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1./ ELŐZMÉNYEK
1.1./ Fejlesztési program
Emőd Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2021. évben megtárgyalta a Városi
Sportcsarnok létesítése kezdeményezéséről szóló előterjesztést. A befogadott
kezdeményezés szerint: a létesítmény adjon újabb teret a város dinamikusan fejlődő
sportéletének, névválasztásában pedig a település világhírű, a közelmúltban elhunyt
szülöttének, Puhl Sándornak, a világ legjobb játékvezetőjének állítson emléket.
A megvalósítás előkészítése megkezdődött - a megadott tervezési program alapján elkészült a létesítmény vázlatterve. A megvalósítás megalapozásához - az elkészült
vázlatterv ismeretében - a Kormány 1958/2021. (XII.23.) számú határozata alapján, a
kapcsolódó teljes körű tervezési feladatra az Önkormányzat támogatást kapott.
A vázlatterv a városi sportpályáknak helyet adó, az Emőd Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, Emőd, Karolai úti, 1545/8 helyrajzi számú ingatlanra, annak még sport
célra ténylegesen igénybe nem vett északi-északkeleti területére helyezte el az épületet és
kiszolgáló létesítményeit.
(kivonat a vázlattervből: helyszínrajz és leírás)

A sportcsarnok 22x44m méretű kézilabdapályát tartalmazó küzdőterű és 300 néző
befogadására lesz alkalmas. Telepítésében igazodik a meglévő labdarúgópálya
hossztengelyéhez, megteremetve annak északkeleti kapu mögötti térfalát. A Sportcsarnok
épülete a futballpálya felé a terepbe rejtett földszinti öltözők fölött kialakított ötsoros,
összesen 200 ülőhelyet biztosító lelátóval fordul, melynek tengelyében a sportolói bejárat
hangsúlyos kapuzata teremti meg a kapcsolatot a beltéri sportterület és öltözők, valamint a
labdarúgópálya kapcsolatát. Az épület megközelítése kettős. A gyalog, illetve kerékpárral
érkezők a Karolai u. irányából a focipálya oldalvonala mellett végighaladva egy új járdán
érhetik el az épületet, a gépjárművel érkezők pedig egy, a beruházással egyidejűleg
fejlesztett bekötőút segítségével a 3 sz. főközlekedési út felől közelíthetik meg a
sportcsarnok északkeleti oldalán kialakítandó parkolóhelyeket.
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1.2./ A településrendezési helyzet
A 2009-2012. évek között lefolytatott felülvizsgálati folyamat eredményeként Emőd város
településfejlesztési és –rendezési eszközei megújultak.
A hatályos településrendezési dokumentumok a következők:
 Településszerkezeti terv
elfogadva a 138//2012. (XI.8.) KT. határozat mellékleteként,
 Helyi Építési Szabályzat és mellékleteként a szabályozási tervlapok
jóváhagyva a 11/2012. (XI.9.) sz. rendelettel
elérhető: emod. hu honlapon az Önkormányzat/Településrendezési terv címszónál
(elforgatott kivonat a tervezett beavatkozással érintett területre, a belterületi szabályozási tervből)
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(kivonat a helyi építési szabályzatból a tervezett beavatkozással érintett sportterületre vonatkozóan)
3. melléklet Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati
rendeletéhez (érintett részlet)
Az övezetre vonatkozó leírás helye
Építési övezet jele
Beépítési mód
Minimális telekterület m2
Maximális beépítés* %
Maximális építménymagasság m
Terepszint alattibeépíthetőség m2
Minimális zöldfelület %
Közművesítés

22/B. §
Ksp
szabadon álló
1000
10
6
0
40
H (hiányos)

A fentiek szerint a település hatályban lévő településrendezési eszközök
 a sportpályák ingatlanának a jelenlegi pályákkal és azok kiszolgáló létesítményeivel
fedett déli és nyugati területeit „különleges sportterületként” nevesíti, ahogyan az a
településrendezési dokumentáció készítése idején a valóságban megjelent,
 az ingatlan északi-északkeleti területe azonban - ma már csak részben
visszakövethető szempontok alapján - nem sportterületként besorolt, hanem
részben gazdasági, részben mezőgazdasági terület-felhasználási célra jelölt,
 a részletező szabályozás - az akkor realitásként meglévő és megépítendő
építményekre figyelemmel - 6.0 méterben határolta be az ingatlan sportcélú
területen, illetve gazdasági és mezőgazdasági terület-felhasználásra besorolt
területén is az létesíthető építmények magasságát.
 a közművesítettségi elvárás – valószínűleg – az akkor kialakult állapotot követi le.

Megállapítható tehát, hogy a vázlattervben kidolgozott épület telepítési feltételei
 (alaprajzi mérete és parkoló felület igénye, továbbá gépjármű-közlekedési feltárása)
a fent megnevezett, Karolai úti, 1545/8 helyrajzi számú ingatlanon kielégíthetők,
 azonban ezek összessége annak a településrendezési normák szerint
sportterületként besorolt részén teljes egészében nem fér el.
Nyilvánvaló továbbá, hogy
 a sportszakmai előírások alapján szükséges alapuló magassági méretei (az elvárt
szabad belmagasság a küzdőtér fölött mintegy 12.0 m) meghaladják a jelenleg
hatályos előírásban foglaltat,
 a közmű ellátás előírt szintje emelendő.
Mindemellett az ingatlanon felépítendő építmény célszerű gépjármű megközelítési igénye
szabványos közúton keresztül a 3. számú országos főközlekedési út felől
területrendezési szempontból nem rendezett.
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1.3./ A településrendezési feltételek rendezése
A fejlesztési cél megvalósítása érdekében tehát szükségessé
településrendezési dokumentumok módosítása, sürgős felülvizsgálata.

vált

a

hatályos

1.3.1./ A településrendezési eszközök módosítása, döntés
Mindezek ismeretében Emőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2022. (I. 27.)
határozatával
- az Emőd 1545/8 helyrajzi számú ingatlan igénybevételével történő sportcsarnok
létesítés megvalósulása érdekében a településrendezési eszközök módosításának
szükségességét indokoltnak jelölte meg,
- a beruházás komplex megvalósítása érdekében az érintett, valamint a szomszédos
1545/10, illetve 09 és 08/2 helyrajzi számú ingatlanokat az építési beruházása mielőbbi
megvalósulása érdekében - tekintettel annak a város és a környező települések sport
infrastruktúrájára kiható jelentőségére – „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánította,
- továbbá a településrendezési eszközök módosítás kapcsolódó szakmai feltételeinek
(biológiai aktivitás érték fenntartása, illetve növelése) teljesítése érdekében szükséges
további, Emőd város közigazgatási területén fekvő ingatlanokat érintő, de „zöld,
vízgazdálkodási, erdő- és természet-közeli terület” besorolásokat meg nem szüntető
település-rendezési beavatkozásokat előzetesen tudomásul vette.
1.3.2./ A településrendezési eszközök módosítása szakmai keretei
Az építményi tervezési folyamat településrendezési kereteinek kialakítása és az építészetiműszaki tervek engedélyezési feltételeinek megteremtése gyorsított településrendezési
eljárás lefolytatását igényli. Erre lehetőséget ad „a településtervek tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 68.§ (1)
bekezdés b) pontja, amely meghatározott feltételek teljesítése esetén „egyszerűsített”
eljárás lefolytatását teszi lehetővé.
Jelen esetben a feltételek teljesülnek, miután a beavatkozás
1. egyrészt a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt (1545/8 és a szomszédos
1545/10, illetve 09 és 08/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintően),
2. illetve az alábbi feltételek együttesen teljesülnek a településrendezési eszközök
módosítás kapcsolódó szakmai feltételeinek (biológiai aktivitás érték fenntartása,
illetve növelése) teljesítése érdekében szükséges ingatlanok esetében:
 a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra-főhálózat nem változik,
 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és
 nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természet-közeli terület megszüntetése.
A 2. pontban meghatározott beavatkozást a 1545/8, 1545/10 helyrajzi számú
ingatlanok
részbeni
„mezőgazdasági”
terület-felhasználási
besorolásának
megváltoztatása, illetve 09 és 08/2 helyrajzi számú földrészletek mezőgazdasági
művelésből kivonása indokolja. Ugyanis a biológiai aktivitás érték fenntartás miatt
szükséges a jelenleg beépítésre szánt területeket érintően változtatás. Ennek célszerű
helyeként – az Önkormányzat által ma már indokolatlannak minősülő, túlzó lakóterületi
fejlesztésre korábban kijelölt - 6093/1-6107 és 6127-6177/2 hrsz. ú , korábban zártkerti
ingatlanok sora jön számításba.
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2./ A BEAVATKOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA ÉS A
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
2.1./ A terület elhelyezkedése
2.1.1./ Légifotó
A tárgyi terület Emőd város közigazgatási területének keleti részén helyezkedik el, a Kodály
Zoltán és a Karolai utcáktól keletre eső területsávban.
Google Maps szelvény
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2.1.2./ A beavatkozással érintett tervezési terület
(Lechner térképszolgáltatás, sorszám: 2480/2022)
A sportcsarnokkal érintett ingatlan és környezete a 3. sz. főközlekedési úttól délre,
a megszüntetendő –távlati – lakóterület jelen állapotában pedig északra helyezkedik el
Térképmásolat (ingatlan határok, épületek)
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2.2 / A tervezett beavatkozással érintett terület megalapozó vizsgálata
A jelenlegi, tényleges területihasználati, környezeti állapot,
(a Kr. 1. sz. melléklete releváns előírásai szerint)

2.2.1./ Az 1545/8 helyrajzi számú ingatlan és környezete tekintetében
 az 1545/8 hrsz.-ú telek az Önkormányzat tulajdona, síkfelületű, megközelítése
jelenleg a Karolai útról történik, előtte az önkormányzati közút mentén parkoló felület
húzódik. A jelenleg is sportcélra hasznosított délkeleti ingatlanrészen nagy – és
kispályás futball füves, illetve műfüves játékterülete, földszint + tetőteres öltöző
épülete és kisléptékű nézőtéri lelátója található meg. E terület összközműves, az
öltöző épület átfogó korszerűsítésen esett át 5 éve.
Az északi- északkeleti terület érdemlegesen nem hasznosított: füves, cserjés, illetve
fiatal lombos fákkal beültetett. Ezen a területen található a mintegy 40 éve
használaton kívüli, km. tégla határoló falú, vasbeton lapos-tetős, egyterű, mintegy 70
m2 bruttó alapterületű,10.0 m magas volt trafóház. Az épület tartószerkezetei
stabilak, külső-belső vakolat felülete, nyílászárói azonban hiányosak.
A telken ék-dny irányban - a trafóház és az öltöző épülettől mintegy 3-6 m
távolságban északra - egy közepes feszültségű elektromos légvezeték húzódik.
 az 1545/10 hrsz.-ú telek egy országos kereskedelmi hálózattal bíró gazdasági
társaság tulajdona, szintén sík, megközelítése a 3. sz. főközlekedési útról történik,
előtte szerviz útról nyíló burkolt parkoló felület húzódik. A telek délkeleti, bekerített
részén mintegy 15 éve épült földszintes, magas-tetős mezőgazdasági kereskedelmi
épület és raktár található. Az épület és a hasznosított telekrész jól karbantartott.
Az északkeleti területrész nem hasznosított: fiatal jövevény fákkal fedett.
 a 09 hrsz.-ú földrészlet az Önkormányzat tulajdona, a trafóház és a 2708 hrsz.- ú
telek megközelítésére murvás felületű útként hasznosított, a főúthoz sárrázós
útcsatlakozással bír, közművek nem találhatók a területén.
 a 08/2 hrsz.-ú földrészlet a szomszédos szántó területtel egyezően állami tulajdonú,
a gyakorlatban a szántó terület és a 2708 hrsz.- ú telek megközelítésére murvás
felületű útként hasznosított, közművek nem találhatók a területén.
2.2.2./ A Kodály Zoltán út menti lakó ingatlanok és a mögöttük ÉK.- i irányban
elhelyezkedő lakótelkes, illetve volt zártkerti földrészletek.
 a Kodály Zoltán utca keleti oldalán kialakított lakóterület ingatlanai magántulajdonban
vannak, déli- délkeleti irányban kis lejtésűek (1-5% között). A lassú
telekösszevonások eredményeként fokozatosan épülnek be, de közülük jelentős
számú a még csak kertként művelt. A telkek az utcán a teljes közműhálózat gerince
(elektromos légvezeték, vezetékes víz, csatorna és gáz hálózat) kiépített, a
beépítésre már kialakított és hasznosított telkek a közhálózatba bekötöttek.
 a Kodály Zoltán utca keleti oldalán kialakított lakóterület ingatlanai mögött, a jelenleg
is mezőgazdasági területként (zártkertként) hasznosított terület között kialakított
lakóterület és a hozzá tartozó közterületek az Önkormányzat tulajdonában vannak,
déli- délkeleti irányban kis lejtésűek (1-5% között). A telkek beépítetlenek, jelenleg
átmeneti használattal kaszálóként hasznosulnak, illetve műveletlenek, beépítésre
kiajánlottak. Csak a délkeleti határoló úton fut szennyvíz gerincvezeték.
 A tervezési terület további, 6093/1-6107 és 6127-6177/2 hrsz.-ú földrészletei
magántulajdonban lévő, jelenleg is mezőgazdasági területként (zártkertként)
hasznosított terület, Jellemzően „nadrágszíj” parcellák, szántó, gyümölcsös, szőlőművelésben, egy részük műveletlen, némelyiken gazdasági épület található.
A területet kiépítetlen földút szeli át, közmű nincs.
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2.3./ Hatályos településrendezési eszközök érintett rendelkezései
2.3.1./ A hatályos Település-szerkezeti tervlap
kivonat a településszerkezeti tervlapból (a 138//2012. (XI.8.) KT. határozat melléklete)
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2.3.2./ A hatályos belterületi szabályozás
kivonat (a Helyi Építési Szabályzat: 11/2012. (XI.9.) sz. rendelet a Belterületi szabályozási
lapjáról melléklete)
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3./ A TERVEZETT BEAVATKOZÁS ÉS ALÁTÁMASZTÁSA
(alátámasztó javaslat a Kr. 2. sz. melléklete releváns előírásai szerint)

3.1. A terület-felhasználási beavatkozás és indokolása
3.1.1./ A beavatkozás területe
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3.1.2./ A tervezett beavatkozás és indokolása

A Sportterület az Önkormányzat tulajdonában álló teljes ingatlanra kiterjed, megközelítése
kétirányúvá válik a keleti oldalán futó „kvázi” út, közútként való településrendezési besorolásával és
belterületbe vonandó lehatárolásával, illetve
a távlati lakóterületi besorolás - a jelenlegi és e területen tervezetten nem változó belterületi határon
belől fekvő csak a ténylegesen beépítésre prognosztizálható és már telek-kialakítással bíró
ingatlanokra áll vissza, Ezáltal a biológiai aktivitás érték növelésére, tartalék képzésére is mód nyílik.
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3.2. A szabályozási beavatkozás és indokolása
3.2.1./ A beavatkozás területe
A HÉSZ 22/B. § építménymagassági és közművesítési előírásai,
illetve az alanti földrészletek, ingatlanok.

14

3.2.2./ A tervezett beavatkozás és indokolása

A Sportterület az Önkormányzat tulajdonában álló teljes ingatlanra kiterjed, a részletező
szabályozásban (HÉSZ norma szöveg 22/B.§) az építménymagasság 15 méterre változik és a
teljes közművesítés lesz előírva, mellyel a fejlesztési cél elvárt feltételrendszere teljesül.
A lakóterületi besorolás a ténylegesen beépítésre prognosztizálható és már telek kialakítással bíró
ingatlanokra áll vissza az azokon kialakított, továbbéltethető és bevált szabályozási normák
megtartásával, a mezőgazdasági ingatlanokra pedig a hasonló fekvéssel bírókra kialakítottak
érvényesek.
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3.3./ Örökségvédelmi vizsgálat
A módosítás keretében az új beépítéssel érintett, 1545/8 1545/10, illetve 09 és 08/2 helyrajzi
számú területekre az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti érintettséget nem jelöl.
A hatályos településrendezési eszközökhöz készült örökségvédelmi hatástanulmány
(Miskolc.2009. június 25.)
Készítette: Szörényi Gábor András régész
3.4. A környezeti értékelés szükségessége
A kezdeményezett beavatkozáshoz, részterületi módosításhoz köthető környezeti vizsgálat
szükségessége tekintetében a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Kr.2.)
rendelkezése szerint a várható hatások jelentősége a mérvadó.
Ennek megállapítása a kidolgozásért felelős szerv, jelen esetben Emőd Város
Önkormányzata jogosítványa, kötelezettsége. Ugyanakkor ennek megállapításához ki kell
kérni a Kr. 2. szerint meghatározott közigazgatási szervek véleményét.
Ennek kialakításához meghatározható, hogy
 a módosítás célja kettős
o egyrészt a meglévő sportterületi létesítményi ellátás színvonalának emelése
zárt sportolási tér, építmény és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra (út, közmű,
parkoló) kialakításával,
o másrészt a távlati, de ma már indokolatlannak minősülő, túlzó lakóterületi
fejlesztésre korábban kijelölt mezőgazdasági (zártkerti) ingatlanok eredeti
hasznosításának visszaállítása,
 a módosítás helye szintén kettős
o egyrészt a meglévő alapvetően sport célú, nagy részben beépítetlen ingatlan
kis arányú területrésze, valamint a szomszédos, szintén kis léptékű,
ténylegesen - gazdasági, illetve közlekedési – területek,
o másrészt a jelentős számú és összességében jelentős méretű
mezőgazdasági (zártkerti) ingatlanok területe.
Előzetesen megállapítható, hogy a hatályos – kevesebb, mint 10 éve elfogadott –
településrendezési eszközök szerint a módosításra kijelölt területek
 természetvédelmi,
 környezet- és katasztrófavédelmi
 vízügyi és
 örökségvédelmi érintettsége nem releváns,
továbbá a tervezett beavatkozások kisléptékűek, mi több összességében a távlati környezeti
terhelés várható csökkentését eredményezik.
Mindezek előrebocsátása mellett szükséges a Kr. 2.
szükségességéről szóló megkeresés közzététele.
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4.§ szerint a környezeti vizsgálat

3.5./ Biológiai aktivitási érték számítása
(a Kr. 9. melléklete alapján)
A tervezett változások és azok aktivitás értékei alapján számított értékek:
1545/8, 1545/10 helyrajzi számú ingatlanok érintett területe:
09 és 08/2 helyrajzi számú ingatlanokat területe:
megszűnő „általános mezőgazdasági terület” össz.:
6093/1 – 6107 helyrajzi számú ingatlanok területe:
6127 - 6177/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett területe:
megszűnő „kertvárosi lakóterület” összesen:
6127 - 6177/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett területe:
megszűnő távlati„védőerdő” összesen:
megszűnő biológiai aktivitás kapacitás összesen:
1545/8, 1545/10 helyrajzi számú ingatlanok érintett területe:
kialakuló „nagy kiterjedésű sportolási célú terület”
09 és 08/2 helyrajzi számú ingatlanokat területe:
kialakuló „kiszolgáló út terület”:
6093/1 – 6107 helyrajzi számú ingatlanok területe:
6127 - 6177/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett területe:
kialakuló „kertes mezőgazdasági terület” összesen:
létrejövő biológiai aktivitás kapacitás összesen:
egyenleg:

biológiai aktivitás érték növekmény:
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0,5435 ha
0,3638 ha
0,9173 ha x 3,7 = 3,3930
8,2908 ha
8,4672 ha
16,7580 ha x 2,7 = 45,2566
0,8467 ha
0,8467 ha x 9.0= 7,6203
56,2699
0,5435 ha
0,5435 ha x 3,0 = 1,6305
0,3638 ha
0,3638ha x 1,0 =0,3638
8,2908 ha
8,4672 ha
16,7580 ha x 5,0 = 83,7900
85,7843
29,5144

3.6. A területrendezési jogszabályokkal való összhang vizsgálata
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Területrendezési Terv
(továbbiakban: BAZMTrT.) vonatkozó rendelkezései

4/2020.

(V.29.)

3.6.1./ A BAZ MTrT Térségi Szerkezeti Terve szerint az érintett területek


„települési térségbe” tartoznak

Kivonat a BAZ MTrT Térségi Szerkezeti Tervéből

Kivonat a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvényből
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
terület-felhasználási egységek kijelölése során

d) a települési térség területén bármely
építési övezet, övezet kijelölhető;

A tervezett beavatkozás ezen előírásnak
megfelel.

3.6.2./ A BAZ MTrT. Térségi Övezeti Terve
a tervezési területet érintettsége az alpontok és az alábbi rendelkezések szerinti
Kivonat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvényből
22. § kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során
a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint,
az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A
mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti
települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.
23. §
(2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott – illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg,
kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti
rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a
településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás
szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.
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3.6.2.1./ az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete,
Kivonat a BAZ MTrT Térségi Övezeti Tervéből
A tervezési terület nem érintett.

3.6.2.2./ a kiváló termőhely terület övezete
Kivonat a BAZ MTrT Térségi Övezeti Tervéből

A
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tervezési

terület

nem

érinti.

3.6.2.3./ az ásványi nyersanyagvagyon által érintett település övezete,
Kivonat a BAZ MTrT Térségi Övezeti Tervéből

A tervezési terület a 2018. évi CXXXIX.
22.§. alapján nem érintett.

3.6.2.4.a tájképvédelmi terület övezete
Kivonat a BAZ MTrT Térségi Övezeti Tervéből

A
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tervezési

terület

nem

érintett.

3.6.2.5./ a vízminőség védelmi terület övezete
Kivonat a BAZ MTrT Térségi Övezeti Tervéből

A tervezési terület a 2018. évi CXXXIX.
22.§. alapján nem érintett.

3.6.2.6./ zártkerti övezet által érintett település övezete,
Kivonat a BAZ MTrT Térségi Övezeti Tervéből
A beépített terület csökkenésével a zártkerti
terület növekedik, azaz a érintettség
érvényesül.
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