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Pócspetri község környezeti értékelése 

Előzmények 
 

Pócspetri Község Önkormányzata döntött településrendezési terv átfogó, a teljes közigazgatási területet érintő 
felülvizsgálatáról, átdolgozásáról, aktualizálásáról 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 előírásait alkalmazzuk. 
A vizsgálat során figyelembe vettük a korábbi munkarészhez készített környezetvédelemmel kapcsolatos 
munkarészeket valamint, az előzetes véleményezési szakasz után visszaérkezett vélemények, környezeti értékelésre is 
vonatkozó ajánlásait.  
 
Jelen környezeti érékelés Pócspetri településrendezési tervének különálló munkarészeként készül.  

1.0. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 
 

A településrendezési terv megalapozását szolgálták a korábban feltárt vizsgálatok, melynek részeként mind az épített 
környezet és táji környezet feltérképezésével, mind a környezetvédelemmel, ökológiával, infrastruktúrával mint meglévő 
állapottal elemzések, leírások, helyszíni bejárások során foglalkoztunk. A település fejlesztési elképzeléseit, 
adottságaira épített jövőképét a településfejlesztési koncepció tartalmazza, mely közép- és hosszútávon, mintegy 15 
évre előretekintve meghatározza a fejlesztés fő irányait, és mindazokat a lépéseket, melyek a tudatosan felépített 
településkép eléréséhez nélkülözhetetlenek. 

1.1.A környezeti értékelés tematikájának bemutatása 
 

Az értékelés tematikáját a hatóságokkal való egyeztetés valamit a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet illetve annak 4. 
számú melléklete alapján készült.  
 
A környezeti vizsgálat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 8.§ 
(2) bekezdés alapján:  
 

„A környezeti értékelésnek azt az információt kell tartalmaznia, ami a Kvt. 43. § (7)  
bekezdésében foglaltak, valamint a 7. § (4) bekezdés szerinti tematika kielégítéséhez a jelenlegi 
ismeretek és vizsgálati módszerek, a terv, illetve program tartalmának és részletezettségének, a 
döntéshozatali folyamatban elfoglalt helyének figyelembevételével megkívánható. A környezeti 
értékelés kidolgozásához felhasználható minden rendelkezésre álló, az adott terv, illetve program 
környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési, illetőleg programalkotási 
munkákból származó, valamint más közösségi jogszabály végrehajtása során keletkezett 
információ is.”  
 

 
Az értékelésben külön fejezetben ismertetjük illetve megvizsgáljuk a többi, kisebb vagy semmilyen környezeti hatást 
nem jelentő változtatást is.  

1.2.A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 
 

Jelen környezeti értéklelés szervesen kapcsolódik a településre készülő településrendezési eszközökhöz. Szem előtt 
tartja a település teljes közigazgatási területére készült vizsgálatot, a település fejlesztési elképzeléseit tartalmazó 
fejlesztési koncepciót.  
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A környezeti vizsgálat egyik legfontosabb feladata, hogy a környezetvédelem szempontjait már a tervezés során 
érvényesítse. Nem elegendő a környezeti értékelésnek azt a feladatot ellátni, hogy „zöld tükör” formájában vizsgálja a 
készülő dokumentum környezeti hatásait, hanem a tervezőkkel folyamatos közös gondolkodás során megteremti a 
lehetőségét annak, hogy a környezetvédelmi és a fenntarthatósági szempontok a kidolgozás összes lépcsőfokán 
megfelelő szerepet kapjanak. 
 
 
A készülő településrendezési terv településszerkezeti munkarészének alátámasztó szakági fejezeteiben a település 
hosszú távú fejlesztéséhez kapcsolódva meghatározásra kerültek mindazon környezeti megoldások, melyek a 
fenntartható fejlődést szolgálják. A településrendezési terv részeként készül a környezeti értékelés, mely a jogszabály 
által előírt államigazgatási szervek előzetesen adott tematikáját, szakmai elvárásait figyelembe veszi. Jelen környezeti 
értékelés tartalmazza a településrendezési tervegyeztetési, munkaközi anyagának előzetes véleményezése során 
érkezett észrevételeket, kiegészítéseket. 

2.0.A terv illetve program és kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése 

2.1. Települési adatok 
 

Alapadatok 
 
Pócspetri Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától délnyugatra, a Nyírségben a híres búcsújáró 
hely Máriapócs mellett fekvő település. Nyíregyháza 27 km, Nyírbátor 14 km, Mátészalka 34 km, Kállósemjén 6 km, 
Nagykálló 14 km, Máriapócs 3,5 km távolságra található. Északon Magy és Ófehértó keleten Máriapócs, délen Kisléta, 
dél-nyugaton Kállósemjén határolja. 
 
Megközelíthető a megyeszékhelytől a Kállói úton (4911-es számú mellékút), Nagykállón áthaladva és tovább menve, a 
Bátori úton Kállósemjént elhagyva, a 4911-es számú főúton Nyírbátor felé. A Pócspetri leágazásnál balra fordulva, a 
4928-as mellékút egyenesen bevisz Pócspetri központjába. Megközelíthető még, szintén Nyíregyháza felől, dél felé 
haladva, majd az M3-as autópályára felhajtva, Vásárosnamény irányában, az ófehértói letérőnél lehajtva az 
autópáláyról, Máriapócson áthaladva, Pócspetribe érkezünk. 
 
Teljes területe 26,37 km2, a belterület ebből 2,24 km2. A lakások száma 639, míg egyéb lakóegységek száma nincs 
nyilvántartva. Pócspetri Község állandó népessége 2016-os statisztikai adatok alapján 1 681 fő, míg népsűrűsége 64 
fő/km2.     
 
KSH alapján                          
Igazgatási területe: 26 Km2 
Lakosságszáma: 1674 fő (2016. januári adat) 
Lakásszám: 639 
Hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanok száma: 572 
 
Pócspetri Területi felosztása  
PÓCSPETRI KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN művelési ágak az alábbiak szerint tagozódnak1: 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

Fekvés 
Földrészletek 

száma 

Egyéb 
önálló 

ÉPÜLETEK 
száma 

Egyéb 
önálló 

LAKÁSOK 
száma 

Összes 
terület (m2) 

Legkisebb 
földrészlet 

terület 
(m2) 

Legnagyobb 
földrészlet 

terület 
(m2) 

Átlagos 
földrészlet 

terület 
(m2) 

belterület 872 1 2 2235976 12 34187 2564 

 
Forrás: www.takarnet.hu (településkereső) A TAKARNET adatai még 2011. előtti adatokat mutat. http://www.foldhivatal.hu/content/view/89/126/  

http://www.takarnet.hu/
http://www.foldhivatal.hu/content/view/89/126/
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külterület 1029 0 0 22720673 6 2035882 22082 

zártkert 856 0 0 1401004 129 26831 1637 

Összesen 2757 1 2 26357653  

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

Művelési ág 
Földrészle
tek száma 

Alrészletek 
száma 

Összes 
alrészlet 
terület 

(m2) 

Legkisebb 
alrészlet 
terület 

(m2)  

Legnagyobb 
alrészlet 
terület 

(m2) 

Átlagos 
alrészlet 
terület 

(m2) 

Művelési ágak 
százalékos 
aránya az 

összterületből 

erdő 257 273 7621473 335 1062129 27917 28,92 

fásított terület 73 73 321049 418 40118 4398 1,22 

gyümölcsös 8 8 54039 3447 11475 6755 0,20 

kert 97 103 119252 158 19000 1158 0,45 

kivett  1238 1264 4549693 6 69362 3600 17,26 

legelő 14 19 440495 850 128000 23184 1,67 

nádas 26 26 116379 490 27881 4476 0,44 

rét 125 168 1105704 406 105687 6582 4,20 

szántó 712 1312 11329979 400 117806 8636 42,99 

szőlő 652 652 699590 129 9057 1073 2,65 

 
Ipar 
Pócspetri területén jelentős ipari létesítmény nem található  
 
Mezőgazdaság 
A Szabolcs-Szatmár-Beregben zajló mezőgazdasági tevékenységen belül kiemelkedő jelentőségű a gyümölcs-, illetve 
az almatermesztés. Az ország gyümölcsös területének harmada, almáskertjei területének kétharmada van a megyében. 
Ehhez kapcsolódóan a térségben jelentős kutatási-fejlesztési tevékenység zajlik az újfehértói kutatóállomáson. Az 
almatermesztésnél is nagyobb mértékben (közel 80%-ban) koncentrálódik a megyére a jelentős élőmunka-igényű, kis 
területi részarányú hazai dohánytermelés.  
 

Adottságok 
Szabolcs-Szatmár-Bereg területe természetföldrajzi-táji értelemben igen tagolt sík terület. Talajai jellemzően közepes 
vagy gyenge termőképességűek. Mindezek nagyban meghatározzák a termelés szerkezetét, a jövedelmezőségi 
viszonyokat. Északkeleti fekvéséből adódóan éghajlata hűvösebb, mint az Alföld belső tájain. Szélsőségesebb az 
időjárás, alacsonyabb az évi középhőmérséklet, kevesebb a csapadék és egyenetlenebb az eloszlása. Ugyanakkor a 
hűvösebb kontinentális jelleg, a viszonylag magas páratartalom, az elegendő napfénytartam, az őszi harmatok 
kifejezetten kedvezőek mindenekelőtt a téli almafajták, de egyéb, a talaj iránt kevésbé igényes gyümölcsök 
termesztéséhez is. 

  
Az ágazat súlya 
A megye gazdasági teljesítménye a népesség számához mérve közismerten a gyengébbek közé tartozik. A megyén 
belül, a GDP-adatok alapján, az agrárágazat súlya az országos átlag kétszerese (7–9% körüli), a mezőgazdasági 
teljesítmény egy lakosra jutó értéke azonban az országos átlagnál csak mérsékelten magasabb, a vidéki átlagnál pedig 
kisebb. Mindamellett 2009–2011 között évente az ország mezőgazdasági bruttó hozzáadott értékének 6-7%-át állították 
elő a térségben. A legutóbbi népszámlálás alapján a megyei foglalkoztatáson belül 6% körüli az ágazat súlya, ami a 
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vidéki átlagot meghaladja. A megyén belüli beruházások ugyancsak jelentős hányada – 2010–2012 között évente 7–
10%-a – irányul az ágazatba, amit uniós és más pályázati lehetőségek széles köre segít. 
 

2.2.Földrajza, éghajlata        

2.2.1. Földtani adottságok 
 
Fekvése 
 
 
Pócspetri Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától délnyugatra, a Nyírségben a híres búcsújáró 
hely Máriapócs mellett fekvő település. Nyíregyháza 27 km, Nyírbátor 14 km, Mátészalka 34 km, Kállósemjén 6 km, 
Nagykálló 14 km, Máriapócs 3,5 km távolságra található. Északon Magy és Ófehértó keleten Máriapócs, délen Kisléta, 
dél-nyugaton Kállósemjén határolja. 
 
A település az Alföldön (Nagytáj), Nyírségi középtájon, Nyírségi homokvidéken, Közép Nyírségi kistájban található 
 

2.2.3. Éghajlat  
 

Éghajlat 

A Nyírség éghajlata kontinentális, területe hűvösebb, mint az Alföld többi része, viszont az éves napfénytartam 

nagyobb, 1975 óra. Az évi középhőmérséklet 9,6-9,7 C°, az átlagos éves csapadékmennyiség 583 mm. 

A hótakarós napok száma 40, a hótakaró átlagos vastagsága 17–18 cm. Az uralkodó szélirány: É-i, ÉK-i és DNy-i. 
 
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 2000-2050 óra körül van, nyáron 810, télen 185 óra 
az átlag. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 C. A legmelegebb hőmérséklet 34,2, a leghidegebb -17,5 C. A csapadék évi 
összege 530-570mm, DNY-on kevesebb. A csapadék napi maximuma 89 mm. Átlagosan 35 hótakarós nap van , a 
hótakaró 17 cm vastag. A kistáj ariditási indexe 1,23-1,33. Az uralkodó szélirány ÉK-i és D-i, sebessége 2,5-3 m/s. 
Kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék, főként a szárazságtűrő fajoknak kedves az éghajlat. 

2.3. Vízrajz  

2.3.1. Vízbázis 
 

Vízbázis, a település vízellátás   
 
Vízrajz 
A Nyírség fontosabb folyó közé tartozik a Keleti-főcsatorna, a Lónyai-főcsatorna, a Tisza, a Kraszna és a Szamos. A 
jelentősebb állóvizeik közé tartozik a Vajai-tó, Bátorligeti ősláp, Kállósemjéni ősmohos és a nyíregyházi Sós-tó. 
 
Az 1800-as évek közepéig a domborzati viszonyok sajátosságai miatt a Nyírség legnagyobb része lefolyástalan volt. A 
csapadékos időkben a homokdombok közötti mélyedésekben összegyűlt víz a terület nagy részén lehetetlenné tette a 
földek művelését. A helyzet rendezésére 1879-ben alakult meg a Nyírvíz Szabályozó Társulat, s készült el a Nyírség 
vízszabályozásának terve. A folyószabályozások következtében ma már a Nyírségnek egyetlen természetes állapotban 
lévő vízfolyása sincs. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti-f%C5%91csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3nyai-f%C5%91csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kraszna_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vajai-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1torligeti_%C5%90sl%C3%A1p_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1ll%C3%B3semj%C3%A9ni_%C5%91smohos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3s-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1800-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1879


 
8 Pócspetri környezeti értékelése 

A területet behálózó csatornák2: 
 

▪ Mária-kerti (IV/3.) – folyás 
▪ Léta-Pócspetri-csatorna 
▪ Mária-kerti-folyás 
▪ Baromlaki (VII/4.) – folyás 

 
Vízhálózat (ivóvíz, szennyvíz) 
A közüzemi vízhálózatba és szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások száma az elmúlt években növekedő tendenciát 
mutatott. A község megfelelő hatásfokú önálló szennyvíztisztító teleppel nem rendelkezik. A lakosság ivóvíz- és 
szennyvíz ellátását az Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. biztosítja.  
 
A közüzemi vízhálózatba és szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások száma az elmúlt években növekedő tendenciát 
mutatott.  

2.3.5.Szennyvízelvezetés  
 

A település rendelkezik szennyvízhálózattal. A község megfelelő hatásfokú önálló szennyvíztisztító teleppel nem 
rendelkezik. A település szentvíztisztítását a Máriapócsi – Szennyvíztisztító telep látja el.  

2.3.6.Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat 
 

2.3.7.1.Belvízvédelem, árvízvédelem 
 
A települést érintő vízfolyások adatait, belvízelöntések területeit a Vízügyi Szakvélemény rögzíti. Új településrendezési 
terv készítéséhez új szakvélemény készíttettetése indokolt. Zárt közüzemű csapadékcsatorna hálózat nem üzemel a 
településen. A felületre hulló csapadékvizek elvezetésére, elhelyezésére nyílt árkok szolgálnak, melyek a közlekedési 
utak mentén létesültek. A kapubehajtók részére csőátereszeket építették az árkokon. Az elvezetett felszíni vizek 
befogadói Társulati és Önkormányzati kezelésűek.  
 

A települést érintő vízfolyások adatait, belvízelöntések területeit a Vízügyi Szakvélemény rögzíti. Új településrendezési 
terv készítéséhez új szakvélemény készíttetetése indokolt. Zárt közüzemű csapadékcsatorna hálózat nem üzemel a 
településen. A felületre hulló csapadékvizek elvezetésére, elhelyezésére nyílt árkok szolgálnak, melyek a közlekedési 
utak mentén létesültek. A kapubehajtók részére csőátereszeket építették az árkokon. Az elvezetett felszíni vizek 
befogadói Társulati és Önkormányzati kezelésűek. Az elvezetett felszíni vizek befogadója a Máriapócsi-főfolyás, Mária-
kerti (IV/3.) – folyás, Léta-Pócspetri-csatorna, Mária-kerti-folyás, Baromlaki (VII/4.) – folyás. A mellékágak üzemeltetője 
a FETIVIZIG, illetve a Helyi Vízgazdálkodási Társulat.  
 

A nyílt csapadékcsatornák állapotát, a vízáteresztő képességét az átereszek folyamatos karbantartásával biztosítani 
kell. A belterület vízelvezetését a megvalósítás előtt, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során felül kell vizsgálni. A 
külterületek területe vízrendezett, ahol a vízelvezetés megoldott, a rendszeres karbantartás folyamatos, melyet 
közmunkások bevonásával próbálnak megoldani. Az építendő hálózat kivitelezésére a fejlesztési források esetén lesz 
lehetőség. 

 
2.3.7.2. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
A település közigazgatási területén környezetvédelmi konfliktusok, problémák nem állnak fenn. 
 
 
 
 
 

 
2 Forrás: TÉKA: http://tajertektar.hu  

http://tajertektar.hu/
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2.3.7.3. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
 

Pócspetri a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011.(XII.29.) BM rendelet módosítására kiadott 61/2012.(XII.11.) BM rendelet 1. melléklete alapján III. 
katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Ennek megfelelően – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 2. 
sz. mellékletében foglaltakat figyelembe véve – az elégséges védelmi szint biztosítása érdekében, szükséges a 
lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése. A település jelenlegi úthálózata olyan paraméterekkel 
rendelkezik, amely alkalmas tűzoltó járművek, valamint műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. Az 
építmények megfelelő közúti kapcsolata biztosított, illetve a tervezés során biztosítható, az úthálózatok a tervezést 
követően megfog felelni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. A településrendezési terv az érvényes 
törvények, rendeletek, MSZ és ágazati szabványok figyelembevételével készül el, melyeknek az előírásait betartja.  
 

A tűztávolság betartására, a tűzoltás eszközeivel a létesítmények megközelítésére – az OTÉK előírásait megtartva – a 
Helyi Építési Szabályzat vonatkozó pontjaiban tesz kötelező intézkedéseket. Az övezeten belüli építményekre 
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az építési engedélyesési eljárások során kell konkrétan meghatározni és betartani. 
(pld. A tűzállósági fokozat, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűztávolság, tűzszakasz, oltás módja, oltóvíz, 
oltókészülék, nyomás, menekülési és mentési út). 
 

 

3.0.Levegőtisztaság-védelem 

3.1.Besorolás, pontforrások 
 
A Község levegőminőségi állapotát alapvetően a közlekedés légszennyezése, valamint a gazdasági/mezőgazdasági 
területhasználat határozza meg. A háttérjellegű szálló porszennyezés a külterületekendominánsnak tekinthető. A 
Község és a terület levegőminősége az SO2, NO2, NOx és CO komponensek tekintetében kiváló, PM10 (szálló por) 
vonatkozásában jó minősítésű. A Község környezetében meglévő gazdasági telephelyek minimális mértékben, de 
elsősorban a közlekedési-szállítási, kisebb mértékben a tüzeléstechnikai és technológiai légszennyezéssel vannak 
jelen. 
 
A települést a levegő szennyezőanyagai szerint nézve a 4/2002. (X.7.) KVvM alapján a következő értékek érvényesek: 

▪ Kén-dioxid: a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 
▪ Nitrogén-dioxid: a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 
▪ Szén-monoxid: a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 
▪ PM10 (a levegőben lebegő szilárd és folyékony – aeroszol – részecskék gyűjtőneve: a levegőterheltségi szint 

egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van  
▪ Benzol: a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 
▪ Talajközeli ózon: a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket 
▪ PM10 arzén: a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket 
▪ PM10 kadmium: a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket 
▪ PM10 nikkel: a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket 
▪ PM10 ólom: a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket 
▪ PM10 benz(o)pirén: a levegőterheltségi szint a felső vizsgálati küszöb és a célérték között van. 

A célértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. mellékletének 1.1.4.1 pontjában meghatározott értékek adják. 
 
A közlekedésből származó (gépjárművek emissziója) szennyeződések mellett problémát jelent a gépjárművek által 
felvert por és ennek hatásai. A településen időszakosan megjelenő pollen illetve parlagfű okozhat az időjárástól függően 
a lakosság körében kisebb allergiás panaszokat. A parlagfű visszaszorítására a települési önkormányzat még nem adott 
ki helyi rendelet csak központilag a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet alkalmazzák, ami a parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól rendelkezik. 
 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környezetében sem manuális, sem 
automata mintavevő helye nincsen. Legközelebbi automata mérőállomás Debrecenben található, így pontos adat a 
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településsel kapcsolatban nem áll rendelkezésre. A település környezetében elhanyagolható légszennyező forrásként a 
környék alacsony forgalmú közútjai tekinthetők. Ezen kívül a vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a 
mezőgazdasági területekről származó por-terhelés jelentkezhet. 
 

 
3.2. Levegőminőség, háttérszennyezettség  

 

Lakossági eredetű szennyezés csökkenést eredményezett a gázprogram, a széntüzelésről a gáztüzelésre történő 
áttérés. Ez elsősorban a kéndioxid terhelést csökkentette, bár manapság megfigyelhető a hagyományos fűtésre való 
visszatérés.  
 
Nem jelentős a terület nitrogénoxid kibocsátásban, ami elsősorban a közlekedésből származik. A településen 
időszakosan megjelenő pollen illetve parlagfű okozhat az időjárástól függően a lakosság körében kisebb allergiás 
panaszokat. Az önkormányzat minden évben gondot fordít a helyi parlagfű irtására, közmunka program keretében, 
egyúttal felhívják a tulajdonosok figyelmét a magánterületek tisztántartására. A lakások fűtéséből és a közlekedésből 
származó légszennyezés nem jelentős.  
Közlekedés által kibocsátott emisszió elfogadható. 

3.6.Kertészeti, és mezőgazdasági tevékenységekből származó légszennyezések 
A településen jelenleg nem jelentős a mezőgazdasági tevékenységből eredő légszennyezés. A magánlakásoknál még 
nem elterjedt a komposztálás, népszerűsítése, házi komposztáló edények pályázat útján történt kihelyezése sokat 
segítene ezen a helyzeten.  

4.0. Hulladékgyűjtés 
 

Hulladékszállítás 
A hulladékok elszállítását a Térségi Hulladék – Gazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, amelynek telephelye Nyíregyháza-
Oros, Szállási út 72. szám alatt található. A telephely területe közel 34 ha, melyből a hulladék depónia által igénybe vett 
földterület nagysága 17,54 ha. 
 
Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül az alábbi inert hulladékokat veszi át a telep. 
 

▪ Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai, ha nem tartalmaz szerves kötőanyagot 

▪ Csomagolási üveg-hulladékokat 

▪ Építési és bontási hulladékok közül: beton, tégla, cserép és kerámiák, ezen anyagok keveréke, üveg 

▪ Földet, talajt és köveket, amelyek nem tartalmaznak humuszos réteget, tőzeget, szennyezett területről 
származó földet, követ. 
 

A település területén a kommunális hulladék begyűjtését a hulladékkezelő hetente egy alkalommal végzi. A község 
lakossága rendelkezik egységes hulladékgyűjtő edényzettel, a szemét begyűjtése erre alkalmas edényzetben történik. A 
begyűjtést végző vállalkozó rendelkezik pormentes tömörítésre alkalmas hulladékszállító járművel. A településen nem 
működik szilárd hulladéklerakó. 
 
 
A térség hulladékmérlege alapján 100%-ban lerakásra kerül az évente képződő települési szilárd hulladék, építési-
bontási hulladék és egyéb inert hulladékok. A háztartásokban keletkező biológiailag lebontható hulladékok zöme 
komposztálható ilyen a konyhai hulladékok jelentős része vagy a kertben keletkező bizonyos mennyiségű fű, avar, lomb 
nyesedék is. Ahol még mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ott ezen hulladékok kezelése nem okoz gondot, 
hiszen vagy feletetik, vagy trágyadombra kerül, vagyis a „komposztálás” beavatkozás nélkül végbemegy. A falusias, 
kisvárosias kertes lakóházas övezetek (a szolgáltatási terület 95%-át teszik ki) alkalmasak a házi komposztálás 
elterjedéséhez is.  
 
A település jelenleg is használatban lévő hulladéklerakóval nem rendelkeznek, szerves anyagok komposztálás nem 
megoldott.  
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5.0.Zaj- és rezgés sugárzásvédelem 
 

A zaj - és rezgésvédelem szempontjait a területrendezés és fejlesztés, valamint a közlekedés tervezés alkalmával szem 
előtt kell tartani, a zajos és a zajérzékeny területeket lehetőleg egymástól elkülönítve kell kialakítani. 
 
A vizsgálatok alapján meg kell határozni a település területén előforduló zajforrásokat, azokat a terület-felhasználási 
egységeket. A településen átmenő forgalommal lehet számolni. Legjellemzőbb közlekedési zajforrásként a 4-es számú 
főút tekinthető, amely átszeli a települést. Ezért átmenő és célforgalom miatti útként zajkibocsátása elviselhető.  
 
A környezeti zajterhelés szempontjából Pócspetri kedvező helyzetben van a zaj és rezgésterhelési helyzet a távlatokban 
sem rontható amennyiben a közúti forgalom nagysága, nem változik. Ennek érdekében a környezetbe zajt, illetve 
rezgést kibocsátó és a zajtól illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymástól viszonyítva 
elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg az érvényben lévő határértékeket. A környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) rendeletnek 
megfelel. 
 
Ssz. Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintere* (dB) 

Nappal 06-22 óra Éjjel 22-06 óra 

1.  Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek 

45 35 

2.  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület  

50 40 

3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület  

55 45 

4.  Gazdasági terület  60 50 

 
 
A település mezőgazdasági jellege miatt szükséges a mezőgazdasági termeléssel összefüggő zaj és rezgés okozta 
hatásokat külön tárgyalni. A közlekedési zajt tovább bonthatjuk a közúti közlekedés és a vasúti közlekedés, valamint a 
légi forgalom (repülés) okozta zajhatásokra.  
 
A közúti közlekedés során a közúti járművek rész-zajforrásai (motor, karosszéria, kipufogó, stb.) együttesen fejtik ki 
hatásukat. A járműveket az elhaladási zajuk jellemzi, amit elsősorban a motorfordulatszám és az azzal arányos 
menetsebesség határozza meg.  
 
Az egyes gépjárműtípusok elhaladási zaja között nagy a különbség (65-80 dBA), de az észlelt hangerőben az autó 
állapota (életkora), és a vezetési stílus is lényeges eltéréseket okozhat, ezeken kívül befolyásoló tényező az útburkolat 
minősége is. Fentieket figyelembe véve település szinten problémát – a közlekedési eredetű levegőszennyezéshez 
hasonlóan – a területen áthaladó fő közlekedési utak forgalma okoz.  
 

Zajforrások 
Település nagyobb zajjal járó (ipari) tevékenység nem folyik. Legjellemzőbb a közlekedési zajforrás.  
 
Közlekedési zajforrás 
 
A zavarás megelőzése, mérséklése érdekében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól illetőleg rezgéstől 
védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymástól viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg az 
érvényben lévő határértékeket. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet) rendeletnek megfelel. 
Zajkibocsátás a bevezető utak mentén nem zavaró. 
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Sugárzás védelem 
 
Pócspetri községben nagyfeszültségű távvezeték lakott területtől távol található. Új mobiltelefon tornyok létesítésére 
alkalmas helyeket az érvényes szabályozási terv rögzíti. Pócspetri Paks, Mochovce, atomerőművek 300 km-es 
Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik.  
 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére Magyarországon egy országos sugárzásfigyelő 
rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat.  
 
Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri 
sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét.  
 
A községben területén sugárzásmérő pont nem található (legközelebb Debrecenben található 3 db). A település 
közigazgatási területére nem releváns. 
 
 

 
6.0.Természetvédelmi fejezet 
 
 

6.1.Tájrendezés, tájvédelem 

 
A település tájhasználatának alakulása, változása az I. Katonai felmérés (1782-1785) (1. ábra), a II. Katonai felmérés 
(1819-1869) (2. ábra), a III. Katonai felmérés (1869-1887) (3. ábra), illetve Magyarország Katonai Felmérése (1941)3 (4. 
ábra) történeti térképek vonatkozó szelvényein, illetve a Google Earth közelmúltban készült műholdfelvételein keresztül 
kerül bemutatásra. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Forrás: mapire.eu 
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Műholdfelvétel4 

 
 
Az elmúlt cca 250 évet felölelő térképi ábrázolások vizsgálatát követően megállapítható, hogy a település jelentős 
fejlődésen ment keresztül az évek során. A térképeken jól kivehető, hogy a település lakott területeit mezők, legelők 
vették körül.  
 
Alapvető változás a tájhasználatban annyiban várható, hogy az ún. „non food” mezőgazdasági szisztéma alapján 
előtérbe kerülnek az ipari növények termesztése, ez esetenként színesíti a tájat, mivel nagy felületű virágzó táblák is 
megjelenhetnek. Ezen mezőgazdasági területekre a nagyipari művelés a jellemző, mely iparág számottevő munkaerőt 
nem foglalkoztat. A konyhakerti növények háztáji (őstermelői) gazdálkodása a lakosság kiegészítő kereseti forrása és a 
nyírségi vásár (Községi piac) mindennapi termékeivé válhatnak. A község tulajdonában levő művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület és termőföldek hasznosítása a helyi mezőgazdaság szereplőivel átgondolandók (a kertészet és 
díszfaiskolai lehetőségek). 
 
A település lakott területeinek terjeszkedés mértéke visszafogottnak nevezhető.  
 

 
4 Forrás: www.google.hu/maps  

http://www.google.hu/maps
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A település tájértéktára5 

 
A Nyírségnek a honfoglaló magyarok által itt talált utolsó természetes képe a síklápokkal, mocsarakkal, pusztagyepekkel 
tarkított erdőssztyepp lehetett, melynek uralkodó fafaja a tölgy volt. Ebből alakult ki a középkorban az a mozaikos táj, 
ahol kis falvak sokasága húzódott meg, melyek lakói az erdős-lápos-buckás területen rét és legelőgazdálkodást, kis 
parcellákon szántóföldi művelést folytattak, s élvezték azt a terített asztalt, amit a gazdag természet nyújtott: az erdők 
gyümölcseit, a tocsogós laposok bőséges hal és vadtermését. A törökdúlás következtében a kis falvak többsége 
elnéptelenedett. A táj a XVIII., de főleg a XIX. századtól kezdett újra benépesedni, újjáépültek a falvak. A XIX. század 
második felétől kezdve felgyorsult a természet átalakítása, melynek nyomán kezdett kialakulni a táj ma ismert képe. A 
legnagyobb beavatkozás a térség vizeinek lecsapolása volt. Az ún. nyírvízmentesítő társulatok 1892-től kezdve 
csatornákkal hálózták be a területet, s a korábban lefolyástalan nyírvízlaposok vizét összegyűjtötték. 
 
A vízrendezésnél jóval korábban, már a XVI-XVII. század török világa alatt megkezdődött az erdőterületek csökkenése, 
melyek helyét szántók, gyümölcsösök, rétek, homoki legelők foglalták el. Ezt tetézte a megmaradt erdők faállományának 
átalakítása, amikor a tölgyet a gyorsan növő, a szárazságot jobban tűrő akáccal váltották fel. Ez a folyamat, bár a XIX: 
században elindult, az I. világháború után gyorsult fel, amikor a 20-as évek fakonjunktúrájának idején az értékes, idős 
tölgyeseket fakereskedők vásárolták fel. Az 50-es évektől az akác mellett egyre gyakoribbá vált a szintén tájidegen erdei 
és fekete fenyő, valamint a nemesnyár használata nemcsak az őshonos erdők felújítására, de a néhai homoki tölgyesek 

 
5 Forrás: http://tajertektar.hu  

http://tajertektar.hu/
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helyén létrejött silány szántók újra fásítására is. Az akác és a többi tájidegen fafaj a térség élővilágát, tájképét 
elszegényítette. Ráadásul az erdők tarvágás utáni kituskózása és mélyszántása nyomán eltűnt az erdei aljnövényzet és 
az erdőssztyepp jellegű növényzet túlnyomó része. Ez a folyamat pusztította ki a térségből a hóvirágot, a tarka 
nőszirmot, de igen súlyos csapást mért az egykor igen gyakori egyhajúvirág, tarka sáfrány és magyar nőszirom 
állományaira is. 
 
A természetes táj pusztulásának folyamatára a „koronát” a természettel még viszonylag összhangban élő kisparaszti 
életformát felváltó nagyüzemi gazdálkodás erőltetett és átgondolatlan meliorációi, gyep-gabonaváltó programjai, 
kemizálása tették fel. Ennek nyomán sok vízállás, homoki rét, és legelő tűnt el örökre. 
 
Bár a táj a változások ellenére sokat megőrzött ősi képéből, az erdők, legelők, rétek és szántók változatos hangulatából, 
az eredeti természet – a homokpuszták, láprétek, fűzlápok, keményfás ligetek, pusztai és gyöngyvirágos tölgyesek – a 
fent leírt folyamatok hatására szigetszerű maradványfoltokra húzódott vissza. Ennek következménye a tájvédelmi körzet 
szétszórt, mozaikos jellege. Az utóbbi évtizedben újabb veszélyek öltöttek aggasztó méretet. A természetes élővilág 
megmaradt apró szigeteit a többnyire amerikai származású özönnövények fokozódó inváziója szorongatja. A gyepek 
rohamos pusztulását okozza, hogy az állattartás feltételei igen rosszak, ezért egyre kevesebb legelőre és kaszálóra van 
szükség. 
 
A Nyugati- vagy Löszös-Nyírség növényvilága 
Évszázadok óta mezőgazdasági művelés alatt álló, vízben szegény, változatos domborzatú terület. A 
természetes növényzet túlélői a kisebb laposok vízállásos mélyedéseiben, illetve néhány mezsgyén, kunhalmon 
maradtak meg. A táj erdőterületei kivétel nélkül ültetettek, a gyepek túlnyomó része másodlagos, intenzíven 
használt. A potenciális vegetáció zömét kitevő erdőspuszta elemei nyomokban is alig maradtak meg. A mélyebb 
részek szikes vegetációja ősfolytonosnak tekinthető, de jelentősen elszegényedett. A parlagok aránya 
elenyésző. 
A táj gyepeinek többsége másodlagos, jellegtelen száraz vagy enyhén szikes, üde gyep. Legkarakteresebb a 
szikes tómedrekben megmaradt szoloncsák (Nyírtelek, Nyíregyháza – Felsősima), illetve szolonyec (Tiszaeszlár 
– Bashalom) sziki vegetáció zonációját őrző növényzet. A zömében eljellegtelenedett (nádasodott) szikes 
mocsarakat mézpázsitos szikfokok, bajuszpázsitos vakszikfoltok, fehér tippanos sziki rétek és szikes puszták 
maradványai övezik. Csak a táj nyugati peremén jelenik meg a hernyópázsitos és ecsetpázsitos szolonyec sziki 
rét és a padkás vegetációs mozaik. Néhány mezsgyén ismertek a száraz sztyepprétek erősen degradált foltjai. 
 
Flórájának összetételét a nyírségi és a hajdúsági elemek erősen elszegényedett kombinációja határozza meg. Az 
erdőspusztai vegetációt néhány, a tájban igen ritka faj képviseli: kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), törpemandula 
(Prunus tenella), parlagi rózsa (Rosa gallica), cingár gombafű (Androsace elongata), közönséges borkóró (Thalictrum 
minus). A szikeseken a jellemző specialista fajok meghatározók (sziki őszirózsa –Aster tripolium subsp. pannonicus, 
sziki üröm – Artemisia santonicum, kisfészkű aszat – Cirsium brachycephalum, vékony útifű – Plantago tenuiflora). Az 
özöngyomok térfoglalása jelentéktelen. 
Gyakori élőhelyek: nincsenek; közepesen gyakori élőhelyek: OB, OC; ritka élőhelyek: B1a, OA, B6, F4, F2, F5, F1a, 
F1b, B5, B2, B3, D34, RA, RB, RC, P2a, P2b, A1, A23, H5a. 
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: kevesebb mint 20; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 2, Eleagnus 
angustifolia 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, bálványfa (Ailanthus altissima) 1. 
 
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 2000-2050 óra körül van, nyáron 810, télen 185 óra 
az átlag. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 C. A legmelegebb hőmérséklet 34,2, a leghidegebb -17,5 C. A csapadék évi 
összege 530-570mm, DNY-on kevesebb. A csapadék napi maximuma 89 mm. Átlagosan 35 hótakarós nap van , a 
hótakaró 17 cm vastag. A kistáj ariditási indexe 1,23-1,33. Az uralkodó szélirány ÉK-i és D-i, sebessége 2,5-3 m/s. 
Kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék, főként a szárazságtűrő fajoknak kedves az éghajlat. 
 
 
Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 
A néprajzi tájként is számontartott Nyírség az Alföld észak-keleti részén található középtáj. Az ember 7-10 ezer évvel 
ezelőtt telepedett meg itt, a nagyobb települések főként a kilencedik században jöttek létre a honfoglalás idején. A táj 
nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el, de vannak települések Hajdú-Bihar megyében, illetve a 
romániai Szatmár megyében is. Környezetétől szigetszerűen elkülönülő terület, az Alföld egy kisebb résztája. 
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Felszínének kialakításában a folyók és a szél játszották a legnagyobb szerepet. A folyók hordalékkúpokat és elhagyott 
medreik mentén vastag üledéket raktak le. A hordalékkúpok anyagából a szél homokot halmozott fel. Jellemző geológiai 
képződményei a lösz, a barnaföld, a különböző homokformák, a futóhomok, az agyag és a tőzeg. A Nyírség öt 
tájegységre osztható fel: Közép-Nyírség, Északkeleti-Nyírség, Délkeleti-Nyírség (Nagykárolyi-homokhát), Dél-Nyírség 
(Ligetalja) és Nyugati- vagy Löszös-Nyírség. A Bodrogköz a Bodrog és Tisza folyók közt elterülő természetföldrajzi 
kistáj, a Felső-Tiszavidék középtáj része. Két fő részre tagolható: az Alsó-Bodrogközre és a Felső-Bodrogközre. A 
Bodrogközt nyugodtan hívhatjuk, a rejtett szépségek vidékének, de a vidéki, természeti, kulturális és esztétikai 
szépségek csak annak tárulkoznak fel, akik nem sietnek, nem felületesek és figyelnek az apró részekre, 
érdekességekre is. Aki a területet végig járja, az láthatja a hagyományos régi népi építészet remekműveit, igaz kissé 
megfakult változatban. 
 
A természetvédelmi szempontból valamilyen védettségi szintet élvező területek elsősorban a belterülettől É-ra fekvő, 
vízfolyások menti legelő-kaszáló gyepes területek, de egy jelentős erdőfolt is ide tartozik. Kistájkataszteri besorolás 
szerint Pócspetri a Nyírség kistáj területén helyezkedik el, így az épített és természeti környezetét egyaránt a kistáj 
geoökológiai sajátosságai határozzák meg.  
 
A közigazgatási terület déli részének egy kisebb területét érinti.  
  
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  
Az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat területei a Szatmári-síkság és Beregisíkság területét szinte 
teljes egészében lefedik. Ennek oka a Tisza és a Szamos kiemelt jelentőségű ökológiai rendszere, a Szatmár-Bereg 
Tájvédelmi Körzet mozaikosan elhelyezkedő védett természeti területei, és a Natura 2000 területek sokasága. 
 
A Tisza Borsod-Abaúj-Zemplén megyével határos hullámtere az ökológiai hálózat szempontjából ugyancsak kiemelt 
jelentőségű, amelynek megyei alsó szakasza Tiszadob-Tiszalök-Tiszavasvári térsége már a Hortobággyal is összefüggő 
egységes ökológiai rendszert alkot. A Nyírség mozaikos ökológiai rendszere meghatározóan a térség erdősültségéhez 
igazodik. Az országos jelentőségű tájképvédelmi övezet által érintett települések halmozottan a Szatmári és Beregi-
síkság területén, a Nyírség déli területén koncentrálódnak, továbbá Tiszadob-Tiszavasvári igazgatási területét fedi le az 
övezet. 
 
Tájképvédelmi szempontból egységes térségi szabályozást igényel a tervezett natúrpark által érintett Szatmári- és 
Beregi-síkság összes települése, és a Tisza menti ökológiai és turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű települések 
is. 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, Pócspetri közigazgatási területén nincs. 
 
Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok forrásaivá válhatnak. 
Funkcionális, tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, rendeltetését zavaró, 
egymással konkuráló területhasználatok okoznak. 
 
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét 
veszélyeztető területfelhasználási módok fennállása esetén. Hiányoznak a mezővédő-útvédő erdősávok, erdőtömbök, 
melyek ökológiai hatásukkal és megjelenésükkel jelentős mértékben gazdagíthatnánk a tájat, hozzájárulhatnának az 
erdősült területek méretének növeléséhez. 
 
A település bel- és külterületén egyaránt fellelhetőek különböző fokú tájhasználati konfliktusok, amelyek kezelése mind 
tájkép, mind pedig településképi és közjóléti szempontból kiemelten fontos.  

Ipari területek vizuális megjelenése: A közigazgatási terület egészére jellemző, általános tájhasználati 
konfliktusként lehet említeni a mezőgazdasági és ipari telepek, üzemek vizuális problematikáját. A települési 
belterület és külterület határában elhelyezkedő, új ipari létesítmények vizuális tájba illesztése még megoldásra 
vár. Ezek kezelésére létezik szakmai eszközrendszer. Ennek alkalmazási lehetőségeit mindenképpen célszerű 
megvizsgálni. 
 
Elektromos légvezetékek problematikája: Általános települési vizuális képet érintő konfliktusként még az 
elektromos légvezetékek problematikáját lehet említeni.  
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Illegális hulladéklerakás: Mind külterületet, mind pedig belterületet érintő konfliktus az illegális 
hulladéklerakások kérdésköre. Ezen hulladéklerakatok felszámolását nem csak vizuális, hanem közjóléti 
szempontból is kiemelt jelentőséggel kell kezelni.  
 
Kulturális építmények, területek történeti környezetének problémája: Elsősorban a műemlékek, műemléki 
épületek és környezetük megközelítéséről beszélünk.  

 
 
 

6.2.Zöldfelületi rendszer konfliktusa és problémái. 
 
A település belterületén lévő, illetve a belterülethez kapcsolódó, a község térszerkezetét, arculatát, klimatikus viszonyait 
befolyásoló zöldfelületi rendszer elemeit illetően elmondható, hogy a meglévő, közhasznú, közcélú zöldfelületek 
gondozottak. 
 
Az utcákat kísérő zöldsávok állapota vegyes képet mutat. A település morfológiájából adódóan jellemzően szűk, 
kanyargós utcák fás növényállománnyal történő ellátása, egységes utcafásítás kialakítása nehezen megoldható. 
Mindezt tovább nehezíti a település közterületeit behálózó, az utcákat követő légvezetékek, közműoszlopok rendszere 
is. A meglévő közterek, az utcákat kísérő zöldsávok fejlesztése, a növényanyag lehetőség szerinti bővítése, a település 
arculatát, az utcaképeket negatívan befolyásoló, rontó elemek felszámolása javasolt. 
 
Pócspetri községben a biológiailag aktív területek aránya elfogadható. A település adottságai miatt a zöldfelületek 
kiterjedései megfelelőek, mennyiségileg javíthatók.  
 
Pócspetri községben meglévő zöldfelületi rendszer alapvető problémái:  

▪ a kül- és belterületek közötti zöldfelületi kapcsolat nagyrészt hiányzik,  
▪ a meglévő utcai fasorok mentén további facsemeték ültetése indokolt, 
▪ a lakóutcák nagyon vegyes kiültetésűek,  
▪ néhány intézménykertben a növényállomány állapota gondozást igényel,  
▪ a temető főbb útjai mellett facsemeték, fasor ültetése javasolt, a sírok között növények ültetése indokolt,  
▪ a település játszótereinek kialakítása, műszaki állapota javításra, illetve karbantartásra szorul.  

 
A meglévő közterek, az utcákat kísérő zöldsávok fejlesztése, a növényanyag lehetőség szerinti bővítése, a település 
arculatát, az utcaképeket negatívan befolyásoló, rontó elemek felszámolása javasolt. 

7.0. Védett területek  
 
 

7.1.NATURA 2000 

 
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a 
Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. 
 
Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai 
védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. 
A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő 
láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. 
 
A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem mindegyike 
bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem csoda hát, hogy 
ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ahol évszázadok óta 
gazdálkodás folyik. 
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Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az ember, hogy még a 
természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak keze nyomát. Európában ezért 
különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is, amely 
összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és nemesített növények sokfélesége, a különböző 
földhasználati praktikák. 
 
A Natura 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos 
gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű 
védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás 
kerülhet előtérbe: 
 
Különleges természetmegőrzési területek 
 
6. Hortobágyi nemzeti park igazgatóság működési területén található kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek  
  
6.5. Csiklós-lápos (HUHN20067) 
6.5.3. pontja: Pócspetri: 023/14, 023/15, 023/17, 023/18, 023/20, 023/21, 023/47, 023/54, 023/55, 023/56, 023/57, 
023/58, 023/22a, 023/39a, 023/39c, 023/40c, 023/44a, 023/45a, 023/46a, 023/6c, 023/7c, 023/8c, 023/9c, 034, 042/1b, 
042/1d, 042/1f, 044, 045, 046/1, 046/2a, 046/2c, 046/2d, 047, 048/4a, 048/5a, 048/7b, 048/8b, 048/8c 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Natura 2000 területek helyrajzi számos listája az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján kertült meghatározásra. 
 
Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése: 
A Csikós-lápos különleges természetmegőrzési területté nyilvánításakor az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdése alapján a terület természetvédelmi célkitűzései meghatározásra kerültek, valamint kiemelésre kerültek egyes 
jelöl_ értékek, amelyeket a kezelés során priritásként kell kezelni. A Natura 2000 területek célkitűzései és prioritásai a 
területek hivatalos Natura 2000 adatlapjain (SDF) találhatók. 
 
A természetvédelmi célállapot: 
A Natura 2000 területen a természetvédelmi célkitűzés, hogy a jelölő közösségi jelentőségű élőhelyek - a 6410 kódú 
„kékperjés láprétek meszes, tőzeges, vagy agyag bemosódásos talajokon (Molinion caerulae)”; a 7230 kódú 
„mészkedvelő üde láp- és sásrétek”; - legalább az alapállapotfelmérés során tapasztalt nagyságban, karakterüket 
megőrizve, az azokat fenntartó gazdálkodás keretében, a Csikós-láposra jellemző található természetes mozaik 
formájában fennmaradjanak. 
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A megjelölt prioritások szerinti célállapot megvalósításakor arra kell törekedni, hogy a terület egyéb természetes, 
közösségi jelentőségű élőhelyek (a 6510 kódú „sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)” és a 91E0* kódú „enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”) kiterjedésének, karakterének, egységes táji megjelenésének, természetes 
biológiai sokféleségének fennmaradása is biztosítható legyen. 
 
A jelölő élőhelyek megőrzésével egyidejűleg a célkitűzés része a Natura 2000 területen található jelöl_ faj: a vérfű-
hangyaboglárka (Maculinea teleius) állományainak, továbbá a közösségi jelentőségű, de nem jelölő státusú fajok: a 
mocsári teknős (Emys orbicularis), és vöröshasú unka (Bombina bombina) természetes élőhelyeiken való megőrzése. 
 
A célállapot eléréséhez rendelt célkitűzések: 

➢ A terület egységének, természetes élőhelyi sokféleségének megőrzése: a különböző mocsárréti, lápréti, lápi, 
mocsári fás és fátlan élőhelyek, és azokkal szerves élőhelyi együttest alkotó egyéb természetközeli 
élőhelytípusok megőrzése szükséges, azok megóvása beszántással, erdősítéssel, fásítással, beépítéssel, 
vonalas létesítmények kialakításával, bővítésével szemben.  

➢ A területen található gyepek, láprétek fenntartása a megfelelő kaszálási/legeltetési rendszer alkalmazásával 
biztosítható, amely alkalmazkodik az élőhelyi sokféleséghez: Általános célkitűzés a terület összes gyeptípusára 
vonatkozóan a kíméletes, kaszálatlan mozaikokat is meghagyó, a vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
életciklusához alkalmazkodó kaszálás, illetve ha van rá mód, részben a kíméletes legeltetés - akár kombinált - 
alkalmazása. Ugyancsak kaszálással és legeltetéssel szükséges gondoskodni a nádasok és az inváziós fajok 
gyepek rovására történ_ terjedésének megakadályozásáról.  

➢ Szükséges megelőzni az inváziós növényfajoknak a természeti értékeket veszélyeztető terjedését, ezért a 
területen megjelen_ inváziós és tájidegen fa- cserje- és lágyszárú fajok folyamatos visszaszorításáról kell 
gondoskodni.  

➢ A gyepek helyén kialakult záródott vagy záródó cserjések helyén lehetőség szerint szükséges visszaalakítani a 
megfelelő fátlan élőhelyet (kékperjés rét, mocsárrét, üde láprét), a fás növényzet bizonyos arányú, a 
természetes élőhelymozaiknak megfelel_ kíméletével.  

➢ A korábbi gyepek, láprétek helyén kialakult jellegtelen nádas állományokban cserjeirtással és a nád 
visszaszorításával szükséges helyreállítani a jelölő élőhelyeket.  

➢ A beszántott gyepeken a termőhelynek megfelelő jelölő élőhely rekonstrukciója a cél. A magasabb fekvésű, 
nem jelölő élőhely helyén fekvő szántókon kíméletes gazdálkodással, optimális esetben gyepesítéssel célszer_ 
csökkenteni a környező természetközeli élőhelyekre gyakorolt szennyező hatást, és javítani a 
természetvédelmi és rét/legelőgazdálkodási szempontból is kedvező összeköttetést a gyepek között. 

➢ A terület fátlan és fás lápi, lápréti, mocsárréti élőhelyeinek, továbbá vöröshasú unka (Bombina bombina) 
állomány fenntartásához szükséges azok megfelelő vízigényének kielégítése; amit a területet érintő 
belvízelvezető célú csatornákon és árkokon a megfelelő, lecsapolást mérséklő vízkormányzással szükséges 
biztosítani. 

 
Kezelési javaslatok 
A Natura 2000 területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések eléréséhez a terület egyes részei eltérő kezelést 
igényelnek, figyelembe véve az ott előforduló élőhelyeket, fajokat, és az ott jellemző gazdálkodási formákat. A kezelési, 
fenntartási, és részben az élőhely-rekonstrukciós és fejlesztési javaslatokat ezért a Natura 2000 terület egyes lehatárolt 
részegységeire, az úgynevezett kezelési egységekre (KE) vonatkozóan rendszerezi a fenntartási terv.  
 
Élőhelyek kezelése (Kezelési egységek – KE) 
A kezelési javaslatok esetében élesen el kell választani a kötelező jellegű, jogszabályban előírt korlátozásokat, illetve az 
önkéntes vállalásokat. A 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet 4.§ 5. pontja alapján „(5) A fenntartási terv a Natura 2000 
terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.” 
Az itt megfogalmazott előírások célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közösségi jelentőségű értékek, a 
jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára. Ennek 
érdekében itt megfogalmazásra kerülnek olyan előírások, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási programok 
kidolgozásához. A gazdálkodók számára ezek az előírások a jelen terv alapján kötelezettséget nem jelentenek, 
betartásuk csak támogatási programon keresztül, önkéntes vállalás formájában válhat csak kötelezővé. A már más 
jogszabály vagy hatósági eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező jellegét értelemszerűen az azt 
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megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az előírásokra csak utalást 
tesz. 
 
A Csikós-lápos Natura 2000 területen az előforduló élőhelyek, fontosabb fajok és gazdálkodási módok alapján 10 
kezelési egység lehatárolása indokolt. A kezelési egységek lehatárolása a 2013-ban tapasztalt természeti adottságok 
alapján történt, 1:10.000 alapléptékben. A térképi lehatárolás léptékét figyelembe véve a kezelési egységek határai 
(különösen nem mesterséges vonalat, pl. szántó, csatorna, határkövető egységek esetén) nem szigorúan véve 
rögzítettek, hanem 10-20 méteres átmeneti sávban értelmezhetők. A kezelések, beavatkozások gyakorlati tervezésénél 
emellett figyelembe szükséges venni, hogy a természeti adottságok, élőhelyek spontán változásai miatt a kezelési 
egységek egymáshoz viszonyított határai megváltozhatnak. A fentiek alapján tehát a kezelési egységek térbeli 
lehatárolása a fenntartási terv gyakorlati átültetése esetén áttekintő, iránymutató jellegű információnak tekintendő, 
aminek pontosítását magán a területen, az adott időszak aktuális állapotának megfelelően kell elvégezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kezelési egységek a Csikós-lápos területén6 

 
Jelenlegi TRT változás 2 Hrsz-t  érint ami Natura 2000-es területeke közelében találhatóak. A változás jellege 
környezetvédelmi, tájvédelmi szempontból kedvező, mivel Mezőgazdasági területből Gazdasági erdővé soroljuk 
a területfelhasználást.  

7.2.Ökológia hálózat 
 
Az 1980-ban közzétett Természetvédelmi Világstratégia a civilizáció fenntartható fejlődése érdekében három fő területet 
emel ki:  

• meg kell óvni a létfontosságú ökológiai  folyamatokat és életfenntartó rendszereket  

• meg kell őrizni a genetikai sokféleséget  

• a fajok és ökoszisztémák minden hasznosítását fenntarthatóvá kell tenni. 

A hagyományos természetvédelem először a fajok védelmét tűzte ki célul - pl. első természetvédelmi törvényünk a hazai 
madárfauna legnagyobb részét védelem alá helyezte -. Később nyilvánvalóvá vált, hogy a veszélyeztetett fajokat csak 

 
6 Forrás: A Pócspetrii-legelő (HUHN20065) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve (szöveg-, és 
térképrészlet) 
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úgy lehet megmenteni, ha a táplálékukat, a szaporodó helyüket, az élőhelyüket is védjük, s a fontos, értékes - mert ritka 
- fajok életterét rezervátumszerűen - nemzeti parkokban, szafári parkokban, stb. - kezdték óvni. Minden jó szándék, 
erkölcsi kiállás és ráfordítás ellenére is fel kellett ismerni, hogy e hagyományos természetvédelmi gyakorlat a 
világstratégia céljainak nem képes megfelelni. Később tehát az élővilág védelmének mozgalma kiszélesedett: a 
biodiverzitást, avagy terjedőben lévő magyarított változata szerint a biológiai sokféleség védelmét tűzte ki helyi, 
országos és nemzetközi szinten. A Földön ma élő fajok száma milliós-tízmilliós nagyságrendű. Az emberiség által eddig 
gazdaságilag hasznosított fajok száma nem haladja meg a tízezres nagyságrendet. Az emberiség létalapját nyújtó 
biológiai sokféleség azonban rohamos pusztulásnak indult, olyan gyorsasággal, hogy felmérni sincs időnk, mit 
veszítünk. A biológiai sokféleségnek az ökológiai stabilitásban betöltött szerepe is fontos. A biodiverzitás továbbá - 
információhalmaz. A tiszta, igaz és tartalmas információk leggazdagabb tárháza a természet. Ennek elpusztítása az 
emberiség szellemi és erkölcsi hanyatlásához vezet. 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei. Az ökológiai folyosók elgondolása az elszigetelt természetvédelem meg nem 
oldott kérdéseire remélt továbblépést. A biológiai sokféleség védelme elődleges cél a magterületeken, ezeket övezik a 
védőzónák, a puffer területek. Az azonos típusú élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze az ökológiai folyosók, 
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. Helyi szinten különböző élőhelyeket kötnek össze 
olyan fajok fennmaradása érdekében, melyek életciklusa ezt megköveteli. Vízfolyások például jellemzően rendelkeznek 
ilyen folyosó szereppel. A rehabilitációs területek fő funkciója a roncsolt területek gyógyítása. 
 
Magterületek 
 
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető 
legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. 
 
Ökológiai folyosók 
 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb megszakításokkal jellemezhető 
élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely 
komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.  
 
Puffer területek 
 
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természet közeli élőhelyek aránya 
lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.  
 
Rehabilitációs területek 
 
A kijelölendő rehabilitációs területek a magterületek, ökológiai folyosók és védőövezetek hálózati elemek területein belül 
zárványként jelentkező, vagy ezekkel határos ökológiailag sérült állapotú területek, melyek megszakításokat okoznak az 
egyes zónákban. Helyreállításukat követően a hálózathoz kapcsolhatóak. 

 
Az ökológiai folyosó övezetébe „olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, 
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes 
eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) 
közötti biológiai kapcsolatok biztosítására”. 
 

Az előzőekben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az övezetben a 
közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. Az övezetben új külszíni 
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. A település közigazgatási 
területein az ökológiai folyosó élőhelymozaikokból áll, amely a magterületek környezetében, másrészt a két terület 
közötti telkek területei.  
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Pócspetriben ökológiai folyosó és magterületi övezet található. Az ökológiai folyosó a település közigazgatási területén 
elszórtan, míg a magterületi övezet a közigazgatási terület déli részét érinti. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökológiai hálózat térképe 7 

 
A vidékfejlesztési minisztérium hivatalos értesítőjének a LXII. Évfolyam 1. Száma alapján, az „ex lege lápi és szikes tavi 
védettséggel érintett területekről” szóló kijelölése alapján Pócspetrin az alábbi területek találhatóak:  
 
Pócspetri 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 0167/10, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/14, 0167/15,  0167/16, 
0167/17, 0167/2, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0168/1, 0168/10, 168/11, 0168/12, 0168/13, 
0168/2, 0168/3, 0168/4, 0168/5, 0168/6, 0168/7, 0168/8, 017, 0188/28, 0192/3, 0193/11,  0193/12, 0193/13, 0193/14, 
0193/15, 0193/16, 0193/83, 0193/86, 0193/87, 0194/1, 020/6, 023/14, 023/15,  023/17, 023/18, 023/20, 023/21, 023/22, 
023/31, 023/32, 023/33, 023/34, 023/35, 023/39, 023/40, 023/44,  023/45, 023/47, 023/49, 023/50, 023/51, 023/52, 
023/53, 023/54, 023/55, 023/56, 023/57, 023/59,  023/6, 023/60, 023/7, 034, 042/1, 046/1, 046/2, 047, 048/4, 048/5, 
048/7, 048/8,  

8.0. Épített környezet, védett épületek 
 

8.1.Védett helyi művi értékek 
 
Világörökségi és világörökségi várományos terület 
 

A település közigazgatási területén világörökségi és világörökségi várományos terület nem található. 
 
Műemlék, műemlékegyüttes 
 

 
7 Forrás: OTRT – 3/1. melléklet 
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Az épített környezet legértékesebb emlékeinek és értékeinek megtartása a műemlékvédelem feladata. A műemlékek és 
a műemléki környezettel kapcsolatos eljárási szabályokról a Kulturális Örökség védelméről szóló 2001- évi LXIV. sz. 
törvény rendelkezik.  
 

Pócspetriben 3 darab műemlék alatt álló épület található.  
 

1. Római katolikus templom 
Címe: 4327 Pócspetri, Petőfi u., 1. hrsz.  
 azonosító  8427 
 törzsszám  6157 
 védettség  Műemléki védelem 
 jelleg   Építmény 
 név jellemző  Mai 
 eredeti kategória  Szakrális építmény 
 eredeti főtípus  templom 
 megye   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
 település KSH kódja 11244 
 földhivatal  Nyírbátor Körzeti Földhivatal 
 

Ma a település központjában álló templom 13. századi eredetű, melyet 1770-1775 között erősen átépítettek, majd 1923-
ban is. Oldalhajós, hosszházas, egyenes záródású szentéllyel, egy homlokzati toronnyal épült, nyeregtetős épület, 
csaknem kelet felé néző szentéllyel. Valójában öt fokkal eltér tőle. Így vált a szabálytalan alaprajzú templom 
építészettörténeti érdekesség. Bejárata a nyugati rövid oldala elé épített torony alatt nyílik. Kőkeretes, kosáríves 
zárókővel díszített bejárata felett a Klobusiczky család kő címerdísze található (csillag és félhold között felhúzott íjjal, 
innen ered a település címere), felette vakolattükörben kör alakú ablak.  
 
A kiugró főpárkány felett kör alakú szalagkeretes ablak vakolattükörben. Felette lévő szinten ugyanilyen ablak, 
harangszinten félköríves ablak.A torony sarkai ezen a szinten karcolt kváderesek. A hajó tört oromzattal csatlakozik a 
toronyhoz. A torony bádog gúlasisakkal fedett. A hajó déli oldalát hat félköríves ablak tagolja, szentélye egyenes 
záródású, három támpillérrel. Északi oldalát is hat félköríves ablak tagolja, melyhez csatlakozik a félnyeregtetős 
sekrestye. Nyeregtetős, a főhajó pala, az oldalhajók bádogfedésűek. A templomban naponta 2 szentmise van, ezenkívül 
közös ünnepségek színhelye.  
 
2. Római katolikus plébánia 
Címe: 4327 Pócspetri, Petőfi u. 21. szám, 6. hrsz.   
 azonosító  8428 
 törzsszám  6158 
 védettség  Műemléki védelem 
 jelleg   Építmény 
 név jellemző  Mai 
 eredeti kategória  Lakóépület 
 eredeti főtípus  plébánia 
 megye   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
 település KSH kódja 11244 
 földhivatal  Nyírbátor Körzeti Földhivatal 
 
A gróf Klobusiczky család építtette, azután báró O-Naghtené volt és vétel útján került a katolikus egyház birtokába. 
1771-ben épült barokk stílusú épület. Bejárata az épület nyugati oldalán nyílik, ide újonnan épített, nagyméretű ereszes 
betonterasza futó lépcső vezet. 
 
Helyi jelentőségű védett természeti területi értékek  
 
Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési önkormányzat által, rendeletben védetté 
nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve  lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy 
természeti emlékek (TE) is. 
 
Platán fa (Platanus sp) a régi plébánia épülete előtt.  
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4327 Pócspetri, Szent Erzsébet tér 1. szám 
 
Helyi (természeti) védettséget élvező egyes területek: 
023/14, 023/15, 023/17, 023/18, 023/20, 023/21, 023/47, 023/54, 023/55, 023/56, 023/57, 023/58, 023/22a, 023/39a, 
023/39c, 023/40c, 023/44a, 023/45a, 023/46a, 023/6c, 023/7c, 023/8c, 023/9c, 034, 042/1b, 042/1d, 042/1f, 044, 045, 
046/1, 046/2a, 046/2c, 046/2d, 047, 048/4a, 048/5a, 048/7b, 048/8b, 048/8c8 
 
Helyi építészeti értékek 
 
Helyi építészeti értékek, minden olyan építészeti, történeti, néprajzi szempontból jelentős egyedi vagy együttes alkotás 
(épület, építmény, épületegyüttes, utcakép), valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem minősül 
műemléknek.  
Az építészeti értékek helyi védelme egyedi és területi lehet. 
 
A község településrendezési tervében helyi építészeti értékvédelemmel rendelkező ingatlanok nem találhatóak. A 
település belterületén, az alábbi ingatlanokat javasoljuk helyi védelem alá vonni: 
 

1. Polgármesteri Hivatal (volt Irinyi kastély) 
Címe: 4327 Pócspetri, Iskola utca 13. szám, 137. hrsz.  
 

1906-ban épült, 1991-ben újították fel. 
 

2. Általános Iskola tanítói lakás  
Címe: 4327 Pócspetri, Iskola utca, 32. hrsz.  
 

Tanítói lakás 1912-ből, ma Teleház. 
 

3. Gondozási Központ 
Címe: 4327 Pócspetri, Pócsi út 13. szám, 1/6. hrsz. 
 

4. Hősi emlékmű 
Címe: 4327 Pócspetri, Vasvári Pál és a Pócsi utca kereszteződésénél, 33/3. hrsz. 
 

5. Nepomuki Szent János szobor és szentségfülke 
Címe: 4327 Pócspetri, Kossuth u. 2. szám előtt közterületen áll, 285/2. hrsz. 

 

8.2 Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Az elhanyagolt helyi védelemre javasolt építmények állapotának felmérése, ennek alapján intézkedési terv kidolgozása 
szükséges.  
 
A leromlott állapotú, elhanyagolt házak, lakóépületek felújítását el kell érni az ott lakók együttműködésével, 
bevonásával. 

 
Továbbá környezeti és tájhasználati konfliktus forrása: 

▪  az extenzív területhasználat, 
▪  a csatornázatlanság, a kommunális hulladék elhelyezésének és kezelésének nem elfogadható megoldása, 
▪  az úthálózati hiányosság, ami miatt a község belső forgalma is túlzottan a központra terhelődik, 
▪  a belvízelvezetés nem teljesen megoldott belterületen, vagy közvetlen szomszédságában lévő lefolyástalan 

területek állapota, megléte, 
▪  az épített környezet terén a szakszerűtlen építészeti gyakorlat 

 

 
8 Forrás: 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű területekkel érintett földrészletekről Hivatkozási részlet: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000014.KVV  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000014.KVV
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A község utcafásítottsága jelenleg szintén nem kielégítő, bár a település valamennyi utcája rendelkezik utcai zöldsávval, 
a fasorhiány továbbra is jellemző. A virágos területek arányának növelése, valamint a meglévő települési zöldfelületek 
védelme, fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban szükséges. A település környezeti állapota 
megfelelőnek mondható. Jelentős mértékű szennyezőanyag kibocsátás nem jellemező egyik gazdasági tevékenységet 
végző vállalkozásra sem a közigazgatási területén.  A levegőminőség állapota kedvezőnek mondható, a légszennyezés 
mértéke nem haladja meg a jogszabályok által előírt egészségügyi határértéket. A lakossági emisszió elsősorban a 
fűtési szezonban jelentkezik, a közlekedési eredetű légszennyezés esetében a településen áthaladó közlekedési út 
térségében meghatározó mértékű. Jelentős porterhelést okozhatnak a levegőben a Község és környékén jellemző 
gyengén humuszos talajok. Az ipari jellegű légszennyezőanyag-terhelés nem jellemző a településre.  
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9.0.A rendezési terv által érintett HRSZ-ek módosításainak környezeti hatásainak értékelése 

9.1. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv 
nem valósulna meg 
 

 
9.1.1 A módosítással érintett területek változásai  

 
Gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül az az erdő, amelyben a gazdálkodás elsődleges célja az erdei termékek 
előállítása és hasznosítása, így különösen: a faanyagtermelést szolgáló erdő, a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő, 
az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő, az erdőterületen létesített karácsonyfatelep, bot, vessző és 
díszítőgally termelését szolgáló erdő. Új területek az alábbiak: 

▪ a jelenleg az ingatlan nyilvántartásban szereplő nem erdőként szereplő, de magasabb rendű terveken kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe tartozó területek gazdasági 
erdőterületbe kerülnek átsorolásra 

▪ továbbá az ingatlan nyilvántartásban erdőként, korábbi hatályos tervben eltérő területfelhasználási egységben 
rögzített ingatlanok erdőterületként kerülnek átvezetésre. 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági általános (Má) 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 213212,74 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0188/28, 01389 

 

 
 

 
Biológiai aktivitásértéket növelő változás. Környezetvédelmi szempontból kedvező, intenzív mezőgazdasági művelés 
lehetőségét korlátozzuk erdőterületté.  
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Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Zkk) Zöldterület közkert 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Vt) Vegyes településközponti 

Terület nagysága: 2755,55 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 10/1, 10/3, 13 hrsz 

 
 
 
 
A terület művelési ága „Zöldterület közkert” a módosítással a valós állapothoz igazítjuk, mivel a terület nagyrészt 
beépített. Változás környezetvédelmi szempontból semlegesnek mondható.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
 
_____ 
 

Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátozott 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Lf) Falusias lakóövezet 

Terület nagysága: 49.708, 34 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 029/2-4, 029/15-16 
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Mezőgazdasági korlátozott felhasználású területből, falusias övezetté minősítjük át. Jelenlegi területfelhasználáshoz 
igazítjuk a területet, mivel lakóházak találhatóak rajta.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
 
_____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Lf) Falusias lakóövezet 

Terület nagysága: 71037,54 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0119/1-12, 2136, 2137 

 
 

 
4. - 5 . számú módosítás. A terület külterületen található, jelenleg túlnyomóan lakóépületek helyezkednek el rajta, így a 
jelenlegi területfelhasználáshoz igazítjuk az övezeti besorolást. 

 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátozott 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 176.830,30 Ha 

Érintett telek helyrajzi száma: 0188/18 

 

 
 

Mezőgazdasági korlátozott felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. 
Jelenlegi területfelhasználás szerint erdő található rajta.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági általános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 55.153,38 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0165/10 

 
 
Mezőgazdasági általános felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. Jelenlegi 
területfelhasználás szerint erdő található rajta.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátozott 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 15.615,38 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0188/45, 188/48 hrsz 

 

 
 

Mezőgazdasági korlátozott felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. 
Jelenlegi területfelhasználás szerint erdő található rajta.  
 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 
 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági álltalános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 63,6545 ha 

Érintett telek helyrajzi száma: 0193/78, 0193/80, 0203/1, 0205/1, 0209/1, 0209/3, 
0209/8,0211/1-2, 0172/1-11, 0174/3-5, 0177/1-4, 0177/7, 
0181/2, 0183/1, 0183/3, 0183/8, 0188/4-6, 0188/24, 
0188/43, 0188/46, 0185/1-2, 0185/5-6,  

 

 
18. – 22. sorszámú módosítások. Mezőgazdasági általános felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. 
Biológiai aktivitás érték nő. Környezetvédelmi szempontból kedvező változás.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Lf) Falusias lakóterület 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 6506  m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0119/1-2 hrsz 

 

 
 

Falusias lakóterületből felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. Jelenlegi 
területfelhasználás szerint erdő található rajta.  
 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
_____ 
 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági álltalános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 40.040 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 088/11 hrsz 

 
Mezőgazdasági általános felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. 
Környezetvédelmi szempontból kedvező változás.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
 

 
 
_____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági álltalános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő Gazdasági 

Terület nagysága: 160.986 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 087/1 

 

 
Mezőgazdasági korlátozott felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. 
Jelenleg mezőgazdasági művelés folyik rajta. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
 

_____ 
 

Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátozott  

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő Gazdasági 

Terület nagysága: 9.845 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 096/3c 

 
Mezőgazdasági korlátozott területből, Gazdasági erdővé módosítjuk. Változás környezetvédelmi szempontból kedvező, 
intenzív, mezőgazdasági művelés lehetőségét korlátozzuk erdőterületté.   
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
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_____ 
 

Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Gip) Ipari terület 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 14.996 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0106/2 

 
Ipari területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. Jelenleg erdő található rajta. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
 

____ 
 
 

Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mk) Mezőgazdasági kertes 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő gazdasági 

Terület nagysága: 34.584 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0104/3, 0104/18, 0104-22-23 

 
Mezőgazdasági kertes területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő.  
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
 
____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági álltalános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő Gazdasági 

Terület nagysága: 150.537 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 056/23-25, 0104/6 

 
Mezőgazdasági általános felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. Jelenleg 
mezőgazdasági művelés folyik rajta. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
 

 
 

____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátozott  

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő Gazdasági 

Terület nagysága: 151.697 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 051/1, 051/41 

 
Mezőgazdasági korlátozott területből, Gazdasági erdővé módosítjuk. Változás környezetvédelmi szempontból kedvező, 
intenzív, mezőgazdasági művelés lehetőségét korlátozzuk erdőterületté.   
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
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_____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági álltalános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő Gazdasági 

Terület nagysága: 26.774 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 076/24, 076/27 

 
Mezőgazdasági általános felhasználású területből, gazdasági erdővé minősítjük át. Biológiai aktivitás érték nő. Jelenleg 
mezőgazdasági művelés folyik rajta. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
 

____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátozott  

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Erdő Gazdasági 

Terület nagysága: 136.608 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 023/8, 023/60, 029/24-25, 029/27-28 

 
33. – 34. módosítás. Mezőgazdasági korlátozott területből, Gazdasági erdővé módosítjuk. Változás környezetvédelmi 
szempontból kedvező, intenzív, mezőgazdasági művelés lehetőségét korlátozzuk erdőterületté.   
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
 

 
 
 
____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mk) Mezőgazdasági kertes 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Ge) Egyéb ipari gazdasági zóna 

Terület nagysága: 80.727 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0104/21 

 
Mezőgazdasági kertes területből, Egyéb ipari gazdasági zóna. Jelenleg is gazdasági tevékenység folyik rajta.   
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
 

 
 
____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági általános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Ge) Egyéb ipari gazdasági zóna 

Terület nagysága: 55.055 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 056/16 

 
Mezőgazdasági általános területből, Egyéb ipari gazdasági zóna. Jelenlegi gazdasági terület szomszédságában 
található. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
 
____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági általános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Ge) Egyéb ipari gazdasági zóna 

Terület nagysága: 132.313,41 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 040/1-5 

 
Mezőgazdasági általános területből, Egyéb ipari gazdasági zóna. Jelenlegi gazdasági terület szomszédságában 
található. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Lf) Lakóterület falusias 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Vt) Vegyes településközponti 

Terület nagysága: 32.418 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 13-21, 23/1-2, 25/1, 25/3-4, 26-31/2, 139-141, 142/1-2, 
143/2, 143/4-5 

Falusias övezetből, Vegyes településközponti terület történik az átsorolás. Egységes településközpont kialakítása cél. 
Semleges változásról beszélünk. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 

 

 
 

____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Lke) Lakóterület kertvárosias  

Tervezett terület-felhasználási egység: (Vt) Vegyes településközponti 

Terület nagysága: 24.630 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: ½-6, 2-4, 5/1-2, 8, 279, 280/1-2, 281/1-2, 282/1-2, 283/1-2, 
284/1, 284/3-7 

Kertvárosias övezetből, Vegyes településközponti terület történik az átsorolás. Egységes településközpont kialakítása 
cél. Semleges változásról beszélünk. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Mk) Mezőgazdasági kertes  

Tervezett terület-felhasználási egység: (Mko) Mezőgazdasági korlátolt 

Terület nagysága: 81.945 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 308-317; 340; 341; 346; 349, 595; 598-600; 602-603; 605-
607; 608/2; 609/3; 638/2; 639-649; 651; 653-654; 657/1; 
657/3, 554/1-2; 555; 556; 559; 561; 562; 564; 567; 570; 572; 
573; 575; 577-578; 580; 582-586 

Mezőgazdasági kertes övezetből, mezőgazdasági korlátolt területté történik az átsorolás. semleges adminisztratív 
jellegű változásról beszélünk. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 
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____ 

 
Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Gip) Gazdasági ipari 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Kmü) Mezőgazdasági üzem 

Terület nagysága: 234.658 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 039/2-6; 039/8-9; 039/13; 039/15-16; 0106/1; 
0106/3, 010/2, 018/1-4 

Gazdasági ipari övezetből, mezőgazdasági üzemmé területté történik az átsorolás. Semleges adminisztratív jellegű 
változásról beszélünk, jelenleg is mezőgazdasági üzem működik a területen. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
____ 

Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Kszv) Szennyvízkezelő terület 

Terület nagysága: 2.561 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 0201/1 

 
Gazdasági erdőövezetből, szennyvízkezelő területté történik az átsorolás. Semleges adminisztratív jellegű változásról 
beszélünk, jelenleg is szennyvíztisztító üzem működik a területen. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
____ 
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Jelenlegi terület-felhasználási egység: (Má) Mezőgazdasági általános 

Tervezett terület-felhasználási egység: (Eg) Gazdasági erdő 

Terület nagysága: 68.708 m2 

Érintett telek helyrajzi száma: 056/9-056/15 

 
Mezőgazdasági általános területből, Egyéb ipari gazdasági zóna. Jelenlegi gazdasági terület szomszédságában 
található. 
 
Örökségvédelmi elemeket nem érint a jelen módosítás. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése eseten a 
munkálatokat haladéktalanuk fel kell függeszteni, es az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A 
kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani. 

 
 

 

9.2 A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok 
feltárása  
 
9.2.1 Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző tényezők 
 
 
A talajt érő közvetlen hatások:  

 
Az előző fejezetben bemutatott változásokat a Trt-t készítő település tervezési mérnökök munkája előzte meg. Pócspetri 
település struktúrája jelentősen nem változik. Új funkciók kerülnek bevezetésre, jelentős erdőterület kerül kijelölésre, 
kisebb lakóterületek kerülnek kijelölésre, valamint jelentős gazdasági erdő terület jön létre. Az új Trt. követi az ide 
vonatkozó jogszabályi változásokat. Változnak a meglévő terület felhasználási módok és arányok.  Viszont kijelenthető, 
hogy a tervezett változások a környezeti elemekre gyakorolt hatása nem jelentős, többnyire semleges az 
erdőterület kijelöléssel kedvezőnek több helyen. A tervezett változások hatása legtöbbször semleges. Az emberre 
gyakorolt hatása a tervezett Trt. változásának többségében előnyös. Több változás többször a kialakult állapotokat 
legalizálja, a használatuknak megfelelő övezeti besorolás változással.  
 

A Trt. változása környezeti elemekre vonatkozóan  
 
 

Hatásviselők TRT. tervezett változása alapján 

Talaj  - termőképesség javul,  
- szántóföldi kemikáliák használata 

kismértékben csökkenhet, 
- tápanyag hasznosítás növekszik, 
- vízháztartás javulhat, 
- deflációs hatás csökken. 

Felszín alatti víz - talajvíz szintjére negatív változás nem 
várható 

Élővilág (ökoszisztémák) - számottevő zavarással nem kell számolni  

Ember - szálló por mennyisége a légtérben 



 
41 Pócspetri környezeti értékelése 

csökken, zöldfelüleltek jöhetnek létre 
- defláció csökkenhet a térségben. 
- levegő és az élővilág kedvező hatása miatt 

életfeltételek javulnak. 

Települési környezet - életminőség javulhat.  
- nagyobb bevételek a településen  
- új gazdaságélénkítő beruházások jöhetnek 

létre 

Táj - Növényzet borítása kismértékben 
változhat. Nem minősül jelentős 
változásnak. 

 
 
 

9.2.2 Közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők 

 
- Havária esetén a talaj, illetve felszín alatti vizek bemosódás miatt közvetve szennyeződhetnek.  
- Amennyiben építkezés valósulna meg, az építés kapcsán az építési terület megközelítését, a ki-beszállítást 

biztosító utak környezetében a forgalomátrendeződés következtében levegőszennyezettség változás várható  
- Az élővilág szempontjából közvetett hatásoknak tekinthetők az estleges levegő- és talajszennyezés hatása  

 

9.3 A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények 
előrejelzése  
 

9.3.1 Jól azonosítható környezet igénybevételek vagy terhelések  
9.3.1.1 A környezeti elemekre gyakorolt hatás (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez  
utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre)  
 
Földre  
Az esetleges építkezéskor a talajtakarót a tereprendezés miatt kismértékben megváltoztatják.  Ma még talajjal fedett 
területsávok eredeti funkciója megváltozik, építés számára igénybe vett területté válnak, ami a felszínüket fedő 
humuszos talaj letermelését, mentését és újrahasznosítását igényli majd.  
 
Levegőre  
Az esetleges építkezéskor nem jelentős légszennyezés növekedéssel kell számolni üzemeltetés során enyhe 
növekedés várható a kiszolgáló személyzethez, illetve a gyengén megnövekedett forgalom növekedése miatt.    
 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai rendelkeznek. A 
levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 71/2012. 
(VII.16.) VM rendelet által módosított 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg, melynek egészségügyi határértékeit a 
rendelet 1. számú melléklete alapján alábbi táblázat 
 
 

  A B C D E F G H 

  1. Légszennyező 
anyag 

Határérték [µg/m3] 

  2. órás 24 órás éves   

  3. 
[CAS szám] Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár 

Veszélyességi 
fokozat 

  4. Kén-dioxid 
[7446-09-5] 

250 
a naptári 
év alatt 24-
nél 
többször 
nem 
léphető túl 

1501 125 a naptári év alatt 
3-nál többször nem 
léphető túl 

  50  
(Meghatározására 
alkalmazott mérési 
program: folyamatos 
mérés vagy legalább 
heti egy-egy, 
véletlenszerűen 
kiválasztott 24 órás 

  III. 
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mérés, egyenletesen 
elosztva az év során; 
vagy 
az év során 
egyenletesen 
elosztott, legalább 8 
héten keresztül 
végzett mérés.) 

  5. Nitrogén-
dioxid  
[10102-44-0]  
(Új kibocsátás- 
csökkentő 
intézkedési 
terv 
készítésénél  
a nitrogén-
dioxid 
határértéket 
kell figyelembe 
venni.) 

100 
a naptári 
év alatt 18-
nál 
többször 
nem 
léphető túl 

50%2 85   40  
(Meghatározására 
alkalmazott mérési 
program: folyamatos 
mérés vagy legalább 
heti egy-egy, 
véletlenszerűen 
kiválasztott 24 órás 
mérés, egyenletesen 
elosztva az év során; 
vagy 
az év során 
egyenletesen 
elosztott, legalább 8 
héten keresztül 
végzett mérés.) 

50%2 II. 

  6. Szén-monoxid  
[630-08-0] 

10 000   5 000  
(Napi 8 órás mozgó 
átlagkoncentrációk 
maximuma, amelyet 
az órás átlagok 
alapján készített  
8 órás mozgó 
átlagértékekből kell 
kiválasztani. Például 
bármelyik nap első 
vizsgálati periódusa 
a megelőző nap 17 
órától  
az adott nap 1 óráig 
tart. Bármelyik nap 
utolsó vizsgálati 
periódusa az adott 
napon 16 órától  
24 óráig tart.) 

60%1 3 000   II. 

  7. Szálló por 
(PM10) 

 

  50 
a naptári év alatt  
35-nél többször  
nem léphető túl 

50%1 40  
(Meghatározására 
alkalmazott mérési 
program: folyamatos 
mérés vagy legalább 
heti egy-egy, 
véletlenszerűen 
kiválasztott 24 órás 
mérés, egyenletesen 
elosztva az év során; 
vagy 
az év során 
egyenletesen 
elosztott, legalább 
nyolc héten keresztül 
végzett  

20%1 III. 
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24 órás mérés.) 

 
 

 
 

Felszíni- és felszín alatti vizekre, talajra  
Az esetleges építkezés közben a képződött víz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki 
eszközzel meg kell akadályozni. Felszíni vízbe használt és tisztított szennyvizek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XIII.25.) KvVM rendelet előírásainak 
teljesülése esetén vezethetők. 
 
Kivitelezés közben a talaj szennyeződhet a gépjárművekből műszaki probléma esetén kikerülő olajtól, nagyobb 
olajszennyezésre nem kell számítani előfordulása havaria eseménynek számit. Az altalaj szennyezése az építés és az 
üzemelés során használt, illetve közlekedő gépek esetleges meghibásodása esetén fordulhat elő, de ennek káros 
hatásai a szennyezett talaj és felitató anyag összegyűjtése esetén minimálisra mérsékelhető.  
 

Zajállapotra  
 
Települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Kormányrendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM 
együttes rendelet előírásai határozzák meg. 
 
Amennyiben az gazdasági területek bővítése megtörténik, a távlatban várható zajterelés csökkentése érdekében a tájba 
illesztést is elősegítő 3 szintes növényzettel megoldható. Előre láthatóan nem szükséges zajárnyékoló falak 
elhelyezésre mivel a zajárnyékoló fal a tájba illesztést is akadályozná.  
 

9.3.1.2 A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára,  
természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra gyakorolt hatás  
 
A rendezési terv olyan léptékű fejlesztést nem tartalmaz, mely a fent leírtakra hatással lenne. 
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9.3.1.3 A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok  
kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,  
fejlesztésének lehetőségeire gyakorolt hatás  
 
A tervezett fejlesztések, változások néhány esetben a Natura 2000-es területek közelében vannak aminek 
következtében pozitív hatással számolunk mivel Mezőgazdasági művelésű területből erdő művelési ággá minősítjük, így 
növekszik a terület biológiai aktivitás értéke és új élőhelyek is jöhetnek létre.  
 

9.3.1.4 Az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen 
életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változások  
 
A tervezett fejlesztések társadalmi, gazdasági helyzet szempontjából – és így az életminőség szempontjából is – pozitív 
változásoknak tekinthető. Több erdőterület kerül kialakításra a terület biológiai aktivitási értéke nő.  

9.4 A közvetett módon hatást kiváltó tényezők hatásai  
9.4.1 Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése  
 
Környezeti konfliktusokkal nem számítunk a változások kapcsán.   

9.4.2 A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés 
fenntartására vagy létrehozására  
 
A rendezési terv figyelembe veszi és a tervezés során alkalmazkodik a már kialakult terület felhasználáshoz, 
térszerkezethez. 
 
 

9.4.3 A táj eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási 
hagyományok gyengítése  

 
A településszerkezeti terv és a szabályozási terv biztosítja a jelen módosítások megvalósításához szükséges területet 
és tervi szinten a szükséges környezeti feltételeket. A projekt megvalósítása a szomszédos területek használatának és 
építhetőségének szabályozását nem befolyásolja. A fejlesztés a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási 
hagyományokat nem gyengíti, a hatásokat értékelve inkább erősíti azok érvényesülését.  
 
 

9.4.4 A természeti erőforrások megújulásának korlátozása  

 
A természeti erőforrások megújulását nem akadályozza a terv.  
 

9.4.5 A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások  
túlnyomóan más területen való hasznosítása 

 
Nem helyi természeti erőforrások használata a kivitelezés anyagszükségletei (bányák, mint anyagnyerő helyek) miatt 
nem jelentős. Az építésen kívül más területhasználathoz, más tevékenységhez nem helyi természeti erőforrás 
használata nem várható.  
 

9.5. A környezeti következmények alapján a terv értékelése  

 
Az ismertetett környezeti következmények alapján a következők állapíthatók meg: A tervezett területváltozások, 
környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból megvalósítható. A változások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt előírásoknak. A tervezett változtatások környezeti hatása a megfelelő intézkedések 
érvényesítésével nem jelentős. Összességében megállapítható, hogy a terv megvalósításának környezetvédelmi 
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következményei a beépített terület, lakókörnyezetet nem befolyásolja negatívan, az emberre gyakorolt hatások 
szempontjából kedvező.  

 
9.6 A területi változás ismertetése  
 

A településrendezési terv elsődleges feladatának tekinti a már kialakult állapot fenntartását, a környezeti állapot 
legalább szinten tartását, de inkább javítását. Olyan beavatkozásokat, melyek a kialakult természeti-környezeti állapotra 
negatív, vagy visszafordíthatatlan hatással lenne, nem tartalmaz. Figyelembe veszi a természetvédelem érdekeit, 
mindezek érdekében lehatárolásra kerültek a védett és természet megőrzési területeket. A terv készítése során a 
tervezett fejlesztések a már kialakult épített és természeti környezet figyelembevételével történtek, az országos és 
térségi érdek összehangolása mellett. Jelentős méretű zöldfelület került kijelölésre.  
 
A terv illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, 
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben illetve programban szereplő intézkedések környezeti 
hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre; 
A településrendezési terv a helyi építési előírásokban meghatározza mindazokat a feltételeket, amelyek együttes 
betartásával lehet az adott építési övezetben, övezetben építési, fejlesztési tevékenységet végezni. A terv olyan léptékű 
fejlesztéseket nem irányoz elő melyek a környezetre káros hatással lennének. 

 
A terv, illetve a program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a 
tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre; 
A terv megvalósulása során negatív irányú, a természetet, ökoszisztémát, embert érintő hatással nem számolunk. A 
megvalósulás során a településrendezési tervben leírtak betartandók, valamint az egyes létesítmények megépítéséhez 
kapcsolódó jogszabályok, magasabb rendű tervek, tanulmányok, koncepciók betartandók!     
 

Környezeti elem Föld Víz Levegő 
Települési 
környezet 

Ökológiai 
rendszer 

Ember 

 
Összegzés 

 

1. Má ->  Eg  + 0 + + + + Pozitív beavatkozás környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

2. Zkk-> Vt 0 0 0 0 0 0 
Jelenlegi terület felhasználáshoz történik az 

átminősítés   

3. Mko->  Lf 0 0 0 0 0 0 
Jelenlegi terület felhasználáshoz történik az 

átminősítés   

4. 5.  Eg –> Lf 0 0 0 0 0 0 
Jelenlegi terület felhasználáshoz történik az 

átminősítés   

6.  
 

Mko ->  Eg  + 0 + + + + Pozitív beavatkozás a környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

7. Má –> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

8. Mko ->  Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő 

9. – 16. Má ->  Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

17. Mko ->  Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő 

18.-22. Má ->  Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

23.  Lf-> Eg + + + + + + 
Pozitív változás, biológiai aktivitás érték nő 

24.-25. Má -> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 
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26. Mko –> Eg  + 0 + + + + Pozitív beavatkozás környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő 

27. Gip –> Eg + + + + + + 
Pozitív változás, biológiai aktivitás érték nő  

28. Mk-> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás a környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

29.  Má –> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

30.– 31. Mko-> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő 

32. Má –> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

33. – 34. Mko-> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

35. Mk –> Ge 0 0 0 0 0 0 
Semleges változás mivel a jelenlegi 

felhasználáshoz igazítjuk a besorolást 

36.- 37. Má –> Ge  0 0 0 0 0 0 
Semleges változás mivel a jelenlegi 

felhasználáshoz igazítjuk a besorolást 

38. Lf –> Vt 0 0 0 0 0 0 
Környezeti szempontból semleges változás 

39. Lke –> Vt 0 0 0 0 0 0 
Környezeti szempontból semleges változás 

40. -42. Mk –> Mko 0 0 0 0 0 0 
Környezeti szempontból semleges 

adminisztratív változás 

43. Lf –> Gksz 0 0 0 0 0 0 
Jelenlegi területfelhasználáshoz igazítjuk az 

övezetet 

44. 45. Gip –> Kmü 0 0 0 0 0 0 
Jelenlegi területfelhasználáshoz igazítjuk az 

övezetet 

46. Eg –> Kszv 0 0 0 0 0 0 
Jelenlegi területfelhasználáshoz igazítjuk az 

övezetet 

47. Má -> Eg + 0 + + + + Pozitív beavatkozás  környezeti 
szempontból. Gazdasági erdőövezet 

kijelölése miatt biológiai aktivitás érték nő. 

Alkalmazott jelrendszer:+ gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez 
  ++ erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez 
  0 bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat 
  - gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre 

 
A Trt. változása környezeti elemekre vonatkozóan  

 
 

Hatásviselők TRT. tervezett változása alapján 

Talaj  - szántóföldi kemikáliák használata 
csökkenhet, 

- tápanyag hasznosítás növekszik, 
- deflációs hatás csökkenhet a kijelölt 

erdőterületek miatt . 
Felszín alatti víz - talajvíz szintjét nem befolyásolja a 

változás. 
Élővilág (ökoszisztémák) - számottevő zavarással nem kell 

számolni  
Ember - szálló por mennyisége a légtérben 

csökken, zöldfelüleltek jöhetnek létre 
- defláció csökkenhet a térségben. 
- levegő és az élővilág kedvező hatása 
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miatt életfeltételek javulnak. 
- rekreációra alkalmas erdőterületek 

jöhetnek létre 
 

Települési környezet - életminőség javulhat.  
- új lakóövezetek kerülnek kijelölésre 

 
Táj - Növényzet borítása az új 

erdőterületek kialakításával változhat. 
Nem minősül jelentős változásnak. 

11. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ  

 
Ezen környezeti értékelés Pócspetri Településrendezési tervéhez készült mint különálló munkarész. Minden tervezési 
munkánál fő szempont volt a magasabb szintű terveknek való megfelelőség, a hatályos jogszabályok betartása valamint 
a fenntartható fejlődés programjának településre vonatkozó betartása. Ennek érdekében a terv fontos részét képezi a 
védett természeti értékek megóvását, fennmaradásának biztosítását.  
A meglévő övezetek kialakításánál figyelembe, hogy a környezeti elemek, ökológiai rendszerek minél kevésbé 
sérüljenek. Ahol ennek a lehetősége fennáll, javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy minél kisseb kockázatot jelentsen.  
A terv elkészültével kijelenthető, hogy a tervezett fejlesztések területeinek kijelölésénél mind a magasabb rendű tervek, 
programok, koncepciók által előírtak be lettek tartva, mind pedig figyelembe lett véve a fejlesztés által bekövetkezett 
változtatások településre gyakorolt hatása. 

Nyíregyháza 2021.11.23. 
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