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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

Magy 
Településrendezési Terv módosítása 

Szerkezeti és szabályozási Tervek, Helyi Építési Szabályzat munkarészeihez 
 

 
1. Szöveges munkarészek: 
 
1.1 Bevezetés 
1.2 A tervmódosítás leírása 
1.3. A vizsgálatok rövid, összefoglaló értékelése,   alaptérkép   
1.4 A Szerkezeti terv leírásának módosítása 
 
 
2. Rajzi munkarészek: 
 
 2.1. Az érvényes szerkezeti terv     M=1:10.000 T.1 
 

2.2 Jóváhagyandó munkarészek 
2.2.1. Módosított Szerkezeti terv    M= 1:10.000 T-1.m * 
2.2.2. Módosított Szabályozási terv    M=1:   4.000 T-2.m **  

 
3. Alátámasztó munkarészek 
 

3.1. Településszerkezeti összefüggések  változatlan 
3.2. Terület-felhasználás    kisebb kiegészítéssel, de változatlan 
3.3. Tájrendezési javaslat    változatlan 
3.4. Közlekedési javaslat    kisebb módosítással, de változatlan 
3.5. Közmüvesítési és hírközlési javaslat  változatlan 
3.6. Környezeti vizsgálat    változatlan 
3.7. Értékvédelmi javaslat    változatlan 

 
Megjegyzés: 
A szakági alátámasztó munkarészek az érvényes tervével megegyeznek. Az autópálya építési engedélyezése 
során elkészült régészeti bejárás, illetve a környezeti hatástanulmány az alátámasztó munkarészeknek tartozéka, 
azokkal együtt érvényes. 
 
 
 
 
Megjegyzés 
* -al jelzett munkarészek határozattal kerülnek jóváhagyásra 

** -al jelzett munkarészek rendelettel kerülnek jóváhagyásra. 
 

Az 53/2009.(VIII.28.) KT számú határozattal elfogadva! 
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2. Jóváhagyott munkarészek 
 

2.1. Településszerkezeti terv leírása 
 

Magy Község Képviselő-testülete döntése értelmében 2006. nyarára fogadta el, elkészült el a település egészé-  
nek a közigazgatási területére szóló Településrendezési Tervét. E tervet az elkészült M3-as autópálya en-  
gedélyes tervei miatt módosítani, illetve pontosítani szükséges, figyelemmel a 2008-ban szintén módosult OTrT  
szerint. 
 
Megjegyzés: a szürke színnel jelzettek változatlanok 
  A kék színnel jelzettek a módosítások 
Az elfogadott módosítások lényege: 

- a 080 hrsz-ú jelentősebb mezőgazdasági út az M3-as autópályán nem halad keresztül felül-, vagy 
aluljáróval.  

- a 064/2 hrsz-ú tanya az új OTÉK szerint a különleges beépítésre szánt területbe tartozik. 
- a IV/2-4 mellékág csatorna az autópálya közelében új nyomvonalon kerül egy rövid szakaszon 

kiépítésre 
- a 2003-ban elfogadott OTrT szerint a község teljes területe a vegyes terület-felhasználású térségbe 

tartozott, a 2008-ban módosult szerint a település igazgatási területének mintegy 90 %-a az erdőgaz-
dálkodási térségbe tartozik újonnan 

A többi változás szerkezeti terv módosítását nem igényli, azok tervezett besorolása a terület-felhasználást tekint-  
ve változatlan. 
A település igazgatási területe nem változik. A terv szerint nem nő a belterület nagysága sem.  
 
Magy területén az alábbi terület-felhasználások alakulnak ki: 
 Terület-felhasználás     jele szintterületi  sűrűsége 

A beépítésre szánt területeken 
 Lakóterület   
  - falusias lakóterület    Lf  0,3 
  - kertvárosias lakóterület    Lke  0,3 
 Vegyes terület 
  - településközponti vegyes terület   Vt  0,5 
 Gazdasági területek 
  - nem zavaró ipari és 

  kereskedelmi-szolgáltató    Gk, Ge  0,4 
 Üdülőterület   
  - Üdülőterület hétvégiházas   Üh  0,3 
 Különleges területek 
  - temető      K-t  0,05   
  - sportolási célú     K-sp  0,05 
  - major, tanya     Ki-m  0,2 
 

A beépítésre szánt területeket teljes közművesítettséggel kell ellátni, kivéve a részleges  
közművesítettséggel ellátandó különleges területeket, valamint a mezőgazdasági-üzemi területeket. 

A falusias lakóterületek vegyes területek menti területeinek egy részéből, az új településközponti vegyes terü-  
letek, a mezőgazdasági területek egy részéből, és lakóterületekből kertvárosias lakóterületek alakulnak ki. Gaz-  
dasági területek a meglévő gazdasági területek mellett külterületi mezőgazdasági területek felhasználásával 
jönnek létre. Az üdülőházas terület a külterület mezőgazdasági területeinek terv szerinti területein alakul ki. 
A beépítésre nem szánt területeken 
 Zöldterületek 
  - közparkok      Z-Kp 
 Erdőterületek 
  - gazdasági célú erdők     Eg 
  - védelmi célú erdők, erdősávok    Ev 
 Vízgazdálkodási célú területek  
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  - csatornák medre és partja    V 
  - jelentősebb árkok     V 
 Mezőgazdasági területek 
  - általános mezőgazdasági területek 
   (szántók, rétek, legelők)    Má  
  - korlátozott hasznosítású mezőgazdasági  
             területek      Mko 
  - kertes mezőgazdasági területek    Mk 

A települési szerkezetet és a terület-felhasználást meghatározó tényezők 
A legfontosabb települési szerkezetet befolyásoló tényezők 

 A közlekedési hálózat elemei 
- autópálya:  - A M3-as (Budapest-Barabás) autópálya településen átmenő szakasza 
- országos mellékutak: - A 4926-as számú Levelek-Máriapócs összekötő út, 
- összekötő utak:  - A tervezett Magy-Apagy összekötő út, 

    - A tervezett Magy-Pócspetri összekötő út, 
    - A tervezett Magy-Ófehértó összekötő út, 
 - jelentősebb szintbeni  

kereszteződések:  - 
- jelentősebb különszintű 
 közl. csomópontok: - M3-as autópálya és a 4926. sz. út külön szintű kereszteződése 
- közlekedési lét:   - Komplex pihenő az M3-as autópálya mellett kétoldaon 
    - zajvédő fal 
    - vadátjáró 
- fontosabb külterületi mezőgazdasági utak 
- kerékpárutak 

 - a Nyíregyháza-Vásárosnaményi vasútvonal 
 A területet behálózó csatornák 
 1. Máriapócsi (IV számú) főfolyás 
 2. Hársasréti szivárgó 
 3. Velőréti szivárgó 
 4. Vaskapui szivárgó 
 5. Gárdonaljai szivárgó 
 6. IV/2-4. sz. oldalág részben új nyomvonalon az M3-as autópálya melletti átvezetéssel 
 7. Eperjeskuti szivárgó 
 8. Fülöptisztási szivárgó 

A legfontosabb terület-felhasználást befolyásoló tényezők 
 A települési területek 
  - A belterület 
  - Külterületi tanyás ingatlanok ( Kauzsay-tanya ) 
  - A csatlakozó gazdasági területek   
 A természetvédelmi, a tervezett természetvédelmi, a természeti területek 
 - A természeti területek a belterülettől K-re, csatorna és gyepterületek környezetében, illetve a 

Kauzsay-tanyától K-re erdőterületek 
 A belvíz által veszélyeztetett területek 

- a belterülettől É-i, Ny-i, és K-i irányba a Vízügyi szakvélemény szerinti területek 
 A meliorált területek 
 Az energia- és közműhálózatok elemei 
  - a 20 KV-os légvezetékek és védőterületük 
 A majorok, mezőgazdasági telepek   
 Az erdők 
 A mezőgazdasági területek 

A közlekedési szerkezet kialakítása 
A község közlekedési szerkezetét a T-1 és a T-1 m rajzszámú Településszerkezeti terv által meghatározott 
rendben kell kialakítani. 
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Az M3-as autópálya fejlesztését tovább kell folytatni, az autópályához történő csatlakozás lehetőségének kiala-  
kításával, valamint az autópálya átjárhatóságának, a felül /alul/ járók sűrű kialakításával az „elvágott” területek  
szervesebb összekapcsolásával. 
Magy közlekedését és megközelítését az alábbi úthálózat fejlesztéssel számolva lehet és kell javítani: 

- az M3-as autópálya nyomvonala kialakításra kerül, az ehhez szükséges terület-előkészítés folyamat-  
ban van 

- országos mellékutak:    
  - a 4926-as számú Levelek- Kállósemjén összekötő út, különszintű kereszteződéssel 
 - önkormányzati összekötő utak: 
  - a tervezett Magy-Apagy összekötő út. 
  - a tervezett Magy- Pócspetri összekötő út 
  - a tervezett Magy- Ófehértó összekötő út 

- fontosabb külterületi mezőgazdasági utak a Szerkezeti terv T-1és T-1 m számú tervén jelölt utak, 
- kerékpárutak az országos mellékutak, települési összekötő utak mellett épülnek ki, 
- gyalogút a tervezett üdülőterület környezetében. 

A tömegközlekedési hálózat az országos mellékúton megmarad, annak fejlesztése a járatsűrűséggel, az utazás  
minőségi paramétereinek javításával szükséges. 
A településrész területén: 

- Helyi védelem alatt álló épületek, építmények:    nem található   
 - Védett természeti érték:       található   

- Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek:   található 
A településrész zajvédelmi besorolása: 
- 2. övezet: Lf falusias lakóterület, Ksp sportterület, V vízgazdálkodási övezet. 
- 3. övezet: Vt településközpont vegyes terület. 
- 4. övezet: gazdasági (Ge gazdasági egyéb) övezet, valamint a belterülettel határos Má és Mg 

területhasználati övezetek belterülettől számított 100 m-es sávja. 
Az egyes övezeteken belül érvényes zajterhelési határértékeket üzemi, építési és közlekedési zajra a rendelet 1.-
2.-3. számú melléklete, épületek zajtól védendő helyiségeiben megengedett zajterhelésre a rendelet 4. számú 
melléklete, az emberre ható rezgésterhelés határértékeit a rendelet 5. számú melléklete alapján kell alkalmazni a 
védendő területre vonatkoztatható megítélési pozíciók szerinti értékekkel. 
A község területének felhasználása, a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, szintterület-sűrűsé-  
gek, valamint a közüzemi közművesítettség mértéke: 
Erdőterület fejlesztéseket egészítenek ki az utak, dűlőutak és földrészlet határok melletti erdősávok. Jelentős 
szerkezeti elem a külterületen a kiemelt szerepű mezőgazdasági utak hálózata. A korábban megvalósult energia-
közművek megmaradnak, ezek között a 20 KV-os légvezetékek is. 

A község területének felhasználása 
A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek 

Szintterület-sűrűségek, valamint a közüzemi közművesítettség mértéke 

Terület-felhasználás Szintterület-sűrűség 
(m2/m2) 

Közművesítettség 
mértéke 

Kertvárosias lakóterület (Lke) 0,3 teljes 

Falusias lakóterület (Lf) 0,3 teljes 

Településközpont vegyes terület(Vt) 0,50 teljes 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk) 0,40 teljes 

Egyéb ipari gazdasági terület (Ge) 0,40 teljes 

Különleges intézményi terület (KiO) sport-szabadidős 0,10 teljes 

Különleges intézményi terület 5%-nál kisebb beépítettséggel (Ki) 0,05 részleges 

Üdülőházas üdülőterület (Üh) 0,15 teljes 

különleges beépítésre szánt terület Ki-m 0,2 részleges 

Kötöttpályás közlekedési terület (KÖv)   

Zöldterület (Z) --- --- 

Turisztikai – egészségügyi erdő (Ee) --- --- 

Védelmi célú és egyéb erdő (Ev) --- --- 

Gazdasági erdő (Eg) --- ---- 
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Kertes mezőgazdasági terület (Mk) --- --- 

Általános mezőgazdasági terület (Má) --- --- 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) --- --- 

Vízgazdálkodási terület (V) --- --- 

Különleges beépítésre nem szán területek (Kio) 0,02 részleges 
 
A táblázatban megadott szintterület-sűrűségi értékek a szabályozási terv készítésekor az övezeti előírások kialakítása során a terület-felhasználási egység 
területére alkalmazandók. A közműellátás mértékét a terület-felhasználás területén az OTÉK szerint rögzített előírás szerint kell biztosítani. 

 
A község területének beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit a T-1 és a T-1 m számú terv szerint kell  
kialakítani. 

A település területén az alábbi szerkezeti és terület-felhasználási elemek szerepelnek: 
Általános közlekedési területek: 

Autópálya: - a tervezett M3-as Budapest-Barabás közötti) autópálya településen 
átmenő szakasza 

 rajta kétoldali komplex pihenő, zajvédő fal, vadátjáró 
országos mellékút: - a 4926.sz. Levelek-Kállósemjén országos mellékút és annak belte- 

rületi szakaszai, zajvédő fal 
Összekötő út - a tervezett Magy-Apagy, Magy-Pócspetri, Magy-Ófehértó össze-  

kötő út,   
jelentős mezőgazdasági 
utak: - a tervezett kiépítendő külterületi út,  
kerékpárút: - az országos mellékút mellett annak területén belül,  
gyalogutak - önálló gyalogutak a belterülettől K-re tervezett zöldterületen.  
 

A zöldterületek a meglévőkön kívül a belterület kert- és mezőgazdasági területének egy részét, illetve a külterület 
mezőgazdasági területének terv szerinti területeit veszik igénybe. Az erdőterületek a külterület mezőgazdasági 
területein, illetve a Kauzsay-tanyán a tanyás ingatlanokon alakulnak ki, a terv szerinti térbeli rendben. 
A természetvédelmi területek döntő része mezőgazdasági terület, a melyek a csatornák, gyepterületek környe-  
zetében találhatóak. 
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1. Szöveges munkarészek 
1.1. Bevezetés 
Magy Község Önkormányzata megbízta a P- Art Stúdió Kft-t., hogy Magy D-i, az M3-as autópálya tervezett 
nyomvonalát övező területére – mely kb. összesen 225 ha* nagyságú terület – készítse el a településrendezési 
terveinek módosítását.   

 
 
A község a 41. számú főútból kiágazó 4926. számú országos mellékúttal / mely a település teljes területén vé-  
gighalad / van feltárva Nagykálló- Kállósemjén felé. Ez az országos mellékút É-i irányban Levelek nagyközsé-  
gen át a 41. számú főútig tart, és így teremt kapcsolatot a község és a térségközpont (Baktalórántháza) között.  
Levelek- Nyíribrony- Ramocsaháza községek érintésével, a 4.sz. fkl. úttal a település kapcsolata szintén megol-  
dott. A településnek jelentős gazdasági területe nincs, a település ma is jellemzően mezőgazdasági termékek  
előállításával foglalkozik, tároló-feldolgozó gazdasági terület gyakorlatilag nincs. A község gazdasági területei  
fejlesztésre szorulnak. Az országos mellékút környezetében, illetve a belterület D-i részén adódik gazdasági ke-  
reskedelmi, vagy mezőgazdasági termékek feldolgozására alkalmas terület. A célszerű hasznosítására jelenleg is  
vannak elképzelések. 
A település a Baktalórántházi Kistérség, a Közép-Nyírségi Fejlesztési Egyesület tagja. A község Szabolcs- Szat-  
már- Bereg megye középső, a Közép-Nyírség K-i részén, Nyíregyházától mintegy 28 km-re K-re terül el. A térség  
központja Baktalórántháza város, de rendszeres autóbuszjárat köti össze a megyeszékhellyel is. Vasúti össze-  
köttetés a településtől 2 km-re Levelek község vasútállomásán a Nyíregyháza- Vásárosnamény vasúti mellékvo-  
nalhoz. Kauzsay-tanya településrész érintésével Nagykálló és Máriapócs városok is elérhetőek.  
A település belterületének és külterületének főbb adatai:                      
- igazgatási terület:   2055 ha 
- központi belterület                                        432 ha 
Lakónépesség: 
2004. január 1.  1012 fő 
Lakóegységek száma összesen:                              315 db     
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*A módosítással érintett terület nagysága 
1.2. A településrendezési terv módosításának rövid leírása 
Magy Község településrendezési tervének módosítása a szerkezeti tervet csak a komplex pihenő, a tervezett 
vadátjáró jelölése,valamint a 080 hrsz-ú út elmaradó aluljárós kereszteződése miatt érinti. A szerkezeti terv 
egyéb /sem terület-felhasználást, sem a területek közötti területi növekedést, vagy csökkenést/ változtatása-
módosítása nem szükséges.  

 
↑Az érvényes szerkezeti terv 

A belterületet, így az oda vonatkozó belterület szabályozási tervét a módosítás nem érinti. Az autópálya olyan 
távol van a települési térségtől – a belterülettől - , hogy a tervezett változások nem érintik azt. Kauzsay-tanya 
érintett nagyrészt. 
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Az elkészült útépítési engedélyes tervek szerint a külterület szabályozási tervét azonban szükséges módosí-  
tani. A legnagyobb változás az autópálya engedélyes terve szerint az, hogy a külterület érvényes szabályozási  
tervén egységesen jelölt 60m szabályozási szélességű közlekedési területre nincs általában szükség, azonban  
az autópálya műszaki létesítményeihez egyéb ki nem szabályozott területekre szükség van. Ilyenek különösen: a  
Kauzsay-tanya közelében kialakított tervezett komplex pihenő területi igénye, a 4926 jelű út pontosított kor-  
rekciója, a tervezett vadátjáró helye és területi igénye, a felszíni vízelvezetés területi igénye, illetve a terep adott-  
ságai miatt szükséges változó tereprézsűk területi igényének a biztosítása. 

 
Az érvényes külterületi szabályozási terv 

 
Az építési engedéllyel rendelkező M3-as autópálya Magy-ot érintő szakasza. Az engedélyes terv alapján is 

eldönthető a kétoldali komplex pihenő területi igénye, a vadátjáró és a csapadékvíz gyűjtő helyigénye, illetve a 
változó szélességű, de közel sem egységesen 60 m sávszélességű autópálya területi sávja 
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A község Képviselő-testülete az érvényes Településszerkezeti tervet a 79/2006/IX. 27./ KT számú határozattal  
fogadta el. A HÉSZ-t, és a mellékleteit képező szabályozási terveket a 14/2006.(IX.29.) ÖR rendelettel léptette  
életbe. 

2007 júliusában, az 55/2007.(VII.04.) KT számú határozatával 
a Képviselő-Testület hozzájárult ahhoz, hogy a község területén a fentebbi területeken készüljön el a módosított  
településszerkezeti és a külterület módosított szabályozási terve is, illetve szükség esetén a HÉSZ módosítása is  
kerüljön jóváhagyásra a Testület elé.  
A módosításokat meghatározott módon, az autópálya terveit a község által is elfogadott megoldással tervező  
Unitef-Főmterv’ TT átadott engedélyes tervei figyelembe vételével készítettük el. 
Az autópálya engedélyes terveihez elkészültek a környezeti hatástanulmányok, /erre már az illetékes hatóságtól  
az engedélyt is megkapta/, valamint a régészeti bejárás is. 
Így ezeket a terv készítésekor is figyelembe vettük, illetve a településrendezési terv készítéséhez az alátámasztó  
munkarészekkel együtt adottságnak tekintettük. 
A szerkezeti terv és a település 14/2006(IX.29.) ÖR sz. rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat, vala-  
mint a szabályozási tervek szerint a területek jelenlegi besorolása: 

1:  Tervezett és meglévő erdőterület      ,      
A kérelem szerint megmarad gazdasági erdőterület     

2:  általános mezőgazdasági terület      ,    
a kérelem szerint megmarad tervezett és meglévő  
általános mezőgazdasági területnek     

3:  vízgazdálkodási terület      ,    
a kérelem szerint megmarad vízgazdálkodási terület     
a csatornák nyomvonala kisebb helyen és hosszban változik 

A NIF ZRT részéről megkeresték az Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a tervezési területeken, a fent  
jelzett terület-felhasználási besorolások, infrastruktúrális fejlesztési elhatározások, nyomvonalas létesítmények 
kisebb változtatásai esetében), szükség esetén a szabályozási tervek, illetve együttesen a településrendezési 
esztközök módosításra kerüljenek. 
Mindezek alapján tervező irodánk kapta megbízást a szerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat igény esetén, és 
a szabályozási terv módosítására, elkészítésére. 
Az Önkormányzat által a 69/2004.(VIII.11.)KT számú határozattal elfogadott hatályos Hosszútávú településfej-  
lesztési koncepcióban elhatározottaknak a terv módosítási kérelme nem mond ellent, így annak módosítása 
nem vált szükségessé. 

 
1.3. A vizsgálatok rövid összefoglaló értékelése 
Magy rövid bemutatása 

Földrajzi adatok: A település a Közép-Nyírség K-i részén helyezkedik el 
Máriapócshoz közel. 

Elérhetőség vasúton: Vasútállomása van (Nyíregyháza-Vásárosnamény 
viszonylatban).  

Elérhetőség közúton: A 41-es főút kb. 3 km-re van a településtől.  

Teljes lakónépesség 1012 fö 

Munkaképes korú lakosság száma   426 fö 

Helyben foglalkoztatottak száma:     40 fö 

Munkanélküliek száma:     86 fö 

Üzemek 
 

ARBO-2000 Bt. Erdőgazdálkodás 

Bocskai Trans Bt. Szállítmányozás 

Budai és Társa Bt. kereskedelem 

Legfontosabb termékek dohány, alma, káposzta, kukorica, 
kalászosok, gabona 

Történelmi adatok: 
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Magy története: 
Puszta Ibrányi család 

Puszta személynévből képzett helynév, amelynek eredeti alakját ma már nem lehet megállapítani. A XIV. 
században egy idevaló kisnemest említenek először. 1404-ben Magyi László beiktatásánál számos helynevet 
említenek a határában. A XVI. században az Apagyi és a Kemecsei családok osztoztak rajta, de birtokosa volt a 
Magyi család is. A falu ekkor már nem a középkori települési helyén állott, mert a régi falu helyét Ómagynak és 
pusztának mondják. A XVII. században birtokosai nem változtak, de 1668-tól kezdve praediumnak említik, azaz 
puszta volt. Földesurai a XVIII. század végén kezdték benépesíteni, mert az 1772-i urbárium idején még nem 
voltak úrbéres telkei. Sőt, igazi falu később sem alakult ki, mert még 1828-ban is praedium és csak 36 
zsellércsalád lakott rajta. A jobbágyfelszabadításkor 459 lakója volt és nyolc földesúr osztozkodott rajta, legna-  
gyobb része az Ibrányi családé volt 
 
A módosított terület tágabb környezete 

Az OTrT szerinti terület-felhasználás és szerkezeti kapcsolat a térségben

 
A 2003-as Országos Területrendezési Tervvel szemben (továbbiakban OTrT), mely a települést a „vegyes terület-felhaszná-  
lási térség” kategóriába sorolta, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló te-  
rületek tartozhatott, és a vegyes terület-felhasználású térséget legalább 75 % ban erdőgazdálkodási és belterjes vagy külte-  
rjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kellett sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem 
volt kijelölhető, addig az új, a 2008-as OTrT szinte a teljes igazgatási területet az erdőgazdálkodási térségbe sorolja. Ez a te-  
lepülés szempontjából ugyan jelentős változást takar, de a jelenlegi kialakult művelési ág megoszlás körülbelül megfelel az  
országos tervben előírtaknak. Az érvényes Szerkezeti terv tervezett terület-felhasználása a módosítással érintett területen 
sem indokolja a területek tervezett felhasználásának a megváltoztatását. A tervezés későbbi szakaszában figyelmet kell for-  
dítani arra, hogy a jelenlegi arány túlzottan ne tolódjon el a művelésből kivont területek növelése felé. 
 

Természeti értékei 
Magy határán halad át a Máriapócsi- főfolyás. A településen jellemzők a homokpuszta-rétekkel tagolt akác-, fenyőerdők, a 
nemes nyárasok és ritkábban a tölgyesek. A községet északkeletről a Baktalórántháza-i erdő Természetvédelmi Terület, dél-
nyugatról, a Les-hegy mögött a Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi terület veszi körbe a települést.  
Helyi /természeti/ védettséget élvező egyes területek 
 

TELEPÜLÉS HRSZ MŰVELÉSI ÁG 

Magy 075/2 Gyep 

Magy 075/3b Erdő 

Magy 074 Kivett 

Magy 025/5a Gyep 

A természeti védettséget élvező területek közül 3 a módosítással érintett területen található. A módosítás során 
az érvényes rendezési tervhez képest a védett területeket semmilyen tervezett változás nem érinti. 
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Magy védett természeti területeinek elhelyezkedése a közigazgatási területen belül a HNPI adatszolgáltatása 

alapján 
Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek: 

- Csengő-árok 
- Kauzsay tanya 
- Kauzsay tanya 
- Arany János u. 7. 
- Templomdomb 
- Földvár (azonosítatlan) 

A nyilvántartott régészeti területek közül is 3 a módosítással érintett területen van 
A község csatornái közül érintett a IV számú főfolyás IV/2-4 mellékága és több kisebb csatorna. 
A közlekedés-hálózat elemei közül: 
  - A 4926-as számú Levelek-(Máriapócs) Kállósemjén összekötő út, 

 
Az M3-as autópálya tervezett területének közelében, a Kauzsay-tanyánál, annak környezetében vízműkút és az 
OTrT szerinti Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi övezet területe található. 
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A módosítás során a kút megszűnik, az övezet mind az érvényes szerkezeti tervben, mind a módosításra kerülő 
szerkezeti tervben azonos helyzetben van. Semmilyen olyan változást nem terveztünk, mely a jelenlegi tervtől 
eltérő státuszt eredményezne. 
 
A jelenlegi terület-felhasználás jellege 
A tervezési terület teljesen vegyes. A község meglévő és tervezett terület-felhasználásában a tervezett válto-  
zások /módosítások/ nem jelentenek jelentősebb változást, a legjelentősebb külterületi lakott-hely mind az ér- 
vényes, mind a módosított terv szerint megszűnik. 
 

A község érintett területeinek környezeti vizsgálata 
A településrész területei közvetlenül nem határosak Magy belterületével, attól jelentős távolságban található. Az  
egyetlen lakotthely a Kauzsay-tanya, melyet az autópálya érint. Az autópályának a nyomvonala a lakott te- 
lepülésrész É-i részét megszünteti, a 4926 sz. országos mellékút / települési összekötő út csak külön szinten  
keresztezheti azt. A nyomvonal településrészi módosítása is a lakótelkek egy részét érinti. 
A település területe szennyezés érzékenység tekintetében „fokozottan érzékeny” kategóriába tartozik. 
 

A regionális kapcsolatok javítása 
A község közlekedési viszonyait jelentősen javítja majd az M3-as autópálya, melynek engedélyezett nyomvonala  
a település belterületétől D-re, a Kauzsay-tanyánál fog áthaladni, a terület-biztosítás a közeljövőben fog megtör-  
ténni. Az autópályára felhajtani a településnél nem lehetséges, ezért a közlekedésből származó terhelés nem  
fog tovább nőni a település belterületén. A tervezett Apagyi (Tompa M. u.), Pócspetri (Petőfi S. u.), és Ófehértói  
települési összekötő úttal is újabb kistérségi kapcsolathoz juttatja a települést.  
A fejlesztési Koncepcióban megfogalmazottak, valamint az azt jóváhagyó határozat és módosításaik, a megyei  
Területrendezési Terv (mely nem került még elfogadásra) és a szakági közlekedésfejlesztési tervek szerint a  
község megközelítése, regionális kapcsolatainak javítása a jövőben is a 41. sz. főútról történik, de kialakul az  
M3-as autópályához is közvetett kapcsolat. A 41-es számú főúthoz Apagyon keresztül tervezett új kapcsolat ja-  
vítja a község pozícióit, elérhetőségét és megközelítését. 
 
A közművesítettsége a települési összekötőút – országos mellékút mellett alkalmassá teszi arra, hogy a je-  
lentkező igények kielégítése miatt mezőgazdasági területté lehessen nyilvánítani. Az érvényes szerkezeti terv,  
mely az M3-as autópálya tanulmányterve szerinti autópálya nyomvonalat vette figyelembe a 080 hrsz-ú külterületi  
mezőgazdasági utat is külön szinten tervezte átvezetni az autópályán túli oldalra. Jelen tervmódosítás során  
ennek az elmaradásával kell számolni, a terepviszonyok miatt. 
Megvizsgáltuk Magy község településrészeit, hasonló adottságú területeit is, így a települési összekötőút mellett  
lévő területek a község elhatározásainak megfelelnek. További szerkezeti terv módosítási igény nem vetődött fel.  
A község elhatározott fejlesztéseit, azok aktualizálását az egész községre készítendő szerkezeti terv felülvizs-  
gálat során a jelenlegi ismert változásoktól függetlenül, a tervek aktualizálásakor el lehet végezni. Régészeti  
területet nem érintenek a módosítások, a vízügyi szakvélemény korábbi megállapításai jelenleg is érvényesek. A 
község telekalakítást az elmúlt években nem végzett, és jelenleg sem képes ütemezetten azok megvalósítását 
és ütemezését tervezni.  
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3. Alátámasztó munkarészek 
3.1. Településszerkezeti összefüggések 
A Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve 2006-ban kerültek elfogadásra. Ebben a település fej-  
lesztésének elképzeléseihez igazodóan, a külterületen, a község D-i részén az akkor is tervezett M3-as 
autópálya helye és terület-biztosítása is szerepelt. A Kauzsay-tanya külterületi településrész jelentős érintettsége 
mellett a 4926 számú Máriapócs(Kállósemjén)-Magy-Levelek települési összekötőút, országos mellékút 
különszintű kereszteződése és a 080 hrsz-ú mezőgazdasági út különszintű kereszteződése, a külterület erdő-  
területi fejlesztése is szerepelt. A módosítás során az autópálya Magy-i szakasza Ny-i részén megvalósítható a 
kétoldalas komplex pihenő, a 080 hrsz-ú földút nem keresztezi az autópályát, azzal párhuzamosan kialakított 
földutakkal tárhatók föl a földrészletek. Az autópálya Magy-i szakasza kb. középső szakaszán elhelyezésre kerül 
egy felszínivíz tározó, mellette megépül a vadáthajtó az autópálya alatt. 
Kauzsay-tanya a terv távlatán túl mezőgazdasági terület, és a megkezdődött erdősülő telkek mellett erdőterületi 
használatot kap. 
A településrészen és környezetében a szabályozási terv a falusias lakóterület megszüntetése mellett igyekezett  
megtartani az erdőfoltokkal vegyes, ligetes mozaikos alföldi tájkaraktert. A község számára kiemelt jelentőségű a  
terület további fejlesztésével a táji adottságokra alapozott erdősítés, a község megközelíthetőségének javítása. A 
területtel kapcsolatban az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján a lakóterület megtartása nem esik egybe 
az Önkormányzat azon szándékával, melyben a népességmegtartó erőnek a belterületen és annak a közelében 
történő munkahely-teremtés terén elsődleges kiszolgálásának kíván megfelelni.  
A lakóterületen kialakítandó mezőgazdasági terület megvalósítása településrendezési-építésjogi és finanszíro-  
zási szempontból is kedvező. Ez a szomszédos falusias lakóterület övezet szerkezeti vonatkozásában sem jelent 
koncepcióváltást, mivel e terület viszonylag alacsony intenzitású beépítésű és alacsony presztizsű most is. Az 
érvényes tervben is ennek a megszüntetése szerepel, melyet megtartunk. 
 
A település eredeti fejlesztési céljaitól csak kis mértékben tér el a fenti módosítás, hiszen a beépítésre szánt te-  
rület nem változik. 
A fejlesztés közművesítés feltételei változatlanok, azaz a részleges közművesítés megtartása mellett a lakóte-  
rület folyamatosan megszűnik, és megindulhat a terület erdősítéssel megvalósítható fejlesztése. A részleges  
közművesítettség feltételei: villamos energia, vezetékes ivóvíz, zárt közműpótlós szennyvízelhelyezés (nem szik-  
kasztó!), nyílt v, zárt csapadékvíz-elvezetés. Az energiaellátás terén a meglevő hálózatokról biztosíthatók a terü-  
let igényei. 
Szükséges a területen beültetési kötelezettség elrendelése a területtől É-ra elhelyezkedő erdő zöldsávjának foly-  
tatásaként településképi mind környezetvédelmi okokból indokolt.  

 
3.2. Tájrendezési javaslat 
A területek a vizsgálatok kiegészítése szerint jó adottságokkal rendelkezik, környezeti állapota jónak mondható.  
A terület, mint a település teljes területe az általános levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartozik. A területet és  
környezetét borító faállomány a távolabb lévő szántóterületektől származó szálló portól az intenzívebben hasz-  
nált területrészeket megvédik.  
A területen talajszennyezést okozó tevékenység jelenleg nem található. A területen a szennyvíz-csatorna hálózat  
nincs kiépítve, a területen keletkező szennyvizet zárt szennyvíztároló aknába gyűjtik, ahonnan szippantó-kocsik-  
kal kerülnek elszállításra. 
A területet jelentős zajterhelés nem éri, a területen sem működik zajszennyező objektum. 
A tervezett fejlesztések kommunális szennyvizeinek biztonságos gyűjtése és elszállítása szükséges. A burkolt  
felületről a csapadékvíz koncentrált összegyűjtése indokolt. Az autópálya részben kiemeléssel, részben terep- 
bevágással kerül megépítésre, kiemelt műtárgy a felüljáró. A tervezett nagyfokú erdősítéssel a megjelenő „tájseb” 
látványban kisebb beavatkozásként jelenik meg, abban visszafordíthatatlan károsodást nem okoz. A védett 
természeti értékeket csak kisebb mértékben érinti, a régészeti területek feltárása megtörténik. A megszűnő 
Kauzsay-tanya fokozatosan mezőgazdasági és erdőterület használatúvá válik. 
A lassú lakóterületi megszűnés miatt az autópálya mellett az átmenetileg még megmaradó lakások védelme 
érdekében zajvédő fal megépítése szükséges az autópálya D-i oldalán a Kauzsay-tanyánál. A IV/2-4 csatorna 
egy kisebb szakaszon új mederbe kerül, így keresztezi az autópályát védőcsőben. 
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3.3. Közmúvesítési javaslat 

Vízellátás  

 A település közüzemű ivóvízzel ellátott. 
A vízelosztó hálózat üzemeltetője a NYÍRSÉGVÍZ RT. Nyíregyháza, Tó utca 5. 
A vízigény kielégítését a Leveleki Térségi vízműről, távvezetéken át biztosítják. 
A vízmű ellátási területéhez az alábbi települések tartoznak: Levelek, Bessenyőd, Ófehértó, Magy, Apagy, Nyírtét  
és Nyíribrony. 
A víznyerés mélyfúrású kutakból történik. A kitermelt vizet vas-, mangántalanítás után nyomásfokozó útján jut-  
tatják az ivóvízhálózatba. A nyomástartást magastároló /víztorony/ biztosítja. 
A 201/2001. (X.25.) Korm. sz. rendelet szerint kifogásolt ivóvíz minőségi paraméterek: vas, mangán, arzén és 
ammónium.  
A vízmű mértékadó kapacitása 4000 m3/d  
A települést ellátó távvezeték a 4926 sz. országos közút mellett létesült. 
Átmérője NA 200, anyaga azbesztcement. 
A település vízelosztó hálózata azbesztcement csőből épült. A vízvezeték hálózaton szakaszoló tolózárak, illetve 
tűzoltóvíz kivétel és vezetékmosatás részére tűzcsapok, vízkivétel céljából közkutak kerültek elhelyezésre. 
A település átlagos vízigény: 80,00-85,00 m3/d 
A település ellátottsága 100 %-os, a rákötési arány 90%-os. 
A külterületen Vízjogi üzemeltetési engedéllyel 18,4 ha területen mélyfúrású kutakból nyert vízzel öntözéses 
gazdálkodást folytatnak. 
A településen nagyobb ipari vízfelhasználó nincs. 
 A településrendezési terv által beépítésre kijelölt övezetek vízellátása a meglévő vízvezeték hálózat  
bővítésével maradéktalanul megoldható. 
A vízvezeték hálózat fejlesztése során körvezetékes rendszer kialakítására kell törekedni. A megépítésre javasolt  
vízvezeték hálózat, illetve az esetleges vízvezeték hálózat rekonstrukciók csőanyagául KM-PVC, vagy Kpe  
vízvezetéki cső alkalmazását javasoljuk. 
 A vezetékek tisztítását biztosító mosató helyek kiépítését a meglévő vízvezeték hálózaton utólag, a  
később épülő vízvezeték szakaszokon azok építésével egyidejűleg meg kell oldani.     
 
Szennyvízelvezetés  
 A településen közüzemű szennyvízelvezető csatornahálózat nem üzemel. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szennyvízelhelyezési Programban a település szennyvízcsatornázása a má-  
sodik szinten szerepel. A település szennyvízelhelyezése Levelek, Besenyőd és Ófehértó településekkel alkotott  
közös agglomerációban előirányzott. A szennyvízcsatornázásról létesítési vízjogi engedélyes tervek készültek,  
melyet a megyei VGT elfogadott, illetve megvalósításra javasolt. Az elvezetett szennyvizek befogadója a Leveleki  
szennyvíztelep.  
 
Csapadékvíz elvezetés  
A település a Máriapócsi (IV. sz.) főfolyás vízgyűjtőjén helyezkedik el.  
 A településen zárt közüzemű csapadékcsatorna hálózat nem üzemel.  
A felületekre hulló csapadékvizek elvezetésére, elhelyezésére nyílt árkok szolgálnak. Ezek a közlekedési utak  
mentén létesültek, medrük burkolatlan. Az árkokon a kapubehajtók részére csőátereszeket építettek. Az elveze-  
tett felszíni vizek befogadói /főművek/ FETIKÖVIFE, illetve Társulati és Önkormányzati kezelésűek. A település  
felszíni vizeinek elvezetésére a település kül-, és belterületét is magába foglaló vízrendezési megvalósíthatósági  
tanulmány elkészíttetését javasoljuk. A belterületen létesülő csapadékvíz elvezető rendszer esetében általában,  
de a kis keresztmetszetű kiszolgáló- és gyűjtő utak esetében elsősorban zárt csapadékvíz elvezető csatornák  
megépítésére kell törekedni. 
 
Földgázellátás  
 A település vezetékes földgázzal ellátott. A földgázelosztó hálózat üzemeltetője a TIGÁZ RT. 
 A földgázelosztó hálózat anyaga kpe gázcső, a hálózat rendszere ágvezetékes. 
A település ellátottsága 100 %-os. 



 

P-Art Stúdió                                                                           ||Magy Község Önkormányzata  - 16 - 

 

Magy Község – jóváhagyott módosított rendezési terve 2009. 

  A településrendezési terv által javasolt fejlesztések földgázigényei a jelenlegi földgázelosztó 
hálózat bővítésével kielégíthetők. Az elosztó hálózat bővítésének feltételeit az Önkormányzat és a Szolgáltató 
/fogyasztó/ között megkötött fogyasztói megállapodásban kell rögzíteni. 
Az esetleges bővítéseket csak a szolgáltató által kijelölt tervező tervezheti, illetve kivitelező kivitelezheti.  
 
Közlekedés  
 A település közlekedési kapcsolatait közúton a 4926 sz. összekötő út /országos közút/ biztosítja, melyen  
a település a 41 sz.-u illetve a 4911. sz.-u felől két irányból közelíthető meg, míg vasúton a Nyíregyháza-  
Vásárosnamény MÁV vonalon közelíthető meg. Ennek megállóhelye a településsel határosan Leveleken talál-  
ható.  
Az országos közutak, illetve az önkormányzat kezelésében levő lakó- és gyűjtő utak szilárd burkolattal ellátottak.  
 A település tömegközlekedési kapcsolatait a VOLÁN helyközi járatai, illetve a MÁV biztosítják. 
A megállóhelyeken buszöböl, illetve fedett várakozóhely nincs kiépítve. 
A településen kiépített kerékpárút nem található. 
 
Javaslatok. 
A településrendezési terv a település belterületén áthaladó átmenő forgalmat a 41102 sz. országos mellékút 
szabályozási szélességét a belterületen 22,00 m-ben, a külterületen 20,00 m-ben határozta meg. 
 A belterületen meglévő és a későbbiekben épülő lakóterületeken a közlekedési és közműterület részére 
a 
  -kiszolgáló utak estében 12,00-16,00 m. a 
  -helyi gyűjtő út esetében 22,00 m. 
szabályozási szélességet ír elő. 
 
Belterületi közutak osztályba sorolása: 
  -helyi kiszolgáló utak: B.VI.B „b” hálózati funkció 
  szabályozási szélesség: 12,00-16,00 m. 
 
Külterületi közutak osztályba sorolása: 
  -tervezett gyorsforgalmi út: K.I.A 
  szabályozási szélesség: 60,00 m. 
 
  -4926 sz. összekötő út: K.V.A 
  szabályozási szélesség: 22,00-30,00 m. 
 
  -mezőgazdasági gyűjtőút: K.VI.C. 
  szabályozási szélesség: 22,00 m. 
 
  -mezőgazdasági egyéb út: K.VIII.C 
  szabályozási szélesség: 12,00 m. 
 
Az autóbusz megállóhelyei részére szabványos busz öböl és fedett váróhely kiépítése szükséges. 
 

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA  
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN  

MAGY KÖZSÉG 
TERÜLETÉT ÉRINTŐ 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
Az autópálya építési engedélyezéséhez elkészült részletes környezeti hatásvizsgálat és tanulmány után nem 
szükséges külön elkészíteni. 
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
Magy területére vonatkozó szerkezeti és szabályozási tervmódosítás a várható környezeti hatások teljes értékű 
megismerésére biztosítottak alapot. Azokat értékelve a környezeti értékelés elfogadható módon mutathatta be a 
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2/2005.(I.11.)Korm. r. szerinti követelmények hatásait. Ezek alapján jelentős mértékű, a környezeti állapotot ve-  
szélyeztető környezeti hatás bekövetkezése nem várható, nem prognosztizálható.  
Így a tervmódosítás által vázolt terület-felhasználási fejlesztések a 2/2005.(I.11.)Korm. r. előírásai szerint további  
környezetvédelmi célú vizsgálatot nem igényelnek. 
A környezeti vizsgálatot a jelenlegi szerkezeti terv terület-felhasználási részleteiben bekövetkező változások nem  
tették indokolttá. A környezeti értékelés azzal, hogy feltárta a tervezett terület-felhasználás, illetve beépítések  
által várható környezeti hatások mértékét, megalapozta a tervmódosítás megvalósításának jogszabályi, telepü-  
lési, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi lehetőségét.  
A tervmódosítás alapvetően nem eredményez az eredeti tervtől negatív irányú, eltérő környezeti hatásokat, így  
az hatásában nem minősül jelentősnek! 
A környezeti értékelés a környezetvédelmi érdekeket szem előtt tartva írta le a szerkezeti tervi célokat, azokat  
megfelelő részletességgel törekedett leírni és minősíteni a változások tükrében is. 
A várható hatások tekintetében az eredeti tervi állapothoz viszonyított ellentmondások nem voltak, ilyen ellent-  
mondást a tervmódosítás sem generált. Így nem maradt olyan kérdés, amely akadályozná, vagy elvetné a szer-  
kezeti és szabályozási tervmódosítás kidolgozott javaslatait. 
A szerkezeti terv és a HÉSZ módosítása összességében a terület-felhasználás, a területrendezés és az infra-   
struktúrális fejlesztési igények javulását eredményezi, melyeknek jelentős pozitív gazdasági, társadalmi és a  
fenntartható fejlődést biztosító hatásai is megvalósulnak.  
 
Megjegyzés! 
A vonatkozó tervi mellékleteket a Magy településrendezési terv módosítását megalapozó külön környezetvédelmi 
tervvel és engedéllyel már rendelkező autópálya engedélyes tervet készítő tervező által összeállított tervdo-  
kumentáció tartalmazza! 
 

3.4. Értékvédelem 
A településrészen falusias lakóterület van jelenleg is. Az ott megépített új lakóépületek nem képviselnek véde-  
lemre méltó építészeti értéket. A védett természeti értékek a rendezés során is védelem alatt maradnak, 
megtartásuk közösségi érdek. 

 
A Szerkezeti terv módosításának várható hatása a településre 

A településrendezési terv módosításának hatására, annak eredményeképpen a község települési területe / a belterület, és a 
hozzá csatlakozó külterület, beépítésre szánt területek, illetve az ezektől távolabb lévő külterületi, és beépítésre nem szánt 
területein a kialakuló szerkezet és az elsődleges mezőgazdasági-erdőgazdálkodási használat miatt racionálisabb, rende-  
zettebb és esztétikusabb lesz. Az érvényes tervhez hasonlóan, a jelenlegi érintetlenség miatt kialakul és karakteresebb lesz 
a központja, annak arculata változatlanul egyedibbé válik, a lakóterületek humanizáltabb megjelenése és rendje jön létre. A 
települési kötődéshez is szükséges közterületek rendezettebbek lesznek, illetve kialakulhatnak ott, ahol jelenleg hiányoz-  
nak. A kialakuló gazdasági területeken a településre vezető út mellett kereskedelmi-szolgáltató területek, termelési célú ún. 
nem zavaró egyéb gazdasági területek és üdülő területek alakulnak ki, munkahelyeket hoznak létre Magyban. Ezeknek a 
területeknek a megközelítése nem csak az országos mellékutak segítségével, hanem a burkolt fontosabb külterületi mező-  
gazdasági utak kialakításával és fejlesztésével válnak lehetővé. Ezzel a Hosszútávú Településfejlesztési Koncepció-ban el-  
határozottaknak lehet eleget tenni. A Hosszútávú településfejlesztési koncepcióban elhatározottak megvalósulása esetén a 
gazdasági, az üdülési és a szolgáltató tevékenység jelentősége erősödhet a településen, ugyanakkor a lakóterületek még 
nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe a kényszerű gazdasági területi és esetleges funkcionális hatásoktól, azok „zavará-  
saitól”. Az ilyen területek rendeltetése, a lakóterületekhez viszonyított helyzete biztosítja azt, hogy a települési terület lakó-és 
vegyes területei ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. A megélhetési viszonyok javításához szükséges munkahelyi területek 
szabályozott és rendezett keretek között alakulhatnak ki. Az igazgatási területen, a külterületen a természeti értékek, a vé-  
dett területek és a védettségre tervezett területek, valamint a használatuk természetkímélő módon valósulhatnak meg. 
 
 

A község rendezési terve módosítása a fenntartható-fejlődés szempontjai szerint 
 A fenntartható fejlődés biztosítása 
„A fenntartható fejlődés mai értelmezése az ENSZ „Környezet és Fejlődés Bizottságának”, az úgynevezett Brudtland Bizottságnak az 1987-ben közzétett  
„Közös jövőnk” című jelentése már nem a „nulla növekedésről”, hanem a fejlődés harmonikusságáról beszél. Megfogalmazása szerint: „A harmonikus fej-  
lődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének  
lehetőségeitől.” Ehhez olyan technológiákat kell bevezetni, melyek kímélik a környezetet és a nem pótolható energiakészletek felhasználásában a jelen i-  
gényei mellett figyelembe kell venni a jövő igényeinek kielégíthetőségét is.” 
„A fenntarthatóság egyszerre követeli meg a községek környezetszennyező hatásainak jelentős csökkentését, a községi hagyományos értékek, a községi 
örök-  ség védelmét (az épített környezet, közterek, zöldterületek, a községek körüli kultúrtáj védelmét) és igényli a modernizációt, a jelentős fejlesztéseket.” 
A káros környezeti hatások eltérő térségi nagyságrendekben értelmezhetők:  
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  - globális szint 
  - regionális szint 
  - helyi, települési szint 

1) Magy esetében a globális szintet az OTrT alapján, a községnek az azzal való egyezőségével lehet  
biztosítani. A regionális szintet a Megyei Területrendezési terv hiányában, illetve a Kistérségi Koncepció  
hiányában nem lehet ma értelmezni. / a még el nem fogadott MTRT munkafázisában előirányzott térségi  
elképzeléseket – mint pl. az út- és  vasútfejlesztés, a természetvédelmi területek melletti pozíció adta 
erdősült területhasználat, a települési térség minimális növekedése, a szennyvíztisztítás megoldása, a 
térségi hulladékkezelés megvalósítása, - messzemenőleg figyelembe veszi./ A Megyei Hosszútávú 
Koncepciónak a térséggel együtt Településrendezési terv is eleget tesz. Ezek szerint a község első-  
sorban lakóterület, a Baktalórántházi Kistérség tagja. 

2) A kialakult településszerkezet megtartása és óvatos továbbfejlesztése a meglévő települési épített érté-  
kek védelme, a terep adta adottságok, a kultúra megőrzése mellett terepet ad a terv a mai kor adta új  
technológiák kiépítésének /digitalizáció, környezethasználat előtérbe kerülése a szabadidő aktív figye-  
lembe vétele mellett, a települési környezet motorizáció fejlődéséből eredő káros jelenségeinek csökken-  
tése, a kerékpárutak kiépítésével, a teljes közművesítés biztosításával/. Mindezt a települési-térségi ösz-  
szefogás segítségével, hiszen közös vezetékhálózatok alakulnak ki. 

3) A meglévő közterek megújult és humanizált használatával azok többes használata és felértékelése való-  
sul meg / dísztér, szoborkert fejlesztése…stb/. 

 A régi szeméttelep rekultivációra kerül. 
4) A község kialakult terepviszonyai megtartásával a mélyebb területek egy részén a felszínivíz megtar-  

tásával jóléti többes hasznosítás valósul meg. Az itteni és a közeli erdősült területek meglévő kiránduló-  
turisztikai használata megmarad, az erdős területek növekednek (a zártkertek erdősítésével) 

„A fenntarthatóság a településtervezés vonatkozásában a települési környezeti állapotok kérdésköre, a területek terhelhetősége kapcsán merül  
fel a leggyakrabban. A légszennyezés, a zaj egy adott területen még megengedhetőnek tartott határértékei pontosan számszerűsíthetők, és egyre kifino-  
multabb technikák állnak a tervezés rendelkezésére ahhoz, hogy megfelelő szabályozással ezek között a keretek között legyen tartható a környezet szeny-  
nyezettsége. Más azonban a helyzet a beépítés intenzitásával, sűrűségével, mely nem rendelkezik az előbbiekhez hasonló számszerűsített, pontos és szá-  
mon kérhető normatív értékekkel. „ 

Magyban a terv az átmenő országos mellékútnak a települési terület súlypontjában való szükséges megtar-  
tásával számol. A kialakult területhasználatok megmaradnak, a területek intenzív kihasználását a szintterületi mu-  
tatók csökkentésével biztosítja. 
„Külső beavatkozás lehet az olyan építési, illetve terület-felhasználási szabályozás, mely például a beépítési  
sűrűség, a szintterület sűrűség, a teleknagyságok, a beültetési kötelezettség meghatározásával eleve mega-  
kadályozza a dezertáló stratégiát, mereven szembekerülve a dezertálni akaró beruházók közvetlen gazdasági  
érdekeltségével. A már meglévő környezetszennyező forrásoknál ugyanezt a célt szolgálja a rájuk kivetett bírság,  
mely a közösségnek okozott kár legalább egy részét azokra terheli, akik ezt okozzák, ezzel késztetve őket gaz-  
daságilag is a szennyezés megszüntetésére, hiszen így már nem biztos hogy megéri számukra a dezertáló álla-  
pot fenntartása.” 
„A fejlődés fenntarthatósága szempontjából a környezetvédelem fogalomköre a fentiek megtartása mellett folyamatosan bővült, jelentősen meghaladva  
a környezetvédelmi ágazati megközelítéseket. A 80-as évek közepétől egyre gyakrabban jelent meg a környezet minőségének a társadalmi harmóniával  
való összekapcsolása. Ha ugyanis a társadalmat jelentős érdekkülönbségek tagolják, etnikai konfliktusok, vagy átjárhatatlan műveltségi különbségek oszt-  
ják meg, nagyfokú szegénység sújtja, az egyes csoportok egymással szögesen ellentétes környezeti igényei nem teszik lehetővé a környezet fenntartha-  
tóságával való foglalkozást. Sőt a kirobbanó társadalmi konfliktusok jelentős környezet rombolással is járhatnak. Ugyanígy fontos az életminőség szempont-  
jából a gazdaság teljesítőképessége, a gazdasági fejlődés biztosítása. A környezet ügye így szorosan kötődik a települési társadalom és a gazda-  
ság állapotához.” 

Magyban sem a vizsgálatok nem tártak fel jelentősebb társadalmi érdeksérelmet, sem az egyeztetések során 
ilyen nem vetődött fel. A kevésbé fejlett területek /Kauzsay-tanya, illetve a belterületnek az Apagy felé lévő része 
is a terv szerint teljes közművesítéssel lesz ellátva, a közlekedési feltételei javulnak a rendezés és a fejlesztés 
során. Az egyoldalas beépítésű területek lehetőség szerint kétoldalassá válnak.   
A község szerkezete a terv távlatában is megtartja a történelem során kialakult többutcás jellegét. A központ is a  
települési főút mentén lévő tengelyre szerveződik. A lakóterületek a centrumból kifelé haladva intenzitásukat  
tekintve csökkenő mértékűek. A lakóterületek mérete, alakja lehetőséget ad a részbeni gazdasági használatnak  
is, illetve a falusi idegenforgalom kialakíthatóságának. A rossz termőföld a nem uralkodó mértékű mezőgazdasági  
ágazatnak a továbbiakban sem ad prioritást. A rosszabb minőségű földeken erdősítést, így az erdőgazdálkodást 
és a vadászatot pl. teszi lehetővé. 
„Településeink épített környezeti világának fenntarthatósága egyszerre jelenti a hagyományos értékek megőrzését és a modernizációs elemek meg-  
jelenítését. A fejlődés fenntarthatóságának feltétele a két oldal egyensúlyi helyzetének biztosítása, amelynek során egyszerre kell érvényesíteni a gazda-  
sági, a szociális és a környezet esztétikai minőségéhez kötődő érdekeket. A települési épített környezet fenntartható fejlesztése csak ezt a hármas követel-  
ményrendszert egyszerre kiteljesítő folyamatos, környezettudatos településtervezéssel biztosítható. „ 
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A község fejlesztése során a régészeti területeket védelemben részesítettük. A területnek a biológiai aktivitási 
értéke nő, főleg az erdősítés és a közművesítés fejlesztése miatt, illetve az intenzifikálás visszafogásával. 
 
„A mai hazai településtervezésnek azonban egyszerre több, a tervezést érintő kihívással kell szembenéznie, melyek értelemszerűen a település fejlő-  
désének fenntarthatóságát is érintik. 

 Kezelnie kell a föld- és telektulajdonhoz fűződő jogok és a közérdek érvényesítésének konfliktusát, miközben a közérdek definiálása is bizony-  
talan. 

 Meg kell birkózzon a rövid távú gazdasági érdekek és a komplex hosszú távú, a fenntartható fejlődést biztosító érdekek konfliktusával, miközben  
a döntési pozícióban lévő önkormányzatok is rövid távú gazdasági kényszerhelyzetben vannak. 

 Egyensúlyi helyzetet kell teremtenie a szabályozandó és a fejlesztők szabad döntési kompetenciájában hagyott kérdések között, miközben a gya-  
korlat a szélsőségek között ingadozik. 

 A lokális érdekek érvényesítése mellett érvényesítenie kell a települést érintő külső érdekeket, miközben minden oldal folyamatos mozgásban  
van, és kialakulatlan vagy formális az érdekegyeztetés mechanizmusa. Az érdekegyeztetések bonyolultságát jelzi, hogy a településtervezésben 
egyszerre kell a helyi, a kistérségi, a megyei, a regionális az országos és az EU szint érdekeit kezelni, és megtalálni ezeknek a település számára  
legmegfelelőbb kompromisszumát. 

 Hosszú távon is helytálló terület-felhasználási és településszerkezeti javaslatokat kell megfogalmaznia, miközben hiányoznak az ehhez  
szükséges  alapkutatások, és ebből adódóan a jó szándékú szakmai megközelítések is széles spektrumban szóródnak.  

 Új típusú, a XXI. század igényeit figyelembe vevő településformák kialakulását kell segítenie, miközben nemzetközi szinten sem tisztázott egyér-  
telműen a modernizációnak, az informatikai forradalomnak a településekre gyakorolt hatása, és sem a társadalom, sem a szakma nem rendel-  
kezik olyan egységes ideális jövőképpel, melyhez igazodni lehetne. 

 A település egyes területein differenciáltan kell érvényesítenie a környezeti minőséggel kapcsolatos legkülönbözőbb normatív elvárásokat, miköz-  
ben a normák egy része is bizonytalan és kialakulatlan ezeknek a rendezési tervekbe való beépítési technikája.  

 Miközben a tervezésben világszerte felértékelődőben van magának a tervezésnek a folyamata, amely a problémák széles körben való tudato-  
sulását, a megoldások közös keresését, majd a végeredmény természetes elfogadását, és folyamatos jobbítását segíti, a hazai tervezési gyakor-  
lat szinte kizárólag a tervezés végeredményére, és annak szabályozási munkarészeire koncentrál, mely az összetett feladatok megoldását jogi  
eszközök használatára korlátozza.  

 A településrendezési tervezés technikájának rohamos gyorsaságú korszerűsödése folyik, mely egyre finomabb és többsíkubb szabályozást tesz  
lehetővé, miközben a tervi szabályozásokat a gyakorlatban érvényesítő építésügyi hatósági szervezet működése gyakran még a sokkal egy-  
szerűbb szabályozások megtartatásában is meglehetősen bizonytalanul működik.  

A község településrendezési terve az OTrT-vel összhangban van. A fejlesztési területek kijelölésénél a lakosság-  
gal is egyeztetve elsősorban a reálisan igénybe vehető és veendő területeken jelöli ki. A foglalkoztatás növelésé-  
re a község nem csak a már korábban meglévő régi majorok és ipari területek területét, annak használata módo-  
sítását jelöli ki, illetve a településszerkezet adta lehetőségek mértékéig kisebb arányban bővíti. Elsősorban a  ke-  
reskedelmi-gazdasági és a nem zavaró ipari-gazdasági tevékenységnek, az üdülőterületi fejlesztésnek  ad teret,  
a terület-felhasználások pedig a lakóterületen is a nem zavaró gazdasági tevékenység kisebb mértékű végzését 
teszi lehetővé. 
„A fenntartható településrendezés ma belátható feltétele mindenekelőtt az előzőekben listázott problémák megoldásában való előrelépés. Milyen legyen  
tehát a fenntarthatóságot, s ezen belül a környezeti állapot folyamatos jobbítását célzó településtervezés? Az Európai Urbanisták Tanácsa a fenntartható te-  
lepülésrendezés programjával kapcsolatos állásfoglalását a már említett „Új Athéni Karta” című dokumentumában tette közzé.” 
 
„…..a településtervezésnek a községi társadalomban keletkező feszültségek gócpontjába kell helyeznie magát, hogy azonosíthassa a problémákat,  
elősegítse a különböző csoportok és érdekek közti kommunikációt, biztosítsa a tájékoztatást, alternatívákat javasoljon, és értékelje azokat. Mindezt azzal a  
céllal tegye, hogy ez a tervezési folyamat az érintett közösség minél szélesebb körében folytatott vitát követően egy olyan településrendezési terv elfoga-  
dásához vezessen, amelyre alapozva a folyamatosan készülő különböző fejlesztések automatikusan integrált részeivé válnak a településfejlődés fenntart-  
hatóságának. „ 
 
Ennek keretében el kell érni, hogy a településtervezés 

 közreműködjön a közösség jelenlegi és jövőbeli szükségleteinek meghatározásában, világítson rá az elérendő célokra, a kedvező cselekvési le-  
hetőségekre, a kötöttségekre és korlátokra, 

 konkrét adatokra támaszkodva intézkedési és rendezési tervek formájában javaslatot tegyen a pozitív változások elindításához, 

 a tervezés egész folyamatában biztosítsa a nyilvánosságot, 

 a szükségletek és a rendelkezésre álló források változásainak megfelelően folyamatosan gondoskodjon a tervek felülvizsgálatáról, módosításáról, 

 a terv elfogadásának pillanatától kezdődően értékelje a környezetben lezajló változásokat, azok következményeit, és így a tervezés egy folya-  
matos monitoring tevékenységgel egészüljön ki. 

 
A fenntartható településfejlődést szolgáló tervezésnek a Karta megfogalmazása szerint: 

 egyszerre kell figyelnie a környezeti, a társadalmi és a gazdasági egyensúlyra ahelyett, hogy ezeket különálló tényezőként kezelné, 

 a közérdeket kell szolgálnia, ami nem mindig egyértelmű, gyakran az eltérő érdekek egyeztetését jelenti,  

 a tervezőnek időnként határozottan ki kell állnia egyes érdekek jogossága, indokoltsága vagy törvényessége mellett, 

 nem szabad türelmetlennek lennie, a programok megvalósításának kikényszerítése gyakran passzivitáshoz, s ezzel végső soron hibákhoz ve-  
zet. 

A terv készítése során is, illetve a későbbiekben is biztosítva volt az ún. „társadalmi tervezés”, illetve azt biztosí-  
tani kell a megvalósítás során is. Részletes kulturális értékvédelmi és régészeti vizsgálat és hatástanulmány ko-  
rábban készült, de még a korábbi nagyobb települési térség sem érinti a települési területet körbefogó ökológiai 
hálózatot. A forgalom számítható fejlődéséből kiderül, hogy biztosítható a lakóterületek ebből eredő védelme.  A 
Kauzsay-tanya legnagyobb része visszanyeri mezőgazdasági terület jogállását. 
A települések életképessége, jóléte és környezeti állapota attól függ, hogy együtt van-e a tervezésben és a megvalósításban a kellő technikai tudás, krea-  
tivitás, és a tevékenységek összehangolására való képesség, a jó együttműködés a különböző szakmák, a felelős településpolitikai döntéshozók és a kö-  
zösség egésze között. 
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„A településekkel, a községekkel számtalan tudományterület és intézmény foglalkozik, ezek azonban a települések összetett valóságából mindig csak a 
saját szakterületüket érintő aspektusokat ragadják ki, és kísérlik meg az ott jelentkező problémákat a saját területükre és a saját eszközeikre szűkítve 
megoldani.  A községek környezeti állapotát befolyásoló döntések és a hozzájuk kötődő felelősség is különböző hierarchia szinteken jelenik meg és a 
különböző ágazatok, hatóságok és a gazdasági élet legkülönbözőbb szereplői között osztódik. 
A környezeti konfliktusok kezelésének több különböző, tartalmában és eszközeiben különböző területe különíthető el egymástól. Így érdemes 
egymástól megkülönböztetve kezelni1 

 a gazdaság makro szintjén, illetve a kormányzati szinten hozott, a települési környezet minőségét befolyásoló döntéseket, 

 a környezetvédelem önálló ágazati szerepét, 

 a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok által kezelt fejlesztési támogatások környezeti hatásait 

 a helyi önkormányzatok szerepét, a települések szintjén hozott, a környezet minőségével összefüggő döntéseket, ennek részeként a település-  
rendezési tervekben a terület-felhasználások és a szabályozások környezettudatos megállapítását, és végül 

 az előzőek formálásában, a döntések előkészítésében, elfogadásában és végrehajtásában is döntő szerepet játszó civil szervezetek és a lakos-  
ság legszélesebb rétegeinek szintjét és szerepét. 

A településrendezésnél a helyi önkormányzatok döntési szintjével, s ezen belül is a településrendezés eszközeivel kezelhető kérdésekre kell koncent-  
ráljunk. Ebben a kérdéskörben fontos a terület-felhasználásokkal, azok módosulásával, az építéssel is járó fejlesztési döntések köre, amelyek a községek  
környezeti állapotát „előre menekülve” és a megelőzésre koncentrálva, belülről befolyásolják. Természetes, hogy a helyi rendezési döntéseknek is szer-  
vesen kell kapcsolódniuk a más szinteken hozott döntésekhez. Így például a környezetkímélő vasúti teherszállítás kapacitásnövelése, és a konténeres szál-  
lítás előtérbe kerülése együtt járhat a községekben új konténeres teherpályaudvarok létesítési igényével, és ezeknek a községszerkezetbe való olyan 
illesztési feladatával, mely az ide irányuló közúti teherforgalmat a község közlekedési ártalmakra érzékeny területeinek kikerülésével oldja meg. Vagy a 
folyamatos  bírságolások hatására a környezetszennyező tevékenységek környezeti szempontból kevésbé érzékeny területre való áttelepülése is a csak 
helyi szinten  kezelhető helybiztosítással, a rendezési tervezés eszközeivel oldható meg. Más esetekben, ugyanilyen környezetvédelmi ágazati szerepkörű 
késztetések  hatására a technológiaváltásra hozott döntések megnagyobbodott helyigénnyel járhatnak, melyek biztosítása ugyancsak a rendezési 
tervezéshez kötődik, s így a települési önkormányzat döntési hatáskörébe tartoznak. Vagy az energiapolitikában, az energiaellátás fenntarthatósága 
érdekében hozott döntések kapcsán a településrendezési tervekben is gondoskodni kell a helyi, megújuló energiaforrások fokozott igénybevételéről, ami 
például szél-erőművek helykijelölésével járhat. 
A települések belső környezeti állapotának jobbításához, fenntarthatóságához megkívánt komplexitást, a környezeti problémák kezeléséhez, a  
fejlődés fenntarthatóságához szükséges integrált megközelítését a településrendezési tervek biztosítják. Településeink fenntartható fejlődése, környe-  
zeti állapotuk alakulása döntően attól függ, hogy a helyi társadalom, és annak képviselői mennyire tartják fontosnak a településük fejlesztésében  
az integrált és esetleg csak hosszabb távon kamatozó megközelítéseket, mennyire hajlandók konfliktusokat felvállalni a rövid távú egyéni vagy  
csoportérdekek érvényesítésével szemben. Ugyanígy fontos, hogy az integrációban a környezeti minőség ügye milyen szerepet tud  magának  
kivívni. Döntő, hogy az egyes fejlesztők mennyiben azonosulnak ezzel önkéntes döntéseikben, s hogy ennek hiányában a helyi közösség milyen  
határozottan érvényesíti azokat a jogi eszközöket, melyeket rendezési terve számára a közérdek érvényesítésére biztosíthat. Az eddigi tapasz-  
talatok azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a demokratikus társadalmakban az urbanizációs folyamatok döntően az emberek szándékaitól  
függenek, s hogy ezeket a tervezés jogi eszközeivel csak befolyásolni lehet, meghatározni aligha. 
 
A települések fenntartható fejlődése a társadalmi problémák kezelésén túl, az urbanisztikai szakterületet érintően a hazai gyakorlatban is megköveteli a te-  
lepülésszerkezet és a terület-felhasználások fejlesztésének a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő fejlesztését és a különböző meglévő értékek  
vé-  delmét, kedvező állapotba hozásukat. Ez utóbbi körben célszerű kiemelni a hazai gyakorlatban különálló ágazati struktúrában működő  

 kulturális örökség, az épített környezet értékeinek védelmét,  

 természeti értékek védelmét és  

 környezet védelmét. 
A megközelítések további tágulásával a 90-es évektől a települési környezetminőségbe beleértjük az épített környezet esztétikai minőségét, a fejlődés fenn-  
tarthatóságába pedig az épített környezet értékeinek védelmét is. „ 
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Az OTrT elhatározásai Magy-ra vonatkozóan 
 

 
Az ország szerkezeti terve szerint Magy területének 85%-a erdőgazdasági térség, 10 %-a települési térség 100-

500 ha között, a többi az infrastruktúrák által elfoglalt és vízgazdálkodási terület 
Érinti az M3-as autópálya a település D-i részén, főút, a hazai és a nemzetközi szénhidrogén vezeték, a 750 és a 

400 KV-os légvezeték 
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Érinti az országos ökológiai hálózat övezete, a módosítással érintett területen is 

 
Mozaikosan a kíváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
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A község igazgatási területét az É-i részén érinti, a módosításra kerülő területen azonban nem a kíváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
Ugyancsak érinti, a változással (módosítással érintett területen) a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület övezete. Ez változatlan az érvényes tervhez képest. 
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Az OTrT további országos övezetei nem érintik sem a községet, sem azon belül a módosított D-i külterületet! 

 
Magy helye és szerepe az OTrT szerint 

 
Magyban továbbra is áthalad /a lakott és a települési területet érintő/ országos mellékút, a 4926. számú út. Vasútvonal, egyéb közlekedési 
hálózat a meglévő 113-as számú vasútvonallal érinti. A területe az OTrT szerint „az erdőgazdálkodási és a mezőgazdasági terület-
felhasználású térség”, amelyet legalább 75%-ban erdő és intenzív vagy nem intenzív hasznosítású erdő- és mezőgazdasági térség kate-  
góriába kell sorolni. A fennmaradó területen városias térség nem jelölhető ki. Magy területén a távlatban is ≤15 fő/ha a belterületi lak-  
sűrűség. A távlatban kialakuló terület-felhasználás a területi mérleg szerint is biztosítja, hogy a község az OTrT szerinti besorolásba eső  
fejlődési pályát tudja tartani. Országos ökológiai hálózat a meglévő és a tervezett települési területét érinti. Az igazgatási területét a  
súlypontban, külterületen érinti D-en,és K-en . Az egységesülő Európában, az Európai Únió K-i bővülésével várhatóan még a terv táv-  
latában kiszélesedhetnek a K-i irányú kapcsolatok.  
Magy és a környező kistelepülések 2 város erőterébe kerülnek. Megszűnhet a korábbi községhiányos térség visszahúzó hatása. Ezzel  
már „csak” jól kell tudni sáfárkodni. 
Az OTrT szerint az igazgatási területe D-i teljes területe, és az északi nagyobb része az erdőgazdálkodási térségbe, az északi kisebb 
része pedig a mezőgazdasági terület-felhasználású térségbe tartozik. 
A tervmódosítás az érvényes tervet az OTrT országos övezetei szempontjából, az országos és térségi infrastruktúra hálózata szem-
pontjából nem módosítja. Minden elemét a továbbiakban is megtartja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


