Környezeti értékelés
A környezeti értékelés a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja szerint készült.

1 Helyzetismertetés
1.1. Előzmények
Jelen környezeti vizsgálat hatályos településrendezési terv módosításara, kiegészítésére vonatkozóan készült. A
város igazgatási területén jelenleg az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
− 76/2004. (VI.24.) sz. határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció;
− 42/2005. (III.31.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv;
− 3/2005. (IV.1.) sz. rendelettel Elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv
1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A 2005‐ben jóváhagyott rendezési terv alapvetően nem módosul, de az elfogadás óta eltelt időszakban bekö‐
vetkezett magasabb szintű tervi, jogszabályi változások (OTrT, MTrT felülvizsgálat, OTÉK módosítás stb.), illetve
megjelenő új fejlesztési igények szükségessé tették egyes részeken a területhasználat változtatásokat.
1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására
Jászárokszállás város külterületi szántóinak átlagos aranykorona értéke 22,62, (<15: gyenge; 15‐25: közepes;
25‐35: jó; 35<extra földminőség)
a fejlesztési elképzelések területi igényénél csak a ténylegesen szükséges
mértékű ingatlanok területhasználat‐változása tervezett.
Mivel a 0121/1b sziki ősgyep, valamint a 0121/2b gyep (puffer funkcióval)
a korábban tervezett ipari‐
gazdasági területfejlesztés ezen ingatlanrészeken elmarad.
A város területén – elsősorban a belterülettől délre – természeti területek, különleges természetmegőrzési
területek, valamint Natura 2000 területek találhatók kerülendő a beépítés.
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása
A módosítási szándékokat tartalmazó tervjavaslat korábban véleményeztetésre került az államigazgatási eljá‐
rásban érdekelt szervekkel, a javaslatok a terv készítése során – a magasabb szintű jogszabályokkal együtt –
figyelembe lettek véve.
A lakosság informálva lett a terv módosításáról, részben a felmerült lakossági igények indokolták a rendezési
terv módosítását. A terv készítésére vonatkozó, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ szerint a
lakosságnak lehetőséget kell biztosítani a módosítások megismerésére (30 napos kifüggesztés).
1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok
Az alábbiakban közölt természeti adottságokon túl a területre vonatkoztatott hazai tanulmányok, illetve a tér‐
ségben készített helyi vonatkozású vizsgálatok és feltáró tanulmányok (energia hasznosítása, természetvédelmi
területek vizsgálata, környezetvédelmi tanulmány stb.) is figyelembe lettek véve.
A felhasznált adatok forrása:
− Önkormányzat adatszolgáltatása
− Országos Területrendezési Terv
− Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Területrendezési Terve
− Magyar Állami Földtani Intézet ágazati térképei
− Földhivatali adattár
− Állami Közúti Műszaki és Információs Kht forgalomszámlálási adatai
− Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása
− KSH adattárai
− Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai
Bizonytalanságok:
− Magasabb szintű tervek változásai (pl. a hatályos településrendezési terv készítése során jelentős mér‐
tékű erdőterület került kijelölésre, amely a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Területrendezési Tervéből
került átvezetésre a vonatkozó jogszabályok szerint, ennek megvalósítása azonban egyrészt nem reá‐
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−

lis, másrészt időközben megváltozott az Országos Területrendezési Terv is, amely a megyei terv felül‐
vizsgálatát, ebből kifolyólag az erdőterületek mértékének újragondolását is szükségessé tették.)
Makrogazdasági helyzet (a településrendezési terv területhasználat változtatással lehetőséget biztosít
a beruházások számára, de ez nem jelenti, hogy az adott területen ténylegesen megvalósul a fejlesz‐
tés, illetve hogy az eredeti elképzelések szerint alakul ki a terület igénybevétele; pl. gazdasági terüle‐
ten belül a minimális zöldfelület kialakítására és fenntartására vonatkozó ellenőrzésre csekély az esély)

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok
2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
Jelen Településrendezési Terv módosításainak egy része irreleváns (pl. szabályozási jelek kódjainak egyszerűsí‐
tése; megvalósult telekosztások alaptérképi átvezetése stb.) környezetvédelmi szempontból, így az alábbiakban
csak a környezetre hatással lévő változtatási szándékokat összegezzük.
a)

Belterületbe vonandó területek felülvizsgálata
A korábbi TRT gazdasági területfelhasználás céljából kívánt területeket bevonni a külterületekből a telepü‐
lés déli belterületeihez csatlakozva. A tervezett belterületbe vonás területei a fejlesztések során elfogytak.
Az ismert fejlesztési igény alapján további területek kijelölése vált szükségessé. A bevonható területek he‐
lyét és nagyságát a kialakult területhasználatok és területi minősítések korlátozzák. Így a kedvező feltéte‐
lekkel kijelölhető területek maximális nagysága a jelenlegi beépítés, a tervezett elkerülő út és a védett
természeti területek között jelölhető ki. A további területbevonások már csak komoly költségekkel és egyes
értékek feladásával történhetnek.

b) Beépítésre kijelölt területek kapcsolatai, beépítési előírásai
A város vezetése olyan elkerülő utakat szeretne megvalósí‐
tani, amely a városközpont környezetterhelését csökkenti,
ugyanakkor biztosítja az ipari területek jó közlekedési kap‐
csolatait. A korábbi tervben szereplő elkerülő utakat a ma‐
gasabb szintű tervek csak részben jelölték, így a közeljövő‐
ben ezek beépítése a magasabb szintű tervekbe pótlandó.

c)

Véderdők szükségességének felülvizsgálata
A jóváhagyott Szabályozási Terv jelentős mértékű véder‐
dőt írt elő az iparterületek, a mezőgazdasági területek, il‐
letve egyes utak mentén az MTrT figyelembe vételével.
Ezek megvalósíthatósága nem reális, ezért az egyes
területfelhasználási javaslatoknál a telken belüli beültetési
kötelezettséget kell szorgalmazni.

d) Gazdasági területek bővítése
A meglévő iparterület szomszédságában ~12 ha területű
mezőgazdasági terület helyezkedik el. A 2005‐ben elfoga‐
dott Településszerkezeti Terv tartalék iparterületként ha‐
tározta meg ennek a területnek a jövőbeni területhaszná‐
latát. A jóváhagyás óta eltelt időszakban a felmerült igé‐
nyek alapján reálissá vált a terület átminősítése és haszná‐
lata. (Kivételt képeznek a védett ősgyepek, illetve puffer
területek.)

e) Hátsókertek méreteinek csökkentése a településközpont területén
A településközpontban a kialakult kisméretű telkeken meghatározott hátsókertek méreteinek felülvizsgála‐
ta szükséges a beépíthetőség és használhatóság megvizsgálásával, szükség szerint az előírt méret csökken‐
tésével.
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f)

A falusias beépítésű építési övezetben a kialakítható minimális telekméret felülvizsgálata
A városiasodás következtében megváltoztak a térségben a telekhasználatok. Általában csökkent a kert‐
használatra használt telekterület, így indokolt a – sokszor fizetőképes kereslet hiányában nem értékesíthe‐
tő – 900 m2‐es telekméretek csökkentési lehetőségét megadni avval a megjegyzéssel, hogy a kialakítandó
telkek továbbra is alkalmasak legyenek házi‐kert létesítésére.

2.2. A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A település tervezett rendezési folyamatai nincsenek ellentétben a kistérségi, illetve a megyei elképzelésekkel;
a jóváhagyott magasabb szintű tervek a fejlesztési elképzelések kialakításánál figyelembe lettek véve.
−

Nemzeti Fejlesztési Terv (2007‐2013)
Átfogó célok:
A foglalkoztatás bővítéséért teendő lépések:
− a munkaerő kínálat növelése, az egyén foglalkoztathatóságának javítása;
− a munkaerő kereslet bővítése, munkahelyteremtés;
− a kereslet és a kínálat összhangját biztosítandó foglalkoztatási környezet kialakítása.
A tartós növekedés elősegítéséért teendő lépések:
− versenyképesség növelése;
− a gazdasági bázisának szélesítése;
− az üzleti környezet fejlesztése, azon belül
az elérhetőség javítása
a szabályozási környezet javítása, az állami szolgáltatások hatékonyságának növelése.
A célok elérését szolgáló prioritások:
− gazdaságfejlesztés,
− közlekedésfejlesztés,
− társadalom megújulása,
− környezeti és energetikai fejlesztés,
− területfejlesztés,
− államreform.

−

Országos Területfejlesztési Koncepció (97/2005. (XII.5.) OGY határozat)
Meghatározó jelentőségű alapelvek:
szubszidiaritás és decentralizáció,
térségi és táji szemlélet, valós térszerveződések követése,
rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztések,
hatékonyság és koncentráció,
fenntarthatóság és koncentráció,
nyilvánosság, partnerség,
átláthatóság, monitoring, értékelés,
a városi és rurális funkciók térbeli csoportosítása és a barnamezős fejlesztéseket zöldmezős beruházá‐
sokkal szemben előnyben részesítő területhasználat
a közkincseket képező természeti és kulturális értékek megőrzése mellett ezen értékek és a közszolgál‐
tatások – terhelhetőségen belüli – értékmegőrző elérhetősége, hozzáférhetősége, akadálymentesítése
a fejlesztések helykiválasztása, a területi közigazgatás és a közszolgáltatások szervezése alapján a fenn‐
tarthatóságot, az értékmegőrzést és a biztonságot
az utazásra fordított idő csökkentése, az utazás biztonságos és fenntartható módjának, valamint aka‐
dálymentesítésének biztosítása
a helyi környezettudatosság, a táji értékek iránti felelősség, a helyi adottságokhoz igazodó térségi gaz‐
daság és társadalom kialakításának szolgálata
a közlekedés és az áruszállítás környezeti, műszaki, közbiztonsági károkozásának és kockázatának
csökkentése
a fejlesztéseknek a meglévő területekhez kapcsolása, a települések közti területek lehetőség szerinti
természet‐közeli állapotban tartása, illetve fenntartható mezőgazdasági hatása
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−

Országos Területrendezési Terv (2008. évi L. törvény)
Az OTrT‐vel való összhangot külön munkarész tartalmazza.

−

Nemzeti Környezetvédelmi Terv (96/2009. (XII.9. OGY határozat)
A program átfogó célterületei:
A települési élet‐ és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése
Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése
A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése
A tematikus akcióprogramok főbb célkitűzései:
A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése ⌫ Nem TRT eleme
− A környezeti nevelés, szemléletformálás megvalósítás az élethosszig tartó tanulás teljes folyama‐
tában.
− Fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások térnyerése.
− A környezeti információkat biztosító rendszerek fejlesztése, az információk hatékonyabb terjesz‐
tése
Éghajlatváltozás ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.
− Az energiahatékonyság és energiatakarékosság növelése.
− Az üvegházhatású gázok megkötésének növelése a szabad talajfelszín és növényborítottság növe‐
lésével.
− A kedvezőtlen ökológiai és társadalmi‐gazdasági hatások elleni védekezés az alkalmazkodóképes‐
ség javításával, a károk megelőzésével, enyhítésével.
− A sztratoszférikus ózonréteg védelme, a kialakult helyzethez való alkalmazkodás erősítése, a koc‐
kázatok csökkentése.
− A klímatudatosság erősítése.
Környezet és egészség ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− A lakosság egészségét károsító folyamatok fékezése és visszafordításának elősegítése.
− Az egészséges környezet kialakítása révén a környezeti eredetű betegségteher mérséklése.
− A környezeti kockázatokból eredő, a lakosság egészségi állapotában megnyilvánuló egyenlőtlensé‐
gek mérséklése és a sérülékeny csoportok fokozott védelme.
− A környezet‐egészségügy felkészültségeinek javítása annak érdekében, hogy megfelelően tudja
kezelni a globális környezeti változásokból eredő problémákat.
Települési környezetminőség ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− A településfejlesztés tudatosabbá tétele, a fejlesztés és a rendezés során a fenntarthatósági
szempontok hatékonyabb érvényesítése.
− Az épített környezet és a zöldfelületi rendszer védelme.
− A települések harmonikusabb tájba illesztése.
− A mobilitási igények mérséklése, illetve a mobilitás feltételeinek oly módon történő biztosítása,
hogy az ne okozzon egészségkárosító légszennyezést és zajterhelést.
− A települések zavartalan működését biztosító környezeti infrastruktúra kiépítése.
A biológiai sokféleség megőrzése, természet‐ és tájvédelem ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befo‐
lyásolható
− A védett természeti területek állapotának megőrzése és javítása.
− A biológiai sokféleség megőrzésének és helyreállításának elősegítése a védett természeti területe‐
ken kívül is.
− A biológiai sokféleség ex‐situ védelmének megerősítése.
− A biológiai sokféleség fenntartható használata.
− A biológiai sokféleség megőrzése, mint prioritás beépítése a különböző politikákba, tervekbe és
programokba.
Fenntartható terület‐ és földhasználat ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− A gazdasági‐társadalmi folyamatok térbeli szervezése során a környezet eltartó‐ és tűrőképessé‐
gével való összhang biztosítása, a természeti erőforrások (kiemelten a termőföld, víz) funkciók te‐
rületi igényeinek minél kisebb termőfelület kieséssel járó harmonikus összehangolása.
− A terület agro‐ökológiai adottságaihoz igazodó földhasználat elterjesztése.
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Vizeink védelme és fenntartható használata ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− A Víz Keretirányelvvel összhangban 2010‐ig a vizek „jó állapotának” elérése.
− A vizeknek a vízi és a vizektől függő szárazföldi ökoszisztémákban betöltött szerepének, és a vele
történő gazdálkodás társadalmi megosztottságának összehangolása, a készletek mennyiségi és
minőségi védelme.
− A vízgazdálkodáson belül a vízvisszatartás, tározás feladatán túlmenően az árvízvédelmi
védképesség megtartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges
vízjárásra.
− Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés figyelembevételével.
− A vízkészletekkel összefüggő nemzetközi együttműködésben a területi szuverenitás tiszteletben
tartása mellett a károkozás tilalmának, a szennyező fizet elvének és a méltányos részesedés jogai‐
nak érvényesítése.
Hulladékgazdálkodás ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− Az évente képződő hulladék mennyisége 20%‐kal csökkenjen
− 2014‐re a képződő hulladék legalább 40%‐a hasznosuljon, az energetikai hasznosítás érje el a 10%‐
ot.
− A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások az ország határain belül álljanak
rendelkezésre.
Környezetbiztonság ⌫ TRT egyes szabályozó elemeivel befolyásolható
− A környezetbiztonság növelése.
− A veszélyeztetés megelőzése.
− A bekövetkezett katasztrófák következményeinek hatékony enyhítése, elhárítása.
− A környezetkárosodás felszámolása.
− A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak kezelése.
− A sugárbiztonság megteremtése.
2.3. A változatok közötti választás indokai
A korábbi terv jóváhagyása óta eltelt időszakban a terv használata során felmerült problémák javítása, illetve a
felmerült igények elfogadható változatainak átvezetése alapozta meg a változtatási szándékokat. A változtatási
szándékok igazodnak a magasabb szintű tervekhez, jogszabályokhoz és a településvezetés elképzeléseit is ma‐
gukban foglalják.

3. A megvalósítás után várható környezeti hatások, következmények feltárása
3.1. A célok összevetése az országos szinten kitűzött környezet‐ és természetvédelmi célokkal
A tervezett településfejlesztés a vele együtt járó környezetalakítási programokkal együtt kielégíti a nemzetközi,
az országos és a helyi környezetvédelmi előírásokat. A terv készítése során az alábbi hatályos tervek, koncepci‐
ók, ágazati programok lettek figyelembe véve:
− OTrT (2008. évi L. törvény)
Ökológia hálózattal részben érintve
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterülettel részben érintve
− OTK
Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem (3.)
− NKP III.
Erdőgazdálkodás akcióprogram (5.2.1.5.)
Beltéri levegőminőség akcióprogram (5.3.1.)
Biológiai allergének akcióprogram (5.3.2.)
A vízminőség és egészség akcióprogram (5.3.3.)
Klíma és egészség akcióprogram (5.3.5.)
Településfejlesztés, ‐rendezés és környezetvédelem akcióprogram (5.4.1.)
A település levegőminőségének javítása akcióprogram (5.4.2.)
A zajterhelés csökkentése akcióprogram (5.4.3.)
Közlekedés és környezet akcióprogram (5.4.4.)
A települési közszolgáltatások és a környezetvédelem akcióprogram (5.4.5.)
A természeti és táji értékek védelme akcióprogram (5.5.1.)
Természetvédelmi őrzés, kezelés, fenntartás akcióprogram (5.5.2.)
Károsodott területek helyreállítása, káros hatások csökkentése akcióprogram (5.5.3.)
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Területrendezési és környezetvédelem akcióprogram (5.6.1.)
Talajok védelme és fenntartható használata akcióprogram (5.6.3.)
Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai akcióprogram (5.6.5.)
Vizeink jó állapotának elérése akcióprogram (5.7.1.)
Területi vízgazdálkodás akcióprogram (5.7.3.)
Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás (5.9.1.)
3.2. A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben
Környezetvédelmi szempontból a műszaki infrastruktúra minél magasabb szintű alkalmazása, a komfortfokozat
emelése kívánatos, a környezet minél alacsonyabb szintű igénybevétele mellett. A tervezett fejlesztések között
szerepel infrastruktúrával ellátott zöldmezős beruházásra alkalmas területek kialakítása; a térség sajátosságaira
épülő és tájterméket előállító kisvállalkozás létrehozása. A fejlesztési elképzeléseknek környezetvédelmi szem‐
pontú korlátai: természeti területek, mélyfekvésű, vízállásos területek, jó minőségű mezőgazdasági területek.
3.3. A terv céljainak releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból
A területen hivatalosan jegyzett természetvédelmi területek fennmaradását, a jó minőségű mezőgazdasági
területeken a művelés fenntartását biztosítja a terv.
3.4. A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése
A természet környezetjavító programja, annak célkitűzései összhangban vannak a kistérség, a szomszédos tele‐
pülések már eddig elkészült fejlesztési elképzeléseivel. A településfejlesztési program szerves része az olyan táj
és környezet rehabilitáció, mely magas szinten tudja bemutatni és értékesíteni az idegenforgalmilag is értékes
természeti adottságait.
3.4.1. A földrajzilag lehatárolt tervezési terület környezeti jellemzőinek azonosítása
a) Földtani adottságok (MÁFI adattárak alapján)
Jászárokszállás mélyföldtani jellemzői:
− fQhal: holocén korú folyóvízi üledék, aleurit
(apró szemcsékből álló, az agyag és a homok
közötti átmenetet alkotó laza, üledékes kő‐
zet)
− dQph: felső pleisztocén – holocén korú,
deluviális üledék (lejtők alján, a völgyoldala‐
kon, a völgyeket kísérve rakódik le; anyaga
főként homok és aleurit, vastagsága néhány
m.)
− fQhh: holocén korú folyóvízi üledék, homok
(különféle kőzetek és ásványi anyagok apró
szemű törmeléke, melyet a víz, jég vagy szél
hordott el képződési helyétől)
− fQp3al: felső pleisztocén korú folyóvízi üledék
(aleurit)
A bükkaljai telepekhez kapcsolódóan Jászárokszállás környékén kisebb jelentőségű lignit előfordulás 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.
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A város igazgatási
területét szerkezeti
törésvonalak
nem
érintik, így geológiai
szempontból külön‐
leges intézkedések
megtétele nem in‐
dokolt.
Sérülékeny vízbázis
sem érinti a telepü‐
lést, ezért ebből
eredő
korlátozás
sem szükséges.

tektonika

sérülékeny vízbázis

A város vízadó típusára a porózus és repedezett gyenge vízadó képződmények jellemzik, az igazgatási terület
többnyire gyenge vízadó típusba sorolt, míg a külterület csekély mértékben felszín alatti vízkészlettel nem ren‐
delkező terület.

A város és környezetének kőzettani adottságait az alábbi térképkivonat mutatja be, amely szerint az igazgatási
területen kőzetliszt (törmelékes üledékek az agyag és homok közé eső méretű szemcsékből; mérete 0,002 –
0,06 mm) a jellemző.

A település és térségének ülepedésére vonatkozó főbb információkat tartalmazza az alábbi térképkivonat. A
külterület északi, keleti és déli részén folyóvízi kőzetliszt (vízben széteső, laza); míg a nyugati területeken
eolikus (szél általi) kőzetliszt (tömör) képződmények alakultak ki.
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b) Vízfolyások
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.
Az alábbi térképkivonatok a város és szűkebb térségének vízrajzát mutatják be:

vízrajz

elöntési terület – 1000 m

elöntési terület – 100 m

Vízvédelemre vonatkozó magasabb szintű jogszabályok:
A 18/2003. (XII.9.) KvVM‐BM együttes rendelet szerint ár‐ és belvíz veszély szempontjából erősen ve‐
szélyeztetett.
A 7/2005. (III.1) KvVM rendelet alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny települé‐
sek közé tartozik.
c)

Levegőminőség

Jászárokszállás

Jászárokszállás város levegőtisztaság
szempontjából a 10‐es zónába, ún. az
egész ország területe kategóriába
tartozik. A vonatkozó magasabb szintű
előírások szerint az alábbi határérté‐
kek vonatkoznak a kibocsátásokra:
E‐csoport: a légszeny‐
− kén‐dioxid: F
nyezettség a felső és az
− nitrogén‐dioxid: F
alsó vizsgálati küszöb
− szén‐monoxid: F
között van.
− szilárd (PM10): E
F csoport: a légszeny‐
nyezettség az alsó
− benzol: F
vizsgálati
küszöböt
− ólom (Pb): F
nem haladja meg.
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Kén‐dioxid
Felső vizsgálati
küszöbérték
Alsó vizsgálati
küszöbérték
Nitrogén‐dioxid
Felső vizsgálati
küszöbérték
Alsó vizsgálati
küszöbérték

Egészségügyi szempontú vizsgálat
A 24 órás határérték 60%‐a (75μg/m3, naptári
évenként 3‐nál többször nem lehet túllépni)
A 24 órás határérték 40%‐a (55μg/m3, naptári
évenként 3‐nál többször nem lehet túllépni)
Órás egészségügyi
határérték (NO2)
Határérték 70%‐a (70 μg/m3, naptári
évenként 18‐nál többször nem lehet
túllépni)
Határérték 50%‐a (50 μg/m3, naptári
évenként 18‐nál többször nem lehet
túllépni)

Szálló por (PM10*)
Felső vizsgálati küszöbérték
Alsó vizsgálati küszöbérték

Ökológiai szempontú vizsgálat
A téli határérték 60%‐a (12 μg/m3)
A téli határérték 40%‐a (8 μg/m3)

Éves egészségügyi
határérték (NO2)
A határérték 80%‐a (32
μg/m3)

Éves ökológiai
határérték (NOx)
A határérték 80%‐a (24
μg/m3)

A határérték 65%‐a (26
μg/m3)

A határérték 65%‐a
(19,5 μg/m3)

24 órás átlag
Határérték 60%‐a (30 μg/m3, naptári évenként 7‐nél többször
nem lehet túllépni)
Határérték 40%‐a (20 μg/m3, naptári évenként 7‐nél többször
nem lehet túllépni)

Éves átlag
14 μg/m3
10 μg/m3

*PM10: a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%‐a a 10 μm‐es vagy annál kisebb mérettartományba esik a szelektív szűrőn törté‐
nő leválasztásakor.

Szén‐monoxid
Felső vizsgálati küszöbérték: a határérték 70%‐a
Alsó vizsgálati küszöbérték: a határérték 50%‐a

3,5 μg/m3
2,5 μg/m3

Benzol
Éves átlag
3,5 μg/m3
2 μg/m3

Ólom
0,21 μg/m3
0,15 μg/m3

A város területén levegőterhelést okozó főbb tényezők:
területi forrás: ipari‐gazdasági létesítmények kibocsátásai;
vonalforrás: közúti közlekedés kibocsátásai
pontforrás: épületállomány kibocsátásai (pl. fűtési időszak, kiskertekben kerti hulladék égetése stb.)
Az ismeretek szerint Jászárokszállás területén nem működik olyan üzem, amely túllépné a kibocsátási határér‐
tékeket a levegőszennyező anyagok tekintetében.
A közlekedésből eredő kibocsátásokra vonatkozó mérésekről az igazgatási területen belül nincs ismeret, ennek
hiányában a rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatokból becsülhető.
Ahogyan az alábbi ábráról leolvasható 2005 – 2007 között nőtt a közlekedésből eredő kibocsátás, mivel az érin‐
tett út forgalma is nőtt. A légszennyező anyagok közül a szén‐monoxid kibocsátás mértéke a legjelentősebb, de
nem elhanyagolható az alacsony mértékű, ugyanakkor az élő szervezetre igen káros formaldehid sem.
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A különböző járműtípusok szerinti kibocsátásokat tartalmazó ábráról leolvasható, hogy a személyautók forga‐
lom‐összetételben megmutatkozó többsége a légszennyező anyagok kibocsátásainál is megmutatkozik. A szén‐
monoxid, szén‐hidrogén, illetve nitrogénoxidok tekintetében a személyautók a legnagyobb szennyezők. Az
autóbuszok és tehergépjárművek a lakosság számára élettanilag veszélyesebb káros anyag kibocsátásért okol‐
hatók, így az ólom, kén‐dioxid, formaldehid és korom szennyezésért.
d) Zaj‐ és rezgésterhelés
A településen végzett zajmérésekről nincs ismeret. A zajterhelés a városban elsősorban a közlekedésből szár‐
mazik, amely a 2007. évi forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi:
NÁFnappal = 0,92 * ANF = 3966
Qnappal =

NÁFnappal
16

= 247,88

NÁFéjjel = 0,08 * ANF = 317
NÁFéjjel
8

Qéjjel =

= 39,66

A hangnyomásszint értéke a közút középvonalától mért 7,5 m‐es referenciaponton, 50 km/h sebességet felté‐
telezve az alábbi:
LAeq (7,5) éjjel = 15 + 10 lg Q + 16,7 lg v = 59,36
LAeq (7,5) nappal = 15 + 10 lg Q + 16,7 lg v = 67,32
A beépített területek valamivel távolabb esnek a referencia ponttól, ezért korrekciós tényező alkalmazása szük‐
séges az alábbiak szerint:
Kd =12,5 lg

7,5
d

= ‐4,75

LAeq (d) nappal = LAeq (7,5) + Kd = 62,56 < 65 (lakóterületek esetében)
LAeq (d) éjjel = LAeq (7,5) + Kd = 54,6 < 55 (lakóterületek esetében)
A 27/2008. (XII.3.) KvVM‐EüM együttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott „A közlekedéstől származó
zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken” határértékek alatti a kalkulált zajterhelés.
Rezgésterhelésre vonatkozó mérésekről nincs ismeret, esetleges számításokhoz szükséges alapadatok nem
állnak rendelkezésre. Az ismeretek szerint a városban jelentős rezgésterhelést okozó tevékenységet nem foly‐
tatnak, a legjelentősebb terhelés a közlekedésből származik. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet rendelkezik a
rezgés elleni védelem szabályairól, míg a 27/2008. (XII.3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a rezgésterhelési ha‐
tárértékeket tartalmazza:

Épület, helyiség
Rezgésre különösen érzékeny helyiség
Lakóépület, üdülőépület, szociális nappal 06‐22
otthon, szálláshely‐szolgáltató épület
éjjel 22‐06
Kulturális, vallási létesítmények, bölcsőde, óvoda, orvosi
rendelő
Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület
Kereskedelmi, vendéglátó épület, sportlétesítmény

Rezgésvizsgálati
küszöbérték (mm/s2)
A0
3,6
12
6

Rezgésterhelési határérték
2

(mm/s )

AM
3
10
5

Amax
100
200
100

12

10

200

24
36

20
30

300
600

3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása
A város gazdasági életében meghatározó szerepet játszott a mezőgazdaság, elsősorban a szántóföldi növény‐
termesztés, a gabonatermesztés; az 1970‐es évektől azonban az ipar kezdett erősödni. A város közművesített,
ipartelepítés számára kedvező domborzati viszonyokkal és közlekedési kapcsolatokkal, így napjainkra már szá‐
mottevő iparterülettel rendelkezik és az ipari tevékenységre a jövőben is alapozni kíván a településvezetés.
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A tervezett program a térségre jellemző karakterre
épülő munkahelyteremtő fejlesztésekkel a városnak
további perspektívákat ad. A tervezett fejlesztések
által generált népességbővülést várhatóan rentábili‐
san elviseli.
Jászárokszállás közigazgatási területén több nagy
jelentőségű természeti terület is megtalálható, pl.:
az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 külön‐
leges természet‐megőrzési terület: Borsóhalmi‐
legelő (HUHN20076); Jászárokszállási szikesek
(HUHN20073); különleges madárvédelmi terület:
Jászság (HUHN10005).
3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása
A város ‐ környezeti szempontból ‐ fennálló problémáit az alábbiakban összegezzük:
Alacsony mértékű megújuló
energiaforrások használatából
eredő konfliktus

Közmű‐rákötés mértékéből eredő konfliktus

Közlekedésből eredő konfliktus

Környezet‐tudatlanságból eredő konfliktus
Vízrendezésből eredő konfliktus

Területhasználatból eredő konfliktus

Természeti védettségekből eredő konfliktus

A város környezeti szempontból jelentős mértékben nem terhelt ‐ az ipari létesítmények megléte ellenére sem
– a főbb konfliktus‐forrásokat az alábbiak jelentik:
A kiépült közműhálózatokra való rákötés még nem teljes körű, a szennyvízhálózatra történő rákötések
száma növelhető.
A településen áthaladó forgalom levegő‐, zaj és rezgésterhelést okoz.
A természeti szempontból védetté nyilvánított területeken korlátozott a területhasználat.
A lakosság környezet‐tudatlansága környezetszennyező (pl. szelektív hulladékgyűjtés nem elég hatékony,
illegális hulladéklerakatok, közterületi szemetelés stb.)
A megújuló energiaforrások használata nem terjedt el a városban.
A település vízrendezése nincs megoldva, elsősorban a Szarvágy‐patak környékén jelentkeznek időszakos
problémák.
3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők
A tervezett településfejlesztés olyan szorosan kapcsolódó beruházási elemek sorozatából épül fel, melyek több
hasznos termelői folyamatot, termelő jellegű beruházásokat gerjesztenek.
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A tervezett településfejlesztési program megvalósulása elő fogja mozdítani a település és környezete korszerű
infrastrukturális fejlesztését, ebből következően lehetővé teszi, a település további természeti és művi értékei‐
nek rehabilitációja mellett további új beruházások komplex sorozatát.
Közvetlen környezeti hatást kifejtő tényezők:
− területfoglalás (beépítésre szánt területek növelése a beépítésre nem szánt területek terhére, élőhely
csökkenés)
− forgalomnövekedés (bármilyen nemű új beépítés valamilyen mértékű forgalomnövekedést eredmé‐
nyez, hiszen az adott területet meg kell tudni közelíteni)
− beépítések megvalósítása (földmozgatás, alapanyag‐szállítás, anyagmozgatás)
− működés hatása (levegő‐, zaj‐ és rezgésterhelés)
Közvetett környezeti hatások:
− élővilág zavarása (üzemelő beruházások nagyobb térségi hatásai által)
− forgalom‐átrendeződés (új beépítések esetén feltehetően másképpen oszlik majd meg a forgalom,
ezek azonban függnek a beépítés méretétől, jellegétől)
3.6. A környezet igénybevételének hatása a környezeti elemekre
Területfoglalás, fölhasználat, talajszennyezés
A beépítésre szánt területek növelése, közlekedési kapcsolatok fejlesztése területi igénnyel párosul,
azaz a jelenlegi állapothoz képest nagyobb méretű burkolt felületek keletkeznek, amely élőhely csök‐
kenéssel jár. A tényleges területfoglalás mértéke jelenleg nem ismeretes, ugyanis a területhasználat ki‐
jelölés, a beépítés feltételeinek megteremtése még nem jelenti azt, hogy az ingatlan‐együttesek tény‐
legesen használatbavételre kerülnek.
A településrendezési terv nyújtotta lehetőségek kiaknázása várhatóan közvetlen és közvetett módon is
talajszennyezéshez, illetve termőréteg pusztuláshoz vezet. A beépítések során végrehajtásra kerülő
földmunkák során a felső termőréteg „letermelésre” kerül, melynek szakszerű kezelését jogszabály ír‐
ják elő, ugyanakkor nem garantált, hogy a város területén belül kerül felhasználásra a humuszos ter‐
mőréteg. A használat során – a területen végzett tevékenységtől függően – különféle szennyezések
következhetnek be, pl. vegyszeres folyadék (autómosás, felmosó víz stb.); szilárd hulladék (kommuná‐
lis, inert, veszélyes), havaria (pl. szennyvízcső‐törés) esetén folyékony hulladék talajba jutása.
Felszíni és felszín alatti víz‐szennyezés
A vizek szennyezése a városban részben a megoldatlan, komplex rendszerű csapadékvíz‐elvezetés hiá‐
nyából adódik. A csapadékok különféle anyagokkal szennyeződnek, amíg eljutnak a vízgyűjtőkig, ezáltal
alkalmatlanná válnak a tisztítás nélküli hasznosításra.
A tervezett beruházások is hatással vannak a felszíni és felszín alatti vizekre, mivel a beépítések be‐
avatkoznak az egyes városrészek vízháztartásába. A beavatkozás mértéke és jellege nagyban befolyá‐
solja a kimenetet, azaz, hogy pl. a jelenlegi belterület szomszédságában megvalósuló jövőbeni beruhá‐
zások milyen hatással lesznek a környező, művelés alatt álló földterületekre, megnő‐e és ha igen, mi‐
lyen mértékben a belvíz és az milyen hatással lesz a jövőbeni termelésre.
A jövőbeni területhasználat fenntartása, a működés kibocsátásai is hatással lehetnek a vizekre, ezek
meghatározása azonban a tényleges beruházás ismeretének hiányában nehezen becsülhető..
3.7. A környezeti következmények értékelése, az elfogadható változatok meghatározása
A város változtatási szándékainak tervbe illesztése során a környezeti hatások fontos szempontot jelentettek,
ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a lakosság megélhetését is hosszú távon biztosítania kell a
településvezetésnek. Környezeti szempontból is elfogadható változtatások közé tartozik a kisebb mértékű bel‐
területbe vonás, illetve a növekvő építési igény kielégítése céljából a meglévő lakóterületek beépíthetőségének
növelése, amely egyébként a városiasodás tipikus jellemzője.
Az új iparterület kialakításánál a megfelelő mértékű zöldterület kialakítása (telken belüli fásítás kialakítása köte‐
lező jelleggel) jelenthet biztosítékot a környezetminőség fenntartásához, javításához.
A módosítási szándékok az érdekelt államigazgatási szervekkel korábban véleményezésre került, a fejlesztés
mértéke ennek függvényében került kialakításra.
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4. A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések
A Településrendezési Terv módosítása a környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozóan konkrét intézke‐
déseket nem tartalmaz, irányelveket határoz meg, melyek betartását a magasabb szintű jogszabályok, helyi
önkormányzati rendeletek biztosítják. A tényleges beruházások megkezdése előtt az engedélyezési és kiviteli
tervek véleményezése során lesz mód a környezet védelméért tett lépések ellenőrzésére, esetleges javaslatok
megtételére.

5. Javaslat olyan intézkedésekre, amelyeket más tervben figyelembe kell venni
Jelen Településrendezési Terv módosítás nem tartalmaz olyan elemeket, melyek ne lennének összhangban a
magasabb szintű tervekkel, ezért nincs olyan javaslat, amit más tervekben figyelembe kellene venni.

6. A környezeti hatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése
A Településrendezési Terv módosításában megfogalmazott fejlesztési szándékok monitoringjához az alábbiak
felhasználása javasolt:
− Népesség változása, korcsoportok alakulása a város önkormányzatának saját adatai alapján ⌫ fő; %
(a település „élhetősége” összefüggésben van a lakosszám alakulásával és összetételével, kellemes
környezetű településen szívesebben élnek az emberek)
− Forgalomszámlálási adatok változása országos, esetleg helyi mérések alapján ⌫ db; %
(a település forgalomból származó levegő‐, zaj és rezgésterhelések mértéke a járművek számából kal‐
kulálható; a kapacitáskihasználtság információval szolgálhat a közutak megfelelőségéről)
− Környezetkárosító‐anyag kibocsátások mérése, időbeni változása az ÁNTSZ, illetve az Észak‐
Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bevonásával ⌫ %
(vonatkozó jogszabály alapján eseti vagy engedély beszerzéséhez kötött ellenőrzések; lakossági beje‐
lentések alapján történő kivizsgálások)
− Települési vízellátás minőségének ellenőrzése az Észak‐Magyarországi Környezetvédelmi, Természet‐
védelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve a vízszolgáltató mérései alapján ⌫ %
(a vízminőség állapotának változása fényt deríthet az esetleges szennyezésekre, szükséges lépések
megtételére)
− Közterületek állapota, mértékének, összetételének változása a városi önkormányzat saját adatai alap‐
2
ján ⌫ m ; %
(egy település megítélését és környezetállapotát jelentősen befolyásolja a közterületek nagysága, ke‐
zeltsége)
− Hulladék mennyiségének, összetételének változása a városi önkormányzat adatai alapján ⌫ m3; %
(a városban élők „szokásai”, környezettudatosságának szintje megállapítható a keletkező szilárd és fo‐
lyékony, kommunális, inert, veszélyes valamint szelektív hulladékok mennyiségéből; a hulladékok ösz‐
szetétele háttér információt nyújt az esetleges fejlesztésekhez, pl. új szelektív hulladékudvar kialakítá‐
sának igénye, szennyvízhálózat kapacitásbővítése stb.)
− Szántóterületek arányának, minőségének változása a körzeti Földhivatal adatai alapján ⌫ m2; AK; %
(a külterületen jó minőségű szántók találhatók, melyek mértéke folyamatosan csökken a gazdasági te‐
rületek fejlesztése miatt, a „kordában tarthatóság” miatt célszerű a terjeszkedés nyomon követése)
− Erdőterületek arányának, összetételének változása a területileg illetékes Erdészeti Igazgatóság, vala‐
mint a körzeti Földhivatal adatai alapján ⌫ m2; %
(a város területén nincsenek nagy kiterjedésű erdők, ugyanakkor levegőminőség szempontjából fontos
a honos, nem allergén fajokból álló faállomány növelése)
− Védett természeti területek mérete, állapota a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, illetve a Körzeti
Földhivatal adatszolgáltatása alapján ⌫ m2; %
(vizsgálandó a védelem alatt álló természeti területek nagysága, változása; helyszíni terepbejárás alap‐
ján a természeti területek állapotára is fény derülhet)

7. Összefoglaló
Jászárokszállás Településrendezési Terv módosítása várhatóan lehetővé teszi a városban felmerülő fejlesztési
igények környezeti szempontból elfogadható változatainak megvalósítását a fenntartható fejlődés, a védett
természeti és épített értékek biztosítása mellett.
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