezı 2 db. 22 kV-os 

gerincvezetékrıl az út mentén építendı új 22 kV-os hálózatokat 

kell építeni a szükség szerinti transzformátor darabszámmal. 

 

A szabadidıs terület, valamint a vadaspark is külön-külön érdemel 

egy-egy új transzformátor állomást az ıket ellátó új 22 kV-os 

hálózatokkal. 

 

A meglévı 22 kV-os hálózatokat vizsgálva látszik, hogy több helyen 

a hálózat magántelkeken keresztül halad. Ezt nyilván elıbb-utóbb 

megoldást kíván, ezt rendezni kell. Az ilyen hálózatok kiváltása, 

illetve az új hálózatok építése nem egyszerő, sok hatóság 

bevonásával jár. 
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Az új 22 kV-os hálózatok létesítését már burkolt légvezetékkel kell 

megoldani. Ennek biztonsági övezete a szélsı vezetıktıl mindkét 

irányba merılegesen mérve belterületen 1,25 m leesésgátlóval 

szerelve. A vezeték kereszttartóit figyelembe véve így ezen 

vezeték teljes biztonsági sávja úgy kb. 4,0-4,5 m-es sávot fedd le. 

 

Az új lakóterületek, illetve iparterületek végleges kialakításánál 

figyelembe kell venni az ott üzemelı légvezetékes hálózatok 

nyomvonalát. Ezek mellé célszerő kiépíteni az utakat. Ha ez nem 

megoldható, akkor számolni kell ezen vezetékek kiváltásával is. 

 

0,4 kV-os hálózat : 

A 0,4 kV-os hálózatok fejlesztése alapvetıen az új lakóterületek 

helyén szükséges. Ide 50, illetve 95 mm2 keresztmetszető 

légkábeles hálózatok építése javasolt. Ezen hálózatokra 

természetesen felszerelhetı a közvilágítás is. 

 

A hálózati paraméterek javíthatóak a meglévı hálózat 

kapacitásának növelésével is. Ez azt jelenti, hogy a kis kapacitású 

hálózatok átépülnek a mai kornak megfelelı szigetelt 

szabadvezetékes hálózattá. Ilyen utcák pl. : Dózsa utca, Hajnal utca, 

Hunyadi utca, Wesselényi utca, Árpád utca, Táncsics utca. 

 

Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató területeken a kisfeszültségő 

hálózat alapvetıen földkábeles kialakítású lesz. Figyelembe véve a 

jelenlegi ismereteket, valószínőleg itt nem közcélú kábelek épülnek 

majd, hanem fogyasztói (rendszerhasználói) tulajdonban maradó 0,4 

kV-os kábelek. 
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VIZI KÖZMŐVEK 
 
Vízrendezés 
 

A belterületi csapadékvíz elvezetı rendszer kiépítettsége a térségre 

jellemzıen nem kielégítı, 30-40%-osra tehetı. A település 

Kisvarsány, Gyüre és Aranyosapáti településekkel együtt pályázati 

forrásokból kívánja megoldani a belterületi vízrendezési 

létesítmények teljes kiépítését. 

 

A 2010-2011 évek belvizi helyzete nem okozott  nagyobb elöntéseket 

mint az 1999 évi  rendkívüli belvízhelyzet, ezért az illetékes 

szakhatóságok nem tartották szükségesnek a helyi építési 

szabályok szigorítását, ez  a szakhatósági vélemények 

kiértékelésében is  részletesen kifejtésre került. 

A fakadó illetve szivárgó vizekkel elöntött területek korábbi 

lehatárolásában sem történt a jelenlegi helyzetben kedvezıtlen 

változás. 

 

A magas vízállású területeken a talajvízszint-süllyesztés 

lehetıségét, és az eddig megépült vízrendezési mővek összhangját 

meg kell vizsgálni.  

 

A település utcáin meglévı csapadékvíz elvezetı rendszer állaga 

szintén a karbantartás és szakszerő üzemeltetés hiánya miatt 

nagyon rossz.  

 

A nyílt, földmedrő árkokat és szikkasztóárkokat a lakosság az elmúlt 

száraz évtizedben nagyrészt feltöltötte, vagy magától 

feliszapolódtak, a burkolt árkoknál alkalmazott 40x40x6 cm-es 

járdalapok javarészt tönkrementek, a lapok bedıltek, becsúsztak, a 

beton lezáró bordák szintén tönkrementek, ezáltal a vízelvezetı 

funkciójukat teljesen elvesztették.  

 

A kapubejárók átereszeinek többsége méretében és magasságilag 

nem megfelelı, azokat a lakók szakszerőtlenül (csak „szemre”), 

általában engedély nélkül helyezték el. A meglévı zárt csatornák, út 

alatti csıátereszek, víznyelıaknák feliszapolódtak, eltömıdtek, 

eltörtek, ezek tisztitátást karbantartását meg kell oldani. 
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Belvízvédelmi létesítmények a társulati kezeléső létesítmények, 

illetve a tervlapokon szintén feltüntetett önkormányzati kezeléső 

mővek. 

 

A települést közvetlenül mentesítı társulati csatornák kotrása 1999 

óta már megtörtént, így a belvízmentesítés a korábbiakhoz képest 

biztonságosabb. 

A belvízcsatornák mentén a parti sávot, kezelıi sávot biztosítani 

kell, azt beépíteni nem lehet, mely a Társulati kezeléső csatornák 

esetében egyaránt a partélektıl számított 3,0 - 3,0 m. 

 

A vizsgálati tervlapon a belvíz elvezetés nyomvonalas 

létesítményeit, a mélyfekvéső területeket, vízállásos területeket, és 

az utcákban részben kiépített nyílt burkolt és burkolatlan árkokat, 

zárt csapadékcsatornákat ábrázoltuk.  

 

Elsısorban ezen vízállásos területek vízmentesítését kell megoldani. 

 

Ezek a vízállásos területek jellemzıen vízelvezetı árkok, vízfolyások 

mentén alakultak ki, tehát a vízelvezetı csatornák 

mederrekonstrukciójával és áteresz felújításával a vízállások száma 

és kiterjedése csökkenthetı. 

 

Az önkormányzati vízrendezési létesítmények jelenleg mőszaki 

engedéllyel nem rendelkeznek. 

 

Általánosságban leírható, hogy a bel- és külterületi vízelvezetı 

csatornák méreteit, kapacitásait nem szükséges bıvíteni, azonban a 

legfontosabb a csatornák kotrása, az eredeti mederfenék szintek 

helyreállítása, vagy szükség esetén a mederfenék süllyesztése, és a 

benıtt növényzet eltávolítása, mederrézsük kaszálása. 

Elsısorban a meglévı belterületi utak mellett lévı burkolt árkok 

felújítását, földmedrő árkok burkolását, szükség szerint zárttá 

tételét javasoljuk. 

 

 A kapubejárók felújítását, szükség szerinti átépítését, mélyítését a 

létesítési és kiviteli tervdokumentációban kell részletesen 

kidolgozni. Továbbá javasoljuk az eddig csapadékvíz elvezetı 

rendszerrel nem rendelkezı utcákban a rendszer kiépítését a szők 

utcákban zárt csatornával, a szélesebb utcákban pedig folyókával, 

„U” mederelemmel, burkolt árokkal. 
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 Az elıbbieken kívül a belterületi, mélyebben fekvı kertvégek 

vízelvezetését javasoljuk a meglévı csatornák felé nyitandó 

földárkokkal, szükség szerint a befogadók mélyítésével megoldani.  

 

Új beépítésre szánt terület csak vízrendezett terület lehet, tehát a 

beépítés elıtt a mélyfekvéső részeken a feltöltést és a vízelvezetést 

meg kell oldani. Ez a belterületen általában véve megoldható. 

 

A belvízcsatornák mentén a parti sávot, kezelıi sávot biztosítani 

kell, azt beépíteni nem lehet, mely Igazgatósági kezeléső csatornák 

és Társulati kezeléső csatornák esetében egyaránt a partélektıl 

számított 3,0 - 3,0 m. 

 

Környezetvédelmi elvárások a belvízrendszerrel kapcsolatban 

 

A település belterületén fokozottan biztosítani kell a talajba jutó 

szennyezı források megszüntetését: 

 

- csapadékcsatornába szennyvizet, bevezetni tilos, a meglévı 

szabálytalan bekötéseket mihamarabb meg kell szüntetni, 

- az ipari üzemeket, szolgáltató létesítményeket amennyiben 

szennyezett csapadékvizet bocsátanak ki, kötelezni kell a megfelelı 

üzemen belüli elıtisztító mőtárgy megépítésére és üzemeltetésére 

(homok-olajfogó, benzinfogó, stb.), 

- nyílt és zárt csatornák rendszeres karbantartását, tisztítását 

biztosítani kell, a vízállásos területek lecsapolását, pangó vizek 

elvezetését mihamarabb meg kell oldani. Lehetıleg szikkasztóárkok 

kialakítását nem szabad engedélyezni. Szennyezı anyagok árkokba 

történı beengedését, bedobálását meg kell tiltani, 

- a 3/1984. ill. a 4/1984. (II.7.) OVH. Rendelkezés elıírásait be kell 

tartatni. 

A Tisza folyó nagyvízi medrében lévı ingatlanok hasznosítására 

vonatkozó szabályok: 
  A nagyvízi medret csak jogszabályban meghatározott módon 

szabad használni (hasznosítani). A nagyvízi meder területét a 

mértékadó árvízszint vagy az eddig elıfordult legnagyobb 

árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagy vízi meder 

rendeltetése a mederbıl kilépı árvizek és a jég levezetése. 
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  A nagyvízi meder - ha nem minısül védett természeti területnek - 

természeti területként kezelendı, ahol az árvíz biztonságos 

levezetésének elsıdlegességét kell figyelembe venni. 

  A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben 

fekvı ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben 

mezıgazdasági mővelést, erdıgazdálkodást vagy bármely más 

tevékenységet kizárólag saját kockázatukra, a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elıírások 

betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül 

folytathatnak. A nagyvízi mederben a termıföld más célú 

hasznosításának megvalósításához, valamint a mővelési ág 

megváltoztatásának megvalósításhoz az érintett folyószakasz 

medrének kezelıje hozzájárulása szükséges. 

  A nagyvízi mederben csak a meder használatával, a vízfolyás 

fenntartásával közvetlenül összefüggı megfigyelı, jelzı állomást, 

a nagyvízi meder használatával összefüggı vízilétesítményt, 

továbbá kikötıi, rév- és kompátkelıhelyi, vízirendészeti épületet, 

építményt szabad elhelyezni. A vízügyi szakhatósági 

állásfoglalások során - egyebek mellett - vizsgálni kell az 

építménynek az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. A 

magassági elhelyezés tekintetében a mértékadó árvízszint és az 

eddig elıfordult legmagasabb árvízszint közül a magasabbat kell 

figyelembe venni. 

  Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, 

valamint a szabályozási terv, illetıleg nagyvízi mederkezelési terv 

szerint helyezhetık el. A vizek használatával közvetlenül 

összefüggı építmények, amelyek például a vízisportot, 

horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp 

nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha 

használatuk közösségi célokat szolgál. A nagyvízi mederben 

építmény elhelyezéséhez, építési munka folytatásához az érintett 

folyószakasz medrének kezelıje hozzájárulása szükséges. 
 
A Tisza folyó árhulláma a tiszabecsi szelvénytıl 1-2 nap alatt éri el a 

07.04. számú árvízvédelmi szakaszt. Mivel a Szamos árhulláma itt 

még közvetlenül érvényesül, a vízállásokra és a tartósságokra 

jelentıs hatással van. Az áradás intenzitása nagy, az apadás enyhén 

elhúzódó. 1%-os valószínőséggel az árhullám a II. fokú készültséget 

meghaladó szint fölött 8 napot tartózkodik. 
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HÍRKÖZLÉSI KAPCSOLATOK 
 
Nagyvarsány korábban a MATÁV Rt. koncessziós területéhez 

tartozott, így a távközlési szolgáltatást a területen jelenleg is a 

Magyar Telekom biztosítja. A település távbeszélı körzetszáma: 45. 

A Magyar Telekom a teljes települést lefedı vezetékes hálózattal 

rendelkezik, melyen távbeszélı és adatátviteli (ADSL) szolgáltatás 

nyújtása lehetséges, illetve IPTV szolgáltatást is képes nyújtani a 

szolgáltató. A település központja optikai trönkön kapcsolódik 

Kisvárda központhoz. A vezetékes telefonok iránti igény, mint 

ahogyan országosan is, csökkenı tendenciát mutat. 

A Magyar Telekom a területen a hírközlı hálózat fejlesztését csak 

igények alapján tervezi. 

Nagyvarsány településen a rendezési terv szerint jelentıs bıvítés, 

utcanyitás nem történik. 

A Magyar Telekom legújabb fejlesztési iránya a teljes lefedettséget 

biztosító optikai hálózatok alkalmazása, mely a távbeszélı, adat és 

HD tv hálózatot is magába integrálja. Ezt azonban csak megfelelı 

lakás sőrőség, illetve igény esetén gazdaságos megépíteni, ezért ez 

a településen a közeljövıben nem várható. 

Ha szükséges, a hálózatbıvítéseket közterületen, az 

ingatlanhatártól 0,5-1,5 m távolságban föld alatt kell elvégezni, 

illetve falusias környezetben a meglévı léges oszlopsorok is 

felhasználhatók. A tervezett területek ellátását föld alatti hálózat 

építésével kell figyelembe venni. 

Léges építések esetén a 0,4 kV-al közös oszlopsoros építés 

lehetıségeit is célszerő kihasználni. 

A mősorszóró vezeték nélküli adások vételi viszonyai nem változnak. 

A már beindult digitális mősorszórás mindenképpen konkurenciát 

jelent a mőholdas mősorszórásnak, illetve vezetékes KTV (IPTV) 

szolgáltatásnak. 

A mobil távközlési szolgáltatások az országos tendenciáknak 

megfelelıen bıvülhetnek (3. generációs mobil eszközök). A mobil 

távközlési eszközök miatt építési korlátozás nem szükséges. 

Általánosságban elmondható, hogy a hírközlés az elmúlt években 

soha nem látott mértékő fejlıdésen ment keresztül, így céltalan, és 

értelmetlen dolog lenne pontosnak vélt koncepciót elıre vetíteni a 

késıbbi fejlıdésre vonatkozóan, így ez nem is volt célunk. A 

hírközlés fejlıdését a gazdasági fejlettségi szint fogja mindig 

meghatározni, mert önmagában nem képes a gazdaság 

fejlesztésére, de mindenképpen elısegíti azt. 
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