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4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2021. évi K-4 jelű MÓDOSÍTÁSÁNAK 
TERVANYAGA 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTEL: 
 

 
A településrendezési terv módosítással érintett területeinek községen belüli elhelyezkedése Forrás saját szerkesztés 
 
A Kormány 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozata a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi 
igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről döntött. A 1744/2020. (XI. 11.) Korm. 
határozat 1. melléklet 5. pontja tartalmazza a 3204. jelű összekötő út 17+400-27+100 km szelvények 
közötti szakasz felújítását, illetve a 8. pontja a 3204. jelű összekötő út 17+400 km szelvényben 
körforgalom építését.  
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt, „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos 
közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására 
keretmegállapodások megkötése 3 részben – Kelet-Magyarország régió 20. versenyújranyitás” tárgyú 
közbeszerzési pályázathoz csatlakozó tervek elkészítésének feladatát a FŐMTERV Zrt. nyerte el, így a 
Heves megye 3204. jelű Gyöngyös-Heves összekötő út 17+400 km szelvényében a körforgalom építése 
tervezését is. Ez az engedélyezési és kiviteli terv a Településrendezési terv módosításának alapja. 
 

A MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

2021 évi K-4 jelű TRE 
módosítás 
M1. számú módosítása 

A 3204 jelű  Gyöngyös – Heves összekötő út, 17+400 km szelvényében 
tervezett körforgalom építésével kapcsolatos Településrendezési terv 
módosítás elkészítése, az út és a körforgalom szükséges területének 
biztosítása érdekében a szabályozási vonalak megfelelő feltüntetésével.  
A Településrendezési terv módosítás során új beépítésre szánt terület 
kijelölésére nem kerül sor. 
A tervezett kisajátítás Nagyfüged község belterületén belül, a tervezett 
csomóponttól délre fekvő 295 és 296/2 helyrajzi számú ingatlanokat érinti, 
melyek önkormányzati tulajdonban vannak. 

 

 
 

 
 
A tervezett körforgalom helyszíne   Forrás Goggle Earth
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5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
A Településszerkezeti Terv módosításának határozat tervezete 
 
 

...../2021. (        ) önkormányzati határozat 
 
 

Tárgy:  
 
 
Nagyfüged Község 56./2009.(XI.25.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének módosítása. 
 

1) A Képviselő-testület Nagyfüged Község Településszerkezeti Tervének 2021 évi K-4 jelű módosítását a 
jelen határozat 1 számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Rajzszám:  K-4/T-1/M-1, 
 
A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 
 

2) A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem érint.  
 

3) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított 
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában 
foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
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A....../2021. (          ) határozat 1. melléklete 
 

M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Településszerkezeti terv területfelhasználását érintő elemeinek felülvizsgálata a 3204 jelű Gyöngyös – 
Heves összekötő út17+400 km szelvényében tervezett körforgalom területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egység, a változás a 295 és 296/2 helyrajzi számú, 
ingatlanokat és a kijelölt területfelhasználási egységet érinti. 
A módosítás leírása: 
A 3204 jelű Gyöngyös – Heves összekötő út, 17+400 km szelvényében tervezett körforgalom építésével 
kapcsolatosan az út és a körforgalom szükséges területének biztosítása. A terület biztosítás érdekében 
történő beavatkozásra az út csatlakozás déli részén kerül sor a tervezett erdősítés és különleges sport célú 
terület rovására a tervezett kisajátítási vonalon tervezettszabályozási vonalaknak megfelelően. 
A Településrendezési terv módosítás során a jelenleg meghatározott területfelhasználás nem változik, csak 
területe csökken, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor.  
A hatályos Településszerkezeti terv részlete 
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A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: K-4/T-1/M-1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A Településszerkezeti terv jelmagyarázata 
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6. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 
 

Nagyfüged Község Önkormányzatának ………./2021. (…..) önkormányzati rendelete  
14/2007. (XII.17.) számú Nagyfüged Község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési 

Szabályzat megállapításáról szóló rendeletének módosításáról 
 

Nagyfüged Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően a Nagyfüged 
Község 14/2007. (XII.17.) számú Nagyfüged Község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési 
Szabályzat megállapításáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) A Nagyfüged Község 14/2007. (XII.17.) számú Nagyfüged Község Szabályozási Tervének elfogadásáról 

és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló rendeletének, (a továbbiakban „R”) 1. számú 
mellékletét képező T-3 Jelű Belterületi Szabályozási Terv e rendelet 1. melléklete szerint módosul 

 
Tervszámok:  K-4/T-3/M-1 

 

(2) A Külterületi és Belterületi Szabályozási Terv módosításokkal nem érintett részei hatályban 
maradnak. 

 

2. § 
 
Ez a rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Dr. Horváth Csilla        Juhász Jánosné 
jegyző          polgármester 
 
 
Nagyfüged, 2021..………… hó 
 
A kihirdetés napja 2021. ……….hó 
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A....../2021 (          ) rendelet 1. melléklete 
 

M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Belterületi Szabályozási terv szabályozási vonalakat érintő felülvizsgálata a 3204 jelű Gyöngyös – Heves 
összekötő út 17+400 km szelvényében tervezett körforgalom területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Belterületi Szabályozási terven jelölt területfelhasználási egység, a változás a 295 és 296/2 helyrajzi számú, 
ingatlanokat és a kijelölt területfelhasználási egységet érinti. 
A módosítás leírása: 
A 3204 jelű Gyöngyös – Heves összekötő út, 17+400 km szelvényében tervezett körforgalom építésével 
kapcsolatosan az út és a körforgalom szükséges területének biztosítása. A terület biztosítás érdekében 
történő beavatkozásra az út csatlakozás déli részén kerül sor a turisztikai erdő övezet és különleges sport 
célú terület rovására, a kisajátítási vonalon tervezett szabályozási vonalaknak megfelelően. 
A Belterületi Szabályozási terv módosítás során a jelenleg meghatározott területfelhasználás és övezeti 
szabályozás nem változik, csak az övezetek területe csökken, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem 
kerül sor.  
A hatályos Belterületi Szabályozási terv részlete 
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A módosuló Belterületi Szabályozási terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: K-4/T-3/M-1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A hatályos Szabályozási terv jelmagyarázata 

 

 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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7. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

NAGYFÜGED KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI K-4 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 

A TERVEZETT KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSÉVEL ÉRINTETT ÚTSZAKASZ TERÜLETÉT ÉRINTŐEN 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 

VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI TERV  
 

7.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI  
 

7.1.1 A településrendezési terv módosításának kezdeményezése 
 
Nagyfüged Község Önkormányzata 26/2021.(VI.11.) számú polgármesteri határozatában döntött arról, 
hogy módosítja az érvényben lévő Településrendezési tervét, mely sorrendben a 2021. évi K-4 jelű 
módosítás lesz. 
A tervezett 3204. jelű összekötő út 17+400-27+100 km szelvények közötti szakasz felújítása, illetve a a 
17+400 km szelvényben körforgalom építés beruházása mind Nagyfüged Község Önkormányzata 
számára mind a térség számára meghatározó jelentőséggel bír, ezért megvalósítását a település 
önkormányzata támogatja.  

 

A Képviselő-testület nevében eljáró polgármester hozzájárult a körforgalom építéséhez kötődő a 
Településrendezési Eszközök módosításának indításához és lefolytatásához a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) 
bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretében. 

 

A tervezett beruházást érintő területeket a 26/2021.(VI.11.) számú polgármesteri határozat kiemelt 
fejlesztési területté minősíttette az alábbiak szerint: 

  

• Kisajátítással érintett ingatlanok: 296/2, 295, helyrajzi számú területek és környezetük, 
az érintett területfelhasználási egység 

mailto:la.urbekft@chello.hu
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7.1.2 A településrendezési terv módosítását előkészítő tervdokumentációk  
 

A Kormány 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozata a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi 
igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről döntött. A 1744/2020. (XI. 11.) Korm. 
határozat 1. melléklet 5. pontja tartalmazza a 3204. jelű összekötő út 17+400-27+100 km szelvények 
közötti szakasz felújítását, illetve a 8. pontja a 3204. jelű összekötő út 17+400 km szelvényben 
körforgalom építését.  
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt, „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton 
történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások 
megkötése 3 részben – Kelet-Magyarország régió 20. versenyújranyitás” tárgyú közbeszerzési 
pályázathoz csatlakozó tervek elkészítésének feladatát a FŐMTERV Zrt. nyerte el, így a Heves megye 
3204. jelű Gyöngyös-Heves összekötő út 17+400 km szelvényében a körforgalom építése tervezését is. 
Ez az engedélyezési és kiviteli terv a Településrendezési terv módosításának alapja. 
 

 
Átnézeti helyszínrajz  Forrás: FŐMTERV  
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- A 3204 jelű. Gyöngyös - Heves összekötő út 17+400 km szelvényében körforgalom építése  
BÍRÁLATI KIVITELI TERV 
Készítette: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház utca 37 
A tervdokumentációhoz külön dokumentum KÖZLEKEDÉSI TERVEK könyvtárban csatoljuk. 
 

7.1.3 A Településrendezési terv módosítása 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezett Településrendezési Eszközök módosításának területeit a Polgármester 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért Településrendezési terv módosítás tárgyalásos eljárás 
keretében kerül módosításra.  
A Kormány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a 
településrendezési eszköz egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha: 
 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás 
megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet 
megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 

7.1.4 A módosítással érintett Településrendezési eszközök 
 

A módosítani kívánt területre a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: 
 

• Nagyfüged község Településszerkezeti Terve, jóváhagyva a 119/2012.(XII.13.) számú 
önkormányzati határozattal.  

• Nagyfüged község Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, elfogadva a 14/2007. (XII.17.) számú 
önkormányzati rendelettel, mely többször módosításra került. 

 

A Településrendezési eszközök módosításánál az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezéseit 
és jelkulcsait alkalmazzuk. 
A Településrendezési terv módosítása a hiteles állami alapadatok felhasználásával készül, melyet az 
önkormányzat a TRT felülvizsgálatához beszerzett.  

 

7.1.5 A Településrendezési terv módosításának véleményeztetése 
 
a) A tárgyalásos eljárás előtt a partnerségi véleményezési eljárás lefolytatására került előzetes 

tájékoztatási és adatkérési tervdokumentáció alapján. 
Az eljárásba bevonásra kerülnek a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés szerint 
felsoroltak, így  
− A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 14/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 
szerint az eljárásban érintett partnerek 

− Az érintett területi és települési önkormányzatok 
A Képviselőtestület a partnerségi egyeztetési eljárást határozatban zárja le. Nagyfüged Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2021.(VIII.4.) számú határozatában döntött a partnerségi 
egyeztetés lezárásáról. 

 
b) A módosítás miatt a polgármester vélemény-nyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat 

szükségességének meghatározása) fordult a környezet védelméért felelős szervekhez a 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján. 
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A környezeti vizsgálat lefolytatását az illetékes szervek nem tartották szükségesnek. 
A környezeti vizsgálat szükségeségéről Nagyfüged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
11/2021.(VIII.4.) számú határozatában döntött, azt nem tartotta szükségesnek. A határozatot a 
Terviratok tervfejezet 8.3 pontja tartalmazza. 
 

c) A Településrendezési terv tervezett módosításai tárgyalásos eljárásban történik, azonban a 
tárgyalás megfelelő lebonyolításának érdekében a végső szakmai véleményezési terv elkészítése 
előtt - mely a tárgyalás alapja - előzetes tájékoztatási és adatkérés eljárás lefolytatására is sor kerül 
a partnerségi egyeztetés lefolytatásával párhuzamosan.  
 

Az előzetes tájékoztatási és adatkérés eljárás lefolytatására külön tervdokumentáció alapján került 
sor, mely a 2021. 06. 29-én rendelkezésre álló tervállapotokat tartalmazták. A jelenlegi tervek elvi 
megoldásai nem változtak. 

 

A tervmódosítás előzményeként a módosítandó témakörökkel kapcsolatosan a Kormány 314/2012. 
(XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban Településrend. R) 26. Az előzetes 
tájékoztatási szakasz 37.§ szerinti eljárási szakasza lezárult. 

 
Az államigazgatási szervek véleményeinek összegzése 
 

Tervezői válaszok megtett intézkedések 
 
Nagyfüged község település rendezési tervének 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet szerinti tájékoztatási szakasz 

során felmerült észrevételek és a rájuk adott válaszok 
 Ügyirat szám Államigazgatási szerv Észrevétel 

1 HE/AFI/63-2-3/2021 
 
 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek. Jogszabályokat ismertet. 

2 HE/KVO/02813-3/2021 
 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Főosztály, 
Környezetvédelmi Osztály 

Kifogást nem emel. 
A Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály megkeresésére 
FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által 
benyújtott kérelmére - a 3204 jelű Gyöngyös - 
Heves összekötő út 17+400 km szelvényében 
(Nagyfüged belterületén) körforgalmú 
csomópont építési engedélyezési eljárásával 
kapcsolatban, a Környezetvédelmi Hatóságnál 
2021. július 2-án HE/KV0/02749-1 /2021. 
számon indult eljárás/szakkérdés vizsgálat. 

3 2408/2/2021.  
 

Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága 

A településrendezési eszközökben ábrázolt 
tervezési területek országos jelentőségű 
védett természeti terület, Natura 2000 
közösségi jelentőségű terület, az országos 
ökológiai hálózat övezete, illetve a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek övezete által nem 
érintettek. Az adott területeken egyedi 
tájérték, a törvény erejénél fogva védelem 
alatt álló természeti érték, természeti terület, 
természeti emlék jelenlétéről nincs 
tudomásuk. A tervezett terület-felhasználási 
és szabályozási módosításokkal szemben táj- 
és természetvédelmi szempontból nem 
emelnek kifogást. 
A Környezeti vizsgálat szükségességéről: A 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek. 
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4 35500/58021/2021.ált 
 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek  
A felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet értelmében a település területe a 
felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területnek minősül. 
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet 
mellékletében Nagyfüged település „B", 
közepesen veszélyeztetett besorolást kapott. 
Jogszabályokat ismertet. 

6 É2021-2165-007/2021 Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság 

Az ÉVIZIG információja alapján Nagyfüged 
község adott részterületei: 

− nem érintettek a „Kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
terület övezeten által, 
− nem érintettek a „Felszíni vizek 
vízminőség védelmi vízgyűjtő területének 
övezeten által. 
A tervezett körforgalom D-i oldalán folyó 
Bene-patak az Igazgatóság kezelésében van, 
amely vízgazdálkodási területként van 
nyilvántartva a hatályos településrendezési 
tervben. Az érintett területek a Bene-patak 
parti sávján kívül esnek. 
A körforgalom kialakítása során gondoskodni 
kell a csapadékvizek elvezetéséröl. 

7  Országos Vízügyi Főigazgatóság Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

8 HE/NEF/1310-2/2021 Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály.  

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek.  

9 BP/0801/0000757-2/2021 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Főosztály, 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 

 BP/FNEF-TKI/4555-2/2021 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 

10  Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Közlekedési 
Hatóság Vasúti Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 
 

11  Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Hajózási Hatósági 
Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 
 

  Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Hajózási Hatósági 
Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 
 

12  Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatal 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő.  

13  Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

14 HE/NTO/03691-2/2021 HMKH Agrárügyi és Környezet-
védelmi Főosztály, Növény- és 
Talajvédelmi Osztálya 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek. 

19 HE/KMEFF/ÚT/00380-
4/2021 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Útügyi Osztály 

Az engedélyezési eljárás megindításáról 
tájékoztat. 
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Az előzetes véleményeket a Tervdokumentáció külön könyvtára tartalmazza. 
 

7.2 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ISMERTETÉSE  
 

7.2.1 A módosítással érintett területek kijelölése, elhelyezkedése 
 

 
A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen belül   Forrás saját szerkesztés 
Sárga színnel: Az érintett területfelhasználási egység 

 

20 HE/EOF1/852-2/2021 Heves Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Építésügyi Osztály 1 

Jogszabályokat ismertet. 
Az Örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészült, a tervdokumentációhoz csatolva. 

21 1411/2/2021 Heves Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek.  

22  Heves Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

23  Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

24  Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság  

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

25 BO-15/01449-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Bányászati Osztály 

Bányászattal nem érintett. 
A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek.  

26  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

27  Országos Atomenergia Hivatal Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

28  Heves Megyei Önkormányzat  Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 
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7.2.2 A tervezett módosítások bemutatása 
 

A rendezés célja 
A Kormány 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozata a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi 
igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről döntött. A 1744/2020. (XI. 11.) Korm. 
határozat 1. melléklet 5. pontja tartalmazza a 3204. jelű összekötő út 17+400-27+100 km szelvények 
közötti szakasz felújítását, illetve a 8. pontja a 3204. jelű összekötő út 17+400 km szelvényben 
körforgalom építését.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt, „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton 
történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások 
megkötése 3 részben – Kelet-Magyarország régió 20. versenyújranyitás” tárgyú közbeszerzési 
pályázathoz csatlakozó tervek elkészítésének feladatát a FŐMTERV Zrt. nyerte el, így a Heves megye 
3204. jelű Gyöngyös-Heves összekötő út 17+400 km szelvényében a körforgalom építése tervezését is. 
Ez az engedélyezési és kiviteli terv a Településrendezési terv módosításának alapja. 
 

 
Forrás: FŐMTERV Bírálati Kiviteli Terv 
 
A módosítás leírása 

2021 évi K-4 jelű TRE 
módosítás 
M1. számú módosítása 

A feladat a 3204 jelű  Gyöngyös – Heves összekötő út, 17+400 km 
szelvényében tervezett körforgalom építésével kapcsolatos 
Településrendezési terv módosítás elkészítése, az út és a körforgalom 
szükséges területének biztosítása érdekében a szabályozási vonalak 
megfelelő feltüntetésével.  
A Településrendezési terv módosítás során új beépítésre szánt terület 
kijelölésére nem kerül sor. 
A tervezett kisajátítás Nagyfüged község belterületén belül, a tervezett 
csomóponttól délre fekvő 295 és 296/2 helyrajzi számú ingatlanokat érinti, 
melyek önkormányzati tulajdonban vannak. 

 

 

7.2.3 A módosítással érintett terület hatályos rendezési terve, besorolásai 
 

A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 
 

A hatályos Településrendezési terv 2007 évben készült, digitális formában, módosítására háromszor 
került sor. Egységes szerkezetű terv is rendelkezésre áll. 
 

A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA 
A hatályos Településszerkezeti terv tervlapjának a tervezéssel érintett szakaszai az egységes szerkezetű 
terv alapján kerülnek bemutatásra, kivágat formájában. 
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A hatályos Településszerkezeti terv módosítására szükség van a tervezett projektek 
megvalósíthatóságának érdekében, az út és a csomópont területe növekszik meg az Ee jelű túrisztikai 
erdő és a K jelű Különleges sportterület területének rovására. 
A Településszerkezeti terv Leírásának módosítására nincs szükség. 
 

A hatályos és a módosított Településszerkezeti terv kivonat tervlapjait az 5. pont a Településszerkezeti 
terv módosításának határozat tervezete 1. melléklete tartalmazza. 
 

A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
SZABÁLYOZÁSI TERV 

A hatályos Szabályozási terv kivonat tervlapjait a 6. pont A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A 
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza.  
 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
A Helyi Építési Szabályzat módosítására nem kerül sor, az övezeti rendszer nem változik.  
A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JAVASLATAI ÉS ELŐÍRÁSAI 
 
SZABÁLYOZÁSI TERV 
 
A 7.2.2 pontban szerepel a tervezett módosítások bemutatása, a rendezés célja leírásánál, mely ismerteti 
a tervezett szabályozási terv módosításoka. 
A 6. pont A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. A HÉSZ módosítása, 
rendelet tervezet kizárólag a Szabályozási tervlapok módosítására vonatkozik. A módosító rendelet 1. 
melléklete tartalmazza a szabályozás módosításának részletes leírását és ábraanyagát. 
 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
A Helyi Építési Szabályzat 2002 évben került jóváhagyásra, azóta többször módosították, de átfogó 
módosításra nem került sor. Összeállítása a korszak szakmai gyakorlatát és jogszabályi környezetét 
tükrözi. 
 
A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat között összhang van.  
A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készült, mely elsősorban a módosítással 
érintett területek szabályozásitervére terjed ki,  
 

7.2.4 A rendezés várható hatásai 
 
A tervezett Településrendezési terv módosításának településrendezési hatása pozitív, hiszen a tervezett 
körforgalom mind a település, mind a térség vonatkozásában előremutató, növeli a közlekedés 
biztonságát. Műszaki értelemben megvalósítható megoldás kerül megtervezésre.  
 

7.2.5 Új beépítésre szánt terület kijelölése 
 
Az új beépítésre szánt terület kijelölésének jogszerűségét a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervének 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § előírásai figyelembe 
vételével kell igazolni.  
A tervezett Településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem 
kerül sor, ezért az igazolásra nincs szükség. 
 

7.3 ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

7.3.1 Az Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 
 
Az Országos Területrendezési Tervet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény állapította meg. (A továbbiakban OTrT) 
A hatályos Településrendezési eszközök az OTrT- nek való megfelelőséget a hatályos terv nem vizsgálta, 
hiszen az az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény előtt készült. 
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Kivonat az OTrT – Szerkezeti Tervéből (2018. évi CXXXIX. törvény melléklete) 

 

 

Jelmagyarázat az az OTRT Az Ország Szerkezeti terve tervlapjához  
 
A módosított 2018. évi CXXXIX. törvény az Országos Területrendezési Tervről az alábbiakat tartalmazza 
Nagyfüged Község igazgatási területére: 
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Területfelhasználás 
 
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Nagyfüged területét az alábbi országos területfelhasználási 
kategóriák érintik: 
- Települési térség 
- Vízgazdálkodási térség 
- Mezőgazdasági térség 
 

Műszaki infrastruktúra-hálózatok 
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Nagyfüged területét az alábbi műszaki infrastruktúra-hálózatok 
érintik: 
- M-3 autópálya 
3204. jelű Gyöngyös-Heves összekötő út – 
Termékvezetékek 
Tervezett országos vízkár-elhárítási célú tározó 
A felsorolt Műszaki infrastruktúra-hálózatok a településrendezési eszközökben feltüntetésre kerültek. 
 
A tervezett módosítás települési térségen belül történik.  
 

Nagyfüged Község igazgatási területét az ökológiai hálózat az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete érinti.  
 

A tervezett Településrendezési terv módosítás a község belterületének északi részén helyezkedik el 
települési térségen belül. Ökológiai hálózat övezeti nem érintik.  
 

 

 

Kivonat a 2018. évi CXXXIX. törvény 3/1 mellékletéből  
Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai 
hálózat pufferterületeinek övezete tervlapjából 

 

7.3.2 Heves Megye Területrendezési Terve és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 
 

A Heves Megyei Területrendezési Tervnek való megfelelés tekintetében megállapítható, hogy a tervezett 
Településrendezési terv módosítás nem ellentétes a magasabb rendű tervekkel, így sem az Országos 
Területrendezési tervvel, sem a jelenleg hatályos a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 5/2020. (V.7.) 
önkormányzati rendeletével jóváhagyott Heves Megye Területrendezési Tervével (Hatályos:2020-06-01 
–től), mivel a tervezett módosítások települési térségen belül helyezkednek el. 
A tervező nyilatkozza, hogy térségi övezetekkel való érintettség hiánya miatt nincs szükség külön 
vizsgálatokra.  
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Kivonat Heves Megye Területrendezés I Terve – Térségi Szerkezeti Terv tervlapjából 2020. 
 

 
 

7.3.3 Közlekedési alátámasztó munkarész 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt közbeszerzési pályázathoz csatlakozó tervek elkészítésének 
feladatát a FŐMTERV Zrt. nyerte el.  
 
A tervezett csomópont Nagyfüged belterületén helyezkedik el, a 3204 jelű Gyöngyös-Heves összekötő út 
17+400 km szelvényében helyezkedik el. A 3204 jelű út R=~100 m sugarú jobb ívben halad, ebbe az ívbe 
csatlakozik be észak felől a 3206 j. Detk – Nagyfüged összekötő út, mely kapcsolatot biztosít az M3 
autópályával. A csatlakozás kedvezőtlen geometriája miatt a csatlakozó irányok egy középszigettel 
elválasztásra kerültek. 
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A 3206 jelű út jobb oldalán helyezkedik el egy kerékpárút, mely csatlakozik az út mellet járdához. A 3204 
jelű út bal oldalán halad tovább, majd keresztezi az utat. Innen az út jobb oldalán halad a Bene-patak 
műtárgyáig, ahol csatlakozik a 3204 jelű úthoz. 
 

A Helyszínrajzi vonalvezetés a 3204 jelű út korrekciója a meglévő burkolatról egyenes szakasszal indul, 
amely után p=60 m paraméterű átmeneti ívvel csatlakozik a körforgalomba. A körforgalom 
középszigetén a szelvényezési tengely egy R=110 m sugarú jobb ívvel halad tovább melyet egy p=60 m 
paraméterű átmeneti ív követ, mely után egy egyenes szakasszal csatlakozik vissza a meglévő út 
nyomvonalára. 
A 3206 j út korrekciója a meglévő burkolatról minimális egyenes szakasszal indul, amely után p=80 m 
paraméterű átmeneti ív után R=320 m sugarú bal ívvel csatlakozik a körforgalomba 
 

A körforgalomhoz csatlakozó utak keresztmetszeti kialakítása igazodik a meglévő, illetve a 
burkolatmegerősítéses szakaszokon alkalmazott méretekhez. 
 

A terv az alábbi keresztmetszeti kialakításokat tartalmazza: 
 
A 3204 j. út általános keresztmetszete 0+000 km szelvénytől a körforgalomig 
 
Koronaszélesség: 8,00 m 
Forgalmi sávok száma: 2*1 
Forgalmi sávok szélessége: 2,75 m 
Padka szélessége: 1,25 m (ebből stabilizált padka 1,00 m) A külső biztonsági sáv szélessége     0,25 
m kiemelt szegély mellett 0,50 m) A burkolat szélessége összesen:        6,00 m 
 
A 3204 j. út általános keresztmetszete a körforgalomtól 0+0160 km szelvényig 
Koronaszélesség: 9,00 m 
Forgalmi sávok száma: 2*1 
Forgalmi sávok szélessége: 2,75 m 
Padka szélessége: 1,75 m (ebből stabilizált padka 1,50 m) A külső biztonsági sáv szélessége     0,25 
m (kiemelt szegély mellett 0,50 m) A burkolat szélessége összesen:        6,00 m 
 
A 3206 j. út általános keresztmetszete 0+000 km szelvénytől a körforgalomig 
 
Koronaszélesség: 10,00 m 
Forgalmi sávok száma: 2*1 
Forgalmi sávok szélessége: 2,75 m 
 
Padka szélessége: 2,25 m (ebből stabilizált padka 2,00 m) A külső biztonsági sáv szélessége     0,25 
m kiemelt szegély mellett 0,50 m) A burkolat szélessége összesen:        6,00 m. 
 
A csomópont tervezett geometriája a körforgalom déli oldalán kíván meg kismértékű kisajátítást.A 
tervezett szabályozási vonalak a FŐMTERV digitális adatszolgáltatásán alapul. 
 

Körforgalmú csomópont keresztmetszeti kialakítása: (e-ÚT 03.03.11 Körforgalmak tervezése szerint):  
 
Lakott területen belüli egysávos, normál típuskörforgalom 

Rb (m) belső sugár: 12,00 m Körpálya 
burkolat szélessége: 7,00 m Járható gyűrű 
mérete (m): 1,50 m Padka 
szélesség: 2,00 m 
Külső biztonsági sáv 0,25 m (kiemelt szegély mellett 0,50 m) 
Rbelépési (m) sugár: 12,0 m 
Rkilépési (m) sugár: 14,0 m 
Belépési szélesség (m): 3,50 m, kilépési szélessség (m): 4,50 m
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Útépítési és vízépítési helyszínrajz (A Tervlap A/3 méretű) 
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7.3.4 Közmű alátámasztó munkarész 
 

A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei nem változnak. 
A módosítással érintett területek részben már beépített területek, vagy olyan területen fekszenek a 
település területén ahol az ellátás biztosított, vagy biztosítható, ezért a meglévő és a módosítás előtti 
területhasználathoz a tervezett energia és vízi közművek kielégítik az igényeket. 
A csomópont megtervezése magába foglalja a teljes közmű kiváltás és megoldás műszaki terveit is. 
A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését. 
 

7.3.5 Örökségvédelem 
 
A régészeti lelőhelyek megóvása, a beruházó esetleges régészeti feladatainak meghatározása, a 
beruházás tervezhetősége érdekében szükségessé vált örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
munkarészének elkészítése. A régészeti örökség felmérése és az érintettség mértékének pontosítása 
segíti a területen elhelyezésre kerülő létesítmények tervezését. 
A tervezett beruházás területére vonatkozó, a településrendezési terv módosításához szükséges 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete elkészült 2021 június hónapban.  
 

Az örökségvédelmi hatástanulmányt Dr. Pusztai Tamás és Pusztainé Dr. Fischl Klára régészek készítették. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a 
településrendezéssel kapcsolatos örökségvédelmi hatásokat és javaslatot tegyen az örökségvédelmi 
értékek megóvására. Örökségvédelmi hatástanulmány, készítése nélkül előfordulhat, hogy egy a 
településen belül tervezett beruházási, fejlesztési terület kivitelezés közben kiderülő régészeti, vagy 
műemléki érintettsége meggátolhatja a beruházás megvalósulását, esetleg váratlan, előre nem 
számított régészeti feladatellátást tesz szükségessé, mely komolyan befolyásolhatja a tervezett 
beruházás bekerülési költségeit és megvalósíthatóságát. Régészeti lelőhely területén korlátozottan lehet 
földmunkát végezni, valamint a régészeti örökség emlékei csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 
el.  
 
A 68/2018 (IV.9.) rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 14. sz. melléklete rögzíti a 
településrendezési eszközök esetében készített örökségvédelmi hatástanulmány részletes tartalmi 
követelményeit. E követelmény rendszer magába foglalja a műemléki, és régészeti részeket is. 
 

A vizsgálatba volt területen nincs nyilvántartott régészeti lelőhely. 
 
A terület 1000 méteres pufferzónájában az alábbi régészeti lelőhelyek találhatók. 
 
Nyilvántartási szám név korszak jelenség tevékenység 

54070 Malomi-rész neolitikum 
kelta 

település ásatás 

54072 Anna major késő rézkor 
késő bronzkor 
szkíta 

település ásatás 

77443 Újsor 1 kelta település terepbejárás 
77445 Újsor 2 szkíta település terepbejárás 
77447 Nagyfüged– 

Benepart 1 
neolitikum 
középkor 

település terepbejárás 

77449 Nagyfüged– 
Benepart 2 

rézkor 
szarmata 

település terepbejárás 

77453 Nagyfüged–Fügedi 
malom 

újkor malom terepbejárás 

95617 Nagyfüged – Ady 
Endre út 

bronzkor 
avar 

település terepbejárás 

95619 Nagyfüged – Zalka 
Máté utca 

őskor 
szarmata 
késő középkor 

település terepbejárás 

 
 



 

29 
 

 
14. ábra Ismert régészeti lelőhelyek a kutatási terület környezetében (a lelőhelyek hivatali azonosító számával) 

Gyöngyös - Heves összekötő út, 17+400 km szelvényében körforgalom építése projekt területére 
készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezeteinek elkészítése eredményeképp 
elmondható, hogy a tervezett fejlesztési területen nincs ismert régészeti lelőhely. A beruházási terület 1 
km-es pufferzónájából ismert 9 nyilvántartott régészeti lelőhely. Ezek közül kettő (95617 és 95619) a 
vizsgál terület közvetlen északi szomszédságában, beépített területen, a relatív magassági viszonyok 
tekintetében magasabban található.  
A vizsgált terület jelenleg 3 út találkozásának területe. 
A kutatási területre vonatkozó történeti térképes állományok, légi-felvételek, szakirodalmi anyag és a 
terület régészeti terepbejárása nem hozott olyan adatokat, melyek alapján a fejlesztési területen 
régészeti lelőhelyet valószínűsíthetnénk. A terület az ismert térképi ábrázolások alapján a Bene-patak 
gázlója volt és fontos úthálózati csomópontként működhetett az évezredek során. A pufferzónában 
található számos, eltérő korú megtelepedés ezt igazolja. 
A pufferzónába eső régészeti lelőhelyek jól mutatják a vizek és az utak találkozásánál található 
kutatási terület kiemelt telepítő erejét. 
Mindazonáltal a vizsgált területen mindig is út, gázló, átkelő volt, így noha annak közelében számos 
régészeti lelőhely ismert, magán a beruházási területen nagy valószínűséggel nem számíthatunk 
régészeti objektumokra. Annál valószínűbb azonban, hogy az átkelőhely mentén elhagyott régészeti 
vagy történeti korú tárgyak, kontextus nélkül előkerülhetnek. 
 
Fentiek alapján a 3204 j. Gyöngyös - Heves összekötő út, 17+400 km szelvényében körforgalom 
területén a beruházás megvalósításának régészeti oldalról akadályát nem látjuk. 
A fentiek alapján a beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során számolhatunk régészeti leletek 
előkerülésével. Ez esetben is – mint ahogy a Kötv. minden véletlenszerű régészeti lelet előkerülése 
kapcsán előírja, – a leletek előkerülését haladéktalanul be kell jelenteni a település jegyzőjének és a 
szükséges régészeti intézkedések megtételéig gondoskodni kell az előkerült leletek eredeti állapotban 
történő megőrzéséről. 
 
Az Örökségvédelmi hatástanulmányt a tervdokumentációhoz külön dokumentumként Örökségvédelmi 
hatástanulmány könyvtárban csatoljuk. 
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7.3.6 Természet és tájképvédelem 
 
A tervezett településrendezési terv módosítások nem érintenek természetvédelmi területeket. 
 

Természetvédelemmel érintett területek 
1. Natura 2000 területek 

 
Natura 2000 területek elhelyezkedésének térképvázlata 
 
2. Nemzeti ökológiai hálózat övezetei 

 
 

Nemzeti ökológiai hálózat elhelyezkedésének térképvázlata 
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7.3.7  Környezetvédelem 
 

A környezet védelme a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi feladatok (levegőtisztaság védelem, 
stb.) vizsgálatán és szabályozásán túl az épített és természeti környezet alakításával, a tájrendezéssel 
együtt komplexen megoldandó feladat. Ez az épített környezet, a gazdálkodási mód, a település 
zöldfelületi rendszerének és a táji környezet ökológiai egyensúlyának megtartásán alapul, melynek 
alapelve kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés, mint az ökológiai egyensúly fenntartásának eszköze. 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy 
− a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 
− megelőzze a környezetszennyezést 
− kizárja a környezetkárosítást. 

 
Valamennyi területfelhasználás, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem 
külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait. 
A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: 

− levegőtisztaság-védelem, 
− hulladékgazdálkodás, 
− föld- és vízvédelem, 
− zaj- és rezgésvédelem, 
− sugárzás, 
− a természetvédelem, 
− az épített környezet védelmének témaköreire, 
− az állattartással kapcsolatot előírásokra. 

 
A tervezett településrendezési terv módosítások nem járnak a környezet terhelések számottevő 
növekedésével.  
 

7.3.8 Környezetalakítás 
 

Nagyfüged Község Önkormányzata a 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 
Településkép védelméről szóló elképzeléseit, és ugyanebben az évben a Településképi Arculati 
Kézikönyvét is.  
 
Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő, az úthoz csatlakozó 
telkek sora 
 
1. Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak 
 

 A B 

1 Sorszám Utca 

2 1. Széchenyi István utca 
3 2. Ady Endre utca 
4 3. Petőfi Sándor utca 
5 4. Táncsics Mihály utca 
6 5. Dózsa György utca 
7 6. Köztársaság utca 
8 7. Szabadság utca 
9 8. Kossuth Lajos utca 
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Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak térképvázlata 

Forrás: TKR  
 
2. Településképi szempontból jelentős, meghatározó útvonalak mellett fekvő, az úthoz csatlakozó 

telkek sora 

 
A csatlakozó telkek sorát és azok területfelhasználását tartalmazó térképvázlat 
 
Nagyfüged Község településkép szempontjából meghatározó területei közül a településképi 
szempontból jelentős, meghatározó útvonalak és a meghatározó útvonalak mellett fekvő, az úthoz 
csatlakozó telkek sora érinti a módosítással érintett fejlesztési területeket. 
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7.3.9 Biológiai aktivitás számítás 
 
A biológiai aktivitási érték hatályos településrendezési eszközök megléte esetén az abban kijelölt 
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó. Tekintettel arra, hogy a településrendezési 
terv 2021. évi K-4 jelű módosítása során nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére a biológiai 
aktivitási érték változását nem szükséges vizsgálni. 
 
 
 
Budapest, 2021. augusztus hó 

 
Lautner Emőke 

vezető településtervező 
TT-1-05-0079 
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8.  TERVIRATOK  
 
8.1. Települési döntés 
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8.2. A partnerségi egyeztetés lezárása  
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8.3. A környezeti vizsgálat szükségessége  
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