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1. Összef oglal teleptilésrendezési javaslatok
1. El zmények

SzerepkÖr, regionáIiSkapcsoIatok
A gazdasági szerkezet változása
A népességvlszonyok Vá|tozása' humán er források

3.

.
2'2'

'
4.2'
4'1

5.

'
6'2'
6.3.
6.1

ll-

Ill'

Hatáselemzés

l

t]temben kész|lltek az a|ább! munkarészek a telepÜlésrendezési terv szakmai elokészítéseként:

A ) l\4é'noki rusza<i elokész'tés

ci

Kozmuivek fejlesztési javasIata

Változtatásiszándékok

tet

Alaptérképek' VízÚgyi szakvélemény' kornyezetvédelmi V]zs9álat'

Kornyezetvédelem, kÖrnyezelalakítás

He|yzetértékelés

ezés i Tervé hez

V]zsoálatok Összefoolal értékelése
B'),@inclenszaká9Vonatkozásában.Avizsgálatidokumentá.

Táj és természetvédelem, tá.1rendezés

6. orokségvédelmihatástanuImány

d

sz megbízást irodánk, a LABereosuránv kozséo TelepiL|ésrendezési Tervének elkészítésére
Kft' kapta. Az eloszerzodés megkotés re 20o1. j nius honapban kertjlt sor' A
szerz dés 2003' februárjában kottetett'
végleges
_A
megeloz en teljes korÚ1 vizsgálat készirlt, rnelyel kÚlon terv_
ielepilIésrenr.lezési terv elkéizÍtését
dokumeniáci tartalrnaz. A vizsgálatokhoz á helyszínelések 2oo3. okt ber hÓnapban készÜltek, a
vlzsgálat 2004' március h napban keru|t dokumentálásÍa,
Á telepÚlésíejlesztési koncepciot Beregsurány kÖzség KépviselcttestiJlete j Váhagyta- A terukészités Ütemezése és fo|yamata:

A teleptjlési infrastrukt ra elemei
5"1' Atelepulés intézményrendszere
5'2. Lakásellátás
5'3' KozIekedésfejlesztésijavaslat

5'4'

lés ren

uRár riitesz'lroda

A telepÜlésszerkezet hál zati elemei
A telep lésszerkezet terlrletfelhasználási eIemei

3. A szabályozás f bb elvei
4. Tájrendezési és kornyezetalakítása munkarész

k

Í'i

ALÁTÁMASzTÓ MU NKAnÉszrx

|.

2. A telep lésszerkezet változása
2.1

ny kozsé g Telep

tet

ALÁTÁMASZTÓ MU NKARÉszEK

2.
3.
4'

u rá

a telep 1ésfejlesztésjkoncepci e| zményeként szo]gál'

utemben készul:

táVLj telepljlésfejlesztési koncepci ja' programja
je'en tervdokumentácionk'
Széleskor elokészítcj munkára a]apozott javaslat
_ Az elokészítéssorán az el zetes á|lamigazgatási el)árás lefolytatásra ker lt az (ETV. 9' s (2)
szerint)
_ Kérdoívek a gazdaság szereploihez
_ tnter1Li xéroéiek a Város vezefoihez' képviseloihez' társadalmi szervezeteihez és a lakossághoz
_ Egyeztet tárgyalások a képviselokkel' a Polgármesterrel'

A xozseg nosszt]

ijtemben készulnek a TRT hat sáqi éoVeztetési tervanvaoai' ielen tervdokumentácí
Telepijlésszerkezeti Terv és leírása
Szabályozási Terv és Helyi ÉpítésiSzabályzat
A Te|epÜlésrendezési TerV alátámaszt mUnkarészei

_
_
_

lV' Útem
_ A iováhagyott

terv dokJme1tálása

A telepijtésrendezési terv

m

érnoki m Íszaki el készítése

AIaptérkép

Misko|c' 2004. január

A teruezési terÚletre Vonatkozo Íoldhivaiali nyi]Vántartási térképek beszerzésre ker ltek' A f |dhik
vatali nyilvántartási térképek felhasználásáva], valamint annak kregészítésével,helyszíni korrekci

h

készillt

alápján

I3eregsurálry kc!zség Szabályozási Terve Tene

Alátáuraszt nrunkarészek

Beregstrrány

k

el

zség Szabályozási Tene Terue

a

tervezési

Alátárnaszt murrkarészek

alaptérkép

Az alaptérkép digitá1]san készijlt és alka]mas a terV fogadására'
A mérnÖki mljszak elokészítésben annak dokumentá]ásában

a digltális tervezés] a|aptérképet

CD lemezre írva átadtuk a Polgármesteri Hivatalnak'

El

zetes véleménvezésieliárás

Az ÉpítettkÖrnyezet alakításárol és védelmérol szol 1997. évi LXXV ll. tÖrvény 9. s (2) bekezdé_
el<jzetes véleményezésie]járásnak kel] megse eloírja, hogy a telep lésrendezésitervek készítését
elozn ie.

A Polgármesteri Hivatal az el zetes álIamlgazgatási eljárást lefolytatta. Az illetékes államigazgatási szervek nyiIatkozatart a vizsgálati tervdokumentáci Tervíratok fejezet tartalmazza'
Az e]járás leÍolytatására 2003' szeptember honapjában kerÜ|t sor'
Az áilamigazgatás] el]árás során nem mer|]lltek fel olyan kor lmények' meIyek a telepÚlésrendezési terv készítésétakadályozták volna.
Az eIcjzetes vélemények a telepÜlésfejlesztési koncepci és a telepÚ]ésrendezési terV készítésekor beépÜ]tek a javaslatokba.

kulturá]is r kségvédelm szempontjáb kiemelt térségte ep lése
országos oko]og ai hál zat eleme
levegot]sztaság-Védelmi szempontbol kiernelten védett ter let te]epÜ ése
Vegyes felhaszná]ásLj tertrlet (mez gazdaság, erd m Velés)
je| emzoen ap'ofa|vas oVezet te'epUlése
ár_ és belvízveszélyesterillet
kÖrnyezetileg érzékeny terillet
ESA mintaterÜlet

ásványi nyersanyag kitermelés számára korlátozottan hasznosithat tert]letek
po gári védelmi izmpontbol az l. és ll' Veszélyeztetettségi csoportba sorolt ovezet telepl]lése
kaVics- és non'oK készletek alÖVezete

vízm telep

sze m étle rako

h e

ly

helyi védelemre javasolt terrnészeti érték

m emlék

népi lakoházak
1 ooo m3/'ap hozarntol nagyobo iVoV'zbázis
12o kv-os vi]iamos távvezeték

:'

E|Őzménvtervek

orszáqos és meqvei szint elhatározások
orszá9os Telep lé sre ndez ési Te nl
szabolcs-szatmár-Bereg megye TerLjletrendezési TeNe
Beregsurányra és térségérea térszerkezet' társégl kapcsolatok és funkcionális ÖVezetek Vonaikozásában az országos Ter letrendezési TerV és a szabolcs-SzatmátrBereg rnegyei Teruletrendezésl
Terv anyaga a mérvad '

t(.

Térszerkezet' térségikapcsolatok:

A kozség térszerkezetj helyzetét a 41' sz' NyÍregyháza-Beregsurány határátkelo foÚt határozza
meg' Ezen keresztÚl teremthet kapcsolat a térség kozpontja, Nyíregyháza irányába' A k zség haiá_
rában hrjzodo Ukrán * Magyar határon nemzetkozi határátke]o Üzemel'

KÖzlekedési há| zatok:
Autopálya a telepÚlést kozvetlentil nem fogja érinteni, az IV3_as autopálya nyornvona|a azanban a
szomszédos Beregdaroc térségébenfog ha|adni' ahol a terv csom pont és nemzetkozi határátkelo-

hely létesitésével is szárnol,
A megyei terv l] fo tvonal kiépítésévelis számol a Fehérgyarmat-Beregdar c aut páIya csomoponi L]tvonalon, amely kozségunket js érinteni fogja. Ezek a fejlesztések azonban várhatoan nem befolyásolják számottevoen sem a kozség gazdasági potenciálját' sem térség] szerepkorét'
Beregsurány térségébena 41 sz. Úttal párhuzamosan je|cjIik a terveI a térséget éríntcíreg onálls
kerékpátt]t nyomVonalát.

A kozség 'egionális szerepkÖre:

A kozség - nagyságrendjénél fogva - kozponti regioná]is szerepet t |t be a térségben, annak
megcélzása nem is indokolt.
Beregsurány;'-Vásárosnamény és |\i]átészalka kozvet]en vonzáskorzetében fekszik, k zépfokti
kozpontként Nyíregyháza és Debrecen vonzása érvényesÜl, A térség természetes kÖzpontja, Beregszász a határ tÚloldalára kerult, Beregsurány perifériális helyzetét azonban a nemzetkozi határátkelo

ffi ai:::'' ir Y"r1^"

wi;i,"""'

elle nsulyozza.
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Funkcionális Övezetek:

Az országos Terilletrendezési Terv és a szabolcs_szatmár-Bereg megyei TerÜletrendezési Terv
bef olyásol dontései, beSorolásai az alábbiak:

országos TerÜletrendezési Terv

terÚ]ethasználatot

Beregsurány koz'ség Szabályozási Ten'e'ferye

Alátárlrasztti rrrunkar szek

Beregsurány kcizség Szabályozási'fcn'e Ten'c

A]átánlaszt tnunkarészck

,&

\

Beregsurány kÓzség Ósszevont rendezési terve

..."i

A tervet a NYíRTERV készíteite 1 992-ben' Tervez Gy lvészi Tamás'
A terv a 41-es szám tt ] délre nagyarányu lak - és gazdasági teru|etb vítést,íe.]lesztést iányoz elo,
mely ma már tÚ|rnéretezettnek t[1nik. A gazdasági terÜ|etfej esztés viszont ma is ezeken a terÜleteken

javasolhato.
A terv a Lehel rit mentén jel l k lakoterÚlet fejlesztést, ami részben meg 1s val suli'
ToVábbi lakoterljlet fejlesztést is irányoztak el a 41_es tt l északra a tombbe]s ben, ami nem Va|osult meg.
Te le p ul é sfej l e

szté si kan

Ce

pCi

Ó

A telepÜ]ésíejlesztés]koncepcio lényeges szempontjai igy foglalhatÓk Össze:
BeregsUránynak' mint a Vásárosnaményi kistérség egyjk legjelentosebb, a Város Vonzáskorzetébe

és er terébe tartoz ielepulésénekerosÍtenie kell egy ttm k déséta kistérséggel, illetve annak k z'
ponti telept]léséVel, valamlnt a kornyezo telepÚlésekkel (cSaroda, Tákos' Márokpapi). Ezen egyÚttÍn kodés keretein belul kell megtalálnia és megoriznie saját' Önállo arculatát, náll telepulési funkcioit'
Beregsuránynak' mint onáll telepu|ésnek' je]entos határátkelohe ynek telepÜlésfejlesztési célkit _
zéseit az alábbiak szerint VázolhatiUk fel:

Általános célkittizéSek:
A te]epÚlés életmin ségének megorzése, javítása, a gazdasági alapok fenntarthai fejlesztésével

A te]epÜlés népességmegtarto képességénekmegorzése, boVítése'
olyan he yi kÖz sségek kia]akítása, amelyek további társadalmj-gazdasági fej]esztések alar4átképez

Vonz
Kivonat Szabolcs_Szatmár-

TerLiletrendezéSi TerVé b

I

Vidéki é|etmodot hoznak léire.

A kistérségi,telepÜ1éskozi egyÜttm k dés erosítése, a lakosság, kÚlonosen az agrárágazatban teVékenykedok felkészítéseaz EUr pai'Unios csatlakozás utáni helyzetre, ki']lCjn s
tekintettel az Unios koVetelményekre és a pályázhat táÍrogatások ismeretéÍe' az ]génybeVétel technikájára'

FŐ célok és feilesztési iránvok

(|dézet a TelepÜlésfejlesztési Koncepciob

l)

bel l a vásárosnaményi kistérség otláll
Gazdasági, els sorban a határátkel helyre alapozott logísztikai szerepét er sit , mez gazda-

,,Célkél1t t(ízzajk ki, hogy Beregsurány a térség,ezen

_

_
_

_
Kivonat Szabolcs-Szatmár_Bereg

Beregsurány kcizség Szabályozási Tetve Ten'e

megye TerilIetrendezési TervéboI

Alátárnaszto lnunkarészek

megoza es lejleszt
ldegenforgalmi szerepét er sit
NyugÖdt lak kÓmyezetet biztosit
KÓrnyezeti étlékeit és telep lési karakterét meglrz telepijlése legyen.
sági jellegét

Ehhez feltételként rendelheti k' haov:
Az országos és megyei tervekben szerepl kozlekedési infrastrukturális fejlesztések megvalasulását a telepÜlés felkészLjlten fogadja, ehhez a bels - és kuls kazlekedési há|Ózati rendszerét átalakítsa, bels kiszolgál thál zatí rendszerét b Vítse és átalakitsa tudatos ter letfejlesztési politikával, mely egy ttal a bels terÚleti taftalékok hasznosítását ís el segíti'
A telep lésnek sikerul megtartania a lakosságát azáltal, hogy olyan fejlesztésí projekteket índítel,
amelyek n velik a lakasak komfodérzetét (telep lés-rehabílitáCíÓ), alyan intézkedéseket haz a telepLjlés vezetése, amelyek el segÍtik és asztanzÍk a helyi mikro- és kísvállalkozások meger sodését mind az idegenforgalam' mind a gazdaság (Ípar és mez gazdaság) terén, valamint el segiti a
ko zé pVá ll a lkoz á sok megtelepedését és megt a rtását.
A telep lésnek sikerul kialakítania kisváI|alkaz i z náját, amely nagyban hozzájárul a munkaer
megtaiásáhaz és ezáltal a j vedelemtermeléshez' Ennek kovetkeztében kÍegyensÚlyozottan fejl dnek a helyi szolgáltatások, a helyi míkro- és kisvállalkozások meger sodnek'
A telepÜIésnek sikerÚl létrehoznia szerepének ( náIa telepÜlés) megfelel kereskedelmÍ kozpontjaÍt, mellyel er sÍti meglév szerepét, hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a telepÚlés megÚjul
a rculatának ki alak ít á sához.

Beregsurány kozség SzabáJ1'ozási'|-ewe l'erye

AIátánlaszto ntun]'arészek

_

A tetepl)lésnek siker l idegenfargalmi szerepét n velnÍe els sorban az idegenforgalmi kínálat és a
hozzá tartozo idegenforgalmi infÁstruktura kiépítésévelés a telepÜlés rehabilitáci n s a telep lés
atapul uj arculatának megteremtéséve!'
gazaasigi fejtesztés és felemelkedés nem képzelhet el a telept)Iés gazdaságí stratégiájának

tOfténeti hagyományain

' e

te]epÜ1ésfejlesztési kancepcio a térbeli, ter(jleti keretek meghatározását tudja
rogzíteni, a tetepi'jlés gazdasági stratégiájának kidolgozása ki)l n munka tárgya'
t<istérségiszerepkjr mellett fontos szempont a k telez és vállalt onkormányzati íeladatok ellá'
tása' A tel pi)tésfej/eszlés során a vagyongazdálkodás kereteinek és Új stratégiájának k|alakításakar kell danteni a tényleges teri'jletek hasznosításár l, sz kség van-e tjj terÜletek kíjelolésére'bejára' A teleptjlési funkci k b vítésénekfon'
vonására, vagy
-áza régi meg!év tert)Ietek rekanstrukcí

*id lgozása-nélkul. A

- i

Öikarnányzat szerepének n velése a telep lésfejlesztésben, a 'ter lel
tos eleme
el készitésben.ltt els sorba'n a nagyarányu teleptjlésfejlesztési elképzelések terijleti el készÍtését

-

kell cétul kitLizni' netynek elemei a terutetfetvásárlás, a teru!etek funkcíonális átalakÍtásának meg'
szeryezésa' (Vállalkoz i ovezet' logisztíkaÍ teruletek, takÓter letek, idegenfargalmi ter letek' stb')
A tetept)lés onátl telep lési szerepének b vÍtéséhezfenn kell taftani és b vÍtenÍ keil a telep lési
oktatási és egészségtjgyi, VaIamini kutturális !étesítményekeíés rész/eles fejlesztésÍ koncepci n
alapulva fokozatosan kell gondaskodni a szinvanaI n Velésérl.

toarl és eovéb oazdasáqi feilesztések:

1'
2'
s'

deregsurány szábolcs_szaimár-Bereg Megye beregi részén, az Ukrán határ mellett találhat
Kozlexeáésfoldrajzi helyzete 1 ' a 41.sz. fokÖzlekedés] {rt mel|ett fekszik, határában pedig nemZetkozi
határátkelohe]y mL]kc'd]k Az átmen Íorga]om a telepÜ]ést elkerirli, a ielep lést l délre hÚzodik a 4'1.
számu foÚrt'
Te]eptjlésfoldra]zi helyzetét azonban kedvezotlenÜl befolyásolja, hogy a tá]egységet-a Trianoni ha_
tár kettéVáqta' a térségtermészetes kozpontja a határ t loldalára kerÜlt. Beregsurány jelenleg a
Vásá.osnaményi k'sté'ség ta9ja'
A kistérségi kereteken t li telepulési egyl.]ttm kodésre példa a [lárokpapi k zséggel kozosen fenntartott kÖrjeg/zoség és általános iskola (mindketto Beregsurányban), Valamint a Barabássa] k(jzosen
Végzett hulladékelsZállitás.

t!.!-4
BeregSurány fejlodésére l99k zvet|enebbÜl az orsZág és he yi gazdaság Stabil]táSa' il etVe dinámjkája'hat, hiszen ezek kovetkezménye' hogy a munkahelyek száma e égséges-e'
hogy a lakoiságí és onkormányzati bevételek rnértéke, a lakossá9i ellátás' a térbeli rendeZetlség és a Város rn kodéséneksZínvonala megfelelo-e'
Ktjz-tudott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg rnegye ma is az ország e maradottabb' hátrá_
a megyeszékhely a kiv te], dinamikus,
nyosabb heIyzetLi régioi k zé tartozik' Ez a|ol csak
siinte robbanásszerL1 fe1lodésével'A kÖrnyez /kiskozép Városok' mint VásáÍosnamény és
Kisvárda fejlodése n"* átég dinamikus, nem tudja élénkítenla kistérségekgazdaságát'
Beregsuiány a Vásárosnaményi kistérségoná]l teIept']| se, gazdaságfÖldrajzi eIhelyezkedéseipeciáiisnak mondhato a. Uxrán hátárátkel rniatt, melynek jelentosége az Uni s
csatlakozás után Várhat an noni íog'
Ahhoz' hogy a telepi-llés gazdasági helyzet ben változás kovetkezzen be, az alábbi feladatokat kell megoIdani lépésrollépésre:

Beregsurány kiizség Szabá1yozási

Tetle Tetle

AlátálJraszto lnunkarés7'ek

ké szí tése.

Ú]

logisztikai célri gazdasági teruletek kijelÖlése és terl]let

A meglévci' elsosorban mez oazdasági Üzemj terÜletek rij típus hasznosítása'
Kézm ipari tevékenységfej|esztésének programja'
. kézm ipari Vál1ajko'ások létrehozása' eszkozfej]esztés, termékfejlesztés
. a piacra jutás, értékesítéssegítése' Ösztonzése, rnarketlng
.népm vészetihagyományokonalapul mUnkahelyteremtés(kézimunka.hímzés)

A Íenntarthato mezÓgazdaság
pességének javitását.
Elemel;

kialakítását, jovedelerntermeloségének fokozását, piaci Versenyké_

.azEuropaiUn]kozosagrárpolitikájának'ak
szÜkséges tudásbázis megteremtése

.

z ssé9ivívmányoknakazálvétele,a

termcjfcjld hasznosításának racionalizálása, leépÜlt termoa]apok

.akárpotássoránkialakultel
V

álto ztatá

s

p tlása

nytelen'gazdaságtalanbirtokViszony.szerkezetn]eg.

a

. Úrj termékek terrnesZtése (gyogy_, fLjszernovények' bioterrnékek, zCjldségterme és)
. a szétszort gazdaságok veisenyxopessegének novelése gépesÍtéssel'érdekvédelmi
szÖVetkezetek, Új típusÚ társu]ások megalakításával
r tároI és feldolgoz kapacitás n Velése
. egyenletesen rnegbízhato minoség termékek iermesztése
. ai átlattartás kornyeZetVédelmi' higiéniai, állate]heIyezési feltételeinek jaVítása

sre*p

A telepi-ilés saját lnt zményrendszerre1 rendelkezo' onáll ' a kistérségbena határátkelohely miatt regioná1is részfeladatokat lát el
Áz etérena cél - a teIep lési egy ttm kodés racionális feladatainak megtartásával - a
telepÜlés onáll ságának megtartása és térségi szerepének fokozása'

e lo

Mezoqazdasáq:

A konmunikáci javítása a térségtelepÜlései kozott, az informáCi hoz jutás, a kistérségi érdekér
vényesít trépesi 9 n Veiése az egyes te1ep lések vagy telep lési társulásak projektjeinek egy'
mást er sÍt , szinergikus hatása érdekében'"
l 1.2.

A haiárátkelohelyre alapozVa

Népesséqviszonvok:
BeregsuránynépességénekhosszÚtávratofténoprognosztzálásakorfigyelernbeVettdemográfiai
élVeszUletesek (13%o) és halá ozások (17atao) ararya a továbDiakba'n lS a'népesség
nasonLo meriér.L.i íesz' á természetes néoességVáltozáS
"ooá,ikismértékben negatíVra becsi.]lheto;
a Vándorlási ki]lÓnbozet elmr]lt évek pozitív egyenlege rnegmarad'

_ az

korÓsszetételébo,

-

AnépességreVonatkozojelenlegiésvárhatotende-nc]ákj VoreVonatko'z .kiVetitéséb
EZek
telepL]lé. nep"..:ég" az elkovetkez 15 éVben tovább novekedhet'
áLolan a lakJnéoesséq Vá]tozása év nte +o's% és +0 1%-os mértékben prognosztizá]hat
a gazoa.agi heÍyzet aIakulása, a térségfoglalkoztatási helyzBtének, az
i"#;.;i;;;;
a relatíi romlása akár él]entétes hatást is k]válthatnak'
etetxári:'tmenyeinei
- -Á
r.irilt'ony"k kedvezo alakulása esetében az optjmista (magasabb számÚ novek,edás)'
koVetkezhet
míg a bevándár|ások csokkenése esetében a pesszimista (stagnál ) vállozal
I

u. iat'.'ix' Áoiy a

be.

'

így Beregsurány Várhat népességszámá 650-700 Ío'
Humán eroforrások:

la

A h"mán er források valamint a tudás és a kulturális színvonal magasabb szintre hozata-

éleim dhozkapcsol d programok,egészségeséletmdotsegitoprograrnokszerve.

zése

_ i"l"r,a' program, szánrítástechnikai ismeretek, internetes szolgáltatás terjesztése
létrehozása' mtikodtetése
- xurturari" rádezvények, amator kulturál]s egyljttesek
- a ielsofok képzésiámogatása, nkormányzati Ösztondij alapítása
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Telefon: 16/501-338, Fax, 504-339, ntobil: 06-20/9692-36 I
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Kozlekedési hálozatok, a megkozelítési viszonyok változása
RoVidtáVon e]érendo cél, hogy Beregsurány, mint a Vásárosnaményi kistérségen beltrl
határátkeIcíhely poz1ci t betolto telep0lés térségikapcsolatai az országos és nemzetkcjzt
hálozaton belÜl nreger sÖdjenek a térségfejl désével- mjnt Unlos határzona - egyideji1leg'
A Várhato és elhatározott fejlesztések' így
_ az l\,43 aut pálya Vásárosnam nyig, majd Barabásig kiépi]l szakasza
- táV]atban j országos f rjtvonaI kiépítéseterVezett (Szabolcs'szatmár_Bereg megye
TerÚ]etrendezési Tervében Barabás, Beregdar c' Beregsurány' Tivadar, Fehérgyar'
mat nyomvonalon)
- a 41 ' számÚr országos f rjrtvonal határszakon el tti négynyomásítása és korszerlisíté-

se, és csomopontjainak és szerviz írtjának megépitése lényegesen javítják majd
Beregsurány megkozelítési Viszonyait is

A bels k zlekedési ViszonyokjaVítása a 41' számÚ ícíL]rt és a teIepÜ]ésb l kiVezet utak
csom pontjainak kiépítésehozhat VáItozást.
A 4127-es számÚ Beregdar c-Csengersima tvona|, mely a telépijlést észak'déliirányban szeli át

ri.j

nyomvonalra kerÜl a telept]léS belteruIetén belt]l'

A bels kiszolgál Utak Íejlesztésea tombíeItárások lehet Vé tételére'

Javasolt béavatkozások
A Fehérgyarmat-Beregdar c ÖsszekÖt ut táVlatban forjtvona1lá tor1én kiépítésemiatt a kozség
belteru]etén belill Lij nyomvona|ra kerÜl áthe|yezésre a meglév TarpáravezeÍ uttál szernben, kozvetlentil a belteri.ilethez kapcsol dva.

KuIterÜleti háIÓzatok
Beregsurány

k zség kL]lteruletén természetes hálozati elemek,

így foly k' élovizfolyások nincse_

nek

A mesterséges hál zati elemek azonban jelen vannak'

_

.
.

34. surányi csatorna

Montok csatorna

- d l utak, melyek a ki]l(jnb z
- d lo utak menti fasorok
_ magasfeszu|tségrl.i elektromos

Beregsurány kcizség Szabályozási'rene

Tetle

Alátálnaszto trrunkarészek

így:

csatornák

m velési ág a|álart'ozo ter letekettárjákfel
légvezeiékek és egyéb kcjzmljvezetékek

Beregsurány kozség Szabályozási Tene TeIve

Alátátnaszto tnunkarészek

Javasolt beaVatkozások

_
_
_

l 1'' r .'']ár

kijelolésre kerultek a kÜltertjleten a kieme|t jelentoség kliltert]|eti kiszolgál utak melyek por_
rnentes burko|atának megVal sításárol fokozatosan gondoskodni kell'
Tekintettel arra' hogy a terulet erd sultsági mutatoi meglehetosen kedvezotlenek további mezovédo erd sávok kialakítását tartjuk indokoltnak azon dtjloUtak mentén ahol jelenleg nincs
ilyen fasor' vagy véderd ' A d l utak menti fásítás a tervezendo erdofoltok sszekapcso]ásának és így egy zoldÍolyos rendszer kialakításának szempontjáb l js indoko]t lehet.
A meg1évci kozmljvezetékek Véd táVolságai is kijel lésre kerijltek.

A természet] adottsáqokhoz aIkalmazkodÓ tái- és terulethasználat
Beregsurány

kÜlterL)lete 1 5a6 hektár m2 nagyságÚ. A kutteri)letet a természetfaldrajzi adottságaknak

M velési ág statisztika
m velési ág
rrdÓ

l BelterÜleti háÓratok

tim lcs s

rt
rivett
:l

)sszesen

lo

mÍívelésiág
!ro

r?.2: AlgLepYlésszerkezet tertiletfelhasználási elemei
A telepÜlésszerkezet Íejlesztésének céljai:
Célként t zzÚk ki, hogy a telepillés
- be tudja Íogadni a teleptilés fejlodését biztosít funkclokat' melyek e s sorban a Vá]]alkozoi te_
rulet kialakitását megcélz gazdasági f!nkci , ]degenforgalmi funkciok és a te|epulésen beltrli
lakoterijlet fejlesztés, lak f unkcio
- biztosíisa a telePijlésfejlodés belso igényeihez szL]kséges terÜleteket (lakásel]átás' szabadidos
ter!letek' zÖldtertjIeti rendszer, falusi turizmus)
_ korszerLisítse a belso koz]ekedés] hálozatot, s ezzel csokkentse a foroalomterhelési, a k rnyezetszennyeZést, nÖVe|je a csiIlapitott Íorgalm z nát, javítsa a telepi]lés életkorljlményeit, a te]epu|és arculatát és a biztonságot

Az

_

uj

funkc k befogadásához és a belso

fejIodés terÜleti igényeinek kielégítéséhez:

escjsorban a beterljlet tartaéka]t és a falusi léptéket megtad intenzitásnovekedésben rejlo
tartalékokat, esetleg a kertvárosias lakotert]letek megtererntését kínálati szereppel
másodsorban (illeto|eg indoko]t esetben) a belteru]ethez k zvetlen|rl csatlakoz terirletek tarta_
lékait kell kihasználni.

strat giai fontosságLi gazdaságossági-és teleptilésuzemeltetési

let csak indokolt esetben ncjvekedjen.

eiV, hogy a beépitésre szánt terÚ_

A belterirleti tartalékokat elsosorban az intézmény]rende]tetés befogadását biztosít Úgynevezett
vegyes felhasználási m du tert'] et b vítésére'és a iakásépítésiigény egy részét b]ztosito ak terirleti
íejlesztésrecélszer klhasználni, elsosorban a telepuléskozpont peremteruleteinek átminosítéséVel'
Valamint a tombfe|tárásokkal' és Í]j lakoter Ietek k]alakításáVal.
E belterijleti tarta|ékokat részben a rendeltetés-modosÍtás jelenti, amikor a telepÜléskozpont kÓZ'
vet|en térségébena jelenlegi lak tert]leti felhasználás vegyes felhasználásra m dosul, s így nci a ve_
gyes ter let, másrészt a telepÜ éskozpont kertvárosi jelleg iVé torténo átépÜlésében rejl intenzitástartalék, harmadrészt a nagymélységii telkekbol áll tÖmbcjk bels részeiben álakithato uJ Iak teruletek.

A tombÍeltárásokra mind a telepijlés

bels
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tések m]ndig a meglévo hál zatokhoz kapcsol djanak. igy a beavatkozások' tombfeltárások
általában a belso VizelVezeto rendszerekhez, árkokhoz igazodik'
Az Úthál zati fendszer boVítése' kiegész1tése a megléVo beItertjleti hál zatokhoz i9azo_
d'k' annak o.gan kus folytatását adja'

k

2n,64

ét

az, hogy a jaVasolt fejlesz-

I

(%)

há
171 70
89 37
1

ádas

Javasolt beavatkozások
e]Ve

te rii

re

Beregsurány belterÜ]eti hálozati rendszeíét a telepirlés szé]énhalado fotitvonal és a belvízelvezetést szolgál árkok és a telepulés t rt neiileg kialakult utcarendszere határozza meg'
A telepljlés eredeti te|epirlésszerkezete ors s volt' mely a nÖVekedés során {]jabb elemekkel bo_
Vijlt' Az Úthálozati rendszer ennek megfeleloen eltéro méret és karakter tomboket határol'

A belterulet] hálozatok fejlesztésének átalakitásának fo

a teljes

tási teriiletre
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Az osszefog1alo terÜletÍehaszná]ásí vizsgálatban általános mezogazdasági tertjletek besorolást]

terirletek.

A kulter let uralkod m Velési ága a szántoteri]let' Az osszefuggo szánt teri]]eteken, melyek elsosorban a telepL]lés Éx-i-i és oNy-i részén helyezkednek el, szántofoldi n Vényterrnesztéssel Íoglalkoznak (Erd kapu, Kope' Pázmány, TyL1khegy stb.). A birtokszerkezet jelent s Változáson rnent keresztul a rendszerváltást kovetoen' A bir1okok jelentos része 1 ha alatti' a ktilterulet tulajdonViszonyok
tekintet ben kedvezotleni.,il elapr zott.
A legjellemzobb termesztett noVények: napraforg , kukorica, buza' zab' árpa' A k lteruleti birtokok
aranykorcna értéke átlagosan 17 AK k rÜli a legkedvezotlenebb adottsági] terÚ]etek AK édéke12
alatt Van' a legjobb minoségij fa|deké 22 AK korL]li
A biriokszerkezei rendkiVÜ] elaprozott' sok az '1 ha k rL]li (a]atti) f ldbirtok' A ]egjelent sebb mezogazdaságí válIakozás a Fi ep Farm Kft, mely kÓzel 200 ha sa,1át tulajdonLi terL']leten gazdá|kod]k, ezen
tÚl további 1 00-300 ha ter letet m vel bérleményként'
Gyepek
A HNPl-tol VédeLemre Vonatkoz állásfog alást kaptunk, így ezen terÜleteket terulapunkon felt nte!

tuk Atermészeti'illetveVédetttermészeti terÜletekj részegyepm[ivelési ágbatartozik'
Nagy' osszefijggo gyepfoltok inkább a kÚIterÚlet D_i, kevésbé az É-ilészen terljlnek el (Nagyszérlj,
Garonda, Vadalmás' Szipocska, Garnls legel stb'). A gyepek legeltetettségérol nincs adatunk. A
védett gyep terlileteket korlátozott használat[] általános mez gazdasági tert]let ként tÜnietj k fel vizsgálati tervlapUnkon.

terÜletein, mind a pererneken van lehetoség'

Alátáurasztrj tnunkarészck

átlagos alrészlet terÜlet

Bcregsrtrán1, kozség Szabályozási Tene Tervc

A]átárnaszto

rnuukarészek

I

GytjmolcsÓsok
E

a

sosorban

lom kornyezetében és a határátkelohelyhez Vezeto t mentén je|ennek meg. Ez Utobbi teru]eten a
vendéglát helyek a 1ellemzoek.
Beregsurány egykori intézményhálzata az ,,orso'' által kozbezárt tombben helyezkedhetett el erre
utal az itt állÓ két ternplom és par kia' Valamint a régi iskola rnára felhagyott éptjleie'

DK_re találunk e m[1Velési ágba tartoz teru]eteket
itt termesztett gy molcsok az alma és a meggy, Lijabban dl val és

telepLjléS belterÜletét

l

(VáSárosto)' A hagyományosan
bodzával is pr bálkoznak Ü]tetvényeiken. Önt zoti gy molcsos nincs a telep|rlésen'

Kerlek
A telep lésszerkezeti terven (a ártkerteket - Homok) kertes mez gazdasági ter let ként t|]ntettirk
fel. Ezen ter letek kihasználtsága 50 % korÜli' további sorsuk bzonytalan els sorban a tulajdonviszonyok elapr zottsága m]att'

Erd k

terirletén 171,7ana nagyságÚ ter let erdo m velési ágba tartozik. E terésze kÜ terL]leten találhato Az erdoalkoto fo fafa]ok: nyár akác, de e]ofordul tc]lgy, k ris
és szil is. Ez utobbiak elsosorban a védett E-i erdo tombben a Bár erdcjben találhat ak'
JaVasolt beavatkozások
_ A kijlterijlet mintegy egyharmad részéta Hortobágyl Nemzeti Park védelem alá Vonta'
illetve Védelemre terVez a telep|jlés déli' délke1eti részében' és az északi erdossil]t
teri-iIeten' A védett terÜletek használatában nem javaslunk változást.
_ Az országos Ter ]etrendezési TerV telepulési]nket az erdos telep lések kozé sorolja'
így az erdoter letek arányának a telep[rlés kÜlter letén el kel] érnie á 25o/o-ol'
Beregsurány kÓZrgazgatásj

ri-llet tÚ|nyorn

Ezt Úgy biztosítjUk, hogy a meglévo terÜlethasználatb l kiindulva a rendezési

terV

otth o n
Konyha és étterem
A kozség Írj intézményei,melyek az ut bbi években épitltek A toVábbi intézmények a te-

modosítása nélkÚ| lehet vé tesszi.]k a fokozatos erd si']lést minden mijVelési ágb l'
mely nem Védett ter let, de a telep|1lésen él k jogos igényét a megélhetésÚket bizto_
sít hagyományos íoldhasználathoz is biztositjuk, idot adva az áta|ákulásra'

leptjlés f utcáján heIyezkednek el'
JaVasolt beavatkozások
l ntézményterijl ete k:

rh

tertjletek megtartása mellett a te|epÜlésk(izpont tert']letén' a meglév intézményterÚ|ementi sávok kismér1ékintenzitás novelésseJ j er sodo telepLi éskozpont alakulhat kt.
ldegenfogalmi céltl és egyéb ter[jletek:
- A kulteruleten klrándul helyek kijeloláse a tájvédelmi k rzet bemutatására.
- A2o2' hrsz- terÚleten cs nakáz , halasto kialakítása'
- Új sporttelep éS játsz park kialakÍtása a 213113' hrsz- terÜ|eten'

tek

K lonleges terÜletek
_ Szennyvíztisztíto telep - A határátkelonek cjná1l szennyVíztisztít miiVe Van.
- Kommunáljs hulladéklerako - hrsz': 0185i
- Be1biztonsági (honvédelmi) terulet - KiVett terirIet (kirIonleges) a határátkel teíijlete
1

a 41' számr]r fcjut Végénés mentén'
Javasolt beaVatkozások
A kommunális hulIadéklerak t rekUltiVáciora jelcjltLik ki'
indokolt.

hossz táv fennmaradása

Ízga zd

á

lkod

Lak

re

használ terijleten'

terÚ]et feltárása'
- A Lehel utca térségében(139' hrsz) a Volt voda mÖgÖtti párhuzamosan'
az Arpád
_ Új kelet_nyugati feltár t kia1akítása az árok VonaláVal

A meglévo. elsosorban mezogazdasági hasznosításu' de hagyományosan mára íalusi
gazdasági civezetté átalakult hajdani majorokat a szabályozásban gazdasági teri]letként

-

határoztuk meg'

-

A klr|teruleten a 41. szám orszá9os f<j tvonalt l délÍeaz r]t mentén kt]l n szerVizÚttal
kiszolgálVa gazdasági teri]let keri.]lt k]jel lésre elsosorban a határátkelohely vonzásában
megte|epedni kivánt logisztikai és egyéb vá]lalkozások számára.

aetterutet -

A belterulet ter letfelhasználására a mezogazdasági jelleg telepÜlések természeti adottságokkál
sszhangot mulato terÚletfelhasználása jelemzo' A telepL]1és terijlethaszná]ata a bélter leten is harmonikus, egyens lyban van.
T e l e p íj l és k z p o nt, i nté z m én yter Íi l ete k
A telepulésen nálIo' jé]lemzoen jntéZményifunkci jÚ t mb nern alakult ki, az intézményhál zat a
kozség f utcája mentán, a két kastély kozotii szakaszon épÜlt ki. További elemei a református temp-

zség Szobályozási'lerye Tcrye

ndezése.

_ A Kossuth utcában a 14o' hrsz- teruletén a fafeldolgoz telep kitelepítésévejfel_

JavasoIt beavatkozások

k

terí'jletek:

JaVasolt beavatkozások

ti.

l}eregsuráIry

vítése'

felé Vezeto Útszakaszon kereskedelmi ovezet kijel lése'

A lak ieruletek hagyományosan nagyméretÍ'j tombokbe rendez dnek mely ai l egyedÜl az ors állal kozrezád. tomb képez k]Vételt' A lak terÜleteknél a z nás telekhasználat figyelheto meg, nevézetesen a lak udvar' a gazdasági udva r és a kerl zanája. A kozség egyetlen, jabb t mbosztása is alka l_
mazkodik ehhez a rendszerhez bár a telekméretek kisebbek.
A t mbbels k ]eient s terÜleti tadalékokat tartalmaznak, feltárásuk feltétele azonban a belvizek

á

GazdaságÍ ter letek
Az állattaÍtáSsa érintett terijieteket és meglév mezogazdasági majorokat a terV feltunte-

l

v

b vítésével'fejlesztésével' A í utca

_ K ztemetob
- A határátkeI

nem

si ter lete k
A kÜlterijleti hálozatoknál említett belVízelVezetci rendszeren kív I a kÜlterijleti teIep lésszerkezeti adottságok és a vizLigyi szakvélemény adatai alapján k Vethet ek a hajdani Vizfolyásmedrek, melyeket a terLinkcjn fÖltÜntettÜnk és kezelésukr l, szabályozásukr l a
HESZ-ben gondoskodtunk.
V

A me9|

A]átánraszt rnunkarészek

és

Petofi utcák kerivégeinek feltáráSáVal'
Az j nyomVonalra helyezeit Beregdar cz felé vezeto ttal párhuzarnoSan, a KossUth
utcai kertvégek feItárási lehetosége (tartalékként)'
A268 hrsz-Ú és az osszevont 136-134' hrsz_ teIkek lak terijIeti felhasználása'

Gazdasági terijletek

lpari' Üiemi' gazdasági terÜletek a Kossuth

Liti

fatelep kivételével szerencsére nem ékel dnek a

la_

k terÜletbe. A gázoasági ter lethaszná]at á]talánosságban sem jellemzo a teIep|jlésre. A nagyobb,
l

ÖsszefÚgg terÜlet a 41'
rjult funkciora Vár'

szám

országos fo ttÓl délre helyezked]k el' rne|ynek nagy része még meg-

Javasolt beaVatkozások

-

Gazdasági tert']letek kijelolésére kerÜl sor a telepÜléstol délre részben rnegléVo majorok teri]le_
téhez kapcsol dva, részben tartalék terÜletként, e]sosorban a hatáÍátkel helyhez kapcsol do,

logisztlkai és egyéb gazdasági Íeladatok számára'
kÜ]ter leti máglév majorságok és tanyák továbbl gazdasági célu hasznosítását biztosítani

- A

kell.

Beregsurány

k

zség Szabályozási Terve Ten'e

A]átárnaszt trrurrkarészek

Kijl

nleges teríilatek

3. A szABÁt_yozÁs

Temet k;
-_TJ-et"piltésen belÜl a ki]Ionleges teru|ethasználatot a kozség két íelekezeténekkÖzos fenntartás
temetojé képviseli, Va|amint az Jgykori izraelita temei ' A temet Beregsurány beépíteit terÜletének
szélén találhat ' |ak teri.lletbe nem ékelcjdik'
A temetot az onkormányzat tartja íenn' K ztemetoként m kodik'
Spoftteri.ilet:
:*A

k ."és sportpályáját az UÍay_kastélyegykori parkjában helyezték el'

H

onvéd sé ai

-A

te rijI et ek :

h"tárétke heM és a kozvetlen kornyezetében lévo határ

ma is itt találhat

Beregs

ny kozsé g

r bázis nemrég kerÜlt fel jításra'

k

lésre ndezés i Te rvé hez

tet

ALÁTÁMAsZTÓ MU N KARÉSzEK

b vl-

A szabályozás az érvényesjogszabályok aapján az országos Te]epÚlésrendezési Kovetelmé_
(lll.7') Kormányrendelet
nyekr i sz tá zfil1gg7' (xtí. zo')"es annak m dosításár l sz l 3612oo2'

Javasolt beavatkozások

A temet t b vjteni sztlkséges a kornyez kenségekbol csatolt terij|etekkel'
A sportpátya a helyi védelém atá t<ertilo, egyébként a mLjemlék kastély udvarán láv zÖldteritletb l
átkeri.']i a patai tr:rtotoáiára, a használaton kíVi-]ll kedségek terijletére, hogy a kastélypark rekonstrukci

Te lepti

3.

.

tése nem szLikséges'

ja megt(irténhessen'

u rá

FoBBlLvEl

-

alapján kész |t'

ad]a' mely
Á szabályozás és a teleptilésrendezésiterV alap.]át a telepirlésfejlesztási koncepcio mint
cél, a
reszteies heiyzetelemzésen'alaput' Továooi alapelvíek-tekintheto a véderd<i télepiilés,
szÜkségszeríien
fenntarthat Íejlodéselvén alapu] ' a telepuléskarakten rza, abba kisrnértékben' de

szabályozás'
beaVátkozo
-ki]lter leti és bel_
Á1"r"ptira. igazgatási teruletére az ÉTValapelvei és az oTÉK szerint egységes
készult.
szabályozás
tert]leti
'Ái e'eny5"n lévo jogszabályok szerint az egyes ierÚletek építésiszempontb l beépítésreszánt
és
-- beépitésre nem szánt terÜlet kategoriába soÍollak' ktrlon íejezetet rendelt nk, de az ovezeti szabá_
Ái bJit"tt kornyezet véoetmjnet<"szanályzására
lyozás is a karaktervédelmet szoIgálja'
B

e

ép ítés

re szánt ter íjl ete k

1'
2.

lak

terÜlet, ezen belL]|

1'1.
1.2'

kertvárosias lakoterulet Lke
falusias lak terÜlet Lf

vegyes terÚlet
teleptilésk(jzponti Vegyes terijlet Vt
2.1

'

3'

gazdasági terijlet' ezen belt]l
kereskedelmi szolgáltat terLilet Gksz
egyéb ipartertrlet Gip

4.

kÜlonleges terirlet K' ezen belul
temeto terilletek
sport és rekreáci s terij]etek
idegenforgalmi és szabadido centrum
huIladékkezelokterÜ|etei
honvádelmjterÚletek

3.1'
3'2.

4.1
4'2.
4.3'
4'4.
4'5.

a
be]L]l az építésimod, a'rnegengedett legnagyobb,beépítettség'
ÖVezetekben
tegnagyito építménymagasság és a minimális telektertilet szerint épílési

Az egyes terÜletegységeken
'"g"ngJá"tt
soroltuk.

Az egyes építésiovezetekben a szabályozás Íigyelembe Veszi az adott terÜletek
sa]átoS-b;építésim dját, teIekviszonyait és egyéb adottságait'
'Fontos
szántunk a szabályozásbán a funkcionális szabályozás e]vének,
s)erepet
melyaterletíeIhasználásialapbesorolásontulazegyester(']letegységekíunkcionális sájátosságait és a telepÚlés karakter Védelmét is szolgálják'

Beregsurány kozség Szabályozási Terye Tetle

Alátánraszt rnunkarészek

Beregsurányk

zségSzabályozásiTerleTerve

A]átánraszt tnunkarészek
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Li\_UI{BE ÉpítészIrodn Kft.
3530 MÍskolc, Patak tt' ]0. sz.
Te

le/on :

E -na

Beéoítésrene,n szánt tertjletek

i

l
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0

4' 3

: l a. ut

b

ekít@ch

1

3 8

e l l o. h

il :

0

6'2 0/9
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2'

3 6

I

u

KozterÜIetek

--ÍJE"piÉ.1.u nem

szánt teruleteken be|Ül az alapveto funkci k kiszo]9álását biztosít kÖzlekedési
és kozmijtertlletek kerultek szabályozásra mind a belterÚ}eten' mind a kÚlter|]leten'
BeépÍtésrenem szánt ter letek
1 '
kozlekedési és kozm terÜletek, ezen belul
'1'1' kdzutak KÖu
2'
zoldterÜletek' ezen belÜl
2'1' kÖzpark KP
erd terulet, ezen beltll
3.
3'1. védoerdo Ev
3.3' gazdasági erdci Eg
mezcigazdaSági terÚletek' ezen beli.]l
4'
4.1' kertes mezogazdasági tert']let Mk
4.2' általános mezogazdasági terijlet Má
4'3' korlátozott haszná|atrjr mezogazdasági
vízgazdálkodási teÍirlet V
5.

A mezogazdasági ter letek szabályozásánál

Beregs urány kozség TelepÜ lésrendezési Tervéhez
3.

:l Táii ie||emz
,:- --k
.:: :-

terÜlet Mák

a természetvédelmiterr;]letek esétébenkor_

termsézetvédelmiszempontok fokozottan érvényesÜlnek'
További szabályozási elvijnk Volt a nem Védett mezogazdasági teruletek rugalmas szabályozása, melynek fo cé|)a az, hogy a telepil|ésrendezési terv modositása nélk l e]érheto
lágyen az országos Telep|lIésrenclezési Tervben meghatározott erdost]ltség mértéke'
A beépításek sZabályozása

A szabályozás legJ bb telepÜlésrendez(ji elve az adottságokbol' he]yi sajátosságokbol kiindulo, a
normatív szábátyozái elvét figyelembe vev ' az azonos helyzetben léVo telkek azonos értéképÍtési
reményeink szerint lehetcjvé teszi a
1ogait és biztonságát szolgáldizabályozás kidolgozása Volt' mely
ter let folyamatos átép Iésétés értékmegorzo fel jítását'
A telepi'jléskarakter védelmének szab}lyait a HÉsz-ben kidolgoztuk, és az rcikségvédelmi hatás_
tanuImányban indokoljuk.
A teleáÜléskaraktei védelmében a magyar falvakban kialakult hagyományos telekhasználatj rendet
n"u"zuiesen a lak udvar' gazdasági udvar, kert z na _ a szabályozásban érvényesítettijk és rneg_
er

tet
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látozott tiasználaiür mez gazdasági terÚleteket határoztunk meg, meIyeknéL a

-

k

sítetti]k.

pedig a Tisza_
Beregsurány kozség foldtan]|ag az Alíoldon a SzatmárBeregi síkságon' ezen belÚl
hát elnevezésij kistájon helyezkedik e|.

Beregsuránymagyar-ukránnemzetkozikoz rtiátkel hely.A41'sz'fo[rtvonalészakioldalánhosz.."n-"tn'yuru" i"x..ii n Beregi_Tiszaháton a !!z. sz' ton.jutunk a telepÚléSre. Határában.nemrég
ors s
iJ."i-x"'ri faiekastelepet tárt;k fe|, amely uizon-y'rtja, hogy sidok ta fontos tl telepl]lés' Az

ul"pi";.i t"ue.

melléiutcájri kozség teri]iete 1600 hektár; 222|akásban 614 lakos él

és egyéb
A térségfoldtani felápítésétnagymélység szerkezet- és koolajkutat firrások, .héVízkutak'
égyenetle_n felÜle_
víztermelo frjrrt kutak f ldtani doku"mentáci 6 l ismerjÚt<' A medence aljzatot felépito
mélység'ben találhat ' Az erre telepÚlci medence ledékek
nagy
iil_pateozoos_mezoto s alaphegység
-Magát
'toou
áz osszletet negy részre osztják' Az 1030 m Íek mély_
t<m_"t is'
u"rtá j.ag" gyakran eléri a
ivo_
;gg ;l',i píácén víztároz képz dmények'vize a magas h mérséklet, so- és gáztartalom miatttárol
édesvizeket
ui.'xent n"' használhato- eziva-,ipar- és mez gazdasigl célu VÍzkivételeka hideg
ho_
iás m Áérv.egu pleisztocén alluvlái|s osszletoo-l icjrténli A vizad rétegek apr és durvaszem
mok' valamint kavicsos homok vá]takozásábol állnak'
réti C'ntéStaA terÚlet talajai genetikal osztályozás szeil^l 213 részben nyers ontéslalaj, 1/3 részben
szerint'nágyooo réS7t agyag. és agyagos'vályog:"l1:!:]^'-n:19-íI"oá'i
'u1 i.'u1r:'it"' o'sztáryozás
_Tisza-Vidék
talai'jr'"iJ",í.ág"k uIapián ,o... vízoetogJá képesség.Li er sen víztarto talajok' A Fels
flátat Jn'téstépzodmZnyein -(ag-yag_, iszap' és homokf e]színein) képzod_
j;;;Ti.;;"J;
vannak'
';tiérrotyoinax
megyei Tiszavolgyben és bzamosháton nyers ontéstalajok
i"x' R szaootcs-SzatmárBereg
és a Felsoiogl.i potenciál, vagi'is a";ez gazoáttá'oás iermészetfoldrajzi alapjai a.Nyirség
e,
és az
a.z
iÉzJ_vioer tér letén kedvezcjtieneoner Áint tonoi alfoldi megyében. A termofÖld, 'erd
"
mÍntcsongÍád_
ásVánvi nversanyaqvagyon t xmz+e Juto osszege megyénkben otszor alacsonyabb'
]"i[,ironuseget LáÁg lstván alaoémlius biomasszakutatásai is bizonyítják'
;;;. Á'

"g.,j

; ;;k;i

fo_ és
A gabonafélék, a hÜVe|yesek, az ipari nÖVények, továbbá a szálas- és lédus takarmányok
5 52 tonna héktáronként,
me|léktermékeinek sszhozama ia tail - es gyokérmaradványokkal egy|rtt)
.Biharban9.74lhaésTolna

míouovanezBács.Klskun."gyéb.n8'76t-onnahektáronként'Hajd
novelése az t]n' komplex melioráci s
;;''éí";-1i;;'vn". Át".'or'iiro védelme és minoségénekgazdasági
foldalapjának tobb' mint 60%'
érheto el' A Nyírség ás a Fetso_Tisza-vidék riez
is
''iiáxr.r
; ig;;yii ;.a;;"l'oratív jav1tá-st, amennyiben az elérendo cél a kedvezot]en adottság terijleteken
nagyobb terrnés eredmények e|érése.

je]enkori szemlélét szerint ezen érA teleptrlés ki]lteri.]lete termászeti értékekben bovelkedjk' Így a
az e]érend cél'
rzése
meg
távÍr
tékek
hossz
'-'Ég;'"j]"á'aisékeiten
meleg' mérsékelten száraz, a nyár mérsékelten forr , a tél viszonylag eny_
V]szony_
n" n-' é'"i t<ozéph mérséktet 1o,2 co korÜ alakul, ami aZt jelenti, hogy a telepu|és az alfold

i"n

Beregsurányk<JzségSzabályozásiTewe'tene

Alátálnaszt rrrunkarészek
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hijvosebb

Beregsurány k<!zség Szabá1yozási Tene Ten'e

klímájir

részén

A]átárnaszt(l lnunkarészek

találhat

'

20

I

A megye viszonylag'csapadékos

terÜ]etéhez ia(ozik, az éVi csapadékátlag 628 mm kÖrtjli

A

]eg_

gyakoribb szélirány az ENy-

A térség a T]sza Vízgytjjtojéhez taro2ik'
A Tjsza'Tiszabecsnái erkezik hazánk tert]|etére és Tiszadobnál hagyja el megyénket' A fo|y Szabolcs_szaimár-Bereg megyei szakasza 235 km hosszÚ, s ebbol 208 km a Felso-Tiszához tadozik A
Fe|so-Tisza Tokaj_FiakaÁáz térségéigterjed' A 27 km-es als -szabo|csi szakasza már a KÖzép'
Tiszához tartozik' A Fe]s -Tlsza rendkiv l kanyarg s medrének m]ndkét oldaIát fe|tÖltodo holtágak'
iin' morotvák kisérik A foly esése magyar foldon itt a legnagyobb.(Ki|ométerenként 20-40 cm)' A
Tisza Vízállás_ és vízhozamvá|tozását a nagy ingadozások je lemz k' A kis- és nagyvíz kÖz tii kÚlcjnbseg tobb mint 80-szoros' A folyonak három árvize Van: a kora tavaszi' a kora nyári (zoldár) és kés
osii' Az árvizek alkalmáVal felercjsodik a Tisza egyébként is jelentos medererozi ja és hordalékszállí_
tása A Tisza kb. Tivadar kÖzségig durua és finom kavicsot g rgét' innen tovább már csak homokot
szállít és azt tobb helyen felhalmoiza' Vásárosnarnényná] a Szamos lebegtetett iszaphordaléka miatt
a Tisza'megszokt]l''' vize zavarossá válik'
A Beregi_síkság Vizeit a csaronda és Szipa egyesíti A Szpa-csatorna Tiszaszalkánál folyik a Ti-

szába

A Tisza mentén gyakor]ak

Vo

tak a mec]erpartokat megszakíto nyÍlások a Íokok. Az áradások so-

rán a fokokon és a ío]yohátak alacsonyabb részein csapott ál a v'lz a mélyebb fekvési1 terijletekre'

Szabolcs_Szatmár_Bereg megye mai noVonyfoldrajzi képét a kult rnovényzet, a szántofÖldek'
gyÜmolcsosok és kertgazdáságo( je]lemzik' A FelSo_Tisza-Vidék és a Nyírséga9rártájait a féIkultrjrr
lászál k és Iegelok színesítik' Kisebb_nagyobb foszlányokban fellehetok még az osi' terméSzetes
vegetácio maradványai: a lápokkal és mocsarakka] tagolt ligeterdok (Felso_Tisza-vidék)'
A botanikusok ter letbeosztása szerint a Fe|so-Tisza-vidék kistájai és a Nyírségaz alf ldi floravi_
dék smicum, ill' Nyírségense f1 rajárásába tartoznak'
A Fels -Tisza-Vidék; honfoglaláskor és a korai feudalizmusban ligeterdos táj Volt, a foIyok és holt
ágak térségébengazdag hínár, mocsár és lápi vegetáci val. A társadaIom mezo- és erd gazdasági
te-vét<enysége' majd a 18_'19' századi Íoly szabályozo és ármentesÍto munká]a nyomán az osi tájkép
átalakuli. Aligeterdok megfogyatkoztak' a száni foldek' kaszá rétek és ártéri legelok egyre nagyobb
terÜleteket togtattat e|' Az egykor erdos_mocsaras Felso-Tisza-Vidék ma a mez gazdálkodás értékes
terÜ ete, takarmánytermelo és á|lat. (elsosorban szarvasmarha) tenyészto profi1lal'
A Fels _Tisza_;jdéken a légtobbet a Szaimár-Beregi-sikság orzÓtt meg a tern']észetes n vény- és
áilatvilágbol' A tájat átszel íolyok és patakok két oldalán, az alig néhány méteres "térszínilépcsok'
felszínén a nÖVénytakaro ovezetes-sáVos e]rendezodését Íigyelhet]Úk meg Az é]oVzek és egykor]
folyomeder-maradványok térségébena hínártársulások, a nádasok, majd a magassás- és mocsárré_
teli, a láprétek és az égeres láperdok jellemzoek' A magas ártereken koris-szj ligetek alakultak ki, S
ezekben a kocsányos t lgy, a mezei sz]]' a magyar koris és helyenként a szurke nyár az ura]kodo fa
A koris-sz]l Iigeterd legszebb á|lományai Fehérgyarmat' Jánkmajtls és T rricse kozelében Vannak' A
Szatmár-Berégi_síkság koris-szil Iigeterdeiben él a Kárpátokb l léereszkedett rltka a]havasi n Vény' a
kárpáti sáfrán' is. Az égykori erdok irtványfoldjein fa]szegény ártérl legelok és kaszálorétek hodítottak
te re t.

A természeti értékek rnegorzése érdekében a SzatrnátrBereg-sikság je]entos.(225 km2-es) részét
például a Nábrád
1 982{ I tájv de mi korzetté;yilVánították kisebb-nagyobb ter|i etfoltokat a hotva' igy
rÍ]el]etii Bakonya-erdcj és _réi' a fehérgyarrnati Birh -eÍd ' az Öreg-T r és a Tisza koz tt] ártéÍ (a kisari
ártéri gyLimo1cierdovel)' a Tapolnok k rnyéki erd k és mocsaras láprétek' Penyigétol Jándi9 terjedo
Eret-hégyi legelo jellegzetes hagyásfákkal' a magos]igeti CserkÖz-erdo, a TÚrricse k rnyéki erdok, a
Szatrnárcseke' Tiszak rod, Tr]risivándi és Kolcse kcjzcjiti fás legelok a tájvédelmi kÓrzet egy-egy kiemelkedcj ér1ékei.A fás ]egel k irtványfoldon alakultak ki, ahol egy-egy Vadkotre Vagy kocsányos to]gy
(=hagyásfa) ad h sÖl helyet a pásztoroknak és az állatoknak'

Az osszefijggo szánio teri.jleteken, melyek els sorban a telepÚlés Ér-i- és oNy-i részénhelyez-

kednek el, sZántofoldi novénytermesztéssel foglaIkoznak (Erdokapu'

K

pe, Pázmány'

Ty khegy stb')'

A birtokszerkezet jelentos Vá|tozáson ment keresztÜl a rendszerváltást kovetoen A birtokok jelentos

része 1 ha pLatti' a kÜlterÚlet tulajdonViszonyok tekintetében kedvezot]en[rI elaprozott.
A legje1l'bmzobb termesztett n Vények: napraforgo, kUkorica, buza, zab, árpa. A kulterr.ileti birtokok
aranykor na értékeátlagosan'17 AK kori]Ii, a legkedvezotlenebb adotiság terÜletek AK értéke12
alatt Van, a legjobb minoségi1 Ío|deké 22 AK korÜli.

Végzett
Faunája a kulir]rterÜletek nagy kiterjedése miatt nem tirl gazdag' A mijvelési terÜleteken
tevékenységek ási kártevok ellen Védekezés erosen szelektálÓ hatásÚ'
agrotechnikai
-"
pokok k z ] az ug_
Á'uiragokon sok a méhfaj' a lepkefajok kozÜl a boglárkalepkék' fehérlepkék, a
kaszásp kok tÖmeges jelenléte jellemzo
ropokok,
-"Á iarol p kok jellemzo
madara i bu'bos pacsirta (Galeria cristata L,) és a meze] pacsirta
gy;'plai.;iasok
(Alaudá arvensis L') Élterjedt, de kevés egyedzsámmal a b bos banka (Upupa epops L') és a filrj
a Vetési VarjÚ (CorVus f' fruglegus L) keve_
icotu'ni* coturniX L.) Nagy egyeoszámrnal-jár a rétekle
tobb
J"ub a s.art<a (Plca p' picá L'j'és a oolmányos varj (Corvus c' cornix L,)' Az olyvek, héják kozÚl
faj ]tt találja meg a táplálékát'
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Kíi
:í lte rÍjlet

tffiutesrudVez term helyj adottsá9 teruletelt ma szánt ként mrivelik' e]sosorban a
telepirlés északi részén,
Á xulteriltet je ent s része a tájvédelmi korzet Védelme alatt á1l, ezeken a tertiletekenazá
miivetási ágak'mégtartására, védá|mére iorekedt nk, illetVe a szabályozás Íendelkezik
átalakítás lehetoségeíroLAzországosTelepÜlésrendezésiTervannakelienére,hogyateleptllési.]nkonbel laz

erdost]tség-n"'nugy(mintegy15%)ésakÜlterÜetjelentosrészeVédett'erdcistérségbe

sorol]a BeregsUrányt'
Az erdos te1epLilések k LterÜletén biztositani kel] a terVben eIoírt erdosi.rltségi mértéket,
am gya(orlatlag a telepulés ÖssZes' a jeIenleg megálhetést biztosit sZánto ter letek folSzámolásáVal jár.
Az országos terVben el írtak biztositását' olyan szabályozással ér]Ük el' mely a fokoza_
tos beeÍdositést irányozza e|Ó.
már véA gyeptársulások a telepÜ1éstol foleg D-DK_re helyezkednek el' Jelentos részÚkjelÓ|éssel
dett természeti lelÚ|et' azaz a TK része] TerVlapunkon tervezett terÍnészeti ter let
feltuntettijk a moSt folyamatban ]évo TK b Vítés határVonalát is'
A Védett D-i DK-i gyepter letek megorzése és fenntarthat használata a védelem megva_
t siiása szempontjáb;l i's kÖzosségi fálaoat, n gyepterÚletek legeltetésétszorgaImazni kell,
bea természetes gyép fenntartás mé! mindig konnyebb és olcsobb, m]nt az antropogén
gyepterÚávatkozások soiával megvalosított gyep gázdálkodás melynek paradox m don a
let természet kcjzeli ál apotban t rténo tartása lenne a célja'
jaVa_
Védelerrr alá nem eso gyep és kedvez tlen adottság szánto ter leteken erdosítést
so]Unk' illetVe teszunk lehetoVé szabályozásunkban'
Kij t te ríj l et
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Gazdasági ter ]ei íejlesztést kulter leten a 41. sz fkl' Út mentén jaVaslunk belsCj ' a 41_es
uttal párhuz;mosan fui feltáro t kialakításáva egyijtt. Ezen gazdasági terÜletek szolgá1nJn"t oty"n tevékenységek elhelyezéSéremelyeknek levegotisztaság-Védelmi' za1-és rez'
de az a rnegengedett
9J""eo"linl stb szemponib l van izennyez anyag (zaj) kibocsátásuk,ilyen vonatkozás kibo_
iaiarertex a|ati ' A telepulés beépítésrészánt belterÜleti terÜletein
csátásokkal bíro gazdasági tevékenysé9 nem teIepitheto (hátárérték alatti kibocsátássaI
sern)

lti elsosorban a határátkelo helyekhez tartoz logisZtikai funkciok és a hagyományos
mezogazdasági major funkcl k kapnak he]yet'
Á tlleputes"peremein áltaLában megtart'hato a jeIenleg kialakult szép rend' mely a Iakoteruletek kertjeit'Íuttatja le a k lterilletek felé sok esetben dl:jlo[rttal peremezve a belterÜéltet
a kertek kiszolgálására' Ezt a rendet és természetes átmenetet megtartjuk
Kivételt kép-eznek azonban a fout me]letti teri.jletek, a gazdasági terijlet kijelo'és.éVel' illetve a tervezett j Fehérgyarmat_Bere9dar c tvonal melletti teiekVégek beépítésénekle_
hetoVé tétele'
B

Beregsurátty

A r
Az emlosok kozul tobb pocokÍaj, a mezei nyÚ|' az t]rge e]ég gyakori, a horcs g már kevésbé'
uori ligeterdokbol is a réteire jár vadászni, ahogyan a szarvas és a vaddiszn is'
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Belterirleti mélyíekV sti terÜleten (hrsz 202) rekreácios to kialakítását jaVasoljuk' kÖrotte

kozosségi rendezvény tér megval sitásáVal egyÜtt. A kcirnyezetrendezést szakági

terVezCj

Vagy szakági tervezo bevonásával kell v gezni'
végezheti'
-A
volt Uray'kastély kertjébol a sportpálya áttelepitend , a kozosségi célok szolgálására
Lij sport oveietbe soroland kÜlonleges terÜletet kell kijelolni, mely a kastélykert mÖgÖtti
kertségekben megtortént'
Az l]j telekosztások kozott Iakoterijleti kozpark kialakításához is helyet biztositottunk.
Biztosítani kell kozpark kijelolését olyan nem kÖzlekedési cé u aprobb k zterÜleteken,
mely alkalmas lehet játsz tér Vagy kisebb pihen park kialakítására'
Á belterÚleti járda és séta t hálozat fejlesztésére torekedtilnk gy, hogy a háIozat eleme]
a kÚlonleges kateg riába sorolt zoIdfelij]et jelle9i.i terijleteket (sportpálya, temeto, rekreácios to stb'), a telepÜ|és intézményeit és kÖzparkjait osszek ssék'
A belterr.]leti tájrendezés fontos eleme, hogy a belterÜleten meglévo természetes hál za_
tok, vizelvezeto rendszerek mellett k alakult fasorok rnegmaradjanak. A bels tervezett uthál zat fejlesztés ezeke1 a terméSzetes eIemeket figyelembe Veszi, ahhoz kapcsol dik, így
a fasorok megtartásának nincs akadá|ya' hanem lntegrálodik a teljes teiep lésszerkezeti
rendszerbe.

z ldteriileti rendszer korszer sÍtése:

tes kornyezet zo]dfe uleii e|ernei kÓzÖtt.
Ez idoben hosszrjr táv Íolyamat, melyben a célt a telepÜlés természeti édékeinek a megtartásáVal,
Véde]méVel, a lartalékok fe]tárásáVal jaVasolt elérni az épÍtett kornyezet rendezési' fejJesztési elképze_
léseiVel osszhangban'

Ennek során fejleszteni és rendezni kell a
_ A beregi táj jellegzetes szerkezeti éteme] és a telepul si zo|dfel letek kozott a térben is egységes kapcsolatot' Ennek árdekében:
. meg kell oldani az utcai zcildSáVok kjjelÓlését, az utcaíásíiást' a lak tombok kertjeiben a
kertek lombtomeg fedettség nek nÖVelését'
A telepillés zoldfelÜleti elemei korul az Ökol giailag rzékeny terÚletek védelmét, így pl:
. a kisebb kozkertek novényá||ományát (Arpád Út vége)
. a jelentos z IdfelÜlettel rendelkez iniézmények k zul aZ egyházi oktatási és ku|turális létesítmények dÚs vegetáci ját,

.

_
-

akastélyparkrekonstrukcioját, he|yreá1lítását

A lakotelkek zoldfeltrletét' a lombtorneg mériékénekjelenios noveléséve
A teleptilésszerkezet kiemelését zoldfelÜletekkel zoldteruletekkel' Ennek érdekében meg kell
oldani áz utcafásítás' a kÖzkertek, az íntézménykerlek és az egyéb ZoldterÜleti elemek kapcsolatát, ZÖldtert]leti rendszerré tortén íejlesztéssel.
A sportterÜlet átheIyezését'

-

ToVábbi fontos cél az, hogy az VeZeti SZabá yozásban kote]ez en e oírt zoldfelÜieti méL
téket az Önkormányzat betaÍtassa, és azt a lakosság tudomására hozza'

4'2'

K

rnYezetvédelem, kornyezetalakítás

A terÚle! és telepulésrendezésiteryezés cé|ja' hogy a társadalmi-gazdasági

igényeket szolgálo

Új

terirlet_fe|haszná]ási modok javitsanák a társadalom éIetkÖrulményein a íenntarthato fe]l dés pedig
megkiVánja, hogy mindez a rneg]éVo nemkíVánátos kornyezeti á]lapotokon Val ]aVitással torténjen'
eeregsurány teiepÚ|és szerkezeti teruéhez és he|yi építésiszabá]yzatához Végzett k rnyezeti vizsgálat cé]ja, hogy a ter let-fe]haszná|ások' a telepÜlésen kia]akithato létésítményekés azok funkcioi Va_
lamini a megrelelo infrastruktura biztosítása réVéna kÖrnyezethasználat ugy Iegyen szervezheto és
végezheto, hogy

.

megelozheto ]egyen a k rnyezetszennyezés;
,kizárja a kornyezetkárosítást'

kíméA kornyeze! használatát az el vigyáZatosság elVének ÍigyelembevételéVel' a kornyezeti e|ernek
leteve, takarékos használatávat,-íovábbá a zavaro hatások (zaj' hulladékke]etkezés) elleni hatékony
védelemmel kell nregvalosítani'

Telepijlésí k rnyezet

A telepijlés az ember é]eténekkozvetlen életiere. A telepÚlésen a kornyezeti hatások integrálodnak,

osszegzetten jelennek rneg, természetesen a telepÜlési sajátosságok által befolyásollan'
n t"ráÉi,re. r"irooése, m kldése is hatássá] van a kornyez<! tájra, m dosíthatja' Változtathatja annak

eteÁeit'

Á

telepirlési eredet

k rnyezetszennyezés, ievegoszennyezés, szennyvíz' és .hulladék_

kozvetlenirl befolyásol]a a teIepÜlés és kornyéke kÖInyezet min ségét' A'telepL]]é'skornyék
fejlesztése,
"rÁuly".e.
ezéía netyi adottságoktol fijggoen tobbé-kevésbésajátos konfliktusterÜ|et, amelyneksZempontbol
rendezése á teteptltéslet osszÁángban' egy|jttesen torténhet' A te|epÜlésen gazdasági
a apvet en a mezogazdasági jellegij ievékenység dominá|.
Á ielepi]lési k rnyjzet minojegei a késobbiekben bemutatoit fold-, víz-' levegotisztaság-Védelem'
érdekei egyÜtvalami'nt a jelentoi hatások (zaj'ierhe1és, hul]adékkeletkezés) el]eni Védelem koordinált
tesen határozzák meg.

A telepillés zoldfeltjleti elemei sávos' vona]as és szigetes elhe]yezkedés ek' Az eJemek' ho9y mLjkÖdoképes rendszerré' azaz a telepl]lést átsz v , osszefÜgg hál zattá fej]odjenek az a]ábbi rendezési cél figyelembe Vétele szÜkséges:
TérbeÁ'egységesÖkologiai egyens ly megteremése a telepÚlési' a teleptrléskÖzeli és a természe-

-

.
.

ÁielepL]lési k rnyezJt részletes Vlzsgálata alapján a kovetkezo kornyezetvédelmi szempont rnegál

lapitások rogzÍthet k:
. BeregsUrány Nyiregyházárol a 41 sz' fkl' utro] kozeIltheto meg
. A telepirlést a 4127 sz' Út tárja fel
. A te]epulés vasutta1 nem rendelkezik
. A telepillés Ukrajnával határos, íontos határátkel heiy
. A telep lés a 33l2ooo' (lll'17 ) Kormányrendelet besorolási elve szerint C kevésbé érzékeny
lerilleten helyezked k el.
. A telep lés nem rendelkezik szennyvízkozm hálozattal'
. A vezetékes foldgáz és a Vi]]amosenergia-ellátás b]ztosított'
. A telepÜ| sen megoldott a telepillési hulladék szervezett elszállíiása'
. A telepÜ]ési hulladéklerak reku|tivácios terve elkészult

jelent s
Összefoglaloan megál1apíthato, hogy Beregsurány telepÜlésen a szennyVíz-infrastruktura
hiánya

é-s a

kcjzlekedés kornyezetterhelése okoz kÖrnyezetvédeJmi problémát'

Á nem kívánatos kornyezeti állapotokon val javítás érdekében a kornyezet védelmének általános
szabályairol sz 1 í995' évi Llll' toruényben rnegfogalmazottak szerint a telepÚlési onkormányzatok_

nak koinyezetvédelmi programot kell készÍten]' rna]d a képviselotestuIetnek elfogadni és végrehajtatni,
teruekkel
végrehajíatni. A hivatkoz tt t rvény a|apján a kornyezetvédelmi programot a rendezési
oslznanguan kell kialak1tani' melybén természetesen szerepelnek az építésgyi igazgatásra vonaiko_
z intéZkedések és a telept]lésÜzemeltetéssel kapcsolatos projektek'

A tetepíjtésik rnyezet általános védelme

Az egyes tevékenységekkornyezeiet terhé] kibocsátásainak megelozése érdekébena kornyezeti

ierhe|Cj liibc;sátások' Valamint a kornyezetre hato tényezok csCjkkentésére, il]etoleg megszrlntetesére irányul , az elerhet legjobb technol gián alapu] intézkedéseket az egységes k(jrnye_
a jelenleg
zethasználati eng;délyezési eljárás Jorán állapitja meg a kornyezetvédelmi hatoság, mely
is t1zemel tevé-kenyi gex to;ábbi i]zemeléséi befolyásolhatja' Az egységes kornyezethasználati
engedélyezési eljáráso1iészletes szabá]yait a 193l2aa1 ' (X' 1 9') Kormányrendelet tartalmazza'

elem let

totttevékenységeklistájáta|liY:tk9io-itrendelet1.
Azegységeskornyezethaszná]atiengedélyhezk
sr' Áéttat]et" 6flá|mazza' Nagy léts'ám állatartásra Vonaikozoan a kovetkezo állatfér helyt | szirk-a
engedélyezési e11áráé lerotytatása, 1 illetve meglévo állaitaÍto telepeknél a terv- illetve
.eg".

"'
íeIulVizsgálati dokumentácio alapján:
koinyezetvédeImi
. 40.000 fér hely baromfi számára
. 2'000 fér hely (30 kg'on íelÚ]!) seriések számára,
r 750 íérhely kocák számára'

a legk]sebb mértéktjkÖrnyezetterheIést és igénybevételt idézze elo;
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A felt]lVizsgálat eredlnényeként foganatosított, teri]letfelhaszná]ást érinto kérdéseket a szerkezeti illetve szabályozási terVben ls rogzíteni kell, melyre a kiadott egységes kolnyezethasználat] engedély
jogertíre emelkedését k(jvetoen lesz lehetoség'

Új k rnyezetre jelentos hatást gyakor|o tevékenységek're illetve a meg|évok jelentos modosítására,
bovítésérekornyezeti hatásvizsgálatot ke|l készÍteni a vonatkozo jogszabá1yok szerjnt, és kcirnyezetVédelm] engedélyezésieljárást kel| ]efo|ytatni' A kornyezetre ]elent(is hatást gyakorlo tevékenységek
kÖrét a 2ol20o1. (|l.14') Kormányrendelet határozza meg. A telepÜlés fejl dése szempontjáb ] a listárol peldaértéken megern]itirnk néhány fejlesztési tevékenységet' mely a rnegléVok jelentos m dosulása esetén is Íeltéte '
r [,4inden esetben e] zetes majd részletes hatástanUlmány szerint engedélyezheto:

.
.
.
.
.

Baromfitelep' tr'bb rnlnt B5 ezer íértihellyel broilerek Vagy 60 ezer fér hellyel tojok számára
sertéstelep tobb mint 3 ezer fér hellyel 30 kg feletti hízok vagy 900 férohelIyel kocák számára
országos kozíorga mÚ gyorsforgalmi t
A kÖrnyezetvédelmi hatoságtol fllggcien elozetes hatásvizsgálat aIapján engedélyezhet , melyek esetében a hatoságt l fÜgg a részletes Vizsgálatok eloírása:

Állattart te]ep 1oo számosál|ait

Az állattarto telepeken kíVUl más kornyezetre jelentos mértékben hatást gyakorl tevékenységék megkezdése elott is kÖrnyezeti hatásvizsgálatot kell végezni a 20l2a01. (ll'14.) Korrn. rendelet kÖVete]ményei szerint' A kornyezeti hatásVizsgálat végzésére,illetve kcjrnyezetvédelrni engedélyezésieljárásra
kÖtelezett tevékenységek kolét a hivatkozott jogszabály 1 ' számrjr meIléklete lal1,a]mazza Továbbá az
egyes a 193/20o1' (X'19 ) Kormányrendeletben megjelcjlt tevékenységek kornyezetet terhelo kibocsátásainak megelozése érdekében, a kornyezeti e|emekei terhelo kibocsátások VaIamint a kornyezetre
hat tényeZok cs(jkkentésére, illetoleg rnegszÚatetésére irányulÓ, az e]érhet legjobb technikán alapul jntézkedéseket az egységes kÖrnyezethaszniálaii engedélyezésieljárás során álIapítja me9 a kÖr"yezelváde m' hatosag'
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A levego védelmével kapcsolatos szabályok z méla21/2a01. (ll'14.) Kormányrendelet tartalmazza. A
levegoterhe|ést okozo fonásokra, tevékenységekre, technol giákra l tesítményekre (a továbbiakban]
légszennyezci forrás) az elérheto legjobb technika alapján' jogszabá yban, illet leg a kornyezetVédelmi
hatoság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, leveg VédeImi k vetelm nyeket kell
megállapítani.

Lakossági emisszi

A levegominoségi kedvez állapot meg rzése és ]avítása érdekében torekedni kell a Vezetékes gáz-

tijzelés kiterjesztésének támogatására, mely a Vegyesti]zelésb | származo salak, pernye hulladékok
keletkezésének teljeskor rnegszuntetését eredményezi'

Kijzlekedési emísszi

A

kÖzlekedési eredetu légszennyezés a telepÜlésen áthalad 58' sz' fokÖzlekedésí Út térségében
meghatároz ' Je|enleg ]s tapasztalhato a kÖzlekedési eredet légszennyezo anyagok jelentosebb
zavaro hatása, így a forgalom ncjvekedése indokolja a telepÚlés k zlekedési tjainak fejlesztését'
korszeÍ[jsÍtésétés a kerirlout kiépíiését.

zségSzabályozásiTerr'e.l'en'e

A telepÜIésen jelenieg nem Ío]ytatnak je]entos leveg terhel hatás jpari tevékenységet'
A telepulésen az á1]aitaí'iásbol származo b zterhelés jelenthet ]doszakosan problémát. AZ állattartás
továbbfejlesztése az adott társégben kizár lag csak a tejes kor kÖrnyezetvéde|mi fellrlVizsgálata és a
szakhat ságok engedélye alapján t rténhet'
A vonatkozo 1ogszáoátyot< lrányado je]leg betar1ásával lelsosorban a 49l2o01. (lV'3.) Kormányrendelet e]Várásai ésl 1 mezogazdaSági gyakorlat szabályai szolo e] írások hossz táVon elkeri]lhetok a
b]zpanaszok' Az áilattartásbol származ konfliktusok elker lése érdekében a rendezési terv elÍoga_
dásával egyidoben szukSéges a te]epijléS állatta11ási rendeletének korszer sitése a telepÜlés teljes
k zigazgatás terrjletét figye|embe VéVe'

Az á]attartási rendeet átdogozása során rogzíteni kell a lakosságí gazdálkodási' kedvtelési célu és
0zemszer , Va|am]nt a nagyszámL! Í1g3lzaa1' (X'19') Korm'rendelet 1. sz. melléklet 11' pontja'

2' sz. md

ékIet

7

.2' pontja és az

q beruházások és jelent s modosu-

és2.pontja'Valarninta'B'
iásokesetén20/2001'(ll14)Korm'rendelet1'sz'mel]éklet'A'fejezet1
íejezet 6. pontja] állattartására vonatkoz szabályokat, mely magában Íoglalja az oTEK_ban foglaltak
szerint az építmények'létesítmények kozotti 1egkisebb távolságokat és a tariástechnol g1ára vonatko_
zo eloírásokat is'

A légszennyezetiségihatárértékekrol a 14l2aa1. (V.9') KC'lV-EÚ|\l-FVt\4 egytlttes rende]et rendelkezik'
n jolszabáiy 4.s (1) bekezdésénekrendelkezése szerint a rendelet 1.1' számu mellékletében szereplci'légszennyezo anyagokra a rendelet (4) bekezdésébeníog]a|tak kivételéVel a légszennyezettség
abban megÁatározott egészségÚgyi határértékelt ke l alkalmazni az arszág egész teruletére'

A

égszennyezettség egészségi]gyi határértékei egyes |égszennyez anyagokra Vonatkoz an
Légszennyezc1 Veszélyességi Határérték (J'g/m 3 )
éVes
24
oras
Íokozal
anyag
50
250
Kén-dloxid l]1'
40
100
N trogén_dioxid ll'
3.000
10.000
Szén-monoxid ll'
szállo
oor (osz-.''
---.- "50
200
Iil.
'--szes
30 napos határértek
16 g/m 2 x 30 nap
Ülepedo por lV.
- 8 rás mozg át]ag
jogszabá|y
2 számÚ mellékletében felsorolt légszennyezo anyagok ese_
a
A (4) bekezdés rendelkezik
tében meghatározott terÜletre Vonatkoz Ökologiai határértékekrol'
)

arás
125
85
5.000.
100

tertj]et ]elenlegi álJapotának megÍelelo légszennyezettségl paramétereit az egészségÚgyl
határértékekkel ke osszevetni' Esetunkben az Ökolog]ai határéÍékekke] nem kell számolni tekintettel
arra' hogy a tervezési terijIet.]eliemz i illetve paraméterei nern elégítikki a jogszabály 2' sz' melléklete
Ll' fejezetében meghatározott eseteket

A teruezési

A telepÜ]és Iakossága jellemzoen foldgáz és emel]ett továbbra is vegyestÜzeléssel oIdja meg Íijtéset'
A kozLekedési eredet légszennyezés a telep0lésen áthalado koz]ekedési Út térségébenmeghatározo' A telepÜlésen fo|eg mezclgazdasági termelés a jellemzcj' Az jpari jellegt] légszennyez anyagterhelés nem meghatároz '

Bcrcgstu'ányk

Egyéb emisszi

21l2aoi ' (ll.14.) Korm' rendelet

l

A kornyezeti hatásvizsgá|at készítésénekés a kornyezetvédelmi engedélyezési eljárás leíolytatásának
szabályait aZ 1995. éVi Llll' tÖrVény, i]letve a 2012001' (l1'14.) Kormányrende]et tartalmazza'

Átta t á

o]dani az utak pormentésítését'a
]lletve az ut menti fasorok telepítésrit'
szilá;d burkolat nélkÜli utcák kiépítését

A légszennyezoanyag terhelés mérsékléseérdekébenÍneg kell

Alátámaszt ntunkarészek

25

Egyes tevékenységek és berendezések iIlékony szerves VegyLllet kibocsátásainak korlátozásárol illet_
o]d szei-fe]Áasználás kÚszÖbértékeirol vaamint kibocsátási határértékeir l k l n jogszabály
rendelkezik a1012001. (1V.19.) K [/ rende]ettel.

vJ'az

Ú] légszennyezo gazdaságl tevékenység iervezett telepitésekor a 21l2aa1' (ll 14.) Korm' rendelet
6.s_á-szer]ni-a renáelet z' éz. mellékletében felsorolt j tevékenységek esetén védelmi ovezetei kell
ki;lakítani A védelmi oVeZetben ál]and emberi tartozkodásra szolgál épÚlet, valamint id szakos
Vagy áimeneti emberi tartozkodásra szolgál létesítmény(így kÜlcjnosen oktatási, egészségÜgyi' t]d lési célt szolgál ]étesítmény),Ieveg terhelésre érzékeny' éle]mezési celt szolgálo nÖVényi kult ra
nem telepíthe1 A Védelrni ÖVezet klalakításáVal kapcsoLatos kÖltségek viselése a ]égszennyez t tetr
helik.

BeregsutánykcizségSzabályozásiTeryeTerve

Alátámaszt ntunkarészek
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papírhulladék a Vegyes tÜzeléterme]ési hulíadék keletkezhetne' A kis mennyiség szennyezetlen fa',
hulias ftjtooerenoezésekben égetésseI keri]lhet Áasz-nosításra' Az égetéssel nem árialmataníthato
l Ierakásra'
oér. u xi" mennyiség miatt á kommunális hulladékkal egyÜtt ker
(V|1'18 ) Kcji\'4 rendélet
Á-r'ult"oexox j"'gyr két^1otzaoz' (Ill'26') KÖ]\,4 rendeláttel m dosított 16/2oo1'

A meglév állattarto telepeken a Vizsgálái idoponljá1g tudomásunk szerint levegovédelmi ovezet kijelÓ_
lésérJnem kerÜlt sor, igy erre a iel-ephelyei esetléges fejlesztésekor' vagy az d atlétszámtol és a

tartástechnologját l íiLgg in a Íelulv zsgálat során lesz ]ehetosége á k rnyezetvédelrni haloságnak
A meglévo teléphety-^nlg1ygzett rij vagy felÚrjításra kerUlo forlás esetében - a 21l20Q1. (ll'14.) Korm'
_
haioság egyedi eljárásban' a kozégészségrenoeLt o'5 (4i bekezdése
"'io'ny"zetvédemi
jegyzojenek
szakha( sági á1lásfog alása alap]án.a jogsza_
onkormányzat
ilgyi hatosá!'és a te|epi1lési "'",ini
'egfe]jebb
1,ooo m Védelmi ovezet nagyságédéknél
oáty mettextátéuen megíogalmazott legáIanb áoo,
klsáuu ertét<et is engedélyezhet' Javaioljuk' hogy a szijkség esetén léhatároland VédotáVolSág megjuttatása
é'dekében a szabolcs-SzatmáráIláoitásá solán az á]]ateoészséoÚqv: feltételek éruényre
igésur;q v"gye' Á ate9észs-égijgy; J Ételmisze,elle"orzo Állomás szakhatosági á''ás'oglalását rs

1al.a1.f,azza.

gy jtése és a kor
ToVább] k]emelt feladat a telepÜlési huIladékok elvárásoknak megfelel szelektíV.
u"ra ártalrnatlanítása, lerakása, hasznosításának hosszÚ táVŰr
nVezet Veszé|VeztetésétkizárÓ
tobb szelektív hulladék gy jtésre alkalí]as gy jtcipontot kialakitani
#"r1;;;;;' á;"'"li.i"Ere."" 'oJon
veszétyes

nye ljék.

áoéxott

A VlzEK VÉDELME
ÁIta|ános vízvédelem
igénybeA vizek védelme a íe]színiés felszín alatti Vizekfe és azok k szleteire ter]ed ki. A kÖrnyezet
kel|' hogy a Víz, rnint
vétele Így kL]lÖn sen a vízviszonyokba torténo beavatkozások'esetén biztosítani
sztikséges fe1tételek,
ia;"lxotd'teny".o Íennmaradjon, a vizi és vízkÖzeli élovilág fennmaradásához
uát".int viiek hasznosithai ságát eIosegít kori.llmények ne romoljanak'
"
és minden ese!
A tervezett beruházások engedélyezésecsak a szabályozási eloirásokban rogzitett,
Valam "t
be1 kotelezÖen bevonando iz"*uatoságor (VlZlG ANiSZ' Ko'nyezetvédelmiFelugyeloseg)'
a sZakeno szera szakteruIetÜk szerint érintett szakhat ságok és eljár hatosá9ok me9keresesevel

s

A hulladék az ember mindennapi élete, mun{á1a 9azdasági teVékenysége során ke|etkezo, a keletke'
zés helyén feleslegessé Vá|t, ott kozvetlenÜl fel nem használhato anyag, ame]ynek keze]ésérl k lÖn
kell gondoskodnl.
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6'6114"
tevékenységeta

hul1adék-gazdálkodásr

I

A telep lésen a kornyezet Veszélyeztetésének minima]izálása érdekében kizár lag hulladékszegény
techno|ogiák telepíté;étszabad engedélyeznj gy, hogy a keletkezo hu adékok hasznosítására, ár_
talrnatlanitására rende]kezésre álljon engedéllyel és kapacitással bÍr szolgáltat szervezet'

A telepÜlésen keletkezett háZtartási hu adék osszetétele rendkív l inhomogén' nagy szervesanyag
tartalm háztartási hulladék me||ett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot
(novényvédoszeres gongyoleg, lejád szavatosságÚ gyogyszer, használt elem' stb') is, ezér1 elhelye)eset ri,noxlvr'ti gonoossággai keli megoldani' A lakoSsági hulladékokat szerzodés aIapján szá11ít]ák a
kornyéki lerakoba'

hu|ladékkezelésik zszolgáltat kiválasziásárol éS a kozszo]gáltaiási szerz désrol

a 241l200o'

(Xll.23 ) Korm' rendelet, a t;leputési hu1ladékkeze|ési kozszolgáltatási díj megállapitásának részletes
izakmá1 szaoályaia| a 24212ooo' (Xl|'23') Korm. rende|et rendelkezik' A telepÚlési hu]ladékokkal kap_
csolatos tevékenységek feltételeit a 213t20a1 ' (XI'14') Korm' rendelet szabályozza.
Termelési nuttaoéx á gazdálkod szeTvezetek termelo és szolgá]tat tevékenységébl származik. A
telep|1lésen olyan jeIle-gL.i és volumen tevékenySéget nem folytatnak' amelybol jelent s mennyiség

k zs

g Szabá1yozási

Tene Terr'e

jr n behálozott' Az j ak terÚlet fejlesztések során íokozott
telepi]lés kÜ]teri]lete csatornákkal s
bekapcsogonJoi xuIl forditani a csapadékvíz hál zat rendezés ére' az ui terijletek hálozatba tÖrténo

A

hulladék gyi]jiésével' árta matlanÍiásáVal kapcsolatos

Bcrcgsurálry

alapján tor1énhet'

Felszíni vizek

nítá s

lo 20oo' éVi XL]1l torvény alapján kell szeryezni és végezni.
A hu1]adék terrnelo kote]es gondoskodni a hulladékok eloírásszer gyljjtésérol' tárÖlásár l a.terirletr l
tÓrténo kiszáI|Ításár l' Valamint ártalmatlanÍtásár l, melynek elsodleges celja, hogy megakadályozza a
hulladék talajba, felszín és felszín alaiti vízbe és levegobe jutását.

A

en a gépek karbantar1ásábr| származ olajos hul_
akkumulátoraivál kell számolniszerinti átmeneti tárolása, beFogadoba szállítása nem kielégítoen megol_

dott.

HULLAoÉKGAzDÁLKoDÁs

A

és a kÚ| nboz

"t
Á.]l.tiüt.."r]ogszauály

tén-j,ioxlo, á nitrogén_dioxid s az trlepedo por Vonatkozásában je]entosebb terhelési is elvise het'

ékqazdál

s

nelyeknél je1lemz
b"r."á. x"iJx"znet' e jépm
járm jvek

Összességében megállapithat ' hogy a régi levegominoségi állapota a kén-dioxid Vonatkozásában
kedvezonJk tekinthe-t ' illeped poi és a nitrogén_dioxid esetében elfogadhatonak, bár e két ut bbi
szennyezoanyagnál a Vizsgált iáoszakban siagnál szennyezettségnek Vagyunk tanÚi. Tekintettel
Beregsurányioiozott kclzlekedési terhelésére, a telepÜl s kornyezeti levego]e olyan ál|apot , mely a

h ull a d

dá

A veszé1yes
kÖzul megkÜlonboztetett figyelmet kell íordítania veszélyes hulladékokra'
(Vl"15') Kormányrenr."ii"láiior, gvii]tesére, ieze]ésére tárotására és ártalmatlanítására a 98l2oo1'
gondoskodni a hUlladékok eloírás_
delet eloírása] Vonatkoznak. R veszélyes hulladék termelo k(jte]es
cé' a' hogy 11ega(adályozza a hul'adéh' la]:jba fel:'z|n - _e:
szerLj keze'ésérol' Tely^ek soj
"gé.
"
teveKenysefelszín alatti vízbe és ljveg be jutását Veszélyes hulladék a te epÚlésen az ipari JeIlegu

zitzool. (Ír.is.) xo[l rendelet tartalmaz eloírásokat. A f t mrj' er m 1 nagyságrendÚi teljesítményekre
(5o MW th fe]ett) klj]Ön jogszabályok rendelkeznek'
beregsurány roinyezeii Éveg minclsége helyi mérom szer hiányában az észak-alfÖldi régio levegci_
minoségével je11emezheto.

Áltat áno s

adék gazdá| ko

A hullaclékok

A nagyobb hotel]esítmény|l (140 kW th és ennél nagyobb' de 50 MW th -nál kisebb névleges bemeno
a
tetjes]iményÜ) tLlzet uereirctezések légSzennyeZoanyaga1nak iechnol giai kibocsátásj határértér(éiro1

ko dá

h ul!

Alá1átr]aszt nunkarészek

]ására a várhat probIémák elkerulése Végett'
A telepÜlés csatornái a kovetkez k:
. lvlcsztok csatorna
. lv4osztok o dalág csatorna
. Lopáskom csatorna
. Gorondi L csatorna
r Gorondi ll. csatorna
. 13. sz. csatorna
. Surányi (34'sZ) csatorna
. Pázmány csatorna

A

Á

l\,4osztok csatorna a

FETlKÖVIZlG kezelésében van, míg a tobbi az Új-Beregi VGT -hez tartozik'
a kozutakhoi tartoz foldmedri árokrendszer' A2 árok_

teiepÜ1és csapadékvízelvezeto rendszere

,und..", karbantartása (kaszálás' iszapolás) nem folyamatos' helyenként szÜkséges

zés '

a

ícsapadékvíz-elvezet árok rendszer az utak mellett csak részben kiépített' Nagyobb
i"r,jÉt"kr l lezirdulo és mé|yedésekben osszegyljlo csapadékvízgondot okoz'

") "gí".

I}eregsutány kozség Szabályozási'ferle

Ten'e

AlátáInaszt tluIlkarészek

j

karba helye-

esozés Ide,én

kocsibejárok áteÍeszei egyes
Zárt csapadékcsatorna n]ncs á te|epÜlésen Az ingatlanokhoz tartoz
ak, nem clsszehangoltak' így
Változ
kben
méret
minj
ernerye!ásur.oen,
magassági
mind
terÜleteken

Általános

t"r"gájál

A

írásait
ApartisáVokésvízjártaier letekigénybevételeeseténa46/1999'(lll.18')Korm'rendeletel

Ásványvagyo

be kell tartani és fenn kel] tartani a Védosávokat'
és eloírásai szerint
n p"'ti'.j" hásználata, valaminl hásznosítása a vizÜgyi hat ság engedélyéVe|
torténhet'
(Vlll.6') Korm' rendelet e]oírásait
A vizek és kcjzcél Vizi étesitmények fenntartása esetén a 12ol1999'
kell érvényesÍteni
:^ ásvány-gyÓgyviz
1^.'4^./ ^\ .
az lvoviz- és
i listlg l (Vl.18.) Kormányrendelet 4' sz' mel|éklete rendelkezik
méretezésérol
sávjainak
véc1
és
kezelo, tároz m tárgyak es szátlíto vezetékek véd teruleteinek

Az egyes

AtelepÜlésaíelszinalattiVizekésaf ldtanik zegVédettségeszempontjábÓlaszennyezodésérzé'x""v.Eg
áL;la. C kevésbé eiáeny terr, elen hélye.zked]kil, a 33/2ooo. (lll'17') Kormányrendelet
"
ene terlniettel'xel] muszaki védelmet biztosítani az építmények létesítésekor
besorolási elve szerjnt'
és a tevékenységek végzésekor.

tala]vízszint teÍep alatti

A telepijléSen egy taIajvizszint megfigyeIo k t találhato'. 1999-.ben a maXimális
várhatoan grandiozus épitési
mélysége 1-.1,5 m Volt' .' u.t;"rÉni1 r,ogy az iparterU]et fejlesztések
o"áírutrioza.ai kedVezotlen irányba befolyásolhatják ezen ádottságot
AZegyesép1tményekkelépítésimunkákkalésépítésitevékenységekkelkapcso|atosengedélyezésl
eljárások kÖzÜl

anégybeépítettszintnélmagasabb'vagy7méternélnagyobbfesztáVt]tartoszerkezeteket
tartal"Áazo' el re gyártott Vagy vázas tart szerkezet épÜletekné|'

az 5 m-nél nagyobb szabad magasságLi foldet megtámaszt épitményeknél'
jár épitkezések esetén (feLtoltés'
a 3 m_nél nagyobb foldvastagsá-got ér]nto tereprendezéssel
bevágás)
. 'és a felsoroltakon tÚlm enoe n azon esetekben ' amikor a lakosság ' a leNezo Vagy az nkorje|enségeket észlel'
mányzat kedvezot]en' az altalajjal osszefuggo
alatli vizek védelme érdea geol giai szolgáIat szaxnatos]gi xtizíumurooe.éi xátl igenyetni a felszín
kében.

lv víz
SzennyvÍz

eszállítását
gytj]t sét jelen]eg egyedileg telkenként végzik A kommunális szennyviz
egyéni vál1alkoz végzi'
kell szállitani' A.kornyezetA"Éeletkezo szennyv]zeket a gy ]tcjrnedencékbol engedélyezett Úrítohelyre
jegyzojének engemegaiadályozáJJ érdek ben szennyvizszippantást csak a telepi'ilés
a szerzodésben rogzített helyre
"'""'nv"'e.
áei|o'/"r ,"nour1"uzo váttirtozá Végezhet. A szippántoii szennyvizeket
kell szál]ítani és riteni'

A szennyvíz

Atelepi-rlésÍe1lodéséhezelengedhetetlenaszennyvízcsatornázásmegval

sítása,melyret bbVálto-

zatban rendelkezésre állnak a m szaki tervek'

FÖLDVÉDELEM

zség Szabál1'ozási Tervc Tetle

at sszef gg Í

l

dvédel em

tevékenységek

"ng""J"iv"'é'uxo'
gazdálkodási kovetelményeket:
(1) bekezdés b) alpont negyedik be'
. a bányászatrol szolÓ 1993' évi XLVl]l' torVény (Bt.) 44'si"nkavéoe
nr hatásko'ébe laaazik az
és
Lur6"5g szerint o""r"n"'jJs''liszari u zránsagi
"
iilgá o' nányászat: nodszerekkel Végzett í daÍatt' tevé(enyse_
egyes nem oany".rati_ceri_s
g3t 1aknametyit;'s, ala9Útha]táS' a melyép11es k]Velelével' továbbá
mt]kodik Kcjzre a 300 m 2
. a Bi' 46'$ (r) uerezoeJe sz_áiini " oanv"r"lugvelel szakhatoságként
fo oalalti térsegek 'étesitésé'e
-nél nagyobb urupt"rirráiu]_o_;,nve.ruii .oo.á."to"l.kla'akított
ság] engedélyezési eljárásban
használatbavételé," u.''"J.lu.l"téséreiíányulo építéshat
homokko' mészko) találhato' ha az nem
amely fe]ett terme..etJs''táiáiioteg (l'omoL ágyag'
(fÖlda]atti tárol térség),valam nt
szerves része a rotorersiinieletti éjitmenynex
rendelet 32s (3) bekezdés szerint a
. a Bt' Végrehajiásár l sz I 2o3l1bg8' (Xll'19') Korm' fe1Lijitási
muÁkát<at bányászati szakér_
áil;;;;9
tér"ég
iárol
ÍÖldalaiti
';;J-r."l"ieu"n'ueg.ett
tok kÖzrem kodéséVel szabad Végezni Valamint
osszefuggésben Végzeit ásvanyl
l a Bt' 1'$ (1) bekezdés uiaipontj"-"'u'int a tereprendezéssel
jJzletsi::ij9|L".'::i'",:i:"1;l"n' u'_
nyersanyag r<ltermerese'utai, há az ásványi nyersanyag
bányajáradék illet meg' tova0oa
iixesitesevel1ar egyijtt, az államot a Bt' 20's_a szerinti
a Bányakapi_
. a Bt' 44lA s_a alapján . i"lpi..j.'e. enjec]élyezésérerrányulo eljárásokban
tányság szákhatoságként m kÖdik kozre' valamlnt
fekV ingatlant telekaIakítás céljára
. a Bt' 39.s (1 ) bekezdéle szerlni a uanyatelet határai k zthatoságnák'
a oányavállalko7 hoziifui"l"' epitestjoVi
negosztanl uugy
"'oniii;'u'"i" aZ engedélyoen négszabott íeltételeknegtartásával szazá)a.-'ásáva| uoo,t
"ng"j;iyáuel'

bad.
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szereplo nezogazoasági mLvelés'alá tartozo terlj|eelhelyezése esetén
6.63i1;rye.
"pit.ény hozzájá'utását a
áálu'o" "r' rato;ag szaRl^atosagi

-V' toruény 70's ( 1 ) bekezdésében
teken (a tV' szerllt a te.mofcji;"; i;";fi;;"na;.át

Az

1gg4 ' evi

uovaneze1 rv' 70'$ (2) b"k"'d;"'é;;u'jo"n "
6!iu6676na* be ke|' sze'eZ1'e az engedé|ynez'
aLpján meghatározott munkák és kotelezettségek egy részé_
A térségdomborzati es
nt talajvé"gy"j '";n'yai
Nái,';.y"ge.zsegugyi és TaIajvédelmi Állomás, m
Jgí"i
a
Szabolcs-sr.tmar-a"rág']
hez

A telepi]lés vízellátása helyi Vizmiir l tort nik'

k

n n

Nyilvántartás a te]epulés kozigazgaAsVánvvaoVon'Védelmi szempontbol az országos Ásványvagyon
1yersanyagot
ásványi
ny'|vá'
nem
tan
,i.i Li"r"iá"
'regkUtatott
á'oÁsun irgyelemoe ke]l Venni az ásványvagyon_

Felszín alat7i vizek

Beregsurátry

ldvédelem

a ]étesítményeke]he]yezése a kor_
ternrofcj]don tor1éno beruházásokar ugy kell-megteruezni 'hogy
ne akadalyozza'
nyezo terÜleteken a talajvédo gazdáIkodás feltételeit

osszehangolian t"rí

tésétjaVasoljuk'

.
.

f

alátti rétegeire, a taLajra, a kozetekre és az ásvá'
A íc' d védelme kiie!ed a fold fe]színére és a felszín
és
fo'yamataira' A védelemnek magábar kell foglala,.n_u"u-i,-,o'..a.a{a
i.,.,
L,.é
;;"*:.:;;;k
valamint élovilága Védelmét is- A
".
nia a ta|aj termokepessege, ..;l;;;;," "i;;. t"uugár'á.turiá.a,ott csak o]yan anyagok helyezhetok
íJlytatnatok,
fold fe]színén Vagy a foldben
a kÖrnyezeti elemeket nem szennyezik'
"l1,"í""ex""1,*gek
e], ame]yek a fold nrennyiségai]
'i.iiéséi'e.ioLy"'ut.'t
károsítják'

az árkok feliszapolodása rovid ido aIatt bekovezkezik'
ár""...v illetve átlagos viszonyok esetén megfelelo egyes e|vezet
A csapadékvizek eJvezetése
és fejIesztése kívánaios'
szakaszok jokalba helyezése ".
program kereteben. to-n:no hidrauljkai
A ; ;;;; ;i';p";Jrvíz'-eIvezeto reriJszerének kornyezetvédelrni
lejtésu árokszakaszok
i.ii'r"i'.qal"iá kovetcí áteresz ri*ria*r.|("r valamint egyes' 5%-ot meghalado
J"ir."ra.á""r a karbantartási és Íenntártási k ltségek cs kkenthet k'
a vízgytijt terÜlettol a
n n"ter""y vízrendezéseroexeoen á beavatkoz?sokat, jokaÍba he|yezéSeketVízelvezetési terv készj'
n''"glu"ni A. telepLilésnei erre Vonatkozoan

Á1átárlraszto tnrtnkarészek
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esetekben:
delmi hatoság engedé'ye sziJkséges a hovetkezo
eljárásokkal, iermesziett noVé. .erozio elleni talajvédJl-nii Áeavatkozások, ha a talajm velési
és erdosávok létesítéséVelkelloképnyek szakszerl:j terijleii elhelyezésével'a gyep-, cserjepán nem lenetséges az erozio ellen megovni a termofÖldet'
potlására, a talaj
. .a novények artar tivont, a r<lIrlgozás álial eltáVozolt kálcium rnennyjségének
a savanyíi hatás |égkori t]lepedés
savanyÚsági ui..onváin'al' mulsluntetésére továbbá
semlegesítése céljáb l torténo meszezés'
szikesedés ellen] talajjavitás,
homoktalajokjaVitása,
terepalakUlatok megszÜnteiésé'
teÍeprendezés a Íelszín hullámosságának és az egyenetlen

.
.
.

nek érdekében '

Beregsurátry kt!zség Szabályozási Terr'c
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.
.

rné]yíorgatás, ha azt a ta]ajViszonyok indokolják'
szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem Veszélyes hu|ladékok term foldÖn

.

hígtrágya kijuttatása termofoldre'

t

rténo elhelye-

zése'

Ál t atta rtá s
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t kápcsola
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A telepÜlésrendezési terv készítésénélí!gyelembe Vettuk' hogy a hatástanulnrányban megjelolt helyek
jelleg
nyiluánt"rtott régészeti lelohelynek minoJiillnek' A ktjzvet]en kornyezetÜkben végzett' bármilye-n
vagy
fÖldmunkát csai el zetes' régészáltal eLvégzett helyszini szemle - adott esetben - megelozo
proba'e'tárás dtán ehet elvégezni'

Á tentiek érte mében a telepÜlés teri-]letén Végzett bármilyen beruházás Vagy belter0letbe

m

A vizek mezogazdasági eredetl:] nitrátszennyezésének megelozése' cs kkentése érdekében 1rányad
jelleggel a 4gI2ao1 ' (v's'1 Korm' rendeIet szerint be kell tartani a j mezogazdaság! gyakorlat szabá_
iyait' Á attart létesíiményhez trágyatárolo nem létesitheto felszíni vízto, ivovíznyer helytol számított
ioo méte'en belÜl' Hígtrágyatárol nem létesithetci a 46/'1999. (lll'18') Kormányrendelet szerinti víz1ár_
ta terirleten Hígtrágyá csak talajlani szákVéleményre alapozott talajvédelmi hat sági engedé|y birto_

attart létesítmények is találhatok A korÁyezetterhelés

(a felszíni
evego, a hulladékok káros hatása]) csÖkkentése érdekében Valarnennyi telepheIyen fel l kel vizsgá1ni a tartási techno giát és a hozzájuk tartozÓ létesítmé_
nyek (trágyatáiol k, állategészségÜgyi feltételeket biztosít egységek, stb') igény szerintl Üzernelését
(feltételeli biztosíthatoságát, meglétét)és mÜszaki színvonalát. Fejtétlen gondoskodni keIl a trágyatá_
rol k ]elenlegi állapotának ]avÍtásárol és megfelelo színvonalu kialakíiásárol'
ál

és felszin aIatti Vizek és a i(jldtani k zeg,

a

A szennyezések elker|]lése és a kclrnyezeti kockázat cs kkentése érdekében a rendezési terV elfogadásával egyldoben szÚkségszerti a telepÜlés teljes koz]gazgatási ter letére az állattaftás helyi szabá-

lyainak korszerrisítése. Az á attartási rendeletben kell megá1lapÍtani az egyeS építményekkoz tti leg_
kisebb távolságokat

Az egyes tevékenységekkornyezetet terhelo kibocsátásainak megelozése érdekébena kornyezeti
elemeket terhel kibocsátások, Va]amint a kornyezetre hato tényez k cs kkentésére, iletoleg meg-

szL]ntetésére irányulo, az elérheto legjobb technologián aIapu1 intézkedéseket az egységes kornye_
zethasználati enoedélyezésieljárás során á]a.pílja meg a kornyezetvédelmi hat ság' mely a jelenleg
is Üzemelo tevékenységek további Üzemelésétbefolyásolhatja' Az egységes kornyezethasználati
engedélyezési e 1árások rész etes szabályait a 193l2a ' (X' 1 9') Kormányrendelet tartalmazza'

Erd, teri'jletekhez

kapcsolid f

ldvédelem

A k rnyezetre jelentos hatást gyakorlo tevékenységek-re kornyezeti hatásvizsgálatot kell késziteni a

Vonatkozo jogszabályok szerint, és kÖrnyezetvédelrni engedélyezésieljárást kel] lefolytatni. A kornyezetre jelentcís hatást gyakorl tevékenységekkorét a 2012001' (l|.14.) Kormányrende|et határozza
és a kornyezetvédelmi engedélyezésieIjárás lefolytameg' A kornyezeti hatásvizsgálat készítésének
1ásának szabályait az 1995' éVi Lll|. torvény' i ]etve a 20/2001. (Il'14') KormányrendeJet tartaImazze'
Az egyes tevékenységekk rnyezetet terhelo kibocsátásainak megelclzése érdekébena kornyezeti
elemeket terhe o kibocsátások, va|amint a kÖrnyezetre hat tényez k csokkentésére,illetoleg megszrintetésére irányul ' az elérheto legjobb technologián alapulo intézkedéseket az egységes kornyezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a k rnyezetvédelmi hatoság, rnely a jelenleg
is folVtatott tevékenységek további tlzemelését befolyásolhatja' Az egységes kÖrnyezethasználati
engedélyezési e|járások résZletes szabá|yart a 193/2au ' (X' 1 9.) Korm' Íendelet tartalmazza
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a KÖH elozetes engedélye
szukséges' A beruházások fáltételeként eloírt régészeti fe|tárások kcjltségei a beruházot terhetik.

, de ait l a lelohe|y nen] károsodhat'
Lelet elokerL]léSekor a r/é9zett tevékenységet íeI iell fÜggeszteni' és a KÖH nyilatkozatát a to_
váobr teendok-Ól be rel szerezni
l kiemel
b) RégéSzeti érdek terU]et (ta]aj bolygatáSáVal jár tevékenység során régészeti szempontb
ten Vizsgá ando terulet):
Á tervezett beruházásokhoz a KÖH Véleményát be ke|| szerezni'
A munka megkezdésérol a KÖH tájékoztatand '
Lelet, Vagy jelenség el ker|rlésekor a 2001 ' évi LXIV' tV' szerint kell lejárni'

A kia akult haszná|at folytathat

zAJ ÉsREZGÉs ELLENl VÉDELEM
Áttatános zaj- és rezgésvédelem
A tervezési teru]et állapotát, min ségét,a meglévo és tervezett runkciok m kÖdésétdontoen befolyásol hatotényez a koinyezeti zaj' eiél a terÜletrendezés- és fejlesztés során kiemelt feladat a ]elen_
leg] he1yzet1avitása, ezzel egyioéjjteg irj terhelések kialakulásának megel zése' i1letve megakadályozása'
A mege]ozés érdekében a kornyezeibe zajt' iletve rezgést k]bocsát és a zajto]' rezgéstol védendo
létesii"rrényeket ugy kell egymáihoz viszonyítva e1helyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a
Íne9engedett zaj' i leto]eg rezgésterhelési határértékeket'

Az erdorol és az erd védeImérl szo1 1 996. évi LlV. tÖrvény 69's-a rogzítj, hogy erdoterÜletet termelésb l kiVonni csak kivételes esetben és csak akkor lehet' ha az erdoterÜletre tervezett létesíimény
elhe|yezésére vagy tevékenység gyakollására az adott térségben nem találhat arra aIkalmaS fo]dterÜlet' Tehát lako_ és egyéb kivett terulet kialakítása céjábÓl beltertrletbe Vonni és m Ve1ésbol kiVonni
erdoterÜletet csak kivételes esetben' más lehetciség hiányában szabad. BelterÚletbe Vonással egyutt
járo igénybevétel esetén be kell szerezni az erdészeti hát ság elozetes e]Vi engedé]yét' amennyiben
az igénybevételre Várhatoan 5 éven belÜl kert]l sor'
Ugyancsak rogzíti a tÖrv ny a 21.s-ban, hogy az erdo elsod|eges rendeltetésének megváltoztatásához az erdészet hatoság engedélye szirkséges (a telep lési onkormányzat jegyz je jogosult kezdeményezni a Változtatást)' illetve a rendeltetés_Váliozásb l fakado tobbletkoltséget s kárt a kezdeményezonek kell megtéritenie' Az erdoter letekkel kapcsolatos egyéb' általános el írásokat is az 1996évi LlV. toruény és a 29/1997' (lV'30.) Fl/ rendelet rogzíti'

R ég é szeti

' lak

a) NyilVántartott régészeti le ohely és k rnyezet:
A teruIeten mlnden' az ;ddigi ha;zná]att l eliéro hasznosításhoz

kában juttathato kl mezogaZdasági terL]letre.

A telep Ieseken kisebb-nagyobb

ll

zetbe Vonás esetáre is ugyanez Vonatkozlk'
Á tetepL]lés kt]l nbozo íol-ozatr! r gészeti Védettségti terlileteit a szabá yozási és a szerkezet tervlap
egyaránt fe]tt]nteti

AlátáInaszl tlunkatészek

Az'e]rJgadhato'ás a ko-vetetményeknék is megfelelo zajneyzel eléréseérdekébenÍontos továbbá
azoknai a fe]adatoknak éE eszkozoknek a meghatározása' me yekkel megakadályozhat a k rnyezet

minoségének további romlása, Valamint fokozatos javulás érheto el'
Célszeiii a za1he|yzet jaVítása érdekében olyan k(ivetelmények, fe]adatok, feltéte|ek meghatározása'
melyek íigyelembá veszix a helyi Viszonyokat, és megvan a reáls lehet sége teljesítés knek, il|etve

és fejlesztés során az oTÉK eloírásalnak megfelel ovezetek kialakítására kerL]l
sor' rendezettebb, szabályozottabb forrnában' A ielepijlésszerkezet kialakítása' illetve a ki]lonbozo
ovezeti egységek egymáshoz rende|ése során a kornyezetvédeImi szempontok rvényesítése k emelt

X'iJ:j3i::::9z!

szempontként szerepel'

A zaj és rezgés e|leni Védelem kovetélményeinek teljesijléséhez a Vizsgálati adatok ismeretében,
kovetoen kerulhetnek meghaiározásra azok az lntézkedések és feladatok'
illetvá azok é]rtéretését
j
rnelyekkel a meglévo káros mértékL]terhelések cs kkenthetok' illetvé e9yidej leg terhelések kialakulása megakadályozhat

'

A kornyezáti zajfoirások kozul a zajforrások jellegének megfeleloen a k vetkez k Vizsgáiata
ges:

A

k

.
.
.

sZÜksé-

kozlekedési jelleg zajfotrások (kc1zLlti, vasuti)'
iparl (mez gazdaSág]) jelleg zajíorrások,
egyéb jelle!L1 zajforrások (kereskede]mi_' vendég1áto-' kulturális- és sport-létesÍtmények za]forrása )'

zlekedési eredet zaj

A kozlekedési eredetti zajforrások kozÚl a kozÚti kozlekedésb l ered zajkibocsátás terheli els sorban
a telep lésl kornyezetet'

Bercgsru'ány kozség Szabá1yozási

Terue Terve

AiátÍimaszl lnunkarészek
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Beregsurány telepÜlés kozigazgatási terÜléte az 41'es szám országos másodrendŰ fout mentén
észak-dé]irányban h zodva helyezkedik el' A telepir]és kozŰrthá|ozatának gerincét a 4127 szám
másodrendti foui jelenti, me ynek belterÜlet szakasza az Arpád utca'
[lind a másodrend íoÚt, mind pedig a lak utak meIletti terijletek funkcioja laza, családiházas beépÍ_

tés lak

terÜlet'

A kÖzutj k zlekedés álta] okozott zajterhelés alapvetoen a jármL1forgalom nagyságát l, ossZetételét l,
azok haladási sebességétolés a kornyezet beépítettsgétoI fi']gg' A kialakul zajterhelés nagyságát
befolyásolja továbbá az utpálya kialakítása' áz Útburkolat minosége' az Úit eme]kedése, és a zaj terje_
désérehatással lévo egyéb korijlmények. A telepÜ|ést éro' a kozrjti kozlekedésbol eredo terhelések
nagysága, a za]kibocsátás mértékeszámítással j l meghatározhat '
Aforgalmi adatok isrneretében a kozuti kozlekedés] zaj mértékénekmeghatározását azÚT z-l'soz.
számLjr Kozt]ti kÖzlekedési zaj számítása cím Utaigyi l\lLjszaki Eloífás tartalÍnazza' A forgalom nagyságának figyelembevétele az Állami KozL]ti Mi]szaki és lnformáci s KHT. által kiadott országos K zutak 2001' éVre Vonatkozo keresztmetszeti forgalma címL1 kiadvány adatainak' és az UT 2-1.118''

az j utakra megengedett zajterhelési
határéfiékekkel melyek a 812aa2' (||| 22.) KoM-Eul\4' egyuttes rendelet 3. sz melléklete alapján f(iforgalmi utak mentén, ak terÜ|eten nappa] 65 dB' éjjel 55 dB a k vetkez k állapÍthatok meg. A jelenlegi
fogalorn mellett a Íoforgalmi (41 'sz') t]t esetében, nappali és éjszakai idoszakban egyaránt meghaladja
az uj utakra eloirt határértéket'
A kozlekedés hatásával érintett terÜ|eteken tehát a zajhelyzetjeenleg ]s kedvez tiennek mondhat
meIy a nyomvona mel]etti terÜleteket jelenti' A nyomvona]t I táVolabbi terÜletek zajhelyzeie egyre
kedvezobbnek tekintheto.
A koz]ekedésbol eredo zajklbocsátás mértékétosszehason]ítVa

,

érint].

A fejlesztés, teri.]letrendezés során fe adai tehát olyan kÖzuthálozat és tert] ethaszná|atok kialakitása'
telepÜlést elkertilo ut kiépítéséVe' mellyeI biztosíthat a nyugodt kÖrnyezet kialakítása Kivánatos'
hogy a telept]|ésen elsosorban a helyi forga orn bonyolodjon célforgalom jel eggel, és egyidejí'1leg vál
jon lehetové a telep lés forgalmának biztonságos' folyamatos Iebonyolitása'
Ezért a szabo]cs_szatrnárBereg megyei terijletrendezéSi tervben fejlesztésre javaso|t Fehérgyarma!
Beregdaroc f(i tvonalat a telepu|ésen beltrl kedVeZ bb nyornVonalra helyeztÜk át.

Beregsurány telepulés terijletének nagy részétterheli az 41-es számu e]s rendli foLit forgalmáb

l

ered(j zajkibocsátás és rezgésterhelés' Kul(in sen terhelo a zajkibocsátás és a rezgéshatás annak
kcjvetkeztében, hogy igen nagy arány a nehézgép1ármLl forgalom

Összefoglal an megál|apíthat hogy a telepÜlésl k rnyezetét nagymértékben terheli a k z ti kozle'
kedésb l eredo zajhatás' bár a f r]tvona] Íelészerencsésen a telept]lési lak terijletek kertségei néznek, igy a távolságok megÍe|eloek'

Fonios fe|adat tehát á csendes és nyugodt kornyezet biztosítása érdekében a ter letrendezés ter|rlet
fejlesztés eszkcizeinek megfelelo alkalmazás' a helyi szabályok megalkotása és érvényesítése,melyekkel megorjzheto a jelenlegi kedvez zajhelyzet és egyidej Ieg uj terhelések kialakuiása rnegakadá lyozh ato.

fejlesztése során további Új nyomvonalak csak az ujonnan tervezett
lakoterl]letek feltárására kerÜltek kijel lésre. Ezen tervezett utak Ljtkateg riája ]ak - kiszolgál t, meIyeken bonyolod kismértékÍ'1 íorga]om nem okoz terhel hatást az érintett lakoterLileteken'
Az jonnan tervezett lak teri]]etek elhelyezkedése zajvédeImi szempontb l megfelelo, ugyanis mind a
nagyobb forgalmat bonyo|íto utak, mind pedig a meglévo és teruezett ipartsgazdasági teri']letektol rneg-

A telepÚlés kÓzÚthálozatának

felel távolságravannak'
lpari zaj

Az ipari jelleg zajforrások terhelcj hatása kisebb teÍÚletet érint' hatása azonban koncentráltabban

jelentkezi k.

Beregsurányk

zségSzabályozásiTcrveTetve

Alátánraszt tnunkarészck

A telepri1és lak terl]letén m kc1do gazdasági tevékenységek az engedélyezási eljárások során lgazo|ják a zajvédelmi koveteLmények teljesÚléSét, mely a további ijzemelés feltétele'
KereskedeImi-szoIgáltatÓ tevékenységbI ered zai

tat létesítményekelsosorban a szá lítási rak_
tározási tevékenységébol eredo zajkibocsátással terhelik kCjzvetlen kornyezetijket'
A telepL] és teljes terÜletén megengedett az 1-2 Ías Vál|alkozáSok végzése,melyek igen kis számban
találhat k a ]ak terr]leten (aszta]os' kisgépjavítaut szerel , lakatos)' Ezek esetenként jelenienek
káros mértékzajterhelést a k rnyezetukre' Ezek szintén az engedélyezési eljárás során igazolják a
k vetelmények teljesÜlését'
Az egyéb jellegtl zajforrások tekinietében (kereskedemi, szol9á]tato-' sz rakozta(o létesítmények)
meghatározo a szállításbol helytelen magatartásb l adod zajterhelés, és zavaro hatás a kozvetlen
kornyezeiben.
Az 199'l. éVi XX. torvény, Vaamint a tobbszor rnodosított 12l19B3' (V 12') l\4t rendelet a telep lési
onkorn']ányzatfeladat_ és hatáskorebe utaja a helyl zaj- és rezgésvédemi szabályok megálapítását.
A lelepÜlés jelenleg nem rendelkez k ilyen helyi zajv delmi szabályozási rendelettel' ezért megalkotásárol gondoskodni kell'
A telepÜlés belterÜletén mLjkod kereskedelmi' Szolgá

2ooo KCizutak távlati forgalmának meghatáro2ása el revetit modszerrel cím ÚtL'lgyi N4L]szaki Eloirás
által megadoit forgalomfejlodés] szorz k alkalmazásáVal kapott értékeiveltcjrténik'

A telept]lés ter letét Vas ti nyomVona] nem

Beregsurány telepÜlés beItert]letén nagyobb kiterjedésil ipari funkciojrlr terulet nem találhato' A 41-es
t mentén ta|álhat nagyobb kiterjedés ipari-gazdasági terillet a nagy távolságbol adodoan nem jelent káros mériékrliterhelést a lak kornyezetre'

HeIyi kijrnyezeti zajvédelmi

k

vetelmények

k

rnyezeti zaj_ és rezgésvédelem teÍuIetén érvényes rendeletek' eloíráSok megtartásáVal biztosithakornyezetvédelmi szempontb l is megfelel te]epljIési kornyezet kialakítása. A teruletrendezés'
telepulésfejlesztés során ke]l érvényesiteni azakat az eloírásokat, rnelyekkel a káros hatások kialakulása megelozheto' a meglévo hatások cscjkkenthetok, illetve bizonyos terÚleteken a kedvezo állapot

A

t a

megtarlh ato.

Ak

rnyezeti zaj-ésrezgésvédélmik vetelményeketetobbsz rmodosított12/1983.(v'12.) ]Vltrendelet tartaImazza' mely tÖbbek kozÖtt eloírja, hogy a terÜletrendezés során a kÖrnyezeti zajt, illetve rezgést kibocsáto, illelve a zajtol' rezgést | Védendo létesítményeketrigy kell teruezni, egymáshoz vtszonyÍtva elhelyezni, hogy a jogszabályban eloírt kovete]mények tel]est]ljenek. El írja továbbá a megléVo
létesítményekre Vonatkoz an, hogy a határértéken íeluli kjbocsátást' terheéSt fokozatosan meg kelI
sziintetni.
A rendelet méghatározza a létesítésselkapcso]atos kovetelményeket is' E szerint zajt kibocsáto be'
rendezés telephety' tevékenységgy létesítheto' i]letve Üzemeltetheto, hogy kornyezeti zajkibocsátása nem haladhatja rneg a jogszabályban el írt zajterhelési határértékeket' [JelenIeg a 8l2a02' (|ll'22.)
KctM-E l\l eg yuttes rendeletben f ogla liak. l
ÍMegléVo koz|ekedési tvonalak rnellettl' Új tervezésti, Vagy megVá|tozott vezeti besorolás terÚlete_
ken, megfele1o beépítésitávolság meghatározásáva]l és beiartásával' illetve rn ]szaki intézkedésekkel
kell biZtosítani az eloírt zajterhelési határértékek teljesÚ|ését'
Korszer sítés'tkapácitás bovítés esetében, ha a váliozást megel z állapotban- már határértéktul]epés állt fenn' akkor legalább a változást megelozo zajterhelés a kovetelmény' Új t létesÍtésének'a
forgalmi viszonyok lényeges és tart s megváltozását eredményezo Íe|ÚjÍtása, korszerijsítéstervezésekor a zajterhelési határértékeket éruényesítenikel' Ennek rdekében a hossztj távra tervezett for_
galom figyelembeVételéVel zajcsÖkkent |étesítmények, berendezések alkalmaZását kell sz kség
ésetén eloÍrni s biztosítani' [Jelenleg a8l2oo2' (lll'22') KÖN/_EÜN4 egyÚttes rendelet 3. sz' me]éklete
határozza meg']
A telepljlések terÚletére, az oTÉK szerint rneghatározott terirlet-Íelhasználási egységekre, ]lletve a
beépíiésreszánt teruletek esetén építésiovezetekre, beépítésrenem szánt terÜletek esetén Civezetekre Vonatkozoan' a zajterhelési határér1ékeket tadalmazo K N/-EÜl\4 egyÚttes rendelet figyelernbevételéVel a kÖVetkezo határértékek érvényesitendok'
Üzemi-, szo]gáltato létesítményekesetében
. lak - és intézményter let laza beépítéssel:
oTEK szerint: Lf (faluslas lak teri]let)' Lke (kertvárosias lak terLrlet), Ki (intézményteri-ilet)
L TH nappal = 50 dB L TH éjjel = 40 dB
o lparterÜletlakoép letekkel Vegyesen:
oTÉK szerint: G ip , (ipari-gazdasági ter let)
G ksz (kereskede]mi' szolgáltato terulet)
i.j

Bcregsurány kozs g Szabályozási Terve Tetle
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34

.

L TH nappal = 60 dB L TH éjjel = 50 dB

Védett létesítmány, épillet (lak _ és intézményépillet) né|ktLli ipari- gazdasági ter|-lletekre a
Vatkozott K l\il-EiiN,'1 egyÜttes rendelet nem á apít meg zajterhelési határértékeket'

Kcjzlekedési létesitmények melletti ter leteken megengedett zajterhelési határértékek
. F utak' Vas ti f Vonalak mentén' laza beépítés1 lak - és intézményteri.]leten
oTÉK szerint: L f (falusias lakoterÜlet), L ke (ker1városias lak terÜlet)' Ki (intézményterijlet)
L TH nappa| = 65 dB L TH éjje| = 55 dB
. Gvuito_osszekÖto utak mentén' laza beépités lak - és intézménytertrleten(oTEK szerint L í )
oÍÉKszerint: L f (falusias lakoterir]et), L ke (kertvárosias lak terljlet) Ki (intézményterulet)
L TH nappal = 60 dB L TH é]jel = 50 dB
. Lakoutak mentén, laza beépítéslak - és intézményierijletén (oTEK szerint L f )
L TH nappal = 55 dB L TH ejjel = 45 dB
. Újonnan létes|]lo lak _ és kozosség! épL]letekben a ki]ls k(jrnyezetbol származ rezgések
megengedett egyenértákij, stilyozott rezgésgyorsulás értékeita KÖr!1-Ei.jl\'4 egyijttes rendelet
5' sz. melléklete laÍ1'a|mazza'

Nagyobb kiter]edésii ipari-gazdasági ter let teruezett a telep 1és ki]lteri':lletén a telep léstol déli irány_
baáz 41-es siámÚ toxozleteoési ut télepÜléssel ellentétes oldalán a meglév volt Tsz teep ter letének folytatásában' A tervezett gazdasá9i ierLi|et elhelyezkedése zajvédelmi szempontb l megfele|o,

az oda te1epulni kiváno beruházások korlátozása zajvédeImi szempontbol nem szuksé9es.
A teleptj|ések lak ingatlanain megengedett kisvállalkozások esetében az engedélyezés során áz el in
zajterhe1ési határértékek teljestllésénekigazolását krivete|ménynek kell tek]nteni, annak érdekében'
hogy a kcizvetlen kornyezetÜkben lévo lak terirletek kedvez zajhelyzete megmaradjon' illetve a zajterhelés novekedése megakadályozhato legyen'

Összefoglaloan megállapíthato, nogy a/iui"p res Új TelepLilésszerkezeti és szabályozási Terve segíti
a zajhelyzetének javu]ását' és hosszutáVon biztosítja a k rnyezet kedvez állapotának elérésétés
megta11ását'

5, A

hi_
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5'1. A telepíjlés intézményrendszere
_ a- kozseg
Az alapveto ellátás a telepL]lésen belÜl mintaszer[jen biztosítotl' melynek fenntartása
nagyságrándjéhez képest - kemény anyagi áldozatokkal jáI. A kozség nagy gondot fordlt intézmény1un'd.'u'en.( megtartására és meg jítására, amit iijonnan épÜlt intézmények sora fémjelez,

oktatás
Óvodai
-._Á]

ellátás:

ouoa" tu,ohelyszáma 33 Ío, az v pedagogusok száma 2, melleitÜk egy dajkát fog|aldoztat áz
onkotr
intézmény' A gyerm'ekek egy' osszevont csopodba járnak. Az ÓVoda cime Arpád u' 115' Az
manyzat etkepátései szeriíiaz idén átadásra kerl]lt az Új dvoda éptllete'
lskola:
_-Ti-iskota

Beregsurányban a Rák czi u' 1' sz. alatt helyezkedik el' Az intézményt Márokpapi koz_
cjnkormánvzataval kozosen tatjá( fern'
séq
-n.
átatanos lskoar tanulok létsiáma 1o1 (ebbol 61 helyi), akikkel sszesen 11 pedag gus fog]al_
kozik' A tantermek száma B'
Az iskola épulete 199o-1992-ben ép lt' állapota jo''
Heiyet ad még a kÖzség 1 92o kotetet tartalmaz kÖnyvtárnak és a mijvelodési háznak'

EqészséqIjgvi és szocÍális ellátás
AZ egészségÜgyi, orvos]' védcínoi, szoc]ális ellátottság színvonala kielé9ítonek rnondhat

oNosi ellátás:
:-ÁÍo2.e=..-s
eseszségilgyi ellátásárol az Arpád u. 115' sz' alatt talá|hat korzeti orvosj gondoskodík'
Fogásza(i e'ílatás es gy gyszeriar Tarpán, szakoruosi rende]és Vásárosnaményban és FehérgyarmakÖrzeti ellátáS keretein beIul m ik dik'
ton
- Vehet ioénvbe. v-éo áo és állatorvos szinténta1álhato
idosek otthona és klubja gondoskodik, az el_
n.'o"i"Í. uitáta.,ot az Árpád u. 52. sz' alatt
kozponti konyha
|átottak s2áma 41' az alkalmazattaké 9' Ellátásukr l a Tarpal Út 2' sz' alatt találhat
is gondoskodik.
Egyéb szociális intézmények szintén Vásárosnaményban Vehet k igénybe'

Eavéb

Eqvházak
=*Effiuranyoan
a

katolikus és református egyház tart Íenn templomot és parokiát' A-reíormátus
t"mpioilm"rr"it lévo szép parokia épt'r|et nemrégiben kerult helyreá|lításra, me|y ÍnegjelenésévelméI-

t

an gazdagítja a rn emlék templom és a kcizség kornyezetét'

PosÍa

A te|eprjlésen

álland posta

Tel eDíj ési szoldáltatá
_-ÁÍozm[szd
l

áGt

sok

Üzeme|.

:

k és az államigazgatás

szerVéi legkozelebb Vásárosnaményban tartanak fenn

képV'se'etet

Táiház

llercgsrrrirrS kcizsig Szotralyozasi Tewe Tcrwe
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A Rákoczi u' 3' sz

alatt tájház és helytorténeti gy jtemény

találhat az onkormányzat Íenntartásá

ban.

VÓlt 200'1_ben'

JaVasolt fe.ilesztések

_
_
-

A Iakások szobaszám szerintÍ osszetétele:

1 szobás

szama

aránya

kaizségek átlaga a me.

19

8,4

10.8

75

3 szobás

117

51,8

4 és tÖbb szobás

15

6,6

Osszesen
Íorrás:

awÁhon

375

2 szobás

226

38.6
'1

3,1

100

100

fiatalabb 3o évesnél' A legtobb iakás a ll' vi{ágháborut kove-

Az Összes Iakásb

l

lakások

kÖzp'i1vesitettsége

zat] ivovízvezetékekkel

alacsony Nincs kÖzilzemi

KSH

Az 1 szobás lakások aránya kisebb és a 3-4 szobás lakások aránya nagyobb a k zségek áilagánál A népességnagyobb szobaszám[] lakásokban él, de a lakások átlagos alapterÜ ete ezt nem tt]k_
rdzi (83 m2).
A telepÜlésen a lakások 969%-a természetes személyek tulajdonában Van (219 db). Az tinkor
mányzat mind ssze 5 lakássál rendeIkezett 2oo'1-ben' Egyéb (gazdasági társaság, egyház) szervezet
2 lakáS tulajdonosa'

71 ,2Vo

62,8%

71 ,2ak

'16.4%

Van ellátva.

db'

N/]ég

nagyobb aráíyban tekin1héiok elavuitnak a gazdaSági és 'egyéb mel]éképuLetek' KÚ1f.jldiek

tUlajdo;ába; 5 épÜ1et ván, 12-t ped1g válla kozási célra-használnak' ÚdÜlo Beregsurányban nincs'
Á telepillés tjlkei csaknem tooyo_oan beépitettek' Írj építésitelkek kialakítására csak Ű]jabb terÜle-

tek be teruletbe VonásáVa ' Vagy tÖmbbelso fe|tárásával lehetséges'
Á xozseg belteruletét lak ierÚlet fejlesztás céÜábol nenT noveljijk, a tombfeitárások és kertvégek
beépíthetoségétbiztosítjuk'

Is"í.x@------l

A koz]ekedés és a gazdaság szoros sszefL-]ggése nyilvánva1 ' Az éjeiminoség javulásának' az ipa_
ri, a kereskedelmi tejioaésneti legfontosabb alapeleme a fejlett kÓzlgkedési infrastrukt ra megléte'
számá_
Emellett a kozlekedé;i íejlesztéseÉelosegíiik a gazdasági éietben' a termelésben részt vevcik
jovoképét is nagymér_
nak novekedését js' valamint egy telepLi1é-s megÉÖzelítéslviszonyai a telepÜlés
tékben befolyáSoIják'
Ál"r"nr.g1 helyzei értékelésekéntsszefog]aIoan megállapíthato' hogy a Bo-as, 90_es éVek elott a
koz íi kÖzIeiedésí igények novekeclésével nem jáÍ1 egyl]tt a kcjzlekedési infrastrukt ra fej]esztése
Az országos t<oz-tnálozat forgalma 1g6s_tol 2ooo_is 2o%-kal n vekedett, és ennek a novekedésnek a nagyobb része az elmrilt 5 éVre esik 2oo1-ben átlagosan 4%-ka] nott a íorgalom.
uazaii kozponti elhelyezkedésébol fakad' hogy az ország tert]|el n aZ europai kozlekedési rendzi
szer hat kitljntetett nemzetkoz] (rin' Hels nki) folyosoja is áthalad ezze] |ehet ség nyílik a nemzetk
gazdasági vérkeringésbe torténo akiíV bekapcsolásra'
- hatjolvoso (v, V V/B.' V/c.' Vll'' X/B k zlekedési csom ponija BUdapest'
A
)
'

A Iakásállomány kara

Az építéséVe

l

akásszám
ídb)

arány
8,0

(o/"\

megyei átlag
("/.\

1919

'18

945 -

1944

45

19,9

959

63

)1

8,8

14,6

25

11

26,6

980

-

1979
989

33

14 6

1990

-

2001

9,7

12,0

228

100

100

920

1

1960 _ í969
1970

1

Osszesen

A

1

7,9
14.1

forrás: KsH
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szennyVÍz

A iak épuletek m]ndegyike íoldszintes illetve tetoiér beépítéses,és e9y lakáSos'
Á x.i..égo"n tá]álhat Iakások száma osszesen 226 db' ezek kozÚl 21 éprilt 1990 után' ]9 szoci_
á|politikai kédvezménnyel Az i]res, lakatlan épÚletek száma J7' a leromlott állapotuak száma 40_80

A telepÜ1ésen a 2oo1. éVi népszámláláskor 226 lakoegység kerlilt osszeírásra, ebbol 190 lakott la_
kás' 36 nern lakott lakás'
A telepÜlés néps r1sége 4a folkmz'
A 100 lakásra juto lak népesség száma 296 fo, alacsonyabb a rnegyében lév kozségek átlagánál

(o/"\

'113_a

házi csatornáVal
há|azali gázza|
kozpontos f tésse]

5.2. A telepLilés intézményrendszere

í.lh\

a

hál

Régi ovoda korszer[jsitése' kÖnyvtár teleház elhelyezése a Bay kastélyban'
Az Vodaudvar rekonstrukci ja rendezvények lebonyolítására a]ka]massá téve'
SportterÜletáthelyezése
Ú; piac kia|akítása a Vasvári Pál utcában'
Temet bovitése'

MegneVezés

Összességében

csatornah álozat'

lnt zményhá]ozat korszer sitése és megujítása.
Aut busz megá1 he|yek kialakitása.

(303 fo).

Beregsurányban a Iakások csak

ití 15 évlen épÜlt' Az ut bb| 1o évben az átlagosnál kevesebb lakást építettek' A ]akások kornforios_
.aqá ri..e elmarad a megyei átlagtÓl. Beregsurányban 75 db komfort né kijli és 2 db szt1kséglakás

Beregsurány kozség Szabá11'ozási Ierye'ferve

AlátálnaSzt fi unkalészek

A f Úthálozat szerepe is rendkivt]l fontos ez kozvetiti a forgalmat a magasabb rendLi gyorsforga mi
utakÍa' másrészt szétosztja az alsobbrendu thálozatra a Íorgalrnat'
Míg az országos k zL]thá] zat sŰr|isége Viszonyag kedvezonek ítélheto,addig az aaphál zat ml
noségi jellemz i _ átereszt képesség,utazási és szá lítási sebességek' burko]atok éS hidak m szaki
állapota - fej esztésre szoruInaK'
Az átkelesi szakaszokon megjeleno zajterhelés és légszennyezésmériékesokszor a kritikus határértékkozelében Va1'
Az országos mellékrjthál zat a fouthálozatra va]o ráhordo szerepen kivr.il a kistérségek elérhet ségét, az aprofaVas térségek'zsáktelepÜ]ések megkÖze|ílésétteszi lehetové, ezé11 állagmegovásár l,
fejlesztésérol, a meglévo hálozat jelenle9i szinvona|ának emelésérol is gondoskodni kell.
|azánk az e|mL]lt tiz éV átlagában koz!]tfejlesztésre és az rjthálozat fenntartására a gazdasági Iehetoségek szerint keVeset k lt tt'
A régiok k zÓtti kul nbség egyik legfobb okoz ja a térségek elérhetoségébenjelentkezo kÚ]onbségek.
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A telepi]lés je1lemz en egyutcás szerkezet ' melyre a késobbi korok j kiszo|gálo tjai kapcsol dták
rá. Azonban továbbra is meghaiároz elem a f utca, mejy a telep lés kozepén ívesen, kanyargosan
hÚzodik végig K-Ny-i irányban' Ez az t Vo|t régen a 41-es foÚt nyomvonala' ami rnára az j nyomvonal megépítésévelátmen forga1omt l rnentesijli' Az uj nyomvonaI a telepÚlést dé|rol kerijli' itt bonyo_
|odik a határátkeio forgalma' A kcizségen áthalad a 4127'sz' osszekato t is' rnely EK-DNy-i tengelyii
és becsatlakozik a 41 -es sz' országos foutba'
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JaVasolt beaVatkozások:

te l e p Íj l é s k, zl e ked és i v on zásk rzete :
Beregsurány kozség k(jzlekedési szempontb l a megye és az ország legkeletibb' határmentl teri]|etén

A

fekszi k.

A térség teruleté1 egy fontos kcjzlekedési vonal érinti' kozriti Vonatkozásban: a 41_es
fout mely DNY_EK_i irányban halad Nyíregyházát l a BeregSurányi határátkel helyig'

szám

k

zség Szabályozási 1'ervc Ten'c

A]átárnasztt'l nlunkarészek

ki

.

Új kiszolgá] utak létesítésétirányozzuk
elemek, aZ árkok mentén'

el t

mbfeltárások celjáboj a meg1évo természetes hál zati

országos

VasÚti kapcso]attal nem rendelkezik' a legkozelebbi Vas ti megálloheIy Vásárosnaményban Van. ott a
l\4áiésza]ka - Vásárosnamény _ Záhony (111 sz') vasutvonal, és a Nyíregyháza_Vásárosnamény
('1 1 6_os számÚ) vas tvonal találkozik'

l)eregsuránv

A 41_es sz' országos fo t e]kerijlo szakaszának szabályozásl szélességeegységes n velése, hogy be
tudja fogadni a már kiviteli terV szinten elkészu]t és részben már meg is Val sult korszer[isitési elképzeléseket, A fcjLit korszer síléséhezhazzá tar1ozik a déLi oldalon és az észak] o]dalon egy szerviz ut'
mely azonban csak a kertek megk zeítéséthjvatott biztosítani' Az északíszeruizr]rt már a csom pontok átadásával egyutt el is készÜlt'
A 4127 számu telepÜlési oSszek to t nyomvonalVá|tozása a be]teruleten feltétlen|]] indokolt' m ve] ez
a megyei teruben szereplci Fehérgyarmat - Beregdaroc t fo ttá Valo fej1esztését célUl tijzték ki Fz áz
átkelési szakasz a telepÜlés belterÚletén jelenleg sem jo nyomvonalvezetéstl, de f Útként Végképp
nem fe el meg, eZértnyomvona1át áthelyezni javasoljuk, Így három deréksz grj i]tkanyarUlat iktathat

FÓÚrHÁLÓzAr
41_es szám országos fo t, forgalmi t a te epÜlés belterL]letének dé]íszélétérinti. Az országos foÚt
NyÍregyháza - Vásárosnamény irányábol halad tovább a kÜlterÚleten az ukrán országhatár felé' ahol
nemzetkcjz] határátke]ohe|y m kodlk'
Az átkel si szakasz részben 2X'1 forgalrni sávva| részben 2x2Íorca]'mi sáVVa] kiépített,át|agos kozteruleti szélességea Vjzsgá]at a]apján 16-22 m koz tt Változlk' ElkészÜlt, és a m szaki átadása is megBeregsurány kozség Szabályozási Teruc TeIr'e

Alátámaszt Inunkar szek

,10

(

tortént az uj korÍorga rnj csomopontnak' mely a telepÜ és biztonságos megkozejítését biztosítja, il1etve

rnegfeleloen tudja befogadni

a Tarpa felé Vezeto t forgalmát és az áthelyezendcí nyomvonalÚ

BeregdarÓcra Vezet tervezett fo tszakasz megkozelitését is'
4127 ' sz' Csengersima- Beregdar c osszekoto t a belterijlet észak-nyugat] szélén halad Végig ' Az
átkelési szakasz (Kossuth Lajos utca) 2X1 forgalmi sávval kiépitett, át|agos kozterijIeti szélességea
vizsgálat alapján í4-2o m kÖzott Változik' Az L]t aszfalt burkolattal kiépitett. N/int azt a korábbiakban
jeleztÜk a térvezett telepÜlési foutvonal szakasz iij nyomvqnalra kerill áthelyezésre, továbbra is 2x1
forgalmi sávva1' de immár kedvezobb szabályozási széles6éggel.

Vásárosnamény fe1(il a 42a9,4301-10 sz' járatok kozlekednek'
Beregsurányot az alábbi felsorolt Viszonylátok érintik:

A

MI]NKANAP
1

Vá

kezok:

tkateg

Szelvé-

-

nye

ria

usszeKoto

4127

Hoszsza
(km)

(krn)

ma

1n oq

8+000
6+200

s

ávok
ma

2x1

6 076

2x1

Adat

íorrása
relszorzott
mért

foroalom

kd
ji

nap

8368

812

1289

2505

E/na
p

BB4

s

zes

teherg

személy
gk.

('1/nap)

k.

íiinao\

Íelszor_

20+000

x1

zott
íelszor_
zott

8369

2606

4+000

2.85 3

26+000

3.4 89

2x1

ÍelSzor-

837

50

580

181

1

33+000

6 683

2x1

Íelszo

r_

4738

1

629

J

1

2x1

Íe ls

zor_

8372

1

586

2x1

fel

4739

s70

+UUU

!11

10.09
6

401 6

zott

szo

r-

zott

TH

telep lést vasÚtvona] nen] érinti' legkozelebb

es

vasÚtá]lomás

Vásárosnaményban tá|álhat

.

PARK2LÁs

4129

379

2538

A kozség parkolási rendszere megfelel a kiskÖzségi lineáris rendszernek, ame]yek foleg az tit ment] és
klsebb k!reskedelm1 létesítményekel ttjelentkeZnek' A lak k a telkeiken tárolják a gépjármi]Veiket'
és napkozben is csak a kapuk el tti leállás figyelheto meg'

192

tc/

1174

HATÁRÁTKELÓ:

161

120

1012

A határátkel hély forgalmi adatai:

698

84

368

I

I

A határátkelohely nemzetkozi Íorgalorn számára van megnyitva'

o
o
o
o
o

gyalogos és kerékpáros forga|om a'24 rálg;
szemé]ygépkocsi és motorkerékpár forga|om o-24 oráig''
buszforgalom 0-24 rá1g;
tetrergépkocs forgalom nincs;
vas ti forgalom nincs.
A határátkeltjhely tranzitegyezmény szerinti eljárásra nem jogosult'

Á LÓ z A T

A határátkel helyen találhat szolgálatok:

- és kiszolgálo utcák:

HELYKazl KozFoRGALMÚ KÖZLEKEDÉS És LÉTESíTMÉNYEt
meglév Últhá| zaton a Szabolcs-Volán

Alátánraszt ntunkaÉszek

tenge1ysÚ|y mérleg nlncs'
nciv-ényegészségÜgyi szolgálat a magyar oldalon nincs, az ukrán o]dalon 0'24 oráig:
á|lategés;ségiigyi izolgálat a rÍ1agyar oldalon nincs, az ukrán oldalon 0'24 oráig''

Veszé|yes áruk ki- és beléptetésérenincs lehet ségi

jÖvedéki termékek ki- és beléptetésérenincs lehet ség'

A határátkelohelyen veszé|yes áru és jovedéki iermék ki_ és beléptetésérenincs ]ehet ség'
A határátkelo forgalma 2003' augusztus 1-t l az Ukrajna és l\,4agyarország kozotti kishatádorgaTom
megsz ntetése' az ilevél kotelezettség bevezetése miatt Visszaesett

utcák'

zforgalmr1 kcjzlekedési igényeket a

o
o
o
o
o

A határátkel helyen nincsenek szolgáltatások.

A |ak terÜletek belso íeltárását kisebb utcák biztosítják, rnint a Petofj Sándor, vagy á ll Rák czi F'

zségSzabályozásiTeIleTerve

vAsÚTl KozLEKEDÉs

435

gytijtoÚtját a í utca az Árpád ut ad.]a, de gyiljtoL]ti Íunkci t a már említett forgalm] Utak
átke|ési szakaszai is betoltenek' Ezen utakbo ágaznak le a lak teruleti kiszolgá1o utak.

Beregsurátlyk

lakoi számára'
A telepulésen belUli megáll párok kiépítellenek

1754

A teleptrlés

k

' mUnkanapokon

349

0

Belteriileti gyrljt utak:

látja el.

j

KERÉKPÁRKÓaLEKEDÉs

785

A telepijlés belter letét a határátkelohely miatt ]elentos ránkénti forgalom érinti'

A telepLllések kÖzÖtti

I\4UNKASZUNt II NAP
1 iálaUnao

2 iáravnaD

A telépÍjlésena kerékpáros forga|om számára nincs kiépítettkerékpárÍrt

4
1

zott
zott

319

8370

2x1

44+000

Lak

SZABADNAP

A táblázat adata]boI megállapíthat ' hogy Beregsurány kozÚti tcimegkozlekedése

lV]rvel a

2

B ELTER Ú LET t MELLE KÚ

]V]UNKANAP
6 iááÍ] nao

3 iáraUnap

A nagyobbszám kozlekedési alternatíVákat a Vásárosnaményi autobusz-á]lomás bíztosíija a kozség

Osszes

Forg

7

r'tt
1

MI]NKASZUNETI NAP

megfe1elo járatszámokat tarta]maz a térségkozvetJen kornyezetében'

Évi átlagos napi forgalom:

Ú

6 járaVnap

ffira1y

Az országos kcjzutak 2oo2. évre vonatkoz keresztmetszeti Íorgalmáb | és a íorgalomVáltozási ténye_
zok táblázatai alapján a telepul s és kozvetlen kÖrnyezetében találhat forgalomnagyságok a kÖVet

ut

SZABADNAP

11 B{al/nao

MUNKANAP

FoRGALoMNAGYsÁGoK

Koz-

0 iaravnap

-

Vásárosnamény - Beregsurány
S,/ABAI) NAP
l,4UNKÁSZUNETl NAP
2 iáGlnap
2 taravnap
sárosn a mény - Beregsurány

Nvireovháza

Rt.

4l

Beregsu'ánykozségSzabályozásiTcrueTewe Alátárnaszt nrrnkar

szek

42

Üz|etág által tjzeme]tetett
Beregsurány terij etéié érintl a lt4oL Rt' Foldgázszállitási
Vezeték'
"-7l-avasott
ak'
tejtesztések a megléV hálozatok kiegészitéséVel e1láthat

Etektromos enerqia

ell

Í ldgázszá]|ila

átás

Rt 22 kv-os ger ncvezetékekhel b ztoBeregsu.ány te'ep lés vit amos energia el|átását a T TÁSZ
leágazás fog;a keretbe a teleDJlesl
megtáplá'ás
A
iiJ:,"t"{
raiva"or
melyeket Fehérgyarmat
"sítia,
"?n' -''.-'jIl
rv"á. u"'"ter, inoUl' a 2659 je|zdSzámL' ' '
típus transzformátor á]lomások- Az
A hál zat légvezetékes _
IuL91b-"-'
'"iv"x'ár "'"lukozn'ak'a VoTR tírUsokat találhatunk'
állomások tobb;ége oszlopon szere|t, ezen belijl oTR es
VaJam]nt a nyilvántartás szerinti teljeA terulapokon megadtuk t'á..)i"i']t",. allomások típusát'

'l

"
sitményirket
a további fejlesztések esetében is'
Á-Á'"gia"a' transzformátorok kapacitásáVal lehet számolni
Az Ltak meltén és a k zterJ|eteÁ j";"";9 szek-'der l'á'ozat légvezetékes' oszIopol'on szerelt
testekkel'
egyben -o)uiiágit.. feladatott is e lát,ák a rájuk szere't V'lágito
xu.
"" és f(j]ákábelle1 csatlakoznak a szekunder há\ zalhoz
j"ját"""r. légvézetékkel
nl"'i"rtooirropo(
kielégít' A támponti alállomást a
A megléV 22 kV_os gerinch:i z;i'i;;áuui iejie"xesi igényeket is
átalakításokat elvégZi' A gerinc
vítéseket
b
szr-ikséges
;
r"i'.gárjá,
t"r
rendSZeresen
TlTÁSZ Rt'
o,4 kv_os -hálozattal' ahol
telepÜlésen nerrir azo-,ios'ászlopsoronialadnak a szekunder_

-

',.ttNt:,t1:::,
;i,l-l t.*
)

.!

.,",),,,-,F'

leágazások a

k zÖs a nyomvonal'

Azáramszolgáltat akozeIjovobennemteÍVeznagyobbfejlesztést,aszÚkségesfel

vizellátás
A teleptrlés Vezetékes iV Vízzel ellátott'
Á iá'p"ui.m,i és az ivovízhálozat uzemeltet je a Beregvíz KFT Vásárosnamény'
után.'100 m'Á ui'nvu*. mélyfurásLi kutbol tÖrténik' a k]térmelt vizát vas- és/Vagy mangánta|anítás
hálozatba
es alacsonytárol bá táro]ják' ahonnét hijroforos nyomásfokozo segítségéVel a fogyasZtoi

juttatják'

'

cso'
Á'xiépített vizvezeiék hál zat korvezetékes' anyaga azbesztcement nyom
Á neÁzetr<<izi határátkel részéreNA 80 ac' nyom cs célvezeték létesijlt'
alakult Vállalkozási teruletek rendelkeznek'
ÖnálIo vízelIátással a korábbi l\,4g Tsz telephelyén
'biztosíthato'
A vezetékrendszert kcjrvezeték rendsze_
Á sz kseges Vízmennyiség a íel-esztésekhez
rtien ]ehet s ke1l bovíteni'

rsElp-rynts!íké9jo
szoIgáltat a MATAV, míg
A teleD|llés Vezetékes és mobil szolgáltatással rendelkezik' A vezetékes
j . ná,o. .''obi| szolgáltato megta'álhato' saJát átjátszo tornvokka''
az Árpád utcán találhato nyomvonalKoaxiális gerjncvezeték n"ruo i""[e'sy"i'at'telo]' kereszttiI
van'
rar Ezl a geriic kábeli leselejtezték' jelenleg he|ykozi ellátás

.ln

Szennwízelhelvezés
nem uzemel'
A telepÜ|ésen kozijzemri szennyVízelvezeto csatorna, illetve szennyvíztisztito te-lep
jtve szippantÓ kocsival hordják a
Á iarossagi és intézményi szeÁnyvizeket szennyVízgyujtokbe gy
vásárosnaményi szennyvíztelepre'
még
A te'epilésí határátie|o helyen o'áIlo szennyvízllsztito mj Územel' a telepÜ'ése1 azo'ban geszmlnt
nincs ilyen szolgáltatás' Az erre vonalkoz te'ek már e|készijltek' a szomszédos csaroda
toi epiit"tne m-eg a tisztitot, melyhez Beregsurányon kivÜl tobb kc'zeli telepLilés is csatlakozna
jelénlegI szennyvíz kezelés tehát.a telkek végében
inla'Jxpápi, Gelé"nes, Tákos' heteí;jércssto'1i A
szikkaszto árkokxal tortenit, iIleive szikkaszt kat, szennyVíztározokat alkalmaznak'

!ir,"rvu!"it

"gv"oi
Csapadékviz elvezetés

A telepijlésen a felszÍni Vizek elvezetésére szolgá1 nyílt árokrendszer Íjzemel'
A
Á nviria'r"r. toro'edr ek és a szilárd buÍko|att"t "llátott kozlekedés] utak két oldalán hÚzodnak
kapubejárokban csoátereszek találhat k'
'A le1epi.ilésÍejlesztéskoncepcloban elhatározoit és a telepLilésszerkezeti tervben ]elolt fej esztésék
ja sz[lkséges
megvatosításánák érdekében a k .seg teljes be]vizelvezeto rendszerének rekonstrukci
me]yhez Vizrendezési tervet kell készíteni'

F

ldgázellátás
A te|eptrlés Vezetékes gázzal ellátott' A gázeloszt hálozat lrzemeltetrjje a TiGÁZ RT'
A kiépitett gáze|oszt hál zat kpe anyag és korvezetékes rendszer '
A VoP részéreágvezeték ép lt'
A gázeloszt hálozat zemi nyomása: 3 bar'

Bercgstlrány kozség Szabályozási Telle'ferve

jitásokat,íej-

Iesztéséketfolyamatosan végzik'

A1átálnaszt trrunkarészek

43

Beregsurány

k

zség Szabályoz1tsi

Ten'e Terue

Alátánlaszt nlunkarészck

LÁ_L]RI}E !)pítészIro<la Kft.
1530 l\liskolc. Paruk u. l0 sz.
Telefun: 16/504-338; Fax; 501-339, tnobil: n6-2 /9692-36!
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: la. ur be ltli(i)c
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A

képviselo testi]llet t bbsz(jri kezdeményezésének eredményeképpen
Pécsi L, DánieI JelkéPtervez tervei alapján kész lt címert 2002. augusztus
18-án Vehette át a kÖzség A címerpajzs 3 címermez re tagozodik' a címermezcj jobb felso sarkában aranylo Nap, a bal feIso sarkában novekv
ezijst Hold kerÜlt ábrázolásra' Az 1' sz' felso címermezcjben kék szín
háttérben a ztj]d szín domborulaton egy fehér ágaskodo egyszarvir láthat ' A mesebeli (mitikus) l hoz hasonlít , homlokán spjrális szarvat V]selo

s. ÖRÖxsÉcvÉoElnntHRrÁsrRll ulmÁruY
Bere gsu rá ny kozsé g Te lepti lés rendezés i Tervé h ez

állat ábrázolása

3. kotet

ALÁTÁMASZTÓ Mu NKARÉszEK

6.1. Helvzetértékelés

A falu neve személynévbo| ered, Xlil' századi telepLilés ' 127g-ben |V' Lászl a Káta nernzetségbeli
Gáborján comes fiát' Tamást megerÓsitette a megszakadás révénrája hárult Surány nev birtokbán,
mivel azt már apja V. lstván korábban Gáborjánnak adományozta' 1299-ben EgyháZas Surány néven
emlitik a GulKeled és Káta nemzetségek kÖzti osztozkodás során. Néhány évtized m lva egy
Kissurány nevLj falu is á]lt rTe]lette. Ezt a korábbi birtokos Káia nemzetségbeli surány] család bírta,
amely állando perben állott a Gut.KeIed nemzetségbeli Várdai család alapít tagjaival, Aladárral és
Tamással, majd mindkét család leszármazottai egymássa|. A Surányi, máskor Kissurányi család a
néVad falu birtokosa Vo]t, de a szomszéd Badalon és Kirá|yhelmecen is Volt bir1okuk' 1394-ben a
íalut a Kissurány], Nagysurányi' Várdai, Barabási és Meggyes családok birtokolták. K]ssurányt 1496ban már praediumként emIegetik' ami valoszin jvé teszi, hogy ez id tájt már e|néptelenBdett. Nem is
népesi]lt be tobbet, 1564_ben is puszta Vo|t' 1567_ben a tatárok a népesnek maradt anyafalut ls felégettékés lakoit elhurcollák' A XVl' században Surányi Gábor javain hárman osztoztak, ifjabb surányi
Gábor' Alaghy Ferenc és Bornemissza lláté. A XVll' században számos Beregben és Szatmárban
másu(t is birtokos famíliák' mint a Surányiak orok sei, a Telegdi Barkoczy és a DesseMfy családok
birtokolnak benne' részben király] adomány, részben Ieányági orÖklés címén.

meg a tetepaiies két ]egrégebbi és legjelent sebb nemesi család]ának (Bay és Uray családok) cimeréoen-is. R 2' sz. jobb ohalialso cimeimez ben vorÖs színti háttérben zold szinij sti|izált tÖlgyfa láthaio
ot arany szín makkal' A 3' sz. bal oldali also címermezoben z ld színti háttérben egy fehér szinti
arany siarvakat vise]o szarvasfej láthato, a szarvai koz helyezett, lebeg helyzetŰ otágu' nyitott leveles k'oronáva|. A szarvak kozott lebeg Öiág nyiiott leveles korona megtalálhat a Bay és Uray csalá'1280-as,
dok cimerében is. A címer pajzs alati kék színti sza]ag láthat ' Ezen az elso írásos emlités
és a felavatás 2oo2-es éVszámai talá]hat k'

A Bereg megyei Bay családbol származo Bay Ferenc - aki 1 569-ben a Munkácsy várnak vo]t kapi- rÖkolte a surányi birtokot' A nemes Bay családb l sok je es férfiu kerÜlt ki. Fent említett Bay

|\íár az oskorban megte|epedett Beregsurány határában az ember. 1879-ben bronzkori emlékek
kerL]ltek elo' kÚl nféle bionz karperecek és lándzsa' Felszini gy jtéskor <iskori cserepeket,-kobaltát

találtak a 6o-as éVekben' 1965-ben egy 52 edényéget kemencébol á|| fazekas te|epet tádak fei'

császárkori leletek kert]ltek a felszinre'
996-ban a határállomás építésénél
A Jozsa András Muzeum adatszolgáltatása alap1án az alábbi ré9észeti lelohelyeket tart1ák nyilván'
melyek a Te]epÜlésszerkezeti és Szabályozási Terveken és a LeÍrásban és a HESZ-ben a mellékle_
tekben, fuggelékekben íelsorolásra kerÜltek'
1

B

Ferencen kíVlrl Bay Mihály' aki 168s-ben Bereg megye alispánja Volt' így 1686-ban egy megyegy lést
is tartottak itt Bay N4lklost 168g-ben a Th koly szabadságharcban val részvétele miatt Vagyonvesztésre ítélték,de visszaszerezte b]rlokát' A XlX. században már az egész határ a Bay család kezében
volt' Bay Gyorgy birtokán'192s-tol mintagazdaság m kodott. a telepi]lésen tobb szép kastélyt építettek az itt élo birtokosok: Bay Ferenc és testvérei' Bay Gyorgyné és bár Uray GyUlá' Ezeket ma kÚlonfé|e kozcé1okra használják'

zség Szabályozási'fen,e Terve
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Ciallány Dezs a 6o-as években császárkori telep részleteit tárta fel a lel helyen'
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A-Mic pátak egykori medrének a partján az 196o-as években Csallány Dezs kisebb szondaásatást végzett és császárkori telep maradványaira talált. A szántásban még most is lehet kerámiát talá]ni. (JANI 96. 245. 1.)
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Eszter és Bocz Péter) (JAl\,4 96' 247 ' 1' -17 ')

A-temet vel'szem6án

d

É-D_i dombháton cSerepeket gy

jt ttek (lstvánovits

s u r á ny -B a rá sá gke ft
az-gs_uan a lel3helyen ll. Vaday Andrea (l\4TA Rl) és a J sa András ill. a Katona Jozsef l\l zeum régészei hitelesito ásátást végeztéx a terijLeten Ös- és romai kori telepulést tár1ak fel'

B

ereg

l

t

Bere;surálly kozség Szab.iIyozási Ten e Tcrr c

Alátánraszt tnunkarészek

ATlszánakahatárt

oVl.]ito tartozik. JobbrÓl'

Beregsu rány-P ázm án dtjla

ÁJr"g.uíanyt elhagyva, á dar ci tjlton a Báro erdo elott kozvetlenul a mii[rt nyugati oldalánál a
pazmán"otlto Ér<-i ..riáo"n lévo dombháton nagy mennyiségi1 bronzkori cserepet gyLijtott lstvánovits
Eszter.
BeregsUrány-Várczeg
A"41. sz'' ut és a ialubol DNy-i irányban kivezeto Úrt találkozásánál lév terÜlet neve, ahol a helyiek
j
elrnondása szerint árokásás kozben á m mélyen tég]áb l rakott bo]tíVet ia]áltak igen masszív, álla_
potba n.

Beregsurány késo bronz]<or kovarog, kerámia
a regsuiány_ Urai Gyula tagján 1879' májusában szántás kozben egy nagy edényben 42branz
karikát éi 1 lándzsát tatáliak, amli a Nemzeti ]\4 zeumba Vjttek' (Lehoczky: Bereg vármegye monográ_
fiá]a Il ' k.)
Beregsurány-Vásárto
A-60-as évekuen Csa]1ány Dezso végzett iit ásatást, majd 1996-ban Almássy Katalin és Bocz Péter
néhány r mai kori cserepet talált (JA[l 96' 244. 1' 3')
Ké;obb skori és zomében Árpád kori cserepeket gy jtottek, Valoszín leg erre is kiterjedt a kÖzépkori Surány falu'

A lelohe|yeket a terulapok ábrázol1ák

folyqa'melyhez32781k'Ia2-e,sviza határ n t Ir l a Szipa-csatorna vezet beléje Tlszasza]kánál' Jobbro| ágazik

lZsurkigterjedoí20km.esszakaszaa,f

c.á'ooa Majd ]obbrÓl felveszi a határon t lr l érkezo Dédai-Mic-csatornát'
"
száraz és mérsékelten Vjzhiányos terijlet'
rsékelten
Vh=3omm/év
Lt=13%
Lf=2,5 1is.km2
m]ndig
ÁzÁ.,zet'ideje a kora nyár, a kisvzeké azoszés a tél' Avízmin s g a Szamos torkolatáig miatt
nyári-oszi kisvizek
t' osz1áty , az atjtt ioorent1áJenikeznek minoségronio komponensek' A tartos
a
u."n szaku.ron Vásárosnaményig idoszakosán haj zhat ' A belvízi csatornahál zat meghaladJa
"
3UU
-- Km-r S.
kozÜ]Úk a
V"t"'"nnyi ál] vize tiszai holtág' A 15 meanded felszíne 154 ha' Legnagyobb
Az artézi kUtak
Tiszáadony Áelletti (24 ha)' A rétegvíz mennyiségét 1-1'5'1/s'km2 kozottire becsulik'
ritkán mélyÜlnek 100 m alá' de akkor

iiol,ur"

M

'=ííml

teljes terjedelmében az Aíold ftoravidéke (Eupannonicum) Észak-alfoldi f|ora)árást:a

kÖzott a f z_nyár ligeterdok (saIicetum
1s"mic"mi tártozir<. Á Íontosabb potenc]ális erdotársulások
(Querco-Ulmetum) em]ithetok A fello|todo_tt^reszeket
és a tolgy_korÍs-szii tigeterook
)má"_iogíli.l
"
'

társu]ások (Magnocaricion), '.. mocsárrétek
1écirpeto_rÁiagmitetum;,
'"g".iágo.
pratensis)'és soványcsenkesz legelok (Festucetum
(Álupecuieturn
rétek
iÁg..iioi"n)' ".'etpázsito-s
tozegeper (cornmarUm plasture), a
si vegetáci t lÜkrozo Iágyszárua.k
naJ".ox

i,.l"oouin"éj teoik' Az

'a
mételykor (oenanthe aquatica), a Vidraf (N/]enyanthes trifoliata) stb'
Az erdogazdaságilag'haszíásított teriitetekin Vegyeskor , zomében keménylombos' ritkábban
ingad:zik
oorítjáx. nz erdok foly novendékének évi átlaga.,4,5-5,o'91liI"Í"'tl
lágy|ombos-erdok
-"Á-.u.og".o"ság
(2aáttat termesztett f.jbb haszonnÓVények a ciszi árpa (20_30q/ha)' a bÚza
3oq/ha), a vorÖshere (2o_4oq/ha), és aZ alrna(50-1 20qlha)'

Természel' tái, táihasználat, telepijléshál zati szerep

A TELEPÜLÉs TAJ: KÖRNYEZETE És ADoTTsÁGAl
A teleptilés a Beregi-sik kistájon talá1hat

.

Dombonat
oeresi kistáj K-i részén ármentes, egyébként ártéri szintLi' az ármentesitések el tt áruizekkel el
ontott tokJletes .Ír.ág xét.,1"luntosebb k]emelkedése a Tarpai-hegy és Tipet' A horizontá]isan felszabdalt felszín enyné-n Nv-Éltv- nak lejt. A monoton fe|színen az elhagyoit medrek, morotvák' lablrintusa flgyelheto meg' NagyrészÜket a Tisza hagyta hátra. A síkságb l néhány helyen kisebb futohomok

-Á

sziget emelkedlk ki.

FÓldtani
_:A

tarta|maz
B2%-a hornokon képzodott' A szerves anyagot csak lgen kis mennyiségben
váztalajok kÖzé sorolt Íut homokok a íelszín20ok-álbori!ák'
(0'5-'1
gazdagabb
7o kozotti
A návényzet által megkotott, tehát a fut homoknál humuszanya9okban
szervesanyág-tartatmLi1 numuszos hornoktalajok csak kIsebb foitokban-mélyedésekben_találhatok'
ezéri sszterÚIeti]k a futohomokéhoz képeSt kicSi (3%)
gyengén savaA magasabb térszínekloszÖs tjledéiein homokos-vályog mechanlkai sszetétel '
ny kémÁatásri' 1-2a/o 3zeNes anyagoi tartalrnaz ' kedvez termékenység (V') barnafÖldek ossze_
sán
-- 1 0%-os teri]leti k terjedésben'1%fordulnak el ' anyagot tartalmazo' szélsoséges vízgazdálkodásii'
korÜl] szerves
A kistájat a homokfeiszínek
A'l szÖs
gyenge teimékenység(Vlll'4) kováruányos barna eido1a|ajai Üa|)ák az ::i!?l!l"'1^1'1::a
(V') tert"ia1viznatá.u térszin'ein a 2-3c^ koz lli szervesanyag-tadalmÚ, kedvezo
,

[J"iux-lo'""t"ít

adottságok

15o2oa m *stag' folyovízi kavicsoi is tartalmaz pleisztocén [iledékekre 5_15 m-es, foként

agyagbol és iszapbo1 ált nolocén rétegek telepijltek' A felszÍn legnagyobb részét egészen f]atal onjelentosé_
té"san-yagok és ontésiszapok borítják' E mel|ett Íné9a |Ószos iszapnak és barnafoldnek Van
ge. A sok finorn iszapot és agyagoi a foly k áradásaik alkalmával rakták ]e'
Eahatlal
__Tfr?rsékelten

meleg és mérsékelten htjvos éghajlati ov határán fekvo táj A csapadékel átottságot
tekintve mérsékeiten száraz de már k zel a mérsékelten nedveshez' A napfényel|átottság éVi 1950
ora k rÜli' Nyáron 760-77o ora' télen í60_165 ra napsutés val szin . A h mérséklet éVl és nyári
féléviátlaga:94'9'5"c ill' 16,5_16'6"c. a 10'C kozéphomérsékletetmeghalad napokszáma 186, a
tavaszi ha1árnapj a ápr. 12-13 az oszi okt.1 5''ápr.2o és okt' 1 5 kozott nern kell fagypont alatti homér_
sékletek elofordulásátol tartani' Az abszolt]t homérsékleti maximumok sokévi át|aga 33,6'C, a Í]ini_
rnumoké -1 8,0 és -1 8,5"c kozott
A csapadék éVi Összege 630-660 mm, a tenyészidoszaké370-3Bo mm' ÉVente48 a hotakaros napok száma; az átlagos maximális h Vastagság 20 crn'
Az ariditási index édéke1,07-1'12.
Uralkodo szélirány az É-i,ernellett a DK_i és á DNY_i is igen jellemz széljárás'
A rovid ienyészidájt], kevésbé melegigényes és vízigényeskult ráknak kedVezo az éghajlat'

r
mékenység
'Á

ti csernozjornok

képz dtek

(5%)'

laposák kozvelien taia;víznátás alatti terÚleieinek al]ÚViumain és lÖszcjs uledéke]n
sorolt tobb_
'etyi"rue.t
Vaqv homokoS vályog íiz]kai réle;ég, általában a Vll' ialajminoségi kateg riába
VálVoo'
.vil" Í".'iifutti raroonátoi ,éti t"|u,ok fordu-lnak e|o osszesen 9%-os teri]letl kiterjedésben'

'

is lehet.
Egy-egy kedvezobb vá]tozatuk tármékenységi besorolása V. talajmin ségi. kategoriába
síklápok és nyers ntésta_
Ái'"Lr,r',]lali. anyagon képzodo réti ontésák, iápos rét1 talajok' telkesített
(Vl') kivéVe gyenge (Vlll')'
lajok kiterjedése l t ,-. o5%' 1ok és 2a/o' Terrnékenységijk a réii Öntésekét
sora'
cázaa.agllag nem jeIentosek, talajtan]]ag jelen]étÜkkel te jes a h]dromorf talajképzodmények

Táitipal

.

qi a i sszeqzé s
D_re haladva
l,lérséke|ten me]eg, mérsékeltenszáraz é9hallataj kistá]' ahol a vízhiány É-rol

fokozod k.
I

.Csaknemazegészteruletk totthomokoshordalékk p-síkság'enyhénbuckásfelszínnelés
méIy taIa]vízze1'

.Felétkovárványosbarnaerd

tala]'más]kfelétbarnaerdotalaj,fut

és a buckakozt Iaposokban réti ta|aj borít]a'

.

Alátámaszto ntunkarész-ek

homok,humuszoshomok

jelIegét a kiterjedt gyum l_
A szántok a felszin kozel 7o%-álÍog|alják el aminek kultÍ]rpusztai
sz cs sok' a még ma is jet"nio. i o'oil tcllgyes maradványerdok, Valamint a már kevesebb
lo enyhÍti.
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A szigetszer en el fordul féljg k tott buckás Íelszínek fut homokos Váztalajain a homokpuszta-rétek gyér fÚVtí legeloit találjuk.

Táihasználat
1.

Tériilethasznositág
belter let

2 srínt
3. kert

hektár

%

2050
35650

4.1

71.31

850
150

0.3

4. szÓlo
5' rét' leoelo
6. erdo

10,4

7. vizÍegzin

2,8

4650
520
1 400

o,'1

50

8' ártér' elhagyott ter let, bányateriilet
9' a íentiekb(jl Védett ter let

9,3

11000

2,O
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Beregsurány Szabolcs-Szatmár-Bereg lV]egye beregi részén, az Ukrán határ mellett találhato'
xozteke esrcitoia1zi helyzete j , a 41 .sz' i xoztéxeoesl t mel|ett fekszik, határában pedig nemzetkozi
a 41hátarátkelohely m':lxooix' Az átmen forga|om a telepulést elkerÜli, a telepijlést l délre h z dik

szám

f

t.

Telepulésfoldrajzi helyzetét azonban kedVez tlen|il befolyásol1a, hogy a tájegységet.a Tria'noni ha_
jelenleg a
tár xettiávágta a iarseg természetes kÖzpontja a határ t lolda|ára kerÜlt' Beregsurány
Vásárosnaményi kistérségtagla'

A telepi\tés jelenét meghatároz adottságak:
BelterLllet: 94 ha
Klrlter let: 15OO ha
Lakosság száma: 541 f

A telep

lés fekvése' meakÖzelÍtése

Telepíjléskarakter
A

tet

eoij lésszerke zet

t

r1éneti ki a l ak

u lá

sa

játszott a-ter let Vi_
Beregsurány szerkezetének torténeti kialakulása során kiemelked szerepet
éredetileg ors s szerkezet Ía|u 1784uo]i" e. á vízlevezetést szolgálÓ medrek, csatornák'
szárazulaton épÜlt ki a koz'
'"nyo"
^z
es iiatonaí Íelmérésitérképénj l látliat ' hogy két Vizfolyás á|lalkozrezár;
a teiiltetet érint si íttvonalak is' melyek ma is gerincét képe"
kJ1''t"ajá. Ügy"n"."k ; l íáth"t
"t
"ág
zik az rithálozati rendszernek'

Beregsurány kozség Szabályozási Terye Terve

A1átánaszt tnunkarészek

Beregsurány

k

zség Szabályozási Tewe

Terve

Alátánaszt munkarészek

50

A ío|dra-zi adottságokrak negfele| en a kozség elsosotr

ban nyUgati észa(-nyugati irányba fejlodhetett tovabb' lgy
a
épurt ii á \4á'okpapi relé vezeto t menti i'ázsor' valaml't

Petoíi utca'
Ez utobbi a VízeIvezet árok t loldalán Vezet nagymére_
t , kíhasználatlan belsej tÖmbÖt kÖrt]l zárva' Ennek megfe|e_
dva a
iáen vándorott nyugatra, az Árpád t mentén koncentrál
kozség intézményhálozata is'
A'leg jabb iori fejlesztések a 41' sz' f r]t telepÜlést elke_
r lo szak"aszának, valámint az az! az Árpád rittal osszekoto
utak (Tulipán r:lt, 265 hrsz_ rit) kiépítését

.,' iilrÍiiis}i..i.'

,'''::'']'j1

:i:

ji;.i:j

:i

l

i

eredményezték, Valarnint a n"gi#eréti' kozponti
épitésévelaIakitottak ki Új épitéSitelkeket.

t

mbbe a Petofi utca felol beny

]

sk

zpontitérrel'szalagtel-

rája organiku.s fe]lodés eredméAz thálozati rendszer t rténelmi idok folyamán kialakult Struktosszhangban
áll ' vízfo|yásokkal'
érté'ke a tájszerkezettel
nye Je|lemzoje és mai napig
'"goi'6ti
tagolt
rendszere
árkokkal
-'""
t mbbelsok kertséa uirenyos ter1]let szárazulatainak ,'gerincán'' haladnak, míg a
n x_o.JJg
keriek"i"ái
terirleteki. nyJrnáx l'.'"rkezet f,arakteres kiegészit ]e a zoldsáVokkal,
ge1 a mélyebb fekvési.1
kel tagolt tÓmbbe|sok képe.

dásanemjel]emzo'egyedulaRák cziutcajátszikalárendeltebb
Rák czi utca kivételével)viszony-

,"natoiuilIi xestenységT miatt' nz utcák (az elobb emlíiett

"r"r"p"t,
lag szélesek, zoldsávokkal, helyenként fasorokkal tagoltak'

l é s a! a

kstrukt

iitiii
!

l

iI
th
'a.i

i,,',,1;r'

tosak.

Zárt tÖmbnek a kÓZség legosibb' or_
formájri t mbjét tekinthetjÜk, Változo
beéoítésis rijséggel, valamint a Petofi és
Kossuth utcák áltaI kiép l j osztás
tomb t' Ez ut bbi beépítéseszabályos,

s

rendezett.
NVitott' nagynérett] tombnek tekinthetjÜk
a iÖzség tobbi tÖrnbjét' meIyek jeitemzoen
a falut cjvezo mez gazdasági tertiletekkel
hatáÍosak' illetVe árkokka], zoldsávokkal
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Beregsurány esetében nem beszélhe-

tilnk 1eIlemzo

zati

csomopontban
kozség legnagyobb
kiaiakult terekrol'
teresedése az Uray-kastély mé]y e]okertjének parkja' Magas kornyezeti minoségét a
koros faá1lomány és a kastély nemrég felrijított épulete ha|ározza meo. A parkot kerítés
válaszija el ugyan az utcátol, de a kozhasználat számára megnyitott.
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je]legti teresedés roml épitészeti és k rnyezeti m noséggel

I

a

'
, )9',

i

s átalakulo utcaképek

t

\ r"t,i .r
',
l.rr
, \ \.-, \r
r,- \
,l'

,_ . \

Sajátos, negatív jeilegi'i teresedésnek
tekintheto a Kossuth utca felo] nyílo tombbelso zoldterulete, melynek lehatárolása
bizonytalan k rnyezeti min sége megkér
dojelezheto' A teresedés a tÖmbíeltárás
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a Kossuth utcán

Jellegtelen'',szocpolos''

épÜletek sora

védettségek
Beép!tések rcllemzoi

A természeti kornvezet Védend éftékeí

A beépitések a telept]léskarakter meghatározo elemei' de szorosan sszefuggnek a ielekszerkezettel és a hál zati elemek strukt ráival is'
8eregsurány jellegzetes telekstruktrirája sza|agtelkes, beépítésim dja oldalhatáron állo, ÍésÍjs'A
beépítésim d máig Változatlan, az ép letek íormája' t(jmegaránya és stílusa azonban megváltozott' A
teIeptjlés képe részben aZ uj épitkezések elmaradása részben az illeszked épij|etek miatt szerencsére nem Vá|tozott meg szánotievoen'

A Beregi táj az elm lt évszázadban sokat VáItozott. Az 1 982-es Védettényilvánitás éppen azt célozta rneg h-ogy'a még megmaradt lápokb ] Vizekb l' rétekbol, erd kb l' ezekÍ|orájábo| és faunájáb l
minéI tobbet meg tudjunk rizni a magunk és ut daink számára'
A Tisza' mály a vízrendez sí mÚnkálatok u'tán is rnrghatároz Íolyoja maradt a térségnek' ér1é_
kes élovilágnak a'd otthont' K]mutatták benne a korábban hazánkb l kipusztultnak hitt dunai galocát'
a hod
ielen Van t;Vábbá a pénzes pér és a petényi márna' Az emlos k k z l itt k zonségesnek számit
gyurgyaIag_
és a vidra' Érdekes lehet a k'érészekiCjV]d életének ('virágzás'')' Valamint a partifecske_ és
nyijzsgo életénekrnegfigyelése. A foly kat kíséro árterek ligeterdeiben gémtelepek' barna
telepek

Beregsurárryk
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Beregsurány kozség Szabályozási Terve Tene

Alátálnasz( tnttnkarészek

kánya'feketeg lyaéshalványgezefészkelciegyedei'találhat k.Azerdélyimárványoscsigahazal
jelenléte.
floá érdekességea medvehagyma
k
szennyezet sámo.uan még él a vidra' Az egykor kiterjedt ártéri ligeterd

ertiroraurasi he]yébol az'ejyik itt vanr A
narám
-'ÁÉü"tá.""

dése jelentosen lecsokkent, o"
ban.

A Tirr

szennvezett.

""

.jí Á'oig Í ntos

50,2612

oB4l

láthatunk, de Vlze sajnos igen

Védett

Védett

Szztmár-Bereoi TK

oB5/1 h

""ffiá:éil;;
a haldanihoz.
sonlit

n ."ir""rrs"ti Cserkoz- és a tarpai Téb-erdo gyertyános-lolgyese|nek aljnÖvényzetében'tomeges
a galambvirág és a
a sáfrány, a beregi erdok tuu"*iuirugai peolg a''hovirag, tozlie' szellorozsák'
kockáslitiom (kép)'

egyes részein'
Jellegzeies'keményfa lígeteket találunk a Lonyai_, a Bockerek_ és a Ricsei-erdo
i a kereszles Vipera' az
Valamint a Gulácsi- és a tarpai Téb-erd ben' Állaiviláguk értékesképvisel
a darázscilyv és a kerecsen_
io gvík. l\4adárfaunájának gyakori faja a holl , a íekete harkály'
"É""..)
s-- lyom' A L nyai-ardo szarvasállományárol híres'
'-Á terseg iás legetoin a ttirJvls a íackor meltett magyar k rist, mezei juhart és Vénic szilt találhaIymok pászlázzák a
tunx n iar-jregeit izalak ta el',..il*" rulJl"xia' R tevJgooot kaba- és vándors
teriiletet.

Azemberlgenkoraimegtelepedéséreutal nyomoksokhelyrolelokerÚltek.Ezeka]apjánmegálát a r mai és honfogla_
r"pitr,"to, noov irár a régeoui xoiorl t t<ezave, a neollton, réz_ ás bronzkoron
telepti_
telepi-]lé-s volt ezen a teruleten'

a45l

szatmár-Beregi TK Réreo sUran
s7á1már-Bereoi TK Be réosuránV
q7áimár_Béreoi TK BereosuránV
SzatmárBereoi TK Bereosuránv
Bereosu rány
s7áimár_Bereoi
Be reqsurány

A7éovkormocsaras'lápíortor|aLtarkitottVidéketerdotakarobor'totta AViz'endézés'mUnkálatok
;;;;;;ii .tí',o"vt"xáro számos változáson rnent keresztul' de még mindig ]gen ha_
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Beregsu rány

sZatmárBeregi

Csaroda és G'elénes
!''",'j.a"reg europal mércável is egyed 1áll értékeia t zegmohás lápok'
a h velyes gyapjÚsás' a
nata*oán. n mona"párnái<at citrete trizegmáira aIkot]a. Egyéb kulonlegessége
u,oiát'i' a to."gupei, a tozegpáfrány' a babérlevelii f z és tozegáfonya'
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Vizsgálaton'
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A temp]onr és a hozzá tadozo parÓk]á

A beregi részen ritka barokk kuriák egy ke a
Bay-kLir a. A mansardtetos,

ve0

m emlék jelleg volt

magas lábazaton áll k riát a stílus]egyei alapján
a XVlll' század v gén, illetve a XlX. század ele_
jén emelhették. A Bay család építtette'amelynek
a XVll. százád uto so harmadában már fa udvarháza állott Surányban' l\.4a a helyi onkormányzat
vodá;a és posta mílkodik benne'

é11ékei

letÍ é11ékVédelem

TerÚleti értékvédelemrejavasolhat a telepijlés legrégebbi magja a t utca kÓzépso szakasza a
kozepén lévo hajdani ors s t rre|' ma zárt t mbbé vált terillettel'
Építészetikaraktervédelem indokolt a tejes teIeptj]és terijletén, a nagyméreti, épÍtészetilegidegen elemek beépítésénekmegakadályozása, melyet a szabályozásban kell rogzíteni'
ÉpÍtészetiérÍékvédelem
]\4í'iémlékek.éDítészetiemlékek:
A telepÜlésen három kasté]yt épitettek a birtokosok' Az egyiket Bay Ferenc és testvérei, a másikat Bay GyÖrgyné' a harmadikat amely a kozség kozpontjában áll, Ybl Nliklos tervei alapján bár Uray
Gyula épitette. Az Uray kastély konyvtárnak és a kulturháznak ad otthont' A Bay kastélyban voda és

idosek otthona m{lkctdik.
Surány '1595-ben már reformált k zség' G tikus stÍlusjegyeket hordoz temploma Nagy Lajos király ídejében épÜ lt' 7 1 5-ben a református temp]ornot Bay Ferenc áta akítatta. Az elso parokia építéséro] í719-bcíl Van adatunk' A parokiához a telket Vitéz lstván prédikátorsága idején Bay Ferenc
adományozta a református egyháznak' A templom k lon]egességéhez taftozik, hogy a hajo részben
Bay Károly 1 B28-ban kriptát építetett'amelyet késcibb a csa]ád 1 93O-as években is használt. A karzat
alatt korijlkerítve, még ma is megtalálhatok a családi síremlékek. A jobb oldali falon láthat a 1807-b
Csébi Mária epitáfiuma'
1900-as évek feljegyzései szerint, a katolikus témplom ]s részese a telep lés hitéletének' mely
csak 1 929-tol oná l egyházkozosség' A hozzá lar1.oz plébánlát 1 935-ben építették'
'1

A Rák czi u. 1. sz' alatt' nagy parkban láthat a mi]emlék jeIlegLi volt Uray-kastély, Az épÜletet
Uray Gyula építtettea XlX' század k zep n klasszicísta stílusban. A fÖldszintes éptrlet utcai és Udvari
nomtoxiatan a négyoszlopos oszlopcsarnokot háromsz gi1 aromzal zár1a le' Kiilsejében és belsejében is egyszer rxépzés' romantikus részletekkel' A he]yi onkormányzat iu]ajdona, jelenleg a Polgármesteri Hivatal rnijkodjk benne

]

orszáoosan védett muem]ékek:
_-__ÉTrpad

u_, s.lbtt ailo mtiemlék református templomr l 1299-b l maradt fonn az elso feljegyzés' akkor még val színt1leg faternplom lehetett' h szen a jelenleg k btjl épi]lt a XlV. század másod]k felében. A síkmennyezetes ha.io és a sokkal alacsonyabb, bordás keresztboltozat szentély
g tikus sti]usLj' a szentély sarkaihoz kivu|rol kétosztásti pillérek tárnaszkodnak' A nyugati haj teret
fakarzat fogla|ja el, a cs csos dladalíV folott az 171s_cjs évszám olvashato' Az északi fal meszelése
alatt kozépkori falképek rejt znek. Az ÚlofL]lke XlV' századi, a berendezés' koztuk a ko sz szék faragott hangVetovel XVlll. századi, népies barokk díszítésLi'A templomot 171S-ben és 1779-ben is javították, 1828_ban Bay Káro|y táblabír a kegyriri székek el tt készíttette el a családi kr|ptát, A templom
tornya és eloépitménye XlX' századi, a háromszintes torony 1egfe|s szintjén n gy fé]kolíVes ab]ak
van' Az orapárkányos sisak minden olda]án zsalus ablakocskát láthatunk' A Íaluba Vezeto t bal oldalán' az Árpád u.

1 1

5' alatt kellemes látvány fogadja az ar-a )árol.

Beregsurány kiizség Szabályozási Tervc'fcwe

Alátánraszt nrunkarészek

A kastély és parkja
Helvi építészetiVédelem

a népi építészethagyományait és megléVo értékeittÜkrozik fizi-

azok' a' épuletek, melyek
-Tános
kai állapotukban elavultak, szinte romosak'

A teleptrlésfejIesztési koncepci ban kell dCinteni a Védelem kérdésérol'

Beregsurány koz-ség Szabályozási Tewe'Ierue

Alátárnaszt tnunkarészek
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6'2' Változtatási

szándékok

]

A meak zelitési viszonvok változása

A fenntarthaio mezogazdaság k]alakítását, jovedelemtermeloségének fokozását, p]aci Versenyképességének javítását.
Elemei:

. az Eur pai Uni kcjzos agrárpolitikájának' a k zÖsségi vivmányoknak az átVéteIe' a
szukséges tudásbáz]s megtererntése
. term rold hasznosításának racionalizálása, Ieép 1t term alapok potlása
. a kárpotlás során kia1aku1t elonyte]en' gazdaságtalan birtokViszony-szerkezet meg-

R vidtávon elérendo cél hogy Beregsurány, mint a Vásárosnaményi kistérségen be|Ül
határátkel hely pozíci t bet lto telepijlés térsági kapcso1atai az országos és nemzetk zi
hálozaton belr.]l megerosodjenek a térségfejl déséVel - mint Uni s határzona - egyidejtjleg'
A várhat és elhatározott fe1lesztések, így
o szakasza
- az [./]3 aut pálya Vásárosnaményig, majd Barabásig kiéptj
(szabolcs_Szatmár-Bereg megye
- táVlatban rj országos foÚtvona1 kiépítéseterVezett
Teruletrendezési Tervében Barabás' Beregdar c, Beregsurány' Tivadar, Fehérgyar_

-

mat nyomvonalon)
a 41 ' számLi országos

f

Vá]toztátása

. j termékek termesztése (gy gy-, f szernÖVények, biotermékek' z(jldségtermelés)
. a szétsZ rt gazdaságok versenyképességének nÖvelése gápesít ssel' érdekvédelmi
szoVetkezetek, r]j típusÚ társulások megalakításával
. tárol és Íeldolgoz kapacltás n Ve|ése
. egyenletesen megbízhato minoség termékek termesztése
. ai á|lattartás kornyezetVédelmi, h]giéniaí, állate]helyezésj feltétele]nek javítása

ÚtVonal határszakon elotti négynyomásítása és korszer[.jsité_

se' és csom pontjainak és szerv]z Útjának megépítéselényegesen jaVitják

majd

Beregsurány megkÖzelítési VisZonyait is

A belso kozlekedési viszonyok javitása a 41. számu f t és a telepÜ|ésbol kiVezet utak
csom ponijainak kiépítésehozhat Változást
A 4127_es számu Beregdaroc_csengersima tVonal, mely a telept-1lést észak-déli irányban szeIi át Ú] nyomvonalra kerÜl a telepÜlés belterirletén be ijl'
A belso kiszolgálo utak fejlesztése a tombfeltárások lehetcjvé tételére.

A

tel epijl és szerepk

re

A teleptllés sa]át intézményrendszerrel rendelkezo, ÖnálI ' a kistérSégben a határátkeIohely rrriatt reglonális részfeladatokat lát éL'
Az elérendo cél - a telepLilési egyÜttm kÖdés racionális feladatainak rnegtartásáVal - a
telepÜ]és oná|loságának megtartása és térségiszerepének fokoZása.

A

tel

Az

zettség és a te epÜlés mLjkodésének színvonala megfelelo-e
KCjztudott' hogy Szabolcs-szatmár-Bere9 megye ma is az ország elmaradottabb' hátrá_
nyosabb helyzetLi régi i k zé tartozik' Ez al l csak a megyeszékhely a kivétel' dinamikus,
szint9 robbanásszer,] fe;l,idésével. A kornyezo kiskÖzép városok, mint Vásárosnamény és
KiSVárda fejIodése nem elég dinamikus, nem tudja élénkítenia kistérsé9ek9azdaságát'
Beregsurány a Vásárosnaményi kistérségÖnállo telep léSe' gazdaságfoIdrajzi elhelyezkedése speciálisnak mondhato az Ukrán határátkel miatt' melynek jeleniosége az Unios
csatlakozás után várhat an noni Íog'
Ahhoz' hogy á telepulés gazdasági helyzeiében változás koVetkezzen be, az alábbi íeladatokat kell megoldani lépésrollépésre:

p íj l

és s

ze rk

ezet

vá

lto

z á s

a

A te]epÜ]éssZerkezet íejlesztésénekcéIjai:
cé|ként tuzzÜk ki' tsogy a telep-|és
elsosorban a válla kozoi te- be tudja fogadni a teIepÚlés fejl dés t biztosít funkciokat, melyek
rÜlet kialakítását megcé|z gazdasá9i fUnkc , idegenforgalmi funkciok és a telepu1ésen beluli
]ak terÚlet f ejlesztés, lak f unkcio
s
- biztosítsa a telepi'ilésfejlodés bels igényeihez sz kséges teriileteket (lakásellátás' szabadid
terliletek zÖldtertjleti rendszer, falusi turizmus)
ezze| csokkentse a forgalomterhelést' a kornye- korszer sitse a belso k zlekedési hálozatot, s zonát,
javítsa a telepulés életk rtjlményeit, a te_
zetszennyezést, nove ]e a csillapított forgalmii
lepÜles arcL|atát és a oiztonságot

A qazdasáqi szerkezet változása
Beregsurány fe]lodésérelegk zVetlenebbÜl az ország és helyi gazdaság stabilitása, illetve dinamikája hat, hiszen ezek kovetkezménye, hogy a munkahelyek száma elégséges_e'
hogy a ]akossági és onkormányzatj bevételek mértéke'a lakossági ellátás, a térbeli rende-

e

uj

-

-

funkcik befogadásához és a bels fejlodés terÚletl igényeinek kielégitéséhez:
elsosorban á belter 1et tartaléka]t és a íalusi 1éptéket megtart intenzitásnÖVekedésben
tarta ékokat' eset]eg a kedvárosias lak ter|jletek megteremtését kínálati szereppel

rejl

másodsorban (illetdleg indokolt esetben) a belterulethez kozvetlenijl csatlakozo terÚletek tária_
lékait Ke'l ki"aszná|'i

Stratéoiai fontosságit gazdaságossági'és telepi.]lésÜzeme|tetési elv' hogy a beépítésreszánt terÚ_
let csak indokolt esetben n vekedien,
A be]teruleti tarialékokat elsosorban az intézményi rendeItetés befogadását biztosíto i]gyn vezett
vegyes felhaszná ási m dri terÚlet b vítésére'és a lakásépítési igény egy részét biztosíto lakoterL]|eti
i"lÉ'..ta"r" célszer kihasználni' elsosorban a teleptjlésk zpont peremterÜleteinek átmin sítéséve1,
Valamint a t('mbfeltárásokkal, és Lij lak teri-i1etek kialakításáVa]'
E beltert]leti tarta|ékokat részben a rendeltetés_m dosítás jelenti, amikor a teepÜléskozpont koz_
veVet]en térségébena je]enleg1 lak terÜleti felhasználás Ve9yes felhasZnálásra m dosul, s így no a
gyes terÜletl másrészt a tJlepÚléskÖzpont kertvárosi jelleg vé t rténo átépÜlésében rejl inlenzitásj
iJrtalék' harmadrészt a nagymálység telkekb l áll tombt'k belso részeiben a]akíthat lakoterÚletek.

A tombfeltárásokra mind a telepijléS bels terL]letein, mind a peremeken van 1ehetoség.

lpari és eavéb qazdasáai feilesztések

A

A határátkelohelyre alapozva j logisztikai célÚ gazdasági terÚletek kijelCjlése és ter let

elokészitése'
A meglévo, elsosorban mez gazdasági i.jzemi teri.]leiek j típus hasznosítása'
Kézm ipari tevékenységfejlesztésénekprograrnja.
. kézmiiipar Vállalkozások létrehozása' eszkozfejlesztés' terrnékfejlesztés
. a piacra jutás' értékesítésseg1tése, ÖsztCinzése marketing
. népmÍjVészetihagyományokon alapulo munkahe]yteremtés (kézimunka' hímzés)

te epij|ésKozport hije|olése'

n ieIepiltésiozpoát ki]"tolé.u a toriénelm] te]ep|rléskozpont b vítésévelés teruleti ntenz tás nove-

léséVeltÓrténik'

Lak terL]let céliára ioénVbe Veheto tert]letek:
't4o' hrs*u tert]]eten a fafeldo goz telep kitelepítéséVelfel_

- _ A K"ssuth utcában
-

haszná1 terÜleten "
A Lehel utca térségében(139' hrsz) a volt voda mÖgotti tert]]et feltárása'
Ú1 r"lut-nyugati feltáro Úi xiatakítása az árok vonalával párhuzamosan, az Arpád és
Petofi utcák kertvége]nek feltárásáVal'

Mez qazdasád
Beregsurán1, kozség Szabályozási Terye Ten'e

Alátál]laszt rrrunkarészek
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Beregsurányk zségSzabályozásiTen'eTerye

AIátánlaszt nrunkarész-ek
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északi o]dal:
167', 168' 169' 17A', 171
158. 159, 160, 16',1' 162' 16311' 16312,164,100' 165' 166'
172,173' 174 hfsz-Ú ingatIanok
Ároád
'''"-- ut déli oldal:
2ss,252, 214. 213/13,213112 212hrsz-uingatlanok
Rákoczi utca északi oldal
247 248 hrsz-'Ú ingatlanok
'
Rák czi utca déli oldal
238, ?37 , 2g6' 235' ?34 hlsz-Ú ingat|anok

Árpád

Az uj nyomVonalra hetyezett Beregdarocz felé. Vezeto uttal párhuzamosan' a Kossuth

-

utca: kertvégek feItárási lehetosé9e (tarta'ékKé"t)
A 268' hrsz_ és az cisszevont tei_l'3+' hrsz_L] telkek ]akoteri'jleti fe]használása.

-

Gazdasáqi 1eruletek:
=

terÜle_
t"ru|etek kijelolésére kerÜl sor a telepi.rléstol dé1re részben megl V majorok
téhez kapcsol dva részben tartalék terÜletként'
biztosítani
Á xiitt"ri'it"ti meglév majorságok és tanyák további gazdaság] cél hasznosítását

-.:G;d."ári

-

kell.

tézm én Vter lete k;
--ffi"s6r
t"rirbtek
l n

2' szám m emléki kornyezet
megtartásá rnellett a telepÜléskozpont

ter letén' a meglév

Bay kÚria nrjem éxi kornyezete.
Árpád rlt északi olda]:
140, 143,14411' 139,144t3
Árpád irt déli otdal:
27 a, 27 t htsz-\i ingatlanok

intézményterÚle_

tek
ldeqenfooalmi célir és rqVéb teri.jletek:

ffikijeloléseatájVéde|mikorzetbemutatására.
cs nakázo halasto kialakítása'
-_ A2o2' hrsz-u terijleten
Új sporttelep és játszopark kialakítása a 213113 hrsz-[r terÚleten'
-_ Koztemeto b Vitése'
A határátkel felé vezeto tszakaszon kereskedelmi ovezet kijelolése'
Z

ldteruleti rendszer

korszerŰsítése

Ren
|^

r<ojtixápé
cél figyeIembe Vétele szukséges:
zési
---Térbei'egységes

kologiai eg-yensuly rnegtelemése a telep lési, a te|epi]léskozeli és a természetes kornyezet zoldfeluleti elemei k z tt.
a megtadásáVal'
Ez idoben hosszír táVu rorvámái Áevoen a céli a telepil1és természeti értékeinek
elképze_
védeImével' a tadalékok rettarásavát javasolt elérni áz épitett kornyezet rendezési, íejlesztési
lése]Vel osszhangban'

Ennek során fejlesztenj és rendezni kell
e]emei és a telepirlési zoldfelilletek kÖzott a térben is egysé- A beregí táj jelIegzetes szerkezeti
Ennek érdekében:
ges
kapcsolatot.
-. me9 kell oldani az utcai z ldsáVok kijel lését' az utcafásítást' a lak tombok kertjeiben a
kertek lombtomeg fedettségének nCjVelését
így pl:
A telepÜlés zÖldfeiL]leti e|emei k r[]l az okol giajlag érzékeny terirletek Védelmét'
(Árpád ut Vége)
a kisebb kozkertek novényállományát
'intézmények
k zÚl az egyházi, oktatási és kulturáljs
a jelentos zoldfeltjlettel rende]kez
tesitmények dLis vegetácioját,
akastéIyparkrekonstrukci ját, helyreállítását'

lé_

-AlaktelkekzoldfelÜletét,alombtomegmértékénekjelent
- Á telepL]lésszerkezet kiemelését zoldielijletekkel, zo1dterÜletekkel Ennek érdekében meg

kell

r
o
.

-

snovelésével'

Rákoczi

t]t

6-1 8

1

3'

Petofi utca 73,
Petcifi ulca 7 1.
Árpád utca '109.
Árpád utca 42'
Arpád utca 40'
Árpád utca 34'
Árpád utca 81 '
Árpád utca 65'
Árpád utca 13.
Árpád utca 3'
Árpád utca 4.

244
238
61

141

264

rqq
2ac
161
168
194

'199
21712

a:

helyi értékvédelmiterulet

Árpád t északi oldal

(a két mtiemléki kornyezet kozotti terljlet)
!4á,- í+s' is,o'
i, l szt l-z' 153l1-i' 154'

l

145 146' lq7,

1

55' 1 56' 1 57 hrsz-Ú ingatla_

2. szám helyi ér1ékvédeImiterulet
Árpád

Lit

déli oldal

268,269, 265,264,26g'262,261,260'25g'258

lanok
Árpád és Rák czi utcák k z iti ter |et
2 40. 24 1, 242, 2431 1 -2, 244,

24

5 I

25711'2'256'255'254 hrsz- ingat

1'2' 246 hrsz- ingatlanok

3' számr] helyi édákvédehÍterr]let

orszáoosan Védett rnijemlékek:
1' Árpád ut 2' szám (24gl1hrsz) mtiem]ék Református templom és par kia
2' Rák czi ut 1. szám (25o' 251 hrsz) volt Uray kastély' je]enIeg PolgármeSteri H|Vatal

Temet és régi sírkovei és noVényállománya
207

3' Árpád rit 115 (4412 hrsz) Volt Bay kÚria' jeIenleg hasznáIaton kíVÜl

I1, 2o7 12

hrsz- ingatlanok

4' számir helyi éÍékvédelrniterulet
lzraelita temeto 57 hrsz-u ingatlan

orszáqosan védett m emlékek mtjemléki kornvezete:

m emléki kÖrnyezet

Védett kdzterirletek:

A Református templom és az Uray kastély osszevont m emléki kornyezete'
Az érintett terulet helyrajzi szám szerlnt:
Alátálnaszt

Árpád utca

érintett Utcák máSik olda
Helvi értékvédelrniterÚlet határai' és a határvonallal
r

hrsz

utca, hsz.

eltetés

nok

Javasolt védettséqek a tetep lés terijletén belijl

Beregsurány kozség Szabályozási Terve Terue

d

Romai katolikus templom és plébánia épÜlet
Tájház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
Lakoház s csur
Lak ház

1' szám

elemek kapcsooldani'az utcafásítás' a kcjzkertek, az intézménykertek és az egyéb z ldterijleti
latát, z(jldteriileti rendszerré torténo fejlesztéssel'
A sportterÜlet áthelyezésát'

1' számÚr

hrsz- ingatanok

HelVi építészetiVéde|em a|á Vont épuletek:

mÜ^l^É^L
Az elemek']rogy
A td"pÜÉs zddíeiljbt'relemilsáuos, Vonalas és szigetes e-lhe1yez|999'i9\; ^_ az alábbi rende_
renászené, azaz a ielepi'llést átszov , ossief gg.' hálozattá fejlodjenek

-

Llt

tnunkarészek
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Árpád utca a Kossuth utcátol a Rákoczi Utca keleti becsatlakozásáig

telepulésnek sikerijl kíalakitani log sztikai zonájá!' amely nagyban. hozzájáruI a munkaero
és ezáltal a jovedele-mtermeléshez Ennek kovetkeztében kiegyens lyozottan
a már
'ugi"riá.áho,
a helyi szolgáltatás r, a netyi mikro- és kisVállalkozások megerosodnek' fejodik
re,táonex

_ A

Rákoczi utca

most ls

Á

Hatáselemzés
Beregsurány kÖzség esetében a fejlodés |egkedvezobb lehetséges irányaként a rnegkezdett térsé_
gi integráci n be1ijl koord]nált fenntarthato _ fe]l dési modell je]Ölhet meg
' A társégi integrácion belÜl Beregsurány mint a kistérség társkozpontjelenik meg' elsosorban kultu_
rá] s_oktatá-si, iga}gaiási, idegenfor!almi, ágészség gyi és gazdasági-kereskedeImi alkÓzpontként'
Beregsurán-y ai ukrán haiár meltett fekszik' országos Viszonylatban és a Szabolcs_szatrnár_Bereg
megyét iekintvá perifér]kus helyzetben, kedvez kozlekedésfodrajzi helyzetben' A határ menti fekvé_
.oníx jo x,i.tux"oési adottságáinak ellenére a határrnenti fekvés e]onyei még nem mutatkoznak kelloképpen

'Á t"1tooe.i modell gazdasági oldalrol és a

A telepijlésfeilodés várhat aIakulásának hatásai

hogy nTegval suljon.

_ Az

országos és megyei teruekben szereplo kozlekedési infrastrukturálls fejIesztések megval sulását a Ielepijlés féikészt]lten fogadja, ehhez a bels - és kÜlso kozlekedési hálozati rendszerét átalakítsa, kiépiti a telepÜléskozpontot tehermentesito és a foutcát l fÚggetlen fo tját
(Beregdar c felé) tudatos teiÜletfejlesztési politikáVal, mely egy ttal a telep lés'rehab]l]táci
mozgatorug ja is.
A te1ep1-rlésnek sikertjl megtartania a lakosságát azáltal' hogy olyan fejlesztési projekteket indít
el' amelyek novelik a lakolságmegtart képességét(telepÜlés-rehabiljtáci ), o|yan intézkedéseket hoz a telepijlés vezetésá' amelyek el segítik és osztonzik a helyi mikro_ és krsVállálko_
zások megerosÖdését' a kozépvállalkozások megtelepedését és megtartását'

Terve Tcwe

_

teri]]etek haJinojításár l, szirkség van-_e Uj !erlrletek ,k|eIolésére'
kor kell donteni a tenytegés
-meglévo
terÚletek rekonstrukc] jára' A telepulési funkciok bovitésének
l"uoná.ái", vagy a régi
a
fontos eleme az Önt<or-mányzat szerepének novelése a telepulésfe]lesztésben'
eloter letelokészítésben. ltt elscjsorban a nagyaiány telept]lésfejlesztési elképze{ések teruleti
áta]akí_
készításét ke]1 célu] kittizni' melynex elemli a teiÜletfelvásárllrs' a ieruletek funkcionális
sportterÚlet'
iásának megszervezése' (logisltikai bázis' lak terÜletek, idegenforgalmi terÜ|etek,
A telep léJidegenforgalma-hr]zoágazatként jelenlk meg a telepillés fejl désében'A telepÜ]és
idegeniorgalma Iobb bázisÚ kell hogy legyen az ádottságok kihasználásáVa]'
létre

fej]odésének nagy elonye, hogy ktllso.és esetleges belso tartalékokbol hoz'za
Az idegenforgalom
"novexeo'ést'
n város xávesoeleltárt' de az idegenÍorgalom számára meghatároz 1erÜleg"'d;;aqi

a be]terirleten,
t"t1"-toreg"it ki kell hangsr1lyozni fe]lesztásukre kÜ|on gondot keIl fordítani mind
híd megépítésé_
mind a k|r]teruleten (Szamospart és netteruleti rekreácios terilletek. A Komlodtotfalui
vel Koml dt tfalu bevonásával)'

"i.í e.

A Beregi tájegység építészeiiÖrcikségénekés kultrirájának bemutatása, és a telepÜlési értékvédelem
a kulturális
os tereiutesi"retr"iitiia"io' Az idegenforgalom mint tárÜleti 'fejlesztéssel n velhet ' mind

1j.fo.i .r"*p"or

vallalásáva|'

pr;g,u.;o szeruezésével fokozhato' Az degenforgalmi

ieslner tontoi eszkcjze a teIepulésirehabilitácion tul
rendszerré

vonzercj novea telepir]és zoldterijleti rendszerének kialakíiása,

iorién áta]akítása' bovíiése,

Áuaioi or..ago. hír építszeti kult

rát hozott létre az utobbi éVtizedekben, mely

Alátánaszt tnunkarészek

á hagyományos

Vonzerové Vált'
te]epÜ]és] értéiekenés az organikus építészetiértékeken alapul, mely idegenforga1mi
_ Az ellátorendszer és a telepijlési jnfrastruktÚra a jelenIegi tejepijlés] méreteknek és a gazdasá_
tárni a kozmtj
gi iejlettség adott szintjénei megfelel, de hosszabb.távon nem elegendo. Fel ke]l
infrastrukturálls eiemei 1elen!egi m szaki -állapotát, kapacitásál tisziázni szi.-]kséges'
E.
"g,,eo
teruletek, il|etve áz ipadlr leti, lak terÚleti és idegenforgalmi fej esztések tt']k-

_

hogy"á meglévo
rében is elegendo.
A szennyvízcsatorna hálozatot ki kel| építeni'
Logisztiiai bázis létrehozása vállalkoz ] alapon a ÍoÚttol dé]re'
és a tele_
Az onkormányzati szerepvá alás m dszerének és mrl]kodtetésének kidolgozásához
qye]o
prilés menedzieléshez e]engedhetetlenÜ| szÜkséges.egy í1gyelo rendszer kialakítása' A f
megrendszernek (egyéb telepi'ilési feladatok ellátáSán tul) íontos szerepe Van abban'.hogy
szÜkvizsgatia azt,'hjgy a fejlesztési és rendezési elképzelések aktuálisak_e, fenntarthatoak-e
A vég'
.el uun_" beava]iozásra' korrekciora' Vannak-e olyan fejlesztések' melyek elvetendoek'
a rendszerben
reliajtando feladatokhoz iorrások felkutatása, pályázatok e]okészítése is ebben
torténhet.

t]gyi ihumán)' kereskede|mi és gazdasági es l09isztikai társkozpontjává válik'
Ehhez feitételkéntrendeIhetjirk' hogy:

Beregsurány krizség Szabá1yozási

nkormányzatifeladatok

-RregionatisszerepkormellettfontosszempontakotelezoésVállalt
ellátáia' A tetepi.ité!te;tesztéi során a Vagyongazdá kodás keretei és Új stratégiája kialakítása-

Íeladatok
organikus telepulésfejlodés lass ] folyamat' A telepLilési íunkci k, onkormányzati
és pályázatok
korébe tartozik a kiemeli programok .ugíté."'pályázat. lehetoségek Íe1tárása
és
rendezési
o"nyr'jta." a kiernelt városfejlásztési elképzelésekmegval sítására' A fejlesztési
szabad
err<epzeresexner rugalmasaÁ kel] kovetni k a várhato pá|yázali eszkoz ket, -de nem
ezen lehet ségeknex atjr"noetni a telepl-]lésfejlesztést Nem szabad' hogy kényszermego|dá_
a kísok sztilessenék' csak a tudatosan el késziteit Városfej]esztési programok biztosíthatják
vánt telep lésíejlesztési célok elérését'
Valamint a belso tar_
Áietepuieste,toáesben d nt szerepe lesz a telepÚlési egy ttm kodésnek'
julásnak'
ta]ékok f ltárásáVal és mozg sításával tortén meg

- Az

Beregsurány a kistérsé9 kulturális, igazgatási' elsosorban határrendészet]' ide9enforgalmi' egészség-

_

háttér.
gazdasági stratéglálának
fej]esZtes es ietemett<eoés nem képzeIheto el a te|ep lés

tio'otlozásá náttiir' e tetepiiiéstejlesztés] koncápcio a lérbeli, terÚleti keretek meghatározását
kelI
i"aiu"itigriiuni a telepÜlés gazdáság] stratégiá1ának kidolgozása kÜlÖn munka keretében

'

folsoroLt telepÜIési funkci k oldalár l az adottságokbol
kcjvetkezo alkalmasság szempont1ait és lehetoségeit' Íejlesztési olda r l a tertjlethasználat mértéktart ' rnás terijletekke| eg-yensrilyban lévo fejlesztését t zi ki célul m]nd telepÜlési' mind térsé'gi szinten'
Az elérend cél érdekében íontos tér;égfejlesztési er , hogy az azonos érdekeltség ' adottság
helyzetti piaci pozíciojri onkormányzatok' gazdasági társaságok' társádalmi és más szervezete* a
hossz táV célkit zéseken alapul fejlesztéseiket egymás szándékát er síto azt nem zavar ' nem
gátl m don a térségkiegyensÚiyozott fejlodése érdekében egy ttmt1kodés keretében végezzék.
Az egyilttmLlk dél kuicsa az azonos adottság és érdekeltség, ezért célszeri] az integráci n belÜl is
az ilyeniálepi'itések egytlttm kÖdésénekerosítése'melyben Beregs!ránynak, mint a t rség határátke'
I hélyének szerepet iátt váttatnia' koordinálnia kell a folyamatokat' amire a meglndult egyÜttm kodési
kezdeményez Sek esélyt adnak.
Ezen egy ttmtikÖdés keretében a fej|esztési célkit zásek hatásai a kovetkezokben Vázolhat k:
_ oazJasáqi célkii zések: munkanélkÜl ség cs kkentése a kialakult állapoi kezelése - helyi ipariq;á*adrcVez"t kbhkítása, turiszt]kai, idegenforgalmi, kulturális-oktatási' igazgatási adottságainak hasznosítása
- |ogisztikai bázis kialakitása
* infrastrukt ra fejlesztés
_ idegenforgalnni cél teruletek fejlesztése
_ termésZet és értékvéc]elem: a tájkarakter, a telepÜlés és tájérték megorzése' okolog ai folyos k
megtartása és b vítése
- te epij|ési érlékvédelem
_ k rnyezetvédelmi célkit[]zések: tájhasználatj korlátozások és szabályozások bevezetése, ter_
m<jtold és talajvédelem' biogazdá]kodás vízrendezés' Vízmln ség, zaj- és |evegotisztaságvédelem megoldások éNényesitése
_ telepÜléspolitlkai célkitt]zések: a telepulés Vonzásának megtartása, a telepulés példaérték
építészetiés város] arculatának fejlesztése' a telep léskép kedvez alakítása' a terÜleti fej esztések biztosítása
_ erdosítési prograrn.

létez beszállítoit

g"iJ.'agi

Beregsurán1' kozség Szabályozási Ten'e Terye

Alátárnaszt nlunkarészek

Szabo|cs-Szatmár-Bereg megye az Észak-A1Ío|diRégi legkeletibb megyéje' tagja a Kárpátok
Eurorégi nak' Ennek a tagságnak jelenleg kevés kézzelfoghato eredménye Van, an']j t bb okia veze!

Ezen eszkozok f('lhasználásáVal elérhet az a cél' hogy Beregsurány egy harmonikus, humán je]legét és szerepkorét meger Sít te]epijléssé Váljon, rneIynek jCjvojét elsosorban az idegenforga]mi, a
kulturá]is, oktatási' egészségugyi, kereskedelmi gazdasági funkci ja határozza meg.
A vál|alt és kitLizcjtt céI eléréséheza teleptilési integráci n és kÜls kapcsolatrendszer er sítésén
és feladatmegosztásán t l nagyarányu te epÜ1ésrehabilitáci ra és rendezett telepijléskép épitésének
folytatására Van szirkség ahhoz' hogy az idegenforgalorn rnint h z ágazat a gazdaságfej] dést el _
remozdítsa.

l n lur.,i

-----

r"r.."Oar.i.

Szabolcs_szatmár_Bereg megye már a torténelmi Magyarországon
ségek kozé tartozott' Ennek okai kozÜl csak néhányat em|itunk:

-

heto vissza.

Részben a padnerországok egy része rendkíviil centralizált politikai rendszerben m kodik' másrészt gazdasági potenciáljuk gyenge, egymás kÖzti kapcsolataik szerények, kevés az egymás számára kínálhát piacképes áru és versenytársai egymásnak a t kebefektetésért folyÓ Versenyben, Az
Eurorégi trilságosan nagy, nehézkes az egyeztetés, ami gáto]ja az operativitást' az érdemi kÖzos
cselekvés lehetoségét'
Elmozdu]ást kínálhat ebboI a helyzetb | a 2ooo okt berében a megyéVel kcizvetlenul határos
Szatmár megye és az Ukrajnában lév kárpátaljai megyékkel megalakított lnterrégio.
A cé| a jelen1egi Íorrásadottságok és nemzetkozi támogatási Iehetcjségek mellett megValosithat
kézzelfoghat fej esziési célok meghatározása. 1lyenek lehetnek: természetvédelmi egyLittm kÖdések
kornyezetvédelmi monitoring a Tisza és mel1ékfoly ival kapcsolatos koz s turisztikai projektek megva]osítása, haiárátkelok fejlesztése ku turális cserekapcso]atok létesítése'
Az egyt]ttml:]k dés végcé|jatermészetesen a gazdasági kapcsolatok élénki]iése- azonban a tokeszegénység, a fizetoképes keres]et, az árualapok kor]átozottsága miatt reá]isan nem várhato gyors

--l

,

belul is a kevésbéfejlett téÉ

kedvezotIen mezogazdasá9i termohelyi adottságok,
Íogyo népesség' alacsonyan képzett munkaer '
az iparosodás alacsony foka,
koz|ekedési feltártság hiánya, az ország fobb igazgatási k zpont]aitol
alacsony foku u.banizácio
kedVezotlen etnikai Összetétel, a cigányság magas aránya,

áttorés.

val

Konkrét lehet ségek leginkább a kereskede]emben' szá]]ításban, logisztikában mutatkoznak, ez
lehet az esélye Beregsuránynak is'
Árucserében továbbra is a román-ukrán nyersanyagok inrportjának, Valamint a megyében termelt
élelmiszer termékeknek Van a legnagyobb komperatíV el nyokkel jár ehetosége.
A telepÜlés a térségkoziegy ttrn kodésben a]apvet és meghatározo szerepe Van a kistérségi
társu]ásoknak'
Beregsurány a Vásárosnaményi kistérségrésze'
Bereg!urány lÖg]sztikai lehet ségei potencíálisan j k' A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei terv által
megjelÖli logisztikai kozpont.
A kulf ldi t ke érdeklodése a t rség iránt egyenlcíre az átlagosnál kisebb tobbek k(jzott a per]férikus helyzet és a kozlekedés hál zatok magyar Viszonyokat tekintve is kedvez tlen he yzete miatt'
Ezen az Éur pai Uni s csatlakozáS Változtathat, mivel a periférikus helyzetbol a shengeni határ
m]att az Uni keleti határáVá Válik a térség,s logisztikai szerepkore várhatoan fcrlértékeldik.
Beregsurány kistérségi és a határmenti térsé9ikozpont szerepkorének, illetve régi n is átnyLilo
kapcsolátrendszer meger sítéséneka koz]ekedési hál zatok Íejlesztésén,korszer sítésént lmen en
az lnformáci s hálozatok és bázisok k]építésea másik fetétele. Ehhez azonban ma még a helyben
hiányzo megfelelo szeIlemi szo|gáltatások megteremtése' a telepíil s kínálati pozíci jának jelentos
n Velése szÚkséges'

távolsága'

alacsonyiskolázottság,
kedvezotlen gazdasági szerkezet az alacsony jovedelemterrnelo képességti mez gazdaság
jellemz sége'

Az 1920_as trianoni dontés jeIent s kedvez tlen hatásokkal járt a megyére nézve, mivel egyes ter!]letelnek fejlettebb Városi kozpontjai az országhaiáron kíVi]lre keri.]ltek Így a már korábban is az el-

maradottabb terijletek kozé tartozo szatmár_beregi térségzome akkor kerult igazán perifériális hely_
zetbe, amely a fej|odésének jabb gátja lett' (A természetes kozpont Szatmárnémeti, Nagykároly él_

csatolásra keri.]ltek')
A megye fejlodése a 60-as éVek kc'zepétol a rendszérváltásig szinte minden téren jelent s, az or_
szágos át|agnál nagyobb ijtem Volt' a megye lemaradása ennek kovetkeztében érezhet en csokkent' Ez a fejlodés azonban nem jelentette a megyén bel li térségek azonos arány fej] dését. Kla|akult a megyeszékhely Nyíregyháza t lsÚlya, Valamint a megye nyugati részéneka keleti ter letektol
intenzíVebb fe.jlc1dése, ToVábbi Visszaesést jeIentett a térségben az 1 97O_es nagy árvíz, melynek mal
napig hatásai vannak
A rendszerváltás, a piacgazdaságba Valo átmenet a megyében sÚlyos váság kÖzepette ment
végbe'
Bezárultak a korszer tlenebb technologiájr! budapesti k zpontÚ L]zemek, az lngázok nagyszámban elbocsátásra kerÜltek, a keleti piacok osszeomlottak'
A kulfÖldi toke a szintén minden tek]ntetben jobb adottságu nyugati országrészeket célozta meg'
így a megye felzá(k zási folyamata nerncsak megtorpant, de ]en']aÍadása tovább nott'
A megye periférikus elhelyezkedése, ezen beIÜl Vásárosnamény város és kistérsége peren-]i helyzet nek ve|ejároja a hátrányos he|yzet. Párhuzamot VonVa az Europai Uní perifériális e helyezkedés
régi inak adottságaival ítt is megállapíthato azonosságok az aktÍv népességalacsony aránya, magasabb á mezogazdaságban' alacsonyabb az iparban dolgozÓk aránya, hiányoznak a gazdasá9 élénkítésétsegíto szolgáltatások'
Az elmaradottság csÖkkentését szolgál fejlesztési stratégia alapelemei aZ elérhetoséget biztosít
k(jzlekedési infrastruktura fejlesztése, a gazdaság igényéhezalkalmazkod humán erofoíások fej_
lesztése' az ijzleti szolgáltatások b Vítése. Lényeges elem a fenntarthat Íejl dés aIapelveinek érVényesítése mindenféle Íejlesztés megval sitásánál,
A gazdaság fejlesztéséhezmeg kell teremteni a befektetol, a mtlikrjdo toke vonzásának feltételeit
(infrastruktÚráVal el|átott olcs n megszerezhet teruletek' szakképzett' megfizetheto munkaerrj, ad
és egyéb kedvezmények stb')
A munkahelyteremtés az egyik eszkoze a telep lés népességmegtart képessége novelésének
Az el bbiekkel szorosan osSzefi]gg a másik feltétel biztosítása mégpedig az életmin ség javítá_
sa' az inÍÍastrukturáliS ellátottság ntjveésável, a szt]kségleteket m]nd magasabb szinten kíe]égit
intézményi, szolgáltato hál zat létrehozásáVal és m kÖdtetésével' A fiata]abb korosztályok részére
gondoskodn] sztikséges a szabadid hasznos és kulturált elt ]tésénÓk fe|tételeir l.

I

A telepulés kÜlso kapcsolatai, heIVzete az orszáa térszerkeze-tében:
A telepÜlés térszerkezeti helyzetét a 41.sz' fotjt és az országhatál halárazza meg' Ezeken keresztill a térségkÖzpontja Nyíregyháza és az V' eurofolyoso, Va|amint a kárpálaljai városok feié teremthet

kapcso|atot a te epÜlés'
A telepulés térszerkezeti helyzetében kiemelkedoen fontos a határátkelo' amely az Uni s csatlakozásunkat kovetoen várhat an megnovekV határmenti tur|zmus és kereskedelem réVén a térségegyik
logisztikai alkcizpont]ává emelheti Beregsurányt'
Beregsurány helyzete az euroregionáiis térszerkezetben - a telepÚlés nagyságrendjéhez mérten
kedvez , a telepijléS melleit elhalad de azt nem terhel fo tvonal a íejlCjdéslehetoségét kínálja fel

számára'

t

t

'

"ra"

I

A javasolt beavatkozások hatására a terv végrehajtása esetén egységes okologiai rendszerbe il]eszked iermészetes, a Íenntarthat fejlodés elvelt kovet iájhasználat jon létre.
A tervezett beépítésreszánt terÜ|etek a megléV beépített teruletekhez kapcsol dnak' így csak a bel-

ter let'

kirlterL]Let határain járnak változásokkal'

me]yek nincsenek kÍ]lonosebb hatással a tájhasználat_

ra

Beregsurátty

kozség SzabáJyozási Tewe Terle
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k rzet a természetvédelgrn eszkÖzéVel biztosítja a Beregi táj a tá]i jellegzetességek meg_
rzését'
mely a1elep[rlés terij_
Érrne[ etlentmono az országos Terilletrendezési Terv erdcjs térségibesorolása.
r"ti*x-.ágyÁé'ték erdcrsiiésével számol. A szabáIyozás olyan rendszerben késziilt' hogy az oTrT_
átmenet'
ben el írt J'o sjte.i program megva| sulhasson, de a kozség számára azéd legyen
t l a Helyi 'Épitési
A természeti, tájhasználati enji"f.ugoi'eséi a természJtvédelmi el írásoiongazdasági
ter letek
segíti a korlátozott használatu mez
s."uárv'"t iutterilteti szabályozása
fogalmának és elcjirásainak megalkotásával.

A tájvédelmi

isit

sítésifolyamaA telep léskép kialakitásában e]s dleges szempont Volt a telepÜlésszerkezet korszer
tának erositése' az alábbi fobb beavatkozások alapján:

A beIstí uthál zati rendszer átaIakításával
- csokken a telep léskozpontot terhelo átmeno forgalom
_ a telepi.]lés belso teriileiei' tarialékái, tombbelsos Íeltárhat vá válnak' a beépítésa telep
léskozpontban

s

'

rtisodhet

A terÜlethasználat szabálVozásáVal
- a telep|rlé kozpontoi-oettit er
nyek' s rlisodés

sod

telepuléskozponthoz il|o terijlethasználat,

intézmé-

Atelepij|ésiértékVédeIemmelésannakszabálVozottkereteinekmeoteremtéséVeI
- t"l"p"Lési arculat6ll7rzése éi távábbfejlesztése a hagyományorzés tÜkrében valosuI-

-

" meg
hat

a teteitltési értékvédelema telepi]lési arculat hagyományorzcí, értékteremt beavatkozán veli a telepulés idegenÍorgalmi vonzerejét' ezzel gazdasági erej t
az egységesen kialakitott .ii".t"ti kornyezet és helyi értékvédelmiteril]et szabályozott
és
xeretái t<ilott segíti elo a Védett épijletek és telep[ilésszerkezet értékeinek megorzését
ártérmeg rzcj felíjítását a telep|'iléskozpont arculatának kedVezo alakításáVal párhuzamo_

saival

san

A Helvi Építésiszabálvzatban meoíoqalmazo1t illeszked ' értékvédelmiszemléLet szabálvozással
telékszerkezel' tombszeÍkezet megtartása' ahhoz iL
- A t"l"p"lé*".ágteucj h"gyo.*yos
leszkeio terijlelhaJználati .-riíi.i.égété'e." foként a telep lésk zpont és peremgi tekintetében'
- A telepÜtésénkialakult hagyományos telekhasználati rend megtadása a z nás telekhasználat

_

szabályozásával'

Az építészetikarakter megorzése a te]epÜlés er sílésénekszándékával, az arra alkalmas
leptrléskCjzpont tertiletek é-rtékmegorZ szemléletLi átalakításával helyi minták a1apján'

Miskolc, 2004. okt ber h

L*,r*-t Lr",4,Lautner Em ke
Á^ílÁc'
ePtrwe!

Vezeto épitész és ieleptilésterVezo
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