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4.  ELŐZMÉNYEK 
 
A település bemutatása 
Apagy község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházától keletre 16 km-re, a Közép Nyírségben 
található, területe 3199 hektár. 
 
Apagy település a XIII. században keletkezett. Lakóinak száma kb. 110 fő lehetett. Első említése Opag néven 
található. A XIV. századtól már jelentős központi fekvésű hely volt, lakóinak fő foglalkozása ebben az időben a 
földművelés. Fontos szerepet töltött be Apagy a megyei közigazgatásban is, mivel gyakran tartották itt a 
megyegyűléseket. Itt hoztak döntést többek között a megyeszékhely kiválasztásáról. Az eredetileg egyutcás, 
szalagtelkes községünk a XVIII. század elején népesült be. 1848-ban a Szabadságharc toborzási időszakában egy 
önkéntes nemzetőri zászlóalj felállítását határozták el. A hagyomány szerint 1848-ban amikor a Magyar Királyi 
Koronát menekítették az akkori Fényes-féle kastélyban helyezték el Apagyon. A szabadságharcban résztvevő 
hősök részére 1994-ben állított emléket Apagy Község Önkormányzata. A századforduló utáni első jelentős 
esemény a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonal megépítése volt, mellyel Apagy a térség központjává vált. 
 
Elhelyezkedése közlekedési szempontból kedvező, megközelíthető a 41-es számú főközlekedési út és a 
Nyíregyháza – Vásárosnamény közötti vasútvonal mentén. A lakosság száma 2.361 fő. 
 
A lakossági infrastruktúra kiépítettsége jó, a belterületi utak aszfaltozottak. A település vezetékes gázzal, vízzel, 
villannyal ellátott, a szennyvízberuházás megvalósult. 
 
Az oktatás, az egészségügyi-szociális alapellátás biztosított. Nevelési oktatási intézmény a Zrínyi Ilona Általános 
Iskola és az Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 
 
Az időskorú lakosság nappali szociális ellátása céljából hozta létre az önkormányzat az Idősek Klubja 20 
férőhelyes intézményét. Az Apagyért Közalapítvány segíti az idősek gondozását, a rászoruló gyermekek 
továbbtanulását és az önkormányzat szociális tevékenységét. 
 
A művelődést a lakosság számára a Művelődési ház, Teleház és az iskolai-községi kb. 10.000 kötetes könyvtár 
biztosítja. 
 
A Helytörténeti Múzeum kialakítására 2002-ben került sor, amikor a község határában talált gazdag régészeti 
leletek kerültek a múzeumba. A múzeum bővítése 2003 során tovább folytatódik. A Teleházban lehetőség van az 
információs szolgáltatások igénybevételére. 
 
A településen a vállalkozások nagy számban vannak jelen. 85 egyéni vállalkozó van, a nagyobb vállalkozások 
száma 18. Jellemző tevékenységeik mezőgazdasági és kereskedelmi vállalkozások, kiskereskedés és szolgáltató 
jellegű tevékenységek. A településen működik a nagyobb vállalkozások közül zöldség-gyümölcs gyorsfagyasztó 
hűtőház, léüzem, bútordiszkont, ahol bútorok gyártásával és összeszerelésével is foglalkozunk, működik továbbá 
varroda, pékség stb. Apagyon található a Nyíregyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola Állattenyésztési Oktató 
Telepe, amely ökológiai centruma a biogazdálkodás elterjesztésének. 
 
A vendéglátás célját szolgálja a szállást is biztosító Gála panzió. A 41-es főút mellett Lukoil benzinkút üzemel. 
Községünkben sportegyesület segíti a sportolási és szabadidős tevékenységet. Labdarugó és asztalitenisz 
szakosztály működik, versenyeredményeik bíztatóak. Június hónapban az egész lakosságot érintő rendezvényt 
tartunk a „Juniális”-t. 
 
A kikapcsolódásra vágyóknak a Horgász-tó és környéke nyújt lehetőséget a pihenésre. 
 
Területfejlesztési elképzelések idegenforgalmi és gazdasági jellegűek, cél a Horgász-tó környékén jóléti park, 
szabadidő központ kialakítása., az értékesített üdülőtelkek közművesítése. További fejlesztési elképzelés a 16 
férőhelyes bentlakásos szociális otthon létrehozása, faluközpont kialakítása. Az ipari területen lehetőség van új 
ipari üzemek beindítására, hazai és külföldi cégek letelepedésére, a munkaerő források kiaknázására. 
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A rendezés célja 
Apagy 2006. évben készíttette el hatályos településrendezési tervét, Apagy Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 30/2016. (VII.3.) önkormányzati határozata a település szerkezeti tervéről; Apagy Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VII.6.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és 
szabályozási tervről. A hatályos településrendezési terv előzményeként 2003 évben a település jóváhagyta a 
településfejlesztési koncepcióját is 168/2003. (XII.22.) határozattal. 
 
Az azóta eltelt időben a rendezési terv módosítására nem került sor. Az eltelt közel másfél évtized alatt jelentős 
változások következtek be a jogszabályi környezetben, valamint a település társadalmi, gazdasági és környezeti 
helyzetében, amely tényezők szükségessé tették a rendezési terv felülvizsgálatát.  
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 
átmeneti időszakra vonatkozó rendeletei alapján a jelenleg hatályos tervek 2021. december 31-ig használhatók. A 
2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 
2021. december 31-ig alkalmazható. 
 
A település fejlesztési idősávja és a jogszabályi „kényszer” miatt tehát Apagy Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a településrendezési terv felülvizsgálatáról és annak megalapozását szolgáló új településfejlesztési 
koncepció készítéséről döntött.  
 
A településfejlesztési koncepcióhoz elkészül a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet előírásainak és tartalmi 
követelményeinek megfelelő megalapozó vizsgálat is. A településfejlesztési koncepció és településrendezési 
eszközök megalapozására és azok alátámasztásaként elkészül a településre a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány is.  
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. év folyamán elkészült 
Apagy Településképi Arculati Kézikönyve, valamint Apagy településképi rendelete, melyet Apagy Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017.(XII.30.) sz. rendeletével fogadott el. 
 
Mindezek alapján Apagy Község Önkormányzata a döntött és új településrendezési eszközök készítéséről, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 
Étv.), az „országos településrendezési és építési követelményekről” szóló szintén többször módosított 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) figyelembevételével. A tervezés során „a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Kormányrendelet) előírásait alkalmazzuk.  
 
A rendezés oka 
Az építési jogszabályok az előző településrendezési terv óta számos elemükben, 2013. január 1.-től pedig 
alapvetően megváltoztak. Módosított építési törvény lépett életbe, amelynek kapcsán megváltoztak a 
végrehajtáshoz kötődő rendeletek és az OTÉK is. A településrendezési tervek tartalmáról és az egyeztetési 
eljárásról hatályba lépett „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet előírásai új jelkulcsrendszert vezetettek be. Az előző jogszabályok szerint készült tervek 
2018. december 31.-ig lesznek használhatók. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt 
(továbbiakban: OTrT törvény) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban 
került sor. Az OTrT törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. 
Ennek megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító 
javaslatot 2013. december 9-én elfogadta. Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési 
és településrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak.  
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A Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területrendezési tervét (MTrT). Ennek felülvizsgálatát követően, remélhetőleg 2020-ban hatályba 
léphet. A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangját igazoló munkarészt, illetve vizsgálatot – 
mint a módosítás kötelező alátámasztó szakági munkarészét (vizsgálati térképet, leírást) – a megyei tervi tervvel 
összhangban kell elkészíteni. A fenti jogszabályok, valamint a Község életében, lehetőségében – az előző terv óta 
– történt változások tették szükségessé Apagy Község településrendezési tervnek hatályos jogszabályok szerint 
történő elkészítését. Az Étv. szerint – a településrendezés alapvető célja, hogy a települési környezet 
rendezettebbé, azaz komfortosabbá, működőképesebbé, egészségesebbé, biztonságosabbá és esztétikusabbá 
váljon.   
 
A fejlesztés és rendezés eszközei 
A településrendezés fontos eszközei a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és a szabályozási terv. 
 
A felsoroltak közül a településfejlesztési koncepció készül, melyet a Képviselőtestület határozattal hagyja jóvá. 
Az elfogadásra kerülő településfejlesztési koncepció meghatározza a Község hosszú távú fejlesztésének tartalmát 
és irányait. Felvázolja a Község jövőképét, a fejlesztendő ágazatokat, a fejlesztések mértékét. Mivel a 
Kormányrendelet 2.sz. melléklete teljesen új tematikát adott ki az elkészítésére, ezért új koncepció elkészítése vált 
indokolttá.   
 
A településszerkezeti terv és leírás határozza meg a település térszerkezeti alakításának lehetőségeit, az 
esetleges védelmek lehetőségeit és jövőbeni fejlesztések térbeli irányait. A településszerkezeti terv rögzíti az 
egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra 
elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A település szerkezeti terve 
az országos és térségi érdek, területrendezési tervek, valamint a szomszédos települések rendezési terveinek 
figyelembevételével készül. Célja a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartása.  
 
Apagy településszerkezeti tervének alapját a hatályos településszerkezeti terve, valamint annak módosításai adják, 
ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben a feltüntetett változások. A településszerkezeti terv 
feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott települési stratégiai célok által indukált 
fejlesztési elképzelések számára biztosítsa a területfelhasználás lehetőségét, illetve ott, ahol indokolt biztosítsa a 
jelenlegi használat a természeti és épített környezet értékeinek védelmét. 
 
A településszerkezeti terv ennek megfelelően az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt területekre osztja, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület részei. 
A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, önkormányzati 
fejlesztési elképzelések és a településfejlesztési koncepció (TFK) határozza meg.  
 
A településszerkezeti terv egyes a besorolásainál, elnevezéseinél természetesen figyelembe vettük a jogszabályi 
környezet változásait, valamint Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: OTrT) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei területrendezési terv 
követelményeiben meghatározott, a térségi területfelhasználási kategóriákra és megyei övezetekre vonatkozó 
szabályokat.  
 
A település szerkezetét meghatározó hálózati és infrastruktúra elemek jellemzően önálló, közlekedési elemként, 
közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A településszerkezeti terv tartalmazza az egyes területekre vonatkozó 
védelemmel (védőterületek, védősávok, művi értékvédelem, örökségvédelem, természetvédelem stb.) és 
korlátozással érintett területeket, meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is. 
 
A településszerkezeti tervet követő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv célja a településfejlesztési 
koncepció és településszerkezeti terv átfogó elhatározásainak jogi eszközökkel történő érvényesítése, azaz az 
egyes telkek használatának, beépítésének, a természeti, táji és épített környezeti értékek védelmének, és a 
környezetvédelem követelményeinek jogi szabályozása. Helyi Építési Szabályzatot és a szabályozási tervet, a 
településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki, és rendelettel állapít 
meg.  
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A területen országosan és helyi szinten védett természeti és építészeti értékek találhatóak, a település egyedi 
arculata védendő, emellett több lakóház helyi védelemre javasolt, melyet az értékvédelmi rendelet már kezel, 
illetve a kialakult településszerkezet is megőrzendő, ezek megfelelő kezelése, településrendezési eszközökkel 
megoldható védelme a területen a helyi építési szabályzattal lesz teljes 
 
Új terv készítés egyéb szempontjai 
A szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat készítésének célja Apagy Község épített és természeti 
környezetének fejlesztése, alakítása, megőrzése, az értékvédelem és a fenntartható fejlődés szempontjainak 
figyelembe vételével. A településrendezés során biztosítani kell a területeknek a közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek 
védelmét, az alábbi szempontok szerint: 

 Törekedni kell a településszerkezet hagyományos jellegének megőrzésére, fenntartására. Ennek 
érdekében a már kialakult utcaszerkezetet, telekszerkezetet kell továbbvinni. Az új fejlesztési területek 
kialakítása során törekedni kell a meglévő településszerkezet jellegéhez történő illeszkedésre, elsősorban 
a már kiépült belterületekhez kapcsolódóan. A településszerkezet kialakításánál figyelmet kell fordítani 
arra, hogy megteremtődjön a település különböző funkciójú területei közötti összhang. 

 A településen található épített környezeti értékek védelme érdekében készíteni kell egy részletes 
elemzést, az arculati kézikönyvre és az értékvédelmi rendeletre alapozva, amely meghatározza az 
értékvédelemben érintett területeket és épületeket. Ezen területek esetében, a szabályozás során, 
biztosítani kell a meglévő értékek megmaradását, valamint törekedni kell az esetlegesen megbomlott 
egyensúly visszaállítására. E feltételeket elérni, egy aktualizált, mai viszonyokat tükröző Örökségvédelmi 
Hatástanulmánnyal lehet.  

 A község központja részleteit tekintve kialakultnak tekinthető, ennek ellenére szükséges a fejlesztése, 
bővítése, elsősorban a központhoz közel eső, de központi funkciókba mindeddig kevésbé bevont területek 
kiterjesztése révén.  

 A településrendezés eszközeivel is támogatni kell a vállalkozások, családi gazdaságok, falusi turizmus 
fejleszthetőségét.  

 Az árutermelésre kevésbé alkalmas mezőgazdasági területeken ösztönözni kell az erdősítéseket.  
 Biztosítani kell az országos jelentőségű védett természeti területek védelmét. A helyi jelentőségű védett 

természeti területek védetté nyilvánítása a községi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ezért a zempléni 
tájkép, tájkarakter, a még megmaradt természeti értékek védetté nyilvánításával kell bizonyítani a 
település elkötelezettségét, a természeti környezet védelme, a táj fenntartható fejlesztése iránt.  

 A természet védelme mellett ez az ökológiai rendszer a turizmus rekreációs területeként is funkcionálhat, 
és a település környezetminőségében is meghatározó jelentőségű.  

 Idegenforgalmi és turisztikai célú fejlesztésre területeket kell biztosítani a település belterületén, vagy 
annak közvetlen környezetében. Kiemelten fontos ezek területének biztosítása, valamint az ehhez 
kapcsolódó szállás és vendéglátó létesítmények elhelyezése.  

 
Egyeztetési eljárás 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat egyeztetése, párhuzamosan egy eljárásban történhet, a teljes eljárásra vonatkozó előírások alapján. A 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a településrendezési eszközök 
készítéséhez jelen dokumentációval a Polgármester kezdeményezi az előzetes véleményezési szakasz 
lefolytatását. 
 
Az előzetes tájékoztató dokumentációja meghatározza a rendezési alá vont területet, a rendezés célját, a 
fontosabb fejlesztési elképzeléseket, és a rendezés várható hatását. Az előzetes tájékoztatás során a 
Polgármester kéri érintettség esetén a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 
államigazgatási szervek térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását.  
 
Az államigazgatási egyeztetési eljárással párhuzamosan folyik az előzetes véleményeztetés a partnerségi 
egyeztetés szerinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek, valamint gazdálkodó szervezetek 
stb.), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal és a szomszédos önkormányzatokkal. A 
településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a 12/2017 (VII19.) önkormányzati rendeletével döntött.  
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A Kormányrendelet 28.§ (6) bekezdése alapján: 
„…a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén az 
egyeztetési eljárás történhet párhuzamosan vagy egy eljárásban. Az egy eljárásban történő véleményeztetés 
során a településrendezési eszköz egyeztetési szabályai szerint kell az egyeztetési eljárást lefolytatni.” 
 
Mindezek alapján a településfejlesztési koncepció és településrendezési terv készítése, és annak 
egyeztetetése egy eljárás keretében történik. Jelen előzetes véleményezési dokumentáció mindkét 
témakörben releváns. Jelen dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ban meghatározott 
előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásához készült. 
 
Településfejlesztési- rendezési dokumentumok ütemezése 
I. ütem - Előkészítő feladatok 

Alaptérképek tervi alapanyagok beszerzése, előállítása, előzetes egyeztetési dokumentáció. 
II. ütem - Vizsgálatok készítése 

A részletes vizsgálat, mely egy-egy szakterület témába vágó eddigi vizsgálati, elemző munkáit gyűjti 
össze, ill. egészíti ki. Célja a települési adottságok sokoldalú aktuális feltárása, a települési önismeret 
elősegítése, a terveket befolyásoló elemek, ismeretek – tervezést támogató rendszerezése, valamint a 
fejlesztési, rendezési szándékok összegyűjtése, rendszerezése.  

III. ütem – Településfejlesztési koncepció készítése.  
A településfejlesztési koncepciót a képviselőtestület határozattal fogadja el. 

IV. ütem - Településszerkezeti terv készítése 
Két szakaszban 
- az egyeztetési dokumentáció, 
- jóváhagyási dokumentáció (az egyeztetések – hatóságok, érdekelt államigazgatási szervek, civil 
szervezetek stb. – lezárását követően a szükséges, ill. indokolt átvezetéseket tartalmazza) a második 
szakaszban kerül dokumentálásra. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület határozattal fogadja el. 

V. ütem - Szabályozási tervek és a helyi építési előírás készítése 
Két szakaszban készül, 
- egyeztetési dokumentációként,  
- jóváhagyási dokumentációként.  
Jóváhagyás a testület részéről rendelettel történik. 

 
A jóváhagyást követően a településnek településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és 
leírása, illetve belterületi és külterületi szabályozási terve és egy helyi építési előírás-rendelete lesz. 
 
Tervezési alaptérkép 
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításával a területrendezési tervek kidolgozásának szabályai kibővültek. A 
jövőben e területrendezési tervek készítése vagy módosítása előtt a területrendezésért felelős miniszter vagy 
felhatalmazása alapján, földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként az országos illetékességgel eljáró 
Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH) jelölte ki. Az adatszolgáltatást a BFKH Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya biztosítja. A térítésmentes adatszolgáltatás feltétele, hogy az írásbeli kérelemhez mellékelni 
kell a településrendezési terv kidolgozásáért felelős szervnek (önkormányzat képviselő-testülete) a terv 
készítésére vagy módosítására irányuló döntését, illetve nyilatkozatát.  
 
A településrendezési eszközök, koncepció, stratégia, arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése és 
módosítása előtt, az annak elkészítésére jogosult szerv – vagyis a polgármester – írásos megkeresésére 
szolgáltatja a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya a legfrissebb EOV rendszerű adatokat 
15 napon belül. Az adatokat térítésmentesen igénylő megyei vagy települési önkormányzat azokat kizárólag a 
döntésében meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatok felhasználására 
vonatkozó szerződés alapján [334/2017. (XI. 9.) Korm. rend. 1. §, 5. §; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 11/B. §; 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 28/A. §]. 2019. év folyamán Apagy polgármestere megkérte a Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztálytól a település digitális alaptérképét. A település rendezési terve e térképen 
készül. 
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A területrendezési tervekk való összhang igazolása 
 
Országos Területrendezési terv  
2019. március 15.-én hatályba lépett Magyarország Területrendezési Terve, melyet Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel fogadtak el. A település 
közigazgatási területét erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe és települési térségbe sorolja. Ezen 
országos területhasználatok Apagy Községben a valós területhasználatot fedik le.  
 

 
Ország szerkezeti terve 
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Jelmagyarázat 
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„10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 
területének kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 
(2) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési területével 

érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 
(3) A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási térség területét a fenti 

számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során 
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére 

vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre 
szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével 
érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően honvédelmi, 

különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni.” 
 
Magyarország Területrendezési Terve előírja továbbá:  
 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 

összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 

rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti 
meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet 
jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - 
gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy 
véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
 
Apagyon valószínűleg további új beépítésre szánt terület kijelölésére minimális mértékben kerül sor. 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési terve 
A Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területrendezési tervét (MTrT). Ennek felülvizsgálata, módosítása folyamatban van, mely 
remélhetőleg 2020-ban hatályba léphet. A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangját igazoló 
munkarészt, illetve vizsgálatot – mint a módosítás kötelező alátámasztó szakági munkarészét (vizsgálati térképet, 
leírást) – a megyei tervi tervvel összhangban kell elkészíteni. 
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Megye szerkezeti terve 
 

 
Jelmagyarázat  
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Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel összhangban nem álló megyei területrendezési terv 
esetén 

91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál 

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi 
építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1-4/11. melléklet előírásainak alkalmazásával, valamint az 
Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni, 

b)a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § 
előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett 
térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos 
előírásait kell figyelembe venni, 

c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban e törvény vagy a 
88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni, 

d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó 
előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet módosította, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri rendelet övezeti előírásait 
kell alkalmazni, 

e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e törvény nem 
állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni, 

f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó 
előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény 
övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) 
vagy b) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, vagy megyei területrendezési 
tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei területrendezési tervben még nem kerültek 
alkalmazásra vagy megállapításra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a 22. §-ban és a 
23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e törvény, illetve a 88. § (2) bekezdés a) és b) 
pontja szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni. 

(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig 
felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 
 
Térségi övezetekkel való érintettség vizsgálata 
Annak ellenére, hogy a MTrT 2011 óta nem követte le módosításokkal az OTrT-t, Apagy esetében fennáll az a 
helyzet, hogy a megyei terv vegyes terület-felhasználású térségbe sorolja a teljes külterületet, míg az ország 
szerkezeti terve mezőgazdálkodási és erdőgazdálkodási térségbe.  
 
"91. § (1) b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § 
előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett 
térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos 
előírásait kell figyelembe venni, 
 
"11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
.... 
b)a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;” 
 
A OTrT 91.§ (1) b) előírással összhangban tervezett. 
 
Települési térségbe sorolja a beépített / beépítésre szánt településrészeket, ami szinte meg is felel a 2019-es 
OTrT-nek. 
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A rendezés várható hatásai 
Apagy Község eszközeinek elkészítését követően, a hatályba lépésétől a fentebb említett fő problémacsoportok 
rendezése várható, azaz településszerkezeti, településképi és épített értékek megfelelő kezelésének, 
megőrzésének elősegítése, valamint a tervezett fejlesztési elemek kialakítása, az értékes településszerkezet 
megtartása mellett. A településrendezési terv elkészítését követően, és annak eredményeképpen a Község 
települési területének szerkezete a korábban jóváhagyott tervekhez képest módosulni fog, ugyanakkor az így 
kialakuló településszerkezet racionális és rendezett lesz. A település arculata egyedi marad, a települési 
környezetvédelmi szempontok érvényre juttatásához szükséges településszerkezeti elemek is megvalósulnak.  A 
fentieken túl az önkormányzat, településrendezési eszközök segítségével kívánja a munkahelyteremtő vállalkozó 
funkciót erősíteni a településen, ezért jelenlegi módosítások célja a nemcsak a települési lakosság 
településrendezési javaslatainak tervi megfogalmazása, hanem a gazdasági célú tevékenység építészeti-műszaki 
kereteinek véglegesítése, illetve a szükséges infrastrukturális és környezetvédelmi beruházások feltételeinek 
biztosítása. 
 
Fontos szempont, hogy az önkormányzat, a település lakói és a tervezők szorosan együttműködve, együtt 
tervezve, közösen készítsék el a településrendezési eszközöket. Igények a lakosság részéről is jelentkeztek, és a 
tervezés folyamán jelentkezhetnek. A tervezés során a végső cél minden esetben a települési környezet 
minőségének és a települési lakosság életminőségének javítása legyen. Ez az időszak az egyeztetés időszaka, az 
önkormányzatnak igen nagy felelőssége és sok feladata van abban, hogy a tervet a település lakói magukénak 
érezzék, valóban úgy gondolják, hogy a terv értük van, és az ő céljaikat tükrözi. Az igények ütköztetésénél 
elsődleges cél a közösségi érdek megfogalmazása. Az önkormányzat feladata: A terv készítésének 
megkezdéséről, és a tervezett fejlesztésekről tájékoztatni az érintett lakosságot (helyi újság, televízió, internet, 
személyes megkeresés, közmeghallgatás stb.).    
 
A településrendezési terv készítése során nem kerültek kialakításra olyan dokumentált alternatívák, amelyek 
környezeti hatásaikban jelentősen különböznek, hanem konzultatív tervezési folyamat részeként, a változtatási 
elképzelések folyamatos mérlegelése alapján alakult ki a dokumentált tervállapot, amely ennek következtében nem 
tartalmaz a környezetre veszélyes, illetve azt aránytalanul terhelő javaslatokat. 
 
A településrendezési terv a területeket sorolja be valamilyen tervezett területfelhasználásba, illetve övezetbe. 
Általánosságban egyetlen területfelhasználásról sem állítható, hogy környezetterhelő és az sem, hogy milyen 
mértékben. A környezetterhelés az ott lehetségessé váló tevékenységből fakad, amire viszont a településrendezési 
tervnek korlátozottan van hatása, a Hész tevékenységet közvetlenül nem szabályozhat. Bármely övezetben folyó 
tevékenység (legyen az akár vegyes, lakó, vagy közlekedési, stb.) lehet környezetterhelő, vagy akár 
környezetbarát is. Egy-egy övezetben, az övezetre vonatkozó építési előírások teljesítése esetén, akár többféle 
tevékenység is megjelenhet, melyek akár folyamatosan is változhatnak, s a környezetre gyakorolt hatásuk 
tekintetében időben és térben is változatos képet mutathatnak.  
 
Bizonytalansági tényező az is, hogy a rendezési terv csak lehetőségeket biztosít arra, hogy a különböző 
területeken, a tervezett új területfelhasználások, illetve övezetek megvalósuljanak. A tényleges megvalósulás már 
többnyire a piaci résztvevőkön, a gazdasági élet szereplőin, a hatóságokon vagy a lakosságon múlik.  
 
E metodikai korlátokból adódó bizonytalanságokat változó mértékben szűkíthetik a HÉSZ előírásai, amelyek 
területfelhasználási, rendeltetésekre vonatkozó és építési szabályozást tartalmaznak. 
 
Feltárásra kerülnek a terv megvalósítása esetén a környezeti hatást kiváltó tényezők, a várható környezeti 
hatások. Megállapítható, hogy a településrendezési terv (megvalósítása) várhatóan nem idéz elő jelentős 
környezeti hatásokat, továbbá káros környezeti hatásokat, valamint, hogy a terv a tervezés adta kereteken belül, a 
településszerkezet, az övezeti rendszer, illetve a szabályozási előírások differenciált kialakításával, a várhatóan 
fellépő környezeti hatásokat ismerteti és kezelésükre megfelelő intézkedéseket ad. Így a fennálló káros hatások 
mérséklésére is javaslatokat, előírásokat fogalmaz majd meg.  
 
A tervben javaslatként megfogalmazandó fejlesztések és rendezések összességükben előreláthatóan nem 
generálnak rendkívüli környezeti hatásokat, amelyek különleges környezetvédelmi intézkedések előírását 
tennék szükségessé.  
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5.  TÉRKÉPEK  
 

 
Átnézeti térkép teljes közigazgatási terület (forrás: www.google.hu) 
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Átnézeti térkép belterület (forrás: www.google.hu)  
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6.  HAT ÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZÖK  
 

 
Digitális alaptérkép – készült az Állami alapadatok felhasználásával 
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Hatályos településszerkezeti terv  
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Hatályos belterület szabályozási terv 
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Hatályos külterület szabályozási terv 


