Tájrendezés, környezetalakítás
a) Vizsgálat
Jászárokszállás Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye északnyugati csücskében, Heves megye határán fekszik. A telepü‐
lés megközelíthető közúton Jászberényből indulva észak felé, vagy Hatvanból indulva a 3. sz. főközlekedési úton
Hort után Atkár felé letérve, ill. Vámosgyörkön keresztül. Vasúton a Vámosgyörk – Újszász – Szolnok egyvágá‐
nyú villamosított vasúti mellékvonalon érhető el. Az M3‐as autópályáról való megközelítését megkönnyíti majd
a tervezett Hatvant keletről elkerülő útszakasz megépítése.
A legközelebbi városok közül közúton Jászberény (amely kistérség‐központ) 18 km‐re, Gyöngyös 20 km‐re van.
A város sík területen fekszik: tengerszint feletti magassága 104 m, közigazgatási területén a szintkülönbség nem
éri el a 10 métert. Talaja középkötött és erősen kötött, amely elsősorban a búza, kukorica, cukorrépa termesz‐
tésének kedvez. A települést északon a Gyöngyös patak holtága, míg délen a Szarvágy patak érinti. Vízhozamuk
jelentéktelen és időszakos, mezőgazdasági öntözésre nem alkalmas, szennyezettségük miatt korábban gazdag
élővilága megcsappant.
A település természetföldrajzi besorolása:
– Alföld nagytáj
– Észak‐alföldi hordalékkúp síkság középtáj
– Gyöngyös – Hevesvidék kistájcsoport
– Gyöngyösi‐sík kistáj
Az Alföld északi részén, a Tiszától nyugatra, a
Zagyva és a Tarna folyók, valamint az Ágó patak
által körülzárt vizek alkotta sík vidék a Jászság,
földrajzilag a Mátra‐alja folytatása.
A Gyöngyösi‐sík a Mátra déli előterének horda‐
lékkúpjaitól a Tisza árteréig elnyúló egyenletes
síkság, melynek kialakulásában a terület tartós
süllyedése, valamint a Zagyva és a Tarna folyók
feltöltő tevékenysége játszott főszerepet. A kis lejtésű síkságon a Zagyva gyakran változtatta medrét, áradásai
nyomán nagy kiterjedésű vizes laposok és mocsarak maradtak vissza.
A folyók szabályozása és a belvíz elvezetése következtében eltűntek a hajdani mocsarak, a kiszáradó mocsárré‐
tek lassanként átadták a helyüket a szikes pusztai társulásoknak. A folyóvízi üledékképződés törvényszerűségei‐
nek megfelelően a megyében többfelé található kitermelésre alkalmas homok, illetve agyag. A bükkaljai tele‐
pekhez kapcsolódóan Jászárokszállás környékén kisebb jelentőségű lignitelő‐fordulás is ismert.
A talajok kialakulásában a megye nagy részén a víznek döntő szerepe volt. A relatíve magasabb fekvésű jászsági
területeken, ahol nem volt általános a vízborítás és a talajvíz is nagyobb mélységben maradt, kiváló termőké‐
pességű réti csernozjomok és mészlepedékes csernozjomok képződtek.
A Jászság a Zagyva 90 km‐es szakaszának medencéje. A gazdag vízjárású kistáj nagy részén magas a talajvíz. Az
árvizek a kora nyári csapadékos periódusban gyakoriak, míg a kisvizek a száraz őszön általánosak. Jelentős a
belvízzel veszélyeztetett területek aránya. A térségben folyamatosan hierarchikus hálózattá szerveződve épül‐
tek ki a vízelvezető csatornák.
A város a megye egyik legmagasabban fekvő települése (104‐110 mBf.). Egy törmelékkúp végén épült, melyet a
Gyöngyös patak őse épített az Alföld lesüllyedése idején. Területén a Gyöngyös patak, Szarvágy és Ágó nevű pa‐
takok folynak végig. A Szarvágy‐patak a település alatt egyesül a Gyöngyös patakkal, és a Tarna közvetítésével a
Zagyvába ömlik.
A szél által alakított felszínek és a kunhalmok némi változatosságot jelentenek a tájban, de a relatív domborzati
különbségek csak ritkán haladják meg az 5 métert.

Az évi napfénytartam a megye északnyugati csücskében 1950 óra alatt marad, míg a megye többi részében a
2050 órát is meghaladja. Ezzel az értékkel Jász–Nagykun–Szolnok Megye az ország napfényben leggazdagabb
megyéjének számít.
Az évi középhőmérséklet a megyében 10‐10,5 oC között van, a közepes évi hőmérsékleti ingás 24 oC körül ala‐
kul. A fagymentes időszak a megye déli részén átlagosan 190, az északi területeken 185 nap.
A megye hazánk legaszályosabb területe. Az évi átlagos csapadék 550 mm alatt marad.
Jászárokszállás környékén, a megye északnyugati csücskében a nyugati és délnyugati szelek dominálnak.
A mezőgazdasági területek túlnyomórészt szántóföldek erős kultúrsztyepp jelleggel. A hegység felől érkező pa‐
takvölgyek fiatal öntéstalaján ártéri ligetekkel tagolt rétek zöldelnek. A mezőgazdasági területhasznosítás fon‐
tosabb növényei a búza, az őszi árpa, a cukorrépa és a paradicsom.
A természetes növénytakarónak már csak töredéke található meg az ember által gyökeresen átalakított vidé‐
ken. Az eredeti növénytakaróban a sztyepprétek, pusztai erdők, nádasok illetve a folyó menti ligeterdők ural‐
kodtak, helyüket átvette a szántóföldi kultúrnövényzet és a szabályozott folyók mentén kialakult ártéri erdők és
maradvány ligeterdők sora. A növényvilághoz hasonlóan gyökeresen megváltozott a térség állatvilága is.
Érzékenység
A város és szű‐
kebb környeze‐
tének jellemzőit
ábrázolja a tér‐
képi kivonat ér‐
zékenységi szem‐
pontból. Látható,
hogy a külterület
keleti, dél‐keleti
részei veszélyez‐
tettettek a Tarna
által.
Az alábbi térképi kivonat Jászárokszállás és környezetének védett természeti területeit ábrázolja. A térképről
leolvasható, hogy az igazgatási területet nem érinti védett természeti terület, azonban a külterület déli részén
ökológiai folyosó található.

ökológiai folyosó
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Az alábbi térképkivonatok az egyes területrészek jelölő fajait mutatják be:

Zöld levelibéka (Hyla arborea)

Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)

b) Értékelés
− Földhasználat
Jászárokszállás igazgatási területének 92%‐a külterület, 7,8%‐a
belterület, míg 0,2%‐a zártkerti ingatlan. A földrészletek nagysága
igen széles skálán mozog, elsősorban az elaprózott telkek kezelése
jelent problémát, melyek feloldása a HÉSZ alkalmazásával (építés
minimális telekmérethez kötött) részben megoldható (pl. belterü‐
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let esetében van 17 m ‐es, zártkert esetében 36 m ‐es ingatlan is).
A város földhivatali nyilvántartás szerinti földhasználatát a mellé‐
kelt ábra mutatja be. Az igazgatási terület legjelentősebb része
szántó művelési ágú.
A kivett területek aránya meghaladja a belterület arányát (a különbség 4,2%), a művelés alatt nem álló ingatla‐
nok a belterülethez való kapcsolódásuk, illetve közlekedési kapcsolataik függvényében potenciális fejlesztési te‐
rületet jelentenek.
A városban jelentős mértékű állattartás nincs, ennek ellenére a legelők és rétek fenntartása fontos, mivel ezek
biztosítják a környékbeli élővilág életterét, illetve természeti területként védettséget élveznek. A gyümölcsösök
és kiskertek aránya 0,2‐0,2%, fenntartásuk és kezelésük javasolt.
− Beépített területek
A város belterülete, ahogy az a légi fotón is
látszik, egységes képet fest, jellemzően oldal‐
határon álló, a városközpontot kivéve több‐
nyire falusias beépítések jellemzik.
A kialakult meglévő lakóterületekbe történő
drasztikus beavatkozást nem javasol a módo‐
sítás, azonban a gazdaságos területhasználat,
a központi területek felértékelődése miatt
egyes nagyobb tömbbelsők feltárását teszi
lehetővé a terv.
A terv a jól kivehető gyűrűs‐sugaras szerkezet
továbbfejlesztését javasolja, a déli területe‐
ken kialakult gazdasági területek jelentős to‐
vábbfejlesztésével számol.

A város belterületén jelenleg az alábbi beépítések jellemzők*:
Minimálisan
Maximális
Megnevezés
Beépítési mód
kialakítható
beépíthetőség
teketerület
Vegyes terület
Településközpont
Zártsorú
360
60
Lakóterület
Kisvárosias
Oldalhatáron álló
360
40
Kertvárosias
Oldalhatáron álló
360
30
Falusias
Oldalhatáron álló
550
30
Gazdasági terület
Kereskedelmi
Oldalhatáron álló
900
50
Ipari
Oldalhatáron álló
700
50
*A táblázat átlagos értékeket tartalmaz!
**Technológiától függő építménymagasság

Minimálisan
kialakítandó
zöldfelület

Maximális épít‐
ménymagasság

10

12,5

25
50
40

6,0
5,0
5,0

20
20

12,5
T**

A telekméretek megoszlását a beépítésre szánt területeken az alábbi ábrák mutatják:

A melléklet kördiagram a város igazgatási területén épült lakások
alapterület szerinti csoportosítását mutatja be. Az ábráról leol‐
vasható, hogy a 100 m2 feletti lakások aránya nem éri el a 10%‐
ot, így a tervezett minimálisan kialakítható telekméret és maxi‐
mális beépíthetőség jelen javaslata megfelel a helyben kialakult
helyzetnek. A meglévő lakásállomány alapján az átlagos alapte‐
rület 68 m2, a megye városainak átlaga ettől valamivel maga‐
sabb, 72 m2. Jelen gazdasági helyzetet, adottságokat tekintve a
jövőben inkább a kisebb méretű lakások iránti kereslet várható.
A település központjában lévő lakótelkek többségében nincs
előkert, így a foghíjak beépítésénél, esetleges átépítések során is
ennek megfelelően kell kialakítani a beépítéseket.
A központból a település szélei felé haladva átlagosan először 3 m, majd 5 m a kialakult előkert mérete. Az új
beépítésre szánt területek esetében, mivel azok többségében a település meglévő belterületének szélén talál‐
hatók 5 m előkert kialakítása javasolt.
A jellemzően oldalhatáron álló beépítési módból adódik a kialakult telkek oldalkerti mérete, ez a telekmérettől
függően elég széles skálán mozog, a minimális 4,5 m‐től 30 m‐ig.

A hátsókertek a minimális 6,0 m‐t többségében meghaladják, kivéve a központban lévő egyes beépítéseket,
ahol a rövid telkeken úgy épültek be a hátsó melléképületek, hogy nem biztosított a 6,0 m távolság (pl.: Czinka
Panna utca). A falusias beépítéseknél a 6,0 m‐t lényegesen meghaladó (~25‐50 m között) hátsókertek alakultak
ki (pl. Szentandrási út egyik szalagtelkén 70 m‐es a hátsókert, és a megosztáshoz feltáró út kialakítása lenne
szükséges.).
− Környezetállapot
A települést az alábbi főbb ismérvek jellemzik:
− 0,5 mg/l koncentrációnál nagyobb nitrát‐tartalmú víz.
− légszennyezés
 telephely: 2 db,
 forrás: 12 db,
 CO: 0,077 tonna/év,
 NOx: 0,527 tonna/év,
 egyéb: 0,25 tonna/év.
− jelentősebb ipari zajkibocsátó:
 Bundy Hűtéstechnikai Kft
 Carrier CR Magyarország Kft
Egyéb jellemzők:
− A belterületen a 3203. és 3205. sz. közutak 7,5 m‐es zónájában a nappali és éjszakai zajszint feletti, 50
és 100 m‐es zónában határérték alatti.
A települési hulladékgyűjtést az alábbiak jellemzik:
− Nem szelektíven gyűjtött hulladék:
 háztartási: 1,56 ezer tonna,
 termelői: 0,69 ezer tonna,
 egyéb: 0,46 ezer tonna.
− A hulladékokat teljes mértékben begyűjtik szervezett keretek között, a jászberényi kistérségben a gyűj‐
tést és szállítást tömörítős autóval a Régio‐Kom Kft végzi, de részt vesz a Jászárokszállási Önkormány‐
zat Kommunális Szolgáltató Szervezete is.
− Az összes hulladékmennyiségből (2,71 ezer tonna) 1,56 ezer tonna háztartási hulladék (58%; más vá‐
rosokban a háztartási hulladék jóval nagyobb arányú: 70‐90%).
− Önálló szennyvízteleppel rendelkezik a város, a telep kapacitása 1200 m3/nap, a kihasználtsága 65%, a
telep alkalmas a szippantott szennyvíz fogadására is.
− Elszállított folyékony települési hulladék
 lakossági szennyvíz tartályokból: 80 m3,
 intézményi és egyéb tartályokból: 282 m3,
 szennyvíz‐ és csatornatisztításból: 10 m3.
− A szennyvíztisztítók műtárgyaiban 437 m3‐nyi folyékony hulladékot ürítenek le.
− Közterületek
A város közterületei többségében rendezettek, az utak menti jelentősebb zöldsávok biztosításával a település‐
kép is kedvezőbben alakul. A módosítás nem terjed ki a közterületek meghatározó mértékű változtatására.

− Külterület
A külterületen jelentősebb mértékű beavatkozás nem tervezett. A növekvő igények miatt a beépítésre szánt te‐
rületek növelése javasolt, elsősorban a jelenlegi belterülettől délre, illetve dél‐nyugatra.

A külterületre vonatkozóan a tervezett fásítások és védőerdő‐telepítések említendők, ezekre a környezet vé‐
delme érdekében van szükség. Mivel a város további iparfejlesztési elképzelésekkel rendelkezik, és a helybeli‐
eknek nyújtott munkalehetőség mellett a kellemes lakókörnyezetet is biztosítani szükséges elengedhetetlen a
fásítás.

c)

Javaslat

A tervezett változtatásokkal szembeni elvárás, hogy megfeleljenek a helybeli igényeknek, tartalmazzanak meg‐
felelő mértékű tartalék területeket esetleges fejlesztésekre, ugyanakkor biztosítsák a fenntartható fejlődést és
a környezetvédelmet is.
A városiasodás sűrűbb és nagyobb tömegű beépítésekkel, illetve az egyre kisebb méretű telkek kialakulásával
jár. Az erre utaló igény Jászárokszálláson is megjelent, a korábbi szellősebb beépítést előirányzó javaslat módo‐
sításra került a minimálisan kialakítható telekterületek esetében is, a településközponthoz közelebb eső falusias
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lakóterületeken a 700‐900 m ‐es kialakult telekméretekkel szemben 500 m ‐es telkek iránt nőtt meg a kereslet.
Ezen telekméret esetében a meghatározott 30%‐os maximális beépíthetőséggel akár 150 m2‐es alapterületű la‐
kóház is építhető, amely a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve elegendő.

A beépítések ellentételezésére szolgálnak a tervezett fásítások, zöldfelület‐növelések. Nem elhanyagolható
szempont, hogy a beépítések kialakításával az adott területrészt rendezni szükséges, ami hozzájárulhat a tele‐
püléskép javításához igényesen kialakított új beépítésekkel, zöldterület‐rendezéssel, fásítással.
A tervezett változtatásokat követően a szántó területek kis mértékű csökkenésével, a fásított és erdősített terü‐
letek növekedésével, illetve a beépítésre szánt területek 5%‐ot el nem érő emelkedésével lehet számolni. A ter‐
vezett területhasználati módosítások a valós igényeknek megfelelően biztosíthatják hosszabb távon a város fej‐
lődését a természeti környezet megóvásával.
A városban a magasabb szintű rendeleteknek megfelelően dögkút nem létesíthető.
A környezetvédelme érdekében az alábbi jogszabályok betartása szükséges:
− A vízgazdálkodásról szóló mód. 1995. évi LVII. törvény,
− A vízhasználatok, csapadékvíz‐elvezetés, szennyvíz‐elhelyezés és ‐kezelés rendjét szabályozza a
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet,
− Felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004
(VII.21.) Korm. rendelet
− A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti elő‐
írásokat figyelembe kell venni,
− A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályait a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet tartalmazza,
− A „vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 27/2006. (II.7.) Korm.
rendelet intézkedik,
− A település területén található vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi léte‐
sítmények védelméről a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet intézkedik,
− A „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” a
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet rendelkezik,
− 7/2002. (III.1.) KÖM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről,
adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól,
− 9/2002. (III.22.) KÖM‐KÖVIM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és
alkalmazásuk szabályairól.
− 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról,
− 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó fel‐
adatokról,
− 21/2006. (I.31) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról.
− 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról,
− 10/2001. (IV.19) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület ki‐
bocsátásának korlátozásáról,
− 14/2001. (V.9.) KöM‐EüM‐FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kö‐
tött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,
− 23/2001. (XI. 13) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWtn‐nál kisebb névleges be‐
menő hőeljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határér‐
tékeiről,
− 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettségi és a helyhez kötött légszennyező források kibo‐
csátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról,
− 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételei‐
ről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről,
− 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,
− 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról,
− 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tü‐
zelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről.
− A környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet intézke‐
dik,
− A környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM‐EüM együttes rendelet
tartalmazza.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fel‐
tételeiről,
213/2001 (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységes végzésének fel‐
tételeiről,
5/2002 (X.29.) KvVm rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények ki‐
alakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötele‐
zettségekről,
11/1991. (V.16.) KTM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok al‐
kalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról,
15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről,
71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek
forgalomba hozatalának állat‐egészségügyi szabályairól.
1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről
201/2006. (X.2.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terü‐
letekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet módosításáról,
2/2002 (I.23.) KöM‐FVM rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról,
14/1997 (V.28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriába való besorolásáról.
1996. évi LIV. Törvény az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
29/1997 (IV.30.) FM rendelettel.
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati en‐
gedélyezési eljárásról.
2008. évi XXXVI. Törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény módosításáról.

