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1. Előzmények 

 

 

1.1. Bevezetés 

 

Alattyán Község Polgármesteri Hivatala 2016. évben bízta meg a Kiszelovics és Társa 

Településtervező Kft-t, hogy a település igazgatási területére vonatkozóan új, a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési tervet készítsen. 

Az új településrendezési terv készítését indokolta a jogszabályi környezet változása, a 

magasabbrendű tervek módosulása és a hatályos terv jóváhagyása óta bekövetkezett 

társadalmi-gazdasági folyamatok.  

 

 

2. Településrendezési javaslatok 

 

2.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 

A település kialakulásában és fejlődésében jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a 

település a Zagyva kanyarulata mentén lévő magasabb részen helyezkedik el. 

Alattyán esetében hosszú történelmi folyamat során alakult ki a jelenlegi telekszerkezet. 

Alattyán régi településrésze jellemzően szabálytalan formavilággal rendelkezik, az alföldi 

településekre jellemző halmazos szerkezetet mutatja, melynek jellegzetességei a szabálytalan 

utcavezetések - melyek később közterületekké alakultak, a zeg-zugok, megtörések és a 

tömbön belüli szabálytalan, elaprózódó telkek. 

A település halmazos szerkezetű, történelmileg kialakult része jól lehatárolható, elsősorban a 

kiszélesedő főút melletti tömbökre. A mérnöki tervek alapján létesült szabályos utcavonal 

vezetésű részek a 32. számú főút túloldalán találhatók, valamint a település belterületének 

északi részén a 32. sz. főközlekedési út két oldalán, ahol jellemzően azonos telekméretek, 

szabályos telkek és utcák találhatók. 

A településen a beépítés intenzitása és jellege alapján falusias, kertvárosias és kisvárosias 

lakóterület, valamint településközpont terület található, ahol a lakó és intézményi területek 

vegyesen épültek. A belterületen különálló területrészen iparterület, valamint kisebb 

területeken környezetét nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület alakult ki. 

 

Javasolt a jelenlegi településszerkezet megtartása. 

 

 

A településszerkezeten a településrendezési terv nagyobb beavatkozást nem tervez, a kialakult 

közterületek és telektömbök változatlan formában megmaradnak. A fejlesztés irányai egyrészt 

a meglévő szerkezeten belüliek, új funkciókkal, és tömbön belüli új területfelhasználással. 

Újabb tömböket, településrészeket nem jelöl ki a rendezési terv és a meglévő szerkezetben 

sem javasol szerkezeti elemet érintő változást. 

Belterületbe vonás nem tervezett. 

 

A település teljes közigazgatási területén a területfelhasználásnál a jelenleg hatályos 

településrendezési tervhez képest változó területeknél jelölésre kerültek a település 

jóváhagyott településfejlesztési koncepciójával összhangban lévő területfelhasználási 

változások, valamint az elmúlt évek jogszabályi változásai következtében elnevezésükben, 

besorolásukban változó területek, továbbá a jelenleg hatályos településrendezési terven a 

kialakult állapotnak nem megfelelő besorolások. 
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A település területfelhasználási rendszere két nagy részre bontható, egyrészt a beépítésre szánt 

területek, valamint a beépítésre nem szánt területek. E két nagy kategórián belüli területeket 

az alábbiakban részletezzük. 

 

 

 

2.1.1.  Beépítésre szánt területek 

 

Alattyán községen a beépítésre szánt területek döntő hányada a belterületen található. A 

külterületen lévő beépítésre szánt területek jellemzően a mezőgazdasághoz és 

állattenyésztéshez tartozó major területek, ahol különböző tevékenységek folynak.  

 

A belterületen lévő beépítésre szánt területek a következők: 

 

 

• Lakóterületek: 

 

-   Falusias lakóterület: Alattyán belterületének peremterületei kerültek besorolásra, 

ahol jellemzően nagyobb telkeken gazdálkodnak. A területre jellemző a lazább 

beépítés, a nagy, művelés alatt álló telkek. Jellemzően oldalhatáron álló földszint, 

vagy földszint+tetőtér beépítéses családiházak és gazdálkodásra alkalmas 

melléképítmények találhatók.  

 

-    Kertvárosias lakóterület: Jellemzően a település középső és keleti  részén kialakult, 

kisebb telekterület mérettel rendelkező tömbök. Oldalhatáron álló beépítés alakult ki 

földszintes, vagy földszint + tetőtérbeépítéses épületek épültek.  

 

-    Kisvárosias lakóterület: A település központi, intézményterületekkel vegyes 

területe körül kialakult, szabálytalan alakú, elaprózódott, kisméretű telkekkel 

rendelkező tömbök. Oldalhatáron álló beépítés alakult ki jellemzően földszintes 

épületekkel.  

 

 

 

• Vegyes területek 

 

- Településközpont vegyes terület: Elsősorban a település központja, az 

intézményekkel vegyes lakóterület intenzív beépítésű részei kerültek besorolásra. 

Változatos telekterület mellett, nagyobb beépítési százalék és nagyobb 

építménymagasság jellemzi ezt a területet. A központi részen a földszintes 

intézmények mellett méreteivel a templom és az iskola emelkedik ki.  

 

• Gazdasági területek 

 

- Kereskedelmi, szolgáltató terület: A belterületen lévő környezetüket nem zavaró 

kisebb telephelyek területei. Tervezett gazdasági terület a meglévő belterületi 

gazdasági terület melletti jelenleg alulhasznosított területen kijelölt fejlesztés. 

 

- Ipari gazdasági terület: A belterületen lévő  ipari terület. 
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• Különleges, beépítésre szánt terület 

 

A beépítésre szánt különleges területfelhasználásba azon területek kerültek 

besorolásra, melyek nagykiterjedésű, máshova be nem sorolható, speciális funkciójú 

területek, melyek területei védelemre szorulnak, vagy éppen ezen területek 

környezetre gyakorolt hatása miatt a  környezet szorul védelemre. 

 

- Vízmű terület: belterületen a vízmű telep és víztorony területe. 

- Mezőgazdasági üzemi terület: mezőgazdasághoz kapcsolódó valamint állattartó 

telepek a külterületen. 

- Szennyvíztisztító telep területe a belterület déli peremterületén 

 

 

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 

• Közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési terület 

 

Közlekedési területbe kerültek besorolásra az országos utak teljes szélességükkel, ahol 

a közlekedési létesítmények (buszmegálló, buszforduló) helyet kapnak, ezen területek 

közterületek. A közterületeken a közlekedési létesítményeken túl, közműelhelyezés és 

hírközlési létesítmények elhelyezése is történik. 

 

• Zöldterület 

 

Zöldterületbe került besorolásra a település azon közterületei, melyek állandó  

 növényzettel fedettek és közpark kategóriába sorolandók.  

 

 

• Erdőterület 

 

-gazdasági erdőterület 

A közigazgatási területen a külterület déli részén lévő Berki – erdő területe, és kisebb 

erdőfoltok . 

 

• Mezőgazdasági terület 

 

- általános mezőgazdasági terület 

A külterület nagy része mezőgazdasági terület, ahol szántóföldi növénykultúrákat 

termesztenek, valamint kisebb legelőterületek alakultak ki.  

 -kertes mezőgazdasági terület 

 A belterület déli részén lévő kiskertek és a külterületen lévő egykori zártkertek területe 

 

• Vízgazdálkodási terület 

A Zagyva folyó, valamint holtág, belvíz- és csapadékvíz elvezető valamint 

öntözőcsatornák területe és csapadékvíz befogadó terület, valamint vízügyi üzemi 

terület (gátőrház). 
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• Különleges beépítésre nem szánt terület 

Különleges beépítésre nem szánt területek, azok a nagykiterjedésű minden más  

 területfelhasználástól különböző, speciális funkciójú területek, melyek területei 

 védelemre szorulnak, vagy a környező területek szorulnak védelemre a területen lévő 

 tevékenység miatt. Ebbe a területfelhasználásba soroltak a temető és kegyeleti park, a  

 belterületi sportterület, a tervezett megújuló energiahasznosítási terület, valamint a 

tervezett kondipark és szabadidőpark, továbbá ökopark területe, a vizes élőhely, a 

lezárt hulladéklerakó  és a külterületi horgásztó. 

 

 

 

• Természetközeli terület 

A belterületen lévő kisebb mocsaras területek. 

 

 

2.1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 

• Közutak: 

- 32. számú országos főút Szolnok – Hatvan települési szakasza 

 

• Vízfolyások: 

- Zagyva folyó 

- Jánoshidai II. csatorna 

 

 

• Nyomvonalas vezetékek 

- elektromos gerinckábel 

- optikai kábel 

- gázvezeték 

 

 

2.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 

 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a vízkivételi 

létesítményeknél védőidomot, védőterületet és védősávot kell kijelölni, a közigazgatási ha-

tósági eljárás általános szabályai szerint. Ezen felül a termelő- és a tartalékkút folyamatos 

állagmegóvásáról és a környezetük rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodni kell. A belső 

védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, mely a kitermelés előtt, vagy a kitermelés 

alatt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelés folyamatát nem veszélyezteti. 

A meglévő létesítmények üzemeltetésénél, valamint az újak létesítésénél ügyelni kell arra, 

hogy szennyező anyag ne kerülhessen a védőterületre, illetve a kutak vizébe. A védősáv ha-

tára a földbe fektetett vízvezetékek esetében a terepszintig, alattuk 1,0 m mélységig terjed, a 

vezetékek mellett ugyanakkor mindkét oldalon 2-2 m-es szélességgel veendő figyelembe. 

 

A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, 

kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély (a maximális talpmélység 25 m) 

mélységű kutak önkormányzati engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba 
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vétel, megszüntetés, eltömedékelés, stb.) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az 

alapvető vízbázis védelmi követelményeket (palástcementezés). A lakossági fúrt kutakra az 

előírt 10 m -es védőtávolság megtartása kötelező. A kismélységű kutak különböző 

létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való minimális védőtávolságát mindenhol 

be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból különösen nagy figyelmet kell fordítani a 

kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok bejutásának megakadályozására. 

 

A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 

10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még 

néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre 

vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

szabályoz.  

 

 

A közterületi szennyvízátemelők és vákuumgépházak szagmentesítő rendszerrel vannak 

felszerelve, ezért a védőtávolságuk: 20 m. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága: 150 m. 

 

A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, 

ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem 

helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, 

élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem 

forgalmazható. 

A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított 

szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es 

védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A"). 

 

 

A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a 

következők: 

  

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10-

10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 

épületek nem bővíthetők. 

- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén 

a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a 

mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 

eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 

hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 

vizsgálat alapján lehet. 

 

 

A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú 

rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó 

előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra 

vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint: 
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Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm. 

rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 

kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében 

a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné.” 

 

A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 

 

A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: 

A parti sáv szélessége: 

 

a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 

 

b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 

és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig terjed. 

 

Az Országos Vízvédelmi övezetre vonatkozó korlátozásokat, illetve előírásokat be kell 

tartani. 

 

 

 

Közművezetékek védőtávolságai: 

 

Alattyán község kül- és belterületén elhelyezkedő villamos művek biztonsági övezete: 

 

- 20 kV-os szabadvezeték külterületen 5m 

- 20 kV-os szabadvezeték belterületen 2,5m 

- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás külterületen 5m 
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- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás belterületen 2,5m 

-0,4 kV-os csupasz szabadvezeték kül- és belterületen 1m 

- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték kül- és belterületen 0,5m 

- 0,4 kV-os földkábel kül- és belterületen 1m 

 

 

Védőtávolságok: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió fölkábeltől 0,5m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,5 méter 

 

 

 

Gázvezeték védőtávolság: 

 

Középnyomású vezeték (3 bar) lakóépülettől 4,0m 

Középnyomású vezeték (3 bar) szennyvíz vezetéktől 1,0m 

Középnyomású vezeték (3 bar) vízvezetéktől 0,7m 

Középnyomású vezeték (3 bar) üreges földalatti műtárgytól 2,0m 

Középnyomású vezeték (3 bar) telefon földkábeltől 0,5m 

Középnyomású vezeték (3 bar) elektromos földkábeltől 0,5m 

 

Korlátozó elemek: 

 

- régészeti lelőhelyek 

- kunhalom 

 

 

3. Változással érintett területek 

 

3.1. Településszerkezeti változások bemutatása 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 

 

- falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

- zöldterületből, különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítási 

terület 

- vízgazdálkodási területből, különleges, beépítésre nem szánt szabadtéri kondipark 

terület 

- különleges, vizes élőhely területből, különleges, beépítésre nem szánt ökopark 

terület 

- különleges, vizes élőhely területből, vízgazdálkodási terület, csapadékvíz tározó 

 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek: 

 

- falusias lakóterületből, különleges beépítésre nem szánt, szabadidős terület 
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A jogharmonizáció és  a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba 

sorolás miatti területfelhasználási változások: 

 

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területből, beépítésre szánt terület) területek: 

- különleges beépítésre nem szánt sportolási célú területből, kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület 

- vízgazdálkodási területből, különleges vízmű terület 

- általános mezőgazdasági területből, különleges mezőgazdasági üzemi terület 

- különleges vizes élőhely területből, különleges beépítésre szánt szennyvíztisztító 

terület 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek: 

- falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, ipari gazdasági terület 

- falusias lakóterületből , kertvárosias lakóterület 

- zöldterületből, természetközeli terület 

- különleges sportolási célú területből, különleges beépítésre nem szánt sportolási 

célú terület 

- különleges temető területből, különleges beépítésre nem szánt temető terület 

- településközpont vegyes területből, kisvárosias lakóterület 

- kisvárosias lakóterületből, településközpont vegyes terület 

- falusias lakóterületből, kisvárosias lakóterület 

- kisvárosias lakóterületből, kertvárosias lakóterület 

- különleges vizes élőhelyből , kertes mezőgazdasági terület 

- különleges vizes élőhelyből természetközeli terület 

- vízgazdálkodási területből, különleges beépítésre nem szánt horgásztó terület 

- különleges vizes élőhely területből, vízgazdálkodási (gátőrház) terület 

- különleges sporthorgászati területből, általános mezőgazdasági terület 

- vízgazdálkodási területből, természetközeli terület 

- általános mezőgazdasági területből, különleges horgásztó terület 

- általános mezőgazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt 

hulladéklerakó terület 

- gazdasági, mezőgazdasági ipari területből, különleges mezőgazdasági üzemi 

terület 

- különleges szennyvíztisztító területből, különleges vizes élőhely 

- különleges kegyeleti park területből, különleges beépítésre nem szánt kegyeleti 

park terület 

 

 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek: 

 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, kertes mezőgazdasági terület 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

- kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből, általános mezőgazdasági terület 
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Tervezett infrastrukturális elemek: 

 

- Tervezett országos jelentőségű kerékpárút a Zagyva árvízvédelmi töltésén , 

valamint tervezett kerékpárút a 32 számú főút mellett. 

 

- Tervezett elkerülőút a belterület tehermentesítése érdekében. 

 

 

 

 

3.2. Településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 

 

 

A magasabbrendű területrendezési tervek tervi hierarchia szempontjából az alábbiak: 

 

- Országos Területrendezési terv. 

- Megyei Területrendezési terv 

 

 

• Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 2013. évi módosítása alapján az 

Ország Szerkezeti terve a település igazgatási területét: 

 

- 100 – 500 ha közötti települési térség 

- mezőgazdasági térség 

- vízgazdálkodási térség 

 

kategóriákba sorolja.  

 

Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe: 

 

- országos ökológiai hálózat övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 

- nagyvízi meder övezetébe 

 

sorolt.  

 

- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

- világörökség- és világörökség várományos terület övezet 

- országos vízminőségvédelmi terület övezetébe 

- vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló  

  vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetébe 

- kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe 

 

nem sorolt. 

 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 
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• Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 

közigazgatási területét, a tervezéssel érintett területeit: 

 

- Mezőgazdasági térség 

- Vízgazdálkodási térség 

- Hagyományosan vidéki települési térség 

 

kategóriákba sorolja. (8. számú melléklet alapján) 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 

   
• Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 

közigazgatási területét, a tervezéssel érintett területeit: 

 

- Mezőgazdasági térség 

- Vízgazdálkodási térség 

- Hagyományosan vidéki települési térség 

 

kategóriákba sorolja.  

 

 
Alattyán község közigazgatási területe a térségi övezetek közül: 

 

- országos ökológiai hálózat magterület övezetébe 

- országos ökológiai hálózat pufferterület övezetébe 

- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó térségi övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 

- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe 

- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe (Mtv. megszüntette) 

- nagyvízi meder övezetébe 

 

 sorolt. 

 

továbbá: 

 

- erdő telepítésére alkalmas terület övezetébe 

- földtani veszélyforrás területének övezetébe 

- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe 

- történeti települési terület övezetébe 

- világörökség-várományos terület övezetébe 

- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetébe 

- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezetébe 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe 

- együtt tervezhető térségek övezetébe 

- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetébe 

- honvédelmi terület övezetébe 

- rendszeresen belvízjárta terület övezetébe 

- széleróziónak kitett terület övezetébe 

 

nem sorolt. 
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A magasabbrendű tervekkel való igazodás munkarésze részletesen a településszerkezeti terv 

leírás  önálló fejezeteként kerül bemutatásra. 

 

 

 

 

 

3.3. A változások a hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 

bemutatása 

 

 

• Tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület a településfejlesztési koncepció 

1.1. Alattyán jövőképe alapján 

 

• Tervezett különleges megújuló energiahasznosítási terület a településfejlesztési 

koncepció 1.1. Alattyán jövőképe alapján 

 

• Tervezett különleges szabadtéri kondipark terület a településfejlesztési koncepció 1.1. 

Alattyán jövőképe alapján 

 

• Tervezett különleges ökopark terület a településfejlesztési koncepció 1.1. Alattyán 

jövőképe alapján 

 

• Tervezett vízgazdálkodási, csapadékvíz befogadó terület a településfejlesztési 

koncepció 1.1. Alattyán jövőképe alapján 

 

• Tervezett különleges szabadidős célú terület a településfejlesztési koncepció 1.1. 

Alattyán jövőképe alapján 

 

• Tervezett országos kerékpárút Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területrendezési terv 

alapján 

 

• Tervezett belterületet elkerülő út Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területrendezési 

terv alapján 

 

 

 

 

4. Szakági javaslatok 

 

4.1. Tájrendezési javaslatok 

 

4.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 

Alattyán Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati peremén fekszik, a Zagyva folyó bal 

partján. A Szolnok-Jászberény közötti 32. számú főközlekedési útvonal mellett a Jászság 
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délkeleti részén. A település igazgatási területe keletről Jásztelek és Jászalsószentgyörgy, dél-

délnyugatról Jánoshidával, Jászboldogháza és Portelekkel szomszédos. Észak-északnyugatról 

Jásztelek külterülete területe határolja.  

A település igazgatási területe 34,29 km² (3428,61 ha): külterülete 3222,8916 ha, belterülete 

185,9599 ha, zártkerti része 19,7585 ha, lakosainak száma 1989 fő. (2015. január) 

 

Alattyán jellemzően a természeti adottságait kihasználó agrár-település. 

A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazottak szerint Alattyán jövőképe a 

mezőgazdasági hagyományokat folytató, korszerű állattartó telepekkel rendelkező, helyi 

feldolgozásra és kereskedelmi hasznosításra is termelő, megfelelő intézményrendszerrel és 

élhető települési környezettel, gazdag természeti területekkel bíró település. A megújuló 

energiákat felhasználó új gazdasági létesítményekkel, valamint a többcélú idegenforgalmi 

fejlesztésekkel gazdagodó környezettudatos község legnagyobb természeti értékének a 

Zagyva holtágakat és a Berki-erdő fenntarthatóságát, megőrzését tartja. 

A község településfejlesztésének célja a népességmegtartás és népességnövelés, mely a 

meglévő munkahelyek megőrzésével, fejlesztésével, valamint újak létesítésével biztosítható 

(új ipari-gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató területek kijelölése, a meglévő gazdasági 

területek infrastruktúrájának környezetbarát fejlesztése). Ehhez kapcsolódik a versenyképes 

mezőgazdasági vállalkozások ösztönzése, a hagyományos állattartás fellendítése. 

Környezettudatosság először a község intézményhálózatában, majd a gazdasági telephelyek és 

lakóingatlanok megújuló energiahasználatában is megnyilvánul. 

A fent említettek megvalósulásának egyik alapfeltétele a község igazgatási területén az 

úthálózat fejlesztése (gazdasági területek és a tervezett öko-park, rekreációs célú 

területfejlesztések kiszolgálása, kistérségi hálózat megerősítése kerékpárutak létesítésével, 

stb.). Népességmegtartó erő a felsoroltak mellett a megfelelő életminőség és élettér 

biztosítása, ami a rekreációt jelentő közterületek, jelenlegi zöldfelületek fejlesztésével, 

rendszeres fenntartásával, és új zöldfelületi elemek kialakításával összességében a 

településkép pozitív változásával valósítható meg. A meglévő táji- és természeti adottságok 

felhasználása a rekreációs célú turisztika fejlesztéséhez (horgászturizmus, a Zagyva-folyó, 

mint „ökosztráda” hasznosítása) a fenntartható fejlődés figyelembe vételével. A felsoroltak 

kiegészítését, segítését is szolgáló településkörnyezet előnyös átalakítása a zöldfelületek 

funkcionális fejlesztése, valamint a természeti-, és természet-közeli állapotok megőrzése 

(változatos élőhelyek, növényvilág és a fauna), védelme mellett a biodiverzitás biztosítása.  

 

Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazottakra alapozva, és a magasabb rendű 

területrendezési eszközök figyelembe vételével (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Program 2014-2020, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 

koncepció) fogalmaztuk meg a község tájhasználatának, tájszerkezetének átalakítását és 

zöldfelületi rendszerének fejlesztési irányait.  

A tájrendezési javaslat célja, hogy a meglévő és a jövőbeni infrastrukturális adottságokat 

kihasználva, a település gazdasági életének fejlesztésével egy időben, a természet-adta 

lehetőségeket az idegenforgalom és a turizmus céljaira is felhasználva, a község történeti táj-

gazdálkodási örökségét környezetkímélő módon továbbfejlesztő tájhasználat jellemezze 

település igazgatási területét.  

 

A település természeti adottságai  

 

Lásd megalapozó vizsgálat 
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Jelenlegi táji megjelenés, tájképi jellegzetesség 

 

A község délnyugati határát a Zagyva folyó és ártere szeli ketté. A település külterületét 

összefüggő, nagy szántóföldi művelésű területek, patkó alakú leválasztott holtágak, szabályos 

elrendeződésű mezőgazdasági utak és belvízelvezető csatornák, ezekhez kapcsolódó 

erdősávok, kisebb kiterjedésű erdők jellemzik. 

A Túláti részen tanyák is létrejöttek ugyan, de a község külterületen nem váltak általánossá, 

ezért a jászsági településeket körülvevő tanyás határszerkezet nem jellemző Alattyán 

igazgatási területére. A település szerkezetét meghatározta a folyóparttal párhuzamosan 

húzódó hosszúkás központi tér és a köré szerveződött kisebb lakótelkes „belsőség”. A 

történelmi faluközpontot a vízfolyásokon túli mezőgazdasági hasznosítású „kertség” vette 

körül. A jelenlegi települési szerkezet kialakulásában jelentős szerepe volt a Szolnokot 

Jászberénnyel összekötő 32 számú főközlekedési út kialakításának és az új úthoz kapcsolódó 

szabályos elrendezésű utcák, lakótelkek létesítésének. 

A település táji látványát elsősorban a Zagyva folyó és ártere, a védművek határozott vonala, 

a levágott holtágak erdősült növényzete és a hullámos felszínen lévő mezőgazdasági és az 

elvadult kertgazdasági tájat jellemző telepített növényzet, valamint a kisebb vízfolyások 

meandereit követő természetes és természet-közeli növénytársulás határozza meg. (Hajdani 

zártkertek a Zagyva bal parti töltésének mentett oldalán, Berki erdő, stb.)  

A települést közvetlenül körbeölelő táj jellegzetessége a nagyfelületű szikes puszta a Legelő 

(Kútlapos széle, Gólya-lapos és Sárszeg).         

 

4.1.1.1. Tervezett tájhasználati változások, fejlesztések 
 

 

A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások: 

a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, iparosodás és a közlekedés, szállítás 

megnövekedése, úthálózat fejlesztése, mind nyomon követhető a települést környező táj 

jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában. 

A fentieken kívül a település mai tájhasználatát meghatározza a gazdasági és közlekedési 

környezet, a szomszédos települések (Jászberény) iparfejlesztései, természetvédelemhez (pl.: , 

Natura 2000 területek) szorosan kötődő, természeti értékekben változatos táji környezet 

(Zagyva ártere, a lerekesztett holtágak és annak mentén lévő természetes és mesterséges 

növénytársulások), és az itt élő állatvilág. 

A rendezési terv időszakára szóló tájhasználati változások a község külterületének és 

belterületének terület-felhasználását egyaránt befolyásolják.  

Gazdasági területet, megújuló energiafelhasználást lehetővé tevő napelem parkot, közlekedési 

területet, rekreációs célú, valamint turisztikai és zöldfelületi elemek fejlesztését jelöl ki a 

településfejlesztési koncepció. (A felsorolásban szereplő sorszámok a TJ-1 és a TJ-2 

tervlapon ismertetett fejlesztési területek sorszámai). 

 

1.  ipari –gazdasági területfejlesztés a Széchenyi István utcáról nyíló, a volt 

termelőszövetkezetei központ melletti területen (1.) tervezett. 
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2. tervezett turisztikai célú zöldfelület-fejlesztés a településközponthoz is kapcsolódó 

aktív pihenést, ismeretterjesztést, valamint a természeti környezet megőrzését is 

szolgáló zöldfelület-fejlesztés ökopark létesítése. (2.) 

3. közlekedési utak fejlesztése, parkoló építése a rekreációs tájhasználatú, a 2. pontban 

említett turisztikai célokat kiszolgáló út- és parkolóterület építése a jelenlegi zártkertek 

területén (3.) 

4. rekreációs célú tájhasználat fejlesztése meglévő természetközeli területen tanösvény 

létesítésével 

5. tervezett jóléti célokat is szolgáló csapadékvíz befogadó tározó-tó létesítése 

6. településközpont zöldfelületi fejlesztése, zöldfelület rehabilitáció pihenőpark 

létesítésével, a meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésével  

7. tervezett intézményi zöldfelületi elem, óvoda felújítás és bővítés, kertrendezés 

8. megújuló energiát termelő napelem-park létesítése 

9. tervezett szabadidőpark létesítése a jelenlegi területén közlekedési- és egységes 

zöldfelületi kialakítással  

10. tervezett szabadtéri kondi-park létesítése és a körülötte lévő zöldterület fejlesztése 

11. a tervezett tájház és játékmúzeum környezetének kialakítása 

 

A fenti célul kitűzött tájhasználat változások a környezettudatosság igényével, a megújuló 

energia felhasználásának lehetőségét, racionális használatának figyelembevétele mellett a 

települési lakókörnyezet megújulását, rendezett, közcélra hasznosított zöldfelületek 

létesítését, a meglévő közparkok korszerűsítését jelenti. Az úthálózat fejlesztésével-építésével 

a tervezett rekreációs célú területfejlesztések megközelíthetősége, használata biztosítható. A 

község elérhetősége az idegenforgalom, a turizmus, és a gazdasági tájhasználat bővülésével a 

településen élők életszintvonalának emelkedését jelentheti, emellett komfortosabb, 

korszerűbb, élhetőbb településsé újul Alattyán.  

 

 

 

4.1.1.2. Meglévő tájhasználat fejlesztése 

 

Jelenleg elsősorban a mezőgazdasági tájhasználat (nagyüzemi szántóföldi művelés, állattartás, 

legelőgazdálkodás, kertgazdálkodás), valamint a mezőgazdasághoz köthető ipari és 

szolgáltatási célú gazdasági tevékenység, és csekély mértékű erdőgazdálkodás jellemzik a 

település igazgatási területének hasznosítását. Jelentős és meghatározó a vízgazdálkodás alá 

eső területek, valamint a különböző védettségi fokozatú természetvédelmi oltalom alatt álló 

területek tájhasználata. 

A tervezett időszakban a fent említettek mellett az ipari-gazdasági és kereskedelmi-szolgáltató 

területek fejlesztése, az aktív- és a rekreációs célú kikapcsolódást, turizmust szolgáló 

beruházások elősegítése, ehhez kapcsolódó szolgáltatások bővítése (kondipark). A horgász-

turizmus további fejlesztése, valamint a természet megőrzését, védelmét biztosító, különleges 

tájhasználat (a kijelölt természeti területek megőrzése, természetközeli állapotú területek 

rendezett fenntartása, ökopark létesítése, tanösvény kialakítása) a környezet állapotának 

javítása, illetve szinten tartása jellemzi a Alattyán határának jövőbeni tájhasználatát. 

A rendezési terv célja a község külterületének meglévő táji-, környezeti-, infrastrukturális-, és 

természeti adottságait előnyösen alkalmazó tájhasználat: a fenntartható fejlődést biztosító, 

korszerű, ökocentrikus fejlesztés.  
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Alattyán Község ingatlan-nyilvántartási területi kimutatása a Jászberényi Járási Hivatal, 

Járási Földhivatala (2016. május 27.) törzskönyvi adatszolgáltatása alapján. 

Művelési ágak 
Belterület         

ha/m² 

Külterület          

ha/m² 

Zártkert            

ha/m² 

Összesen          

ha/m² 

szántó  2620.4230 4.7933 2625,2163 

gyep (rét)  56.8508 0.4464 57,2969 

kert   1.3241 1,3241 

gyümölcsös  1.5182 11.2267 12,7449 

gyep (legelő)  227.4215  227.4215 

erdő  88.0606 0.5671 88,6277 

művelés alól kivett terület 185.9599 228.6175 1.4009 605,8863 

nádas  96,5939 0,7338 97,3277 

halastó     

fásított terület     

Összesen: 185.9599 3222.8916 19.7585 3428.61 

 
A település jelentős része a magasabb-rendű területrendezési tervek (OTrT) szerint 

mezőgazdasági térség és a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe sorolt. 

(Jásztelekkel szomszédos szántó területek )  

 

 

 

 

 

Jogharmonizáció: 

A tényleges (helyszíni bejárások alkalmával megerősített) területhasználatból eredő, a korábbi 

rendezési tervnek megfelelő módon jelölt és megnevezett területfelhasználási módok a 

jelenlegi szakági (TJ-1 és TJ-2) tervlapokon feltüntetett, a jelenleg hatályos területhasználati 

(a korábbitól eltérő) megnevezések miatt tájhasználat változás nem történt. A 

jogharmonizáció érdekében ezeket az elnevezésbeli változásokat az alábbi táblázat foglalja 

össze. 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 
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7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

 
 

 
A belterületen lévő változások:  

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 
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9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 
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A belterületi zöldfelületi rendszer elemeinek jelölését az OTÉK beépítésre nem szánt terület 

és a zöldterület megnevezésű területfelhasználási kategórián belül a zöldterületeket a szakmai 

gyakorlatban használt és elfogadott elnevezések szerint csoportosítottam és jelöltem. 

 

Mezőgazdasági-kertgazdaság tájhasználat fejlesztése 

A település létezésétől fogva jellemző tájhasználata a földművelés és az állattartás, 

kertművelés. A mezőgazdaság a település legfontosabb gazdasági alapja ma is. A település 

határának mai birtokviszonyaira jellemző, hogy korábbi nagyüzemi gazdálkodó szervezetek 

területén (Új Élet Tsz területe korábban 2836 hektáron - szántó, legelő, gyep- 22,4 

aranykorona átlagértékű földeken gazdálkodott) a kisebb-nagyobb gazdaságok (Tejtermelő 

Kft.), egyéni gazdálkodók , őstermelők művelik a termőföldet. Jó minőségű, 26-32 AK értékű 

csernozjom talajok a településtől északra, Jásztelekkel határos területeken, 25-26 AK 

középkötött talajú területek a 32-es főközlekedési utat kísérő részeken, nehéz művelésű kötött 

réti talajok a Zagyva folyó korábbi árterületein találhatók. Kertgazdasági területek Alattyán 

belterületén a Zagyva folyó mentén (Kiskert) és a Jásztelekkel határos területeken (volt 

homokbánya szomszédságában) napjainkban nem művelt un. zártkertek találhatók. Jelenleg is 

gyümölcsösként üzemelő zártkerttel a Kondás alján találkozhatunk. A szikesedésre hajlamos 

részeken (Túláti részek, Legelő) legelőgazdálkodás folyik.  

A mezőgazdasági növénytermesztés fontosabb szántóföldi kultúrái őszi búza, őszi árpa, a 

kukorica és a napraforgó, repce.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020, és a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Területfejlesztési koncepcióban foglaltak szerint elsődleges cél a 

mezőgazdaság hagyományokon alapuló, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának 

növelése, valamint a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral kiegészítve az agrárvertikum 
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versenyképességének fejlesztése. (önellátó település megvalósítása). A fenti dokumentumok 

előírják az agrárium termelékenységét elősegítő megújuló energetikai beruházások 

támogatását, vízhiányos és túlzottan csapadékos időszakokban fellépő problémák kezelését 

(árvíz-, belvíz- és aszály kockázat), a helyi termelők és vállalkozások hálózatosodásának 

elősegítését. 

 

Tájrendezési javaslat: 

Mezőgazdasági tájhasználat fejlesztés során a klimatikus viszonyoknak és termőföldi 

adottságoknak megfelelő vetésszerkezet kialakítása (az Európai Unió által megfogalmazott 

un. „zöldítés” a monokultúra megszüntetését, visszaszorítását szolgáló előírások betartása) 

mellett ösztönözni kell az öntözéses területek megtartását, bővítését és magasabb gazdasági 

hozamú zöldségtermesztés elterjesztését. Ezt a határbeli utak karbantartásával, felületi 

megerősítéssel, és a külterületi csatornahálózat rendszeres fenntartásával elősegíthető.  

Az elvadult, zártkertek revitalizációját támogatja a Földművelésügyi Minisztérium 2015.-ben 

indult nemzeti Kertség-fejlesztési Programja. Az Önkormányzatok kezelésében 

(tulajdonában) lévő zártkertek hasznosítását, újratelepítését, gyümölcsös-, és zöldséges- és 

fűszernövény kertek kialakítását oktatással, mentorálással is segíti. Szorgalmazza a tájra 

jellemző fajták ültetését (agro-biodiverzitás és génmegőrzés) és a hagyományos feldolgozási 

módok megtartását, termesztési hagyományok felelevenítését a települési értékmegőrzés, 

öngondoskodás-önfenntartás céljából is.  

A fentiek is és az alábbiak is a település tájtörténeti-táji megjelenésének további megtartását 

szolgálja. 

A rendezési terv javasolja hosszútávon a biogazdálkodást, illetve az integrált termelési módok 

meghonosítását és az extenzív legelőgazdálkodás elősegítését. 

Biogazdálkodás előtérbe kerülésén, a természetes talajerő-utánpótlást (trágyázás) a 

környezetvédelmi hatóság kezelési előírásának megfelelő szántóföldi művelést, hagyományos 

legeltető állattartást (adott területrészen meghatározott számú állat tartása) értjük.  

Az integrált termelési rendszerek korszerű talajerő-gazdálkodásnak megfelelően a talajba jutó 

nitrogén mennyiségének korlátozását (műtrágyázás, fejtrágyázás) és a talajösszetétel vizsgálat 

eredményének megfelelő, a termelt gazdasági növények igényéihez alkalmazkodó tápanyag-

utánpótlást javasol a művelt területeken.  A „kemikáliás szennyezésre” érzékeny, vízjárta 

határrészekre vonatkozó jogszabályok 2/2002 KöM-FVM együttes rend., 20/2001. Korm 

rend., 4/2004. FVM és a 150/2004. FVM rend. Speciális előírásokat fogalmaznak meg a 

Helyes Gazdálkodási Gyakorlatban és az agrár-környezetgazdálkodási támogatások 

igénybevételének szabályairól. 

A mezőgazdasági telephelyek tervezett fejlesztése során a majorok körüli véderdőket is 

célszerű pótolni, felújítani, kiegészíteni. A telepítés során előnyben kell részesíteni a 

potenciális erdőtársulások fafajait, valamint az „ideillő” őshonos vagy a tájra jellemző 

fafajokat. 

Korábban a FVM által meghirdetett Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2014-2020) 

a versenyképes mezőgazdaság (állattartás körülményeinek javítása, kertészetek 

modernizálása, méretgazdaságos üzemszerkezet, innovatív termelési eljárások), a fenntartható 

földhasználat (környezeti terhelés ésszerű csökkentése), valamint a genetikai sokféleség 

(természeti környezet, a talaj, az élővizek, élőhelyek védelme- Natura 2000 hálózat) 

megőrzése érdekében pályázatok útján kívánja segíteni a mezőgazdaságból élőket.  

A fenti program keretében a belső erőforrásokat megmozgató fenntartható helyi fejlesztési 

stratégiák, kistérségi összefogás is biztosítják a településfejlesztési koncepcióban 

megfogalmazott fejlesztési célok elérését. 
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Állattartás korszerű fejlesztése 

 

Alattyán hagyományaiban legeltető-állattartó település. Legeltető állattartás emlékét több 

földrajzi név is őrzi: Birge-járás, Legelő. (pl.: szarvasmarha Tejtermelő Kft, JÁKO-Agro) 

Külterületi majorok, állattartó telepek burkolt úton megközelíthetően a település közelében 

találhatók. (Tejtermelő Kft). Elsősorban szarvasmarhatartásra, terménytárolásra és 

feldolgozásra rendezkedtek be. Egyéb jelentős mezőgazdasági major a Kútlapos-széle 

területen (itt növendék szarvasmarha volt), és a Túláti részen (juh- és sertéstartás) van. 

Speciális állattartás a vadgazdálkodás, ami az Alattyán környéki zártkertek területén, illetve a 

Vadásztársaság kezelésében lévő fiatal erdőtelepítésekben folyik. 

Horgásztó – halastó is található a település szomszédságában. (Háromra, és a Zagyva folyó 

mellett belterületi részen) 
 

Tájrendezési javaslat: 

A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazottak szerint a szántóföldi kultúrákhoz 

kapcsolódó állattenyésztés fejlesztése javasolt, valamint a meglévő állattartó telepek 

infrastrukturális (megújuló energiaforrások használatával) és technológiai fejlesztése során az 

állattartó telepek környezetkímélővé és energiatakarékossá tehetők. (EMVA: természeti 

környezet megóvása, a megújuló energiatermelés ösztönzése.) 

Ennek célja a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása: új termékek, eljárások és 

technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer ágazatban.  

 

Gazdasági tájhasználat fejlesztése 

 

A településen a történelmi és a mai időkben is az ipari-gazdasági tevékenység elsősorban a 

mezőgazdasági tevékenységhez (szántóföldi termeléshez, állattartáshoz) és a megtermelt 

javak feldolgozásához, tárolásához és az kötődik. A település gazdasági fejlődésében 

meghatározó Jánoshida szomszédsága és Jászberény közelsége. 

Jelenleg ipari tevékenységet folytató vállalkozások a külterületen: fémmegmunkálást kábel-

gyártás (SEI Interconnect Products Kft.). Takarmánykeverést, és tárolást Gólya-lapos 

határrészen a Tejtermelő Kft. folytat. A község belterületén a fenti mezőgazdasági üzem 

gépállomása és központja található, valamint építőanyag kereskedelemi, üzemanyagtöltő 

állomás, kereskedelmi szolgáltató vállalkozások boltjai (hústermékek, vendéglátás).  
 

Gazdasági területek tájhasználat változása 

• A jelenlegi rendezési terv időszakában tájhasználat változás érinti (1 helyszínt). A 

Déryné utca melletti be nem épített lakótelkeket a település önkormányzata fejlesztési 

lehetőségek felhasználása céljából gazdasági területként jelölte ki.  

• A Széchenyi István utca melletti be nem épített, nem hasznosított területet (292 hrsz.) 

Alattyán önkormányzata a tervezett megújuló energia felhasználás céljából napelem-

park területeként jelölte ki (8. helyszín).  

A klímaváltozás kockázataira való felkészülés jegyében ezzel Alattyán is hozzájárulna az 

országos megújuló energiahasznosítási arány és energiahatékonyság növeléséhez. Másrészt a 

napenergia hasznosításával hosszú távon településen működési megtakarítást érhetnek el 

növelve a lakosság életszínvonalát és csökkentve a vállalkozások költségeit.  
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Tájrendezési javaslat: 

A jelenlegi üzemi területeken egyáltalán nem, vagy csak részben látható a környezettől való 

elhatárolódást biztosító kívánatos védőerdősáv. A rendezési terv célja, hogy a terület 

tulajdonosa, használója védőfásításoknál megfogalmazott szempontok szerint teljes záródású 

védő erdősáv telepítésével pótolja a hiányosságot (javítva ezzel a településképet is). A 

tervezett új gazdasági célú területeken gazdasági tevékenységet folytató, a (tevékenység 

jellegétől függően) a gazdasági terület „rovására” minimum 15 m szélességű, fizikai és 

optikai elhatárolódás biztosító természeti környezethez hangulatában, termőhelyi 

adottságokhoz alkalmazkodó teljes záródású védőerdősáv (2-3 lombkoronaszint: cserje, 

bokorfa-kisfa, magas fa) létrehozásáról gondoskodjon. A védőfásítások kialakítását az 

erdőgazdálkodásról szóló fejezetben leírtak alapján kell kivitelezni. Ezt főképpen a 

lakóterületekkel szomszédos kijelölt gazdasági területek körül szükséges kialakítani. 

Tájrendezési javaslat továbbá, hogy a tájhasználat változásra kijelölt területi fejlesztések az 

(ipari-gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területbővítés lehetősége ne ütközzenek táji-, 

természetvédelmi érdekekkel, értékekkel.  

A tervezett napelem-park területe természetvédelmi oltalom alatt nem áll. A beruházás 

természetvédelmi vonatkozásai miatt (poláros fényszennyezés) számos védett faj 

életkörülményeit befolyásolhatja, ezért javaslom a konkrét kivitelezés megkezdése előtt a 

környezeti vizsgálatot és a környezeti értékelést lefolytatni az adott beruházásra. 

 

 

Közlekedési tájhasználat fejlesztése 

Alattyán megfelelő közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Az országos közúthálózat 

részeként a Szolnokot Jászberénnyel összekötő 32. számú közlekedési főút nyomvonala 

Alattyán település keleti határán halad át (belterületen a Jász út). Vasútvonal nem érinti a 

községet. Alattyán igazgatási területén a tájképi megjelenést, is befolyásoló tervezett 

közlekedési tájhasználati változások a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak 

alapján az a tervezett rekreációs és turisztikai célú fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat 

elérhetővé tevő a jelenlegi utcahálózathoz csatlakozó, valamint a turisták és látogatók számára 

parkolóhelyek létesítéséből áll, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséből (kistérségi 

közlekedési kapcsolatok javítása) áll. 

 

Közlekedési területek tájhasználat változása 

• Bekötő út építése és parkoló terület kialakítása a Zagyva Ökopark, és a szabadtéri 

tornapálya-kondipálya, valamint a szabadidős terület kiszolgálására. 

• Kerékpár-út kiépítése a szomszédos települések irányába a Zagyva védőtöltésen, 

valamint a 32. sz. országos közút mentén.  

• Hosszútávon a magasabbrendű tervek alapján a 32. sz. főút belterületet elkerülő 

szakasza tervezett, mely tehermentesítené a belterületet. 

 

Tájrendezési javaslat: 

Az utak fejlesztésekor a vonalas létesítmények melletti fásítás, (mely részben elhatárol, 

másrészt védő jellegű) lényeges és elmaradhatatlan! Extenzív körülményeket és a fenntartás 

hiányosságait elviselő, elsősorban őshonos, de a közlekedési csomópontok környezetében 

figyelemfelkeltő (de nem figyelemelterelő és a közlekedésbiztonságot nem zavaró 

elhelyezésű), dekoratívabb megjelenésű, (pl.: környezetétől elütő lombkoronaszínű, vagy 

virágzó fák, magas cserjék) facsoportok ligetszerű telepítését javasolja a rendezési terv. 
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Rekreációs és turisztikai célú tájhasználat fejlesztése 

A Zagyva kanyarulatainak átvágásával keletkezett holtágak jó lehetőségeket biztosítottak a 

horgász turizmus kialakulásához, fejlődéséhez. (sporthorgászat, mint helyi természeti 

környezetben eltölthető szabadidős tevékenység).  

A rekreációs tájhasználathoz köthető a vadász-túrizmus is. A településen az Úttörő 

Vadásztársaság működik. 

A rendezési terv tervezett időszakára szóló rekreációs és turisztikai célú tájhasználat 

fejlesztése több területet is érint (horgász-, vízi-, kerékpárturizmus és a szabadtéri torna- és 

kondipálya, szabadidős tevékenységekhez kötődő turisztikai és rekreációs célú területeket). 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020, Megyei 

Területfejlesztési koncepció, valamint a községi településfejlesztési koncepció 

dokumentumaiban megfogalmazódott a holtágak integrált tájgazdálkodási és turisztikai 

programba illesztett összehangolt rehabilitációja (vízgazdálkodási-, ökológiai-, rekreációs 

célú holtág- megújítás, a vízutánpótlás, holtág tájgazdálkodási célú hasznosítása) 

 

Rekreációs és turisztikai célú területek tájhasználat változása 

• Zagyva Ökopark kialakítása és a hozzá kapcsolódó tanösvény turisztikai és rekreációs 

célú zöldfelület-fejlesztés. A település központi részéhez szervesen kapcsolódó terület 

a Szent István utcáról megközelíthető 1290 hrsz., valamint a 1408-1416, 1398-1400 

hrsz. területen tervezett tanösvény, sétány, madár megfigyelési lehetőség céljából is 

zöldfelületei elemként kialakítva. (tájhasználat változás 2. és 4. helyszín) 

• Kiserdei horgásztó holtág mellett Szabadidő terület kialakítása térségi rendezvények, 

település szintű közösségi események helyéül szolgáló zöldfelületi elem kialakítása 

(tájhasználat változás 10. helyszín) 

• Kiserdei horgásztó holtág mellett szabadtéri kondipark, (tornapálya kiépítése 

edzőeszközökkel) kialakítása zöldfelületi környezetrendezéssel (változás 9. helyszín) 

• A fenti helyszíneket és a szomszéd településekkel összekötő, a Zagyva védgátjának 

korona-vonalán, és a holtágak mentén haladó kerékpárút biztosítása, építése.  
 

Tájrendezési javaslat: 

A fent említett a tájhasználat változásra, fejlesztésre jelölt területek Alattyán jelentős 

természetközeli állapotú vizes, nádas-sásos, gyepes élőhelyei is egyben. A felsőbbrendű 

területrendezési tervekben az országos ökológiai hálózat részeként az ökológiai folyosó 

övezetének területéhez tartozik a Zagyva-holtág (Berki holtág) teljes területe, partrésze, 

valamint a tájképi védelmet is érdemlő határrészek.  Ezért a kijelölt rekreációs 

területfejlesztéssel érintett területeken az ökológiai zöldfolyosó folytonosságát a jövőben is 

biztosítani kell. A vízgazdálkodási területek közvetlen közelében tervezett rekreációs célú 

területfejlesztések konkrét területi tervezése és kivitelezése során fokozott figyelmet kell 

fordítani a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről (főként a 

csapadékvizek elvezetését ill. esetleges kezelését érinti). A szennyvíz kibocsátással 

kapcsolatban a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló jogszabályban leírtak, és a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a 

közcélú vízlétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló jogszabályban foglaltak 

betartása az irányadó. A fenti célok megvalósításánál figyelembe kell venni az időszakosan 

jelentősen megnövekedő turistaforgalmat, látogatottságot és a szükséges szociális építmények 

környezetbe illesztését, illetve mobil eszközök használatának kell helyet biztosítani. 
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A rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztések (tervezett szabadidő 

terület, szabadtéri kondipark) kapcsolódó környezetalakítás, szükséges építmények 

kialakítása, stb.) megvalósítása során a gazdaságossági-turisztikai szempontokon kívül az 

érintett területek természetvédelmi- és erdészeti és környezetvédelmi hatóságainak, vízügyi 

kezelőinek véleményét, egyetértését, valamint az idevonatkozó érvényes jogszabályokban 

foglaltakat is figyelembe kell venni. A környezettől való elhatárolódást szolgáló és a pihenést 

segítő meglévő értékes faállományú erdőfoltokat, ligeteket a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben kell megtartani (pl.: a part növényzete a tervezett tanösvény mellett, a 

szabadidőpark tervezett területén található facsoportok). A rekreációs- és idegenforgalmi célú 

területek környezeti hatástanulmányon alapuló, megfelelő kertépítészeti kialakítással, 

építmény-elhelyezéssel, ligetes telepítésű növényültetést szakirányú tervek alapján és 

tájépítész bevonásával kell kivitelezni. A kiszolgáló építmények létesítését környezethez 

igazodóan, természetes anyagok beépítésével, kertépítészeti eszközök felhasználásával, 

egységes formában kell kivitelezni. Az infrastruktúra kiépítésével, fejlesztésével a 

környezetkímélő komfort megteremtése a cél. Erre környezetrendezési, és közterület alakítási 

terv alapján kerüljön sor. 

 

Vízgazdálkodás alá eső területek fejlesztése 

 

A község jelentős élő vízfolyása a Zagyva folyó. Az ártér és a parti védművek a Közép-

Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) felügyelete alá tartozik. A Zagyva vízjárási 

szeszélyeitől függetlenített holtágakat (Budaszigeti holtág, Kiserdei holtág, Berki Holt-

Zagyva) halastóként, horgász-tóként, víztározóként hasznosítják. (helyi horgászegyesület, 

halnevelés, stb.). Zagyva folyó és ártere a gátak közti terület, és a Jásztelek irányából 

Jászalsószentgyörgy felé haladó belvízelvezető csatornák sorolhatók (Irgócsi csatorna, Kun 

ere csatorna, Jánoshidai 2. csatorna) a község vízgazdálkodás alá eső területeihez. 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község 

külterülete a hullámtér és nyílt ártér-nagyvízi meder övezetébe (Zagyva folyó ártere), 

valamint a rendszeresen belvízjárta terület övezetébe sorolt. A teljes igazgatási terület a 

felszíni vizek szennyezésére érzékeny terület övezetébe tartozik. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 (75/2014. számú 

Közgyűlési határozat), Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési koncepció 

dokumentumaiban megfogalmazottak szerint a korszerű vízgazdálkodás (ennek érdekében 

történő szükséges vízügyi beavatkozások) növelik a mezőgazdasági tájhasználat 

terhelhetőségét, teljesítőképességének növelését, és csökkentik a klímaváltozás negatív 

hatásait (öntözési lehetőség, belvízelvezetés, árvízvédelem).  

• A településen lévő zártkerti területek természetes mélyedését felhasználó tervezett 

csapadékvíz tározó (tó) elsősorban vízgazdálkodási célú, másodsorban jóléti, 

rekreációs célú zöldfelület-fejlesztés is. (1443 hrsz.) (tájhasználati változás 5. 

helyszín). 
 

Tájrendezési javaslat: 

A vízgazdálkodási területeket érintő területfejlesztések konkrét területi tervezése és 

kivitelezése során fokozott figyelmet kell fordítani a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről (főként a csapadékvizek elvezetését ill. esetleges kezelését 
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érinti). A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló jogszabályban leírtak, és a 120/1999. 

(VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízlétesítmények fenntartására vonatkozó 

feladatokról szóló jogszabályban foglaltak betartása az irányadó. A fejlesztési elképzelések 

megvalósításához a területileg illetékes vízügyi (természetvédelmi) kezelői-és felügyeleti 

hatóságok előzetes véleményezése és hozzájárulása szükséges. Környezetalakítás esetén 

biztosítani kell a csapadékvíz-tározó teljes területén és a parti sávban az élőhelyek védettségét 

és a kialakuló természetes ökofolyosó folytonosságát. 

Erdőgazdálkodás fejlesztése 

Alattyánt is magába foglaló kistáj az Alföld flóravidék tiszántúli flórajárásba tartozó kistáj. 

Potenciális erdőtársulásai közül a bokorfüzesek (Salicetum triandrae), a fűzligetek (Salicetum 

albae-fragilis), valamint eredeti növénytársulásait a pusztai tölgyes és alföldi gyertyános 

tölgyes erdőtársulások alkották, azonban ezek mára a túlnyomó mezőgazdasági 

területhasználat miatt szinte teljesen kipusztultak.  

Alattyán közigazgatási területén az erdőterületek elsődleges hasznosítási céljaiknak 

megfelelően: 

• védelmi célú erdőterület: 20,39 ha 

• gazdasági célú erdőterület: 53,96 ha 

• közjóléti erdő jelenleg nincs nyilvántartva 

Kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező erdőterület 73, 89 ha. 

 Napjainkban az erdőgazdálkodású területeken elsősorban fiatalkorú keménylombú erdők 

(elegyes kocsányos tölgyesek) és szintén fiatal nyárfa „ültetvények” találhatók. 

Ezek közül a legértékesebb az országos természetvédelmi oltalom alatt álló Zagyva-holtág 

által körbezárt elegyes kocsányos tölgyes erdő a Berki erdő.                                                

Védelmi célú erdők, erdősávok helyenként hiányos területei találhatók az ipari-gazdasági 

környezet (mezőgazdasági- célú majorok, ipar-szolgáltató területek, raktározási területek) 

körül. A település jelentős része a magasabbrendű területrendezési tervek (OTrT, JNSz 

Megyei Területrendezési Terv) szerint erdőgazdasági térségbe sorolt. 

 

Tájrendezési javaslat: 

Az erdősítést több uniós program és a Vidékfejlesztési Stratégiai terv (2000.) is támogatta.  

Az OTrT előterjesztése alapján az erdőterületek bővítése a megyei rendezési terv szerint is 

kívánatosak. Az ökológiailag stabil állományú erdők telepítését, fafaj összetételét az a 

gazdasági érdekek, termőhelyi- az ökológiai viszonyok határozzák meg. Javasolt az eredeti 

növénytársulások fafaj összetételét tükröző őshonos fafajú, természetközeli erdők, erdősávok 

telepítése. 

A meglévő erdők művelését, és a tervezett védőerdők, erdők telepítését, kezelését az erdők 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló (1996/LIV., az 1996/LIII, valamint 2009. évi 

XXXVII.) törvények szabályozzák. A hatósági jogkört Erdészeti Szolgálat gyakorolja. Az 

egyéb erdőfelületek gondozását, bővítését az Erdészeti Szolgálat felügyeli. A hatósági jogkört 

természetvédelem alatt álló erdők esetében a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség, valamint az Erdészeti Szolgálat gyakorolja. 

Az erdőtelepítést előzetes termőhelyi vizsgálatok alapján, őshonos fafajok felhasználásával, 

szakirányú részletes tervek szerint, az idevonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell 

megvalósítani. 

Védelmi célú erdők, erdősávok létesítése a tervezett és meglévő ipari-gazdasági területek 

körül, de a lakóterületekkel szomszédos telekhatárokon feltétlenül teljes záródású (több 
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lombkoronaszintű) növény-védősávval történő takarását jelenti. Ez elsősorban optikai 

elkülönülést tesz lehetővé ott, ahol a gazdasági tevékenység és pihenő-lakó területhasználat 

szomszédos területeket érintenek. (pl. tervezett belterületi gazdasági terület és környezete).  

A külterületen meglévő és leendő ipari-gazdasági területek belső határa mentén 15-25 m 

szélességű védőerdősáv létrehozásáról gondoskodjon a terület használója, tulajdonosa. A 

teljes záródású védősáv lombkorona szintjét őshonos, vagy tájhonos (fehérnyár, korai juhar, 

magas kőris, magyar kőris, kocsányos tölgy, csertölgy, szilfa, mezei juhar, stb.) fafajok adják. 

Cserjeszintjét bodza, egybibés galagonya, vadrózsa, kökény, közönséges som, orgona, 

tatárlonc, fagyal, stb. növények alkothatják. Telepítésüket az idevonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően szakirányú tervek alapján kell elvégezni.  

Közjóléti célú erdők, ligetes fásítások. A turizmus szempontjainak is megfelelő a települési 

zöldfelületi rendszeréhez is szervesen kapcsolódó területeken a növénytelepítést átfogó, 

részletes környezetrendezési és/vagy kertépítészeti tervalapján kell megvalósítani. (szabadidő- 

és közparkok, turisztikai tájhasználatú területek, fejlesztési elképzelések ligetes fásításai) 

Tájfásítás  

Javaslatunk, hogy a jelenlegi közlekedési utakat kísérő hiányos fasorokat - a meglévők 

egészségi állapotának megfelelően azok kivágásával, vagy kiegészítésével, őshonos, tájhonos 

fafajok ültetésével fokozatosan pótolják. A fasorok telepítését a földtulajdonosokkal, erdészeti 

és közlekedési hatósággal egyeztetett módon, szakirányú tervek alapján kell kivitelezni. A 

mezsgyéken, szélesebb (cserjesorokkal is kiegészített) további fasorok telepítése, a meglévők 

fenntartása, pótlása az élővilág védelme miatt és ökológiai szempontból is lényeges. Az 

állatok búvóhelyéül, madarak fészkelő helyéül szolgálnak, valamint a megművelt 

szántóföldeken a talaj védelme érdekében is lényeges szempont a mezővédő erdősávok 

telepítése a deflációs hatás csökkentése érdekében. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területfejlesztési koncepció javasolja a tájfásítást, a mozaikosabb tájkép kialakítását. A 

tájfásítás során őshonos, a tájra jellemző flórának megfelelő fa- és cserjefajok egyedeinek 

telepítését javasoljuk. 

A széles erdősávok tájesztétikailag is kedvezőbb látványt nyújtanak.  

 

 

 

4.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

 

4.1.2.1. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre     

tervezett területek, értékek, emlékek 

 

A település igazgatási területén nemzeti parki terület nincs, azonban európai jelentőségű, 

országos jelentőségű természetvédelmi területek egyaránt megtalálhatóak. (Az egyes védelmi 

célú területek átfedésben vannak egymással.) Az OTrT szerint és a megyei szintű 

területrendezési tervben foglaltak alapján a község igazgatási területe a védett természeti 

terület övezetébe (Zagyva-folyó és ártere, Berki erdő) sorolt. 

 A természetvédelem alatt álló területek határait a TJ – 1 tervlapon tüntettük fel. 

 

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 

területek .  

Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, 

(kihirdetett, illetőleg a korábban kijelölt területeken előforduló), valamint kiemelt jelentőségű 

közösségi élőhely típusok, és az ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a 

biológiai sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok 
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megállapítása, betartatása a település közigazgatási területén. (45/2006 XII. 8.és a 14/2010. 

V.11. KvVM Rendelet megerősítette a kijelölt területek védelmét.)  

 

Alattyán külterületén a Különleges madárvédelmi területek Jászság (HUHN10005), számon 

nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek:  

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 02, 020, 021, 022, 03, 038/10, 038/11, 

038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/17, 038/18, 038/19, 038/2, 038/20, 038/21, 038/3, 038/5, 

038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 039, 04/1, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 04/16, 04/17, 

04/18, 04/19, 04/2, 04/21, 04/22, 04/23, 04/24, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 

040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2, 

040/20, 040/21, 040/22, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28, 040/29, 040/3, 

040/30, 040/31, 040/32, 040/33, 040/34, 040/35, 040/36, 040/37, 040/38, 040/39, 040/4, 

040/40, 040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 040/9, 041, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 

042/15, 042/16, 042/17, 042/18, 042/19, 042/20, 042/21, 042/6, 042/7, 042/8, 042/9, 043, 

044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/17, 044/18, 044/19, 044/2, 044/20, 

044/21, 044/22, 044/23, 044/24, 044/25, 044/26, 044/27, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 

044/33, 044/34, 044/35, 044/36, 044/37, 044/38, 044/39, 044/4, 044/40, 044/41, 044/42, 

044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 045, 047, 048/2, 049/10, 049/11, 049/7, 049/8, 

049/9, 050, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 051/5, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/2, 053/4, 

053/5, 053/6, 053/8, 054, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/15, 055/16, 055/5, 055/6, 

055/8, 056, 057, 058, 059, 06, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066/1, 066/2, 067/1, 

067/2, 068/1, 068/2, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 070, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 074/1, 074/2, 

075/1, 075/2, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 078, 079, 08, 080/1, 080/2, 

081, 082, 083/1, 083/10, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/8, 083/9, 084, 085/1, 085/10, 

085/11, 085/12, 085/13, 085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 087, 091/13, 

092, 094/10,094/4, 094/5, 094/6, 094/7, 094/8, 094/9 

 

Ide vonatkozó madárvédelmi területi javaslat a Jászság Magas Természeti Értékű Terület 

(MTÉT) megvalósítására tett javaslat a parlagi sas védelmében. (MME, 2013.) 

 

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területén az Alattyáni Berki erdő (HUHN20074) számon 

nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek: 

0109, 0110, 0111, 0112/1, 0112/2  

 

A Berki-erdő 39,29 ha területű. Jelölő fajai a rovarok közül a nagy szikibagoly és a 

szarvasbogár, kétéltűek közül a vöröshasú unka. 

 

Élőhely tipus szerint:  

- 9110 euro-szibériai erdősstyepp tölgyesek 

- 1530 pannon szikesek 

- 91F0 ökohálózat, ökofolyosó övezetének része. 

A védett terület tájhasználata során figyelembe kell venni a 2016.-ban (MME, Debrecen) 

nyilvánosságra hozott Alattyáni Berki-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

fenntartási tervét. 

 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület 
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A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 

álló terület  a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság írásbeli tájékoztatása szerint Alattyán 

település igazgatásai területét nem érinti.  

A település igazgatási területe része a Jászság-Közép-Tisza Természetvédelmi Tájegységnek. 

A tájegység védett természeti területeinek természetvédelmi kezelője a megyében illetékes 

nemzeti park igazgatóság. 
 

Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett 

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és 

az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről. 

Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 

Kunhalmok 

A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), 

őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény (1996. évi LIII. Törvény 28. § (4) 

bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek) hatályba 

lépése (1997. január 1.) óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása a törvény 2003-ban 

történt módosításával: „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve 

élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével 

meghatározó eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi értékkel, élővilág védelmi értékkel 

(a terület természetes állapotára jellemző növénytársulások pl.: löszpusztagyep, a természetes, 

vagy azok különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő 

állatvilág maradhattak fenn a területükön). A kunhalmok rendkívül sok értékes információt 

rejtenek magukban (természettudományos jelentőség). Geomorfológiai, természetföldrajzi, 

talajtani, paleo-ökológiai, növénytani, állattani, szempontú vizsgálatok lehetősége, 

megismerése és elemzése.  Fentieken kívül a kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, 

régészeti, néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a 

kulturális örökségvédelem szakterülete foglalkozik. 

 

Alattyán igazgatási területén található kunhalmok: 

 Fekete - halom 

Alattyán északi határában a Jászteleki hulladéklerakó felé vezető útról látható 

kunhalom.  
 

 

 

 

Helyi természeti érték – tájvédelem  

Alattyán igazgatási területén elsősorban a Zagyva folyó, a holtágak és a vízfolyások parti 

sávjának és a természetközeli területek (mocsarak, vízállásos területek növényzete, táji 

látványa, valamint a kialakult természetes élőhelyek, a megtelepedett változatos élővilág 

jelenti az elsődleges természeti értéket.  

Alattyán Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018számú, (III. 28.) 

Önkormányzati Rendelete a Településkép védelméről, „a település helyi védett jelentőségű az 

általános iskola udvarán és a közterületen lévő fák”.  

A rendelet 5. számú melléklete alapján:  

• vadgesztenye (Aesculus hippocastanum -  013/2008 számú) fasorok az iskola udvarán 

(Alattyán, Szent István utca 21.), a Polgármesteri Hivatal előtti (Szent István téren) és 

a Vízmű területe előtt találhatók. 
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• japánakác fák (Sophora japonica – 014/2008 számú) az általános iskola udvarán 

(Alattyán, Szent István utca 21.) találhatók. 

 

Tájrendezési javaslat:  

A különböző élőhely típusok (vizes- mocsaras környezet, száraz gyepes területek, erdősült 

területek, stb.) és az ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a biológiai sokféleség 

fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok, megállapítása, betartatása 

a település közigazgatási területén. 

A község fejlődése szempontjából lényeges, hogy a még „érintetlen”, természetközeli állapotú 

területekre, élővilágra ható külső tényezők károsító hatását minimalizálják. Ezeknek a 

területeknek a művelésére a gazdálkodók számára, a védett terület kezelője által előírt 

korlátozásoknak megfelelő extenzív, bio- vagy integrált, (környezetkímélő, környezeti 

terhelést csökkentő) gazdálkodás támogatására az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(2014-2020) is kínál lehetőséget. Ezeknek a lehetőségeknek, megismertetését segítse a 

gazdák, illetve a földhasználók körében az önkormányzat és a falugazdász. 

 

   

 

 

 

4.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

4.1.3.1.  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 

A közlekedési utakon, dűlőúton haladva, szétnézve a határban a település jellegzetes síkvidéki 

mezőgazdasági területei, a Kiskerti terület néhol elvadult területein kisebb-nagyobb 

külterületi építmények láthatók.  Külterületet meghatározó Zagyva folyó partja és a Zagyva 

holtágak mentén lévő eltérő szélességű növényzettel fedett területek, az alföldi táj képét 

változatossá tevő, az élővilág számára menedéket nyújtó tájképvédelmi szempontból is 

jelentős az un. szegélyek. Szegélyek a különböző szomszédos élőhelyek találkozási vonalai 

(árokpart-csatornapart és erdőszél), a síkfelületek és ettől eltérő, kiemelkedő domborzati 

elemek találkozási vonala (árvízvédelmi töltés-vízfelület, nádas), a külterületet behálózó 

csatornarendszerek mentén, telek (mezsgye) határokon és külterületi utak mentén alakultak ki. 

Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés síkjából kiemelkedő kunhalmok,  

hagyományos gazdasági épületek, tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok, 

vízállásos, mocsaras területek, nyílt vízfelületű halastavak, anyagnyerő-helyek maradványai. 

A megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az összterülethez 

viszonyítjuk alacsony arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi szempontból igen 

értékesek. Alattyán közigazgatási területén jelentős területi nagyságú legelők találhatók, ahol 

az ősgyep is megtalálható. (Birge-járás, Sárszeg, Legelő) 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a település 

igazgatási területe a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe sorolt, 

valamint az országos, nemzeti ökológiai hálózat övezetébe tartozik (Zagyva-folyó és ártere, 

Berki erdő), valamint az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozik. (Sárszeg, Birge-járás, 

Héthalom). A térségi jelentőségű tájképvédelmi területek: Zagyva-folyó és ártere, Berki erdő, 

és a település 32. számú közúttól keletre elterülő határrésze. Térségi tájrehabilitációt igénylő 

övezet a település teljes igazgatási területe. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek: 

1.Kiserdei holtág belterülettel szomszédos szakaszai: a magaspartról nézve a település 

felől teljes panorámát nyújt a község nyugati, délnyugati határára, a holtágat és a Zagyva-

folyót kísérő erdőkig,  

2.Vizes élőhelyek és környezetük: A Holt-Zagyva teljes területe, a szegélyező nádas-

sásos terület  

3.Összefüggő nagy gyepes területek: Sárszeg, Legelő-határrész legelőterülete,  
 

Egyedi tájértékek 

A természet védelméről szóló törvény alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra 

jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó 

elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 

szempontból a társadalom számára jelentősége van. A pontos egyedi tájérték-kataszter 

készítése a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság feladata, együttműködve a település 

önkormányzatával és a helyi lakossággal.  
 

Alattyán tájképileg is meghatározó építészeti értékei, egyben helyi védettséget élvező 

építészeti értékek (településképi rendeletben védett értékek): 

• Római Katolikus Templom. Alattyán régi fatornyos római katolikus temploma 1766-

ban elpusztult. A barokk stílusú ma is álló templom 1773-1781 között épült fel 

közadakozásból. Toronyát és mai formáját 1908-ban kapta. A jelenlegi épület 

neobarokk mind a külső felépítése, mind a régi eredeti formájában megmaradt szobrai. 

A legutóbbi teljes belső restaurálást 1970-1972 között végezték el. A freskók Takács 

István és Takács András festő művészek művei. (Tsz.:001/2008) 

• Gecse-emlékház: Gecse Árpád a Jászság festőjének háza, mely a Szent istván utcán a 

templommal szemben található. A község az épület felújítását a Darányi Ignác Terv 

pályázatán nyerte el. (Tsz.:002/2008) 

• Helytörténeti gyűjtemény épülete (Szent I. u. 28.) 

• Tájház (József A. utca 15.) 

• Kőkeresztek Jánoshidához hasonlóan Alattyán közigazgatási területén is sokfelé, - 

útelágazásoknál – látható kőkeresztek, egyházi témájú szobrok, melyek a hajdani 

római katolikus egyház premontrei rendjének birtokainak határát jelölte. A teljesség 

igénye nélkül: öt Kőkereszt a település belterületén, Temetői kőkereszt, a Szent 

Háromság szobor a Római Katolikus Templommal szemben áll. A fogadalmi Mária 

szobor, amelyet egy betegségből történő felgyógyulás hálájaként állítattak Mária 

tiszteletére az 1930-as években. Nepomuki Szent János szobra, Mária szobor az 

általános iskola kertjében. 

• Emlékművek: Az I. világháborús emlékmű Gecse Árpád alkotása, 1932-ben készült. 

Az emlékmű az emlékházzal szemben áll az Általános Iskola épülete előtt. 

Élő személyről bizonyos Lőrincz Bertalan alattyáni lakosról mintázva. A II. 

világháború áldozatainak emlékművét 1991. november 21.-én avatták fel, a község 

központjában a Szent István téren található, ifj. Szabó István Budapesti 

szobrászművész alkotása. A szobor kőből készült, derékba tört fát jelképez. 60 

bevésett nevet tartalmaz. 
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A településen helyi településképi védelem alatt álló területek, emlékek: 

• Izraelita temető, kegyeleti park: Az egykori zsidó temető a Jász út mentén található 

emlékpark. 

 

Alattyán Egyedi településkarakterű területe: 

A Szent István utca menti épületek és az épületek előtti közterület, zöldfelület a katolikus 

templomtól a vízmű, illetve az Idősek Otthonáig. 

 

 

4.1.3.3. Ökológiai hálózat biztosítása 

 

Az ökológiai folyosók folytonossága biztosításának érdekében, a település határában 

mozaikosan elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket, vízpartokat, 

természetes gyepfelületeket, erdőfoltokat) fasorokkal, erdősávokkal javasoljuk összekötni. Így 

természetközeli élőhelyek, védett területek helyi ökológiai hálózatot alkotnak. A mezővédő 

erdősávok jelentősége kiemelkedő az ökológiai folyosók folytonosságának szempontjából. 

(Nemzeti Ökológiai Hálózatról a1996. évi LIII. Tv. és a 2003.évi XXVI. Tv.vonatkozó részei) 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község 

igazgatási területe az ökológiai (zöld) folyosó (Zagyva folyó és ártere, a Berki holtág és a 

Berki erdő és a Legelő területe, a Sárszeg) övezetébe sorolt. 

 

 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

 

 

Területfelhasználás 

Hatályos településszerkezeti terv 

szerint 
Új településszerkezeti terv szerinti 

terület 
Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
terület 

Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
falusias lakóterület 114,44 2,4 274,66 60,24 2,4 144,58 

kertvárosias lakóterület 0 2,7 0 52,91 2,7 142,86 

kisvárosias lakóterület 18,92 1,2 22,70 16,35 1,2 19,62 

településközpont vegyes 

terület 
4,81 0,5 2,41 5,84 0,5 2,92 

kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági      terület 
11,95 0,4 4,78 2,07 0,4 0,83 

ipari gazdasági terület 1,69 0,4 0,68 4,57 0,4 1,83 

ipari (mezőgazdasági) 

gazdasági terület 
20,29 0,4 8,12 0 0,4 0 

Különleges – vízmű 

terület 
0 1,5 0 0,26 1,5 0,39 

Különleges –

mezőgazdasági üzemi 

terület 

0 0,7 0 23,27 0,7 16,29 

Különleges  -

szennyvíztisztító terület 
0,25 1,5 0,37 0,36 1,5 0,54 

Különleges- sportpálya 

terület 
2,63 3 7,89 0 0 0 

Különleges – temető 

terület 
3,09 3 9,27 0 0 0 

Különleges – vizes 23,42 1,5 35,13 0 0 0 
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Területfelhasználás 

Hatályos településszerkezeti terv 

szerint 
Új településszerkezeti terv szerinti 

terület 
Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
terület 

Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
élőhely terület 

Különleges – 

sporthorgászat terület 
7,71 1,5 11,57 0 0 0 

Különleges – kegyeleti 

park terület 
0,08 3 0,24 0 0 0 

Különleges – beépítésre 

nem szánt temető terület 
0 6 0 3,09 6 18,54 

Különleges –megújuló 

energiahaszn. terület 
0 3,2 0 0,89 3,2 2,85 

Különleges – beépítésre 

nem szánt sportpálya 

terület 

0 6 0 2,15 6 12,9 

Különleges – beépítésre 

nem szánt szabadidős 

terület 

0 3,2 0 0,48 3,2 1,54 

Különleges – beépítésre 

nem szánt kondipark 

terület 

0 3,2 0 0,77 3,2 2,46 

Különleges – beépítésre 

nem szánt ökoturisztikai 

terület 

0 3,2 0 0,67 3,2 2,14 

Különleges – beépítésre 

nem szánt horgásztó 

terület 

0 3,2 0 14,06 3,2 44,99 

Különleges – beépítésre 

nem szánt vizes élőhely 

terület 

0 3,2 0 7,58 3,2 24,26 

Különleges – beépítésre 

nem szánt kegyeleti park 

terület 

0 6 0 0,08 6 0,48 

Különleges – beépítésre 

nem szánt lezárt 

hulladéklerakó terület 

0 0,2 0 1,52 0,2 0,30 

Közúti közlekedési terület 67,36 0,5 33,68 67,36 0,5 33,68 

Zöldterület (közpark) 3,18 6 19,08 1,21 6 7,26 

Gazdasági erdőterület 88,06 9 792,54 88,06 9 792,54 

Általános mezőgazdasági 

terület (szántó és általános 

mezőgazdasági gyep) 

2899,23 3,7 10727,15 2914,44 3,7 10783,43 

Kertes mezőgazdasági 

terület 
18,95 5 94,75 28,92 5 144,6 

Vízgazdálkodási terület 

(vízgazdálkodási, 

vízgazdálkodási üzemi) 

142,55 6 855,3 128,58 6 771,48 

Természetközeli terület 0 8 0 2,88 8 23,04 

       

ÖSSZESEN 3428,61  12900,32 3428,61  12996,35 
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Alattyán teljes közigazgatási területének jelenleg hatályos TSZT szerinti biológiai 

aktivitásértéke: 12900,32 

 

 

Alattyán teljes közigazgatási területének új TSZT szerinti biológiai aktivitásértéke: 12996,35  

 

 

A  jelenleg hatályos TSZT-hez képest a tervezett területfelhasználási változással a 

biológai aktivitásérték nagyobb (12 996,35>12 900,32) tehát a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a jelenleg hatályos TSZT-hez képest teljesül, 96,03 aktivitásérték 

tartalék keletkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

 

Alattyán halmaz település. A település szerkezete jellegzetesen több, településtörténetileg más 

területhasznosítású egymás melletti falurészből áll.  A településmag a hajdani folyómeder 

vonalát párhuzamosan követő magaslaton található. A hosszú, orsó alakú területet keskeny, 

szűk utcák ölelik körbe. Jellegzetesek a hegyes szögben találkozó utca elágazások (Jász utca- 

Szent István utca, Jász utca-Temető utca, Árpád utca-Erzsébet királyné utca)  

A Jász utca két oldalán szabályos utcahálózatú településrész a tervezett településfejlesztést 

tükrözi.  A mai település igazgatási központja a széles Szent István utca egyben a község 

egyik zöldfelületi központja is.  A település biológiailag aktív felületeinek nagysága jelentős. 

Az összefüggő, növényzettel borított (füves terület, ligetes-füves terület, vízállásos, sással 

fedett) zöldterületek (volt tsz-központ környezetének ligetes-fás területe, Kiskerti területek: a 

község déli határán végigvonuló cserjés-ligetes terület). Ezen belül a klasszikus értelemben 

vett, a lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló zöldfelületek aránya jelenleg a község 

belterületéhez képest elhanyagolható. 

A települési zöldfelületek kertépítészeti kialakításának, fenntartásának minősége, a 

Településrendezési Koncepcióban megfogalmazottak szerint is jelentősen hozzájárul 

település-imázs formálásához, Alattyán „élhetőségének” és turisztikai vonzerejének 

növeléséhez.  

 

 

 

 

 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

 

 

Egy település zöldfelületi rendszerét területi és hálózati elemek alkotják. Területi elemek a 

közhasználatú zöldfelületek és a zöldfelületű intézmények és a jelentős zöldfelülettel 

rendelkező intézmények kertjei megjelenésükben, területi nagyságukban, és a község életében 
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betöltött szerepükben igen eltérőek. A zöldfelületi rendszer hálózati elemei a település utcái és 

az utcákat kísérő növényzet. A zöldfelület ökológiai szempontból előnyösen módosítja a helyi 

klíma alakulását. Előnyösen befolyásolja a település hő- és vízháztartási viszonyait, valamint 

a levegő-szennyezettséget és a zajhatások mértékét is csökkenti, emellett kedvező 

környezetminőségét biztosítanak a településen élőknek. 

A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és 

vizuális-esztétikai jelentősége van.  

• A település ökológiai adottságai javításának leglényegesebb eszköze a kondicionáló 

hatású ültetett növényzet. A zöldfelületek kedvező környezetminőségét biztosítanak a 

községben élőknek. Előnyösen befolyásolják a helyi klíma alakulását: település hő- és 

vízháztartási viszonyait, valamint a levegő szennyezettségének mértékét és a 

zajhatásokat is csökkentik.  

• A zöldfelületi elemek használati értékét növényekkel igényesen betelepített külső 

terekkel, parkrészekkel növelhetjük. Használati szempontból a zöldfelületek értékét a 

feltöltődést szolgáló kertberendezési tárgyak, (utcabútorok, közvilágítás, ivó-kutak, 

kerti burkolatok, stb.) mennyisége, minősége, elrendezése, valamint a zöldfelületen 

folytatható rekreációs tevékenységek sokfélesége (pihenés, sportolás, játék-

szórakozás, stb.) határozzák meg.  

• A zöldfelületek vizuális, esztétikai hatása, hogy a dekoratív növényzettel borított 

közparkok, közkertek, a fásított utcák hozzájárulnak a kedvező településkép 

kialakításához. Az utcafásítások „zöld folyosói” a község zöldfelületei elemeit fűzik 

egybe, valamint a település területrészeit a szomszédos külterület biológiailag aktív 

felületeivel kapcsolják össze.  

 

Alattyán zöldfelületi elemei a történelmi településközpontban, az egyes település részek 

feltáró utcáinak kereszteződéseiben, valamint a községen áthaladó országos mellékút (Jász út) 

mentén találhatók. Jelentős, történetileg kialakult zöldfelülete a község impozáns templomától 

kiinduló hosszú hajdanában orsó alakú tér, mely a jelenlegi Öregek Otthona előtti kőkereszttel 

záródik magába foglalva a főutca zöldfelületeit (iskolakert, óvoda előtti játszóhely, 

Községháza parkja, Vízmű területének egy része, piac előtti emlékhely stb.)  

Zöldfelületi „elemként” megjelennek még a rendezetlen és a rombolt területeken lévő 

ápolatlan területek növénytársulásai is. (pl.: a volt anyagnyerő-hely a belterületen: Csillag –

tér, Árpád utca mente, Széchenyi utca mente, kiskerti terület, stb.)  

A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és 

növényzetük minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága 

alapján rangsorolva az alábbiak: 

 Az elsődlegesen kondicionáló célú, közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven 

fenntartott közparkok, közkertek területe (Szent István tér, Szent István utca mente))  

 Korlátozottan közhasználatú zöldfelületi elemek az intézmények zöldfelületei: 

iskolakert, óvodakert, és a temetőkertek, sportpálya területe.  

 A zöldfelületi rendszer különleges elemei: a belterületi utakat kísérő széles zöldsávok, 

az ingatlanok kertjei, a kertségi területek zöld növényzettel fedett környezete (Kiskert, 

stb.). „Látvány-elemként” megjelennek még a vízpartot kísérő galéria erdő jellegű 

növénytársulások is. (holtág-tavak környezete) 
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Tervezett, új zöldfelületi elemek létesítése 

A különböző rendeltetésű, eltérő használatú új zöldfelületi elemek kialakítása a tájhasználati 

változásokban felsorolt elsősorban zöldfelület minőségi fejlesztés, másodsorban turisztikai és 

idegenforgalmi területfejlesztéssel összefüggő zöldfelületi fejlesztéseket jelenti (szabadidős 

elfoglaltságot nyújtó területek, Holt-Zagyva part (Kiserdei horgásztó környezetének tervezett 

fejlesztése, kerékpárút és ökopark, sétány-tanösvény kialakítása). A településképet kedvezően 

befolyásoló zöldfelületi elemeket is létrehozó fejlesztések (településközpont egységes 

zöldfelületi fejlesztése, megkezdett utcafásítások folytatása, stb.).  

 

1. Közhasználatú közpark, közkert létesítése: 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint a települési zöldfelületi élettér-

fejlesztéshez tartozik a Kiserdei Zagyva holtág szomszédos ingatlanjainak szabadidős 

területté alakítása.  

 Szabadidős terület (204, 206-208 hrsz.) kialakítása településszintű zöldfelület-

fejlesztés (tájhasználati változás 9. helyszín). Parkoló kialakítása, közösségi 

rendezvények is és kisebb baráti összejövetelek, tartására alkalmas, sütögető-

főzőhelyekkel, kiszolgáló létesítményekkel (út, parkolóhely) biztosítaná az elképzelés 

szerint a szabadidő szabadban történő kulturált eltöltését.  

Fejlesztési javaslat:  

Kertépítészeti eszközök felhasználásával a tervezett szabadidős tevékenységet nyújtó 

területek, gyalogút, valamint szabadtéri közösségi funkciójú (sütő és főzőhelyek, 

kisebb, gyepes, szabadtéri közösségi terület) és a pihenést, rekreációt szolgáló 

környezet kialakítása egymás zavarása nélkül is megvalósítható. A közterület 

zöldfelületi kialakítását részletes környezetrendezési, kertépítészeti (növénytelepítési) 

terv készítése előzze meg. Javasoljuk továbbá, hogy az elképzelésnek megfelelően a 

jelenlegi ligetes-erdősült területrészek váljanak a kialakítandó zöldfelület növény 

együttesének szerves részévé. A zöldfelület-fejlesztés során ügyelni kell, hogy a 

terület a meglévő öko-folyósó szerepének továbbra is megfeleljen. A vízgazdálkodási 

területek közvetlen közelében tervezett rekreációs célú területfejlesztések építményei, 

konkrét területi tervezése és kivitelezése során fokozott figyelmet kell fordítani a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről (főként a 

csapadékvizek elvezetését ill. esetleges kezelését érinti). A szennyvíz kibocsátással 

kapcsolatban a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló jogszabályban leírtak, és a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. 

rendelet a vizek és a közcélú vízlétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 

szóló jogszabályban foglaltak betartása célszerű. A fenti célok megvalósításánál 

figyelembe kell venni az időszakosan jelentősen megnövekedő látogatottságot és a 

szükséges szociális építmények környezetbe illesztését javasoljuk, illetve mobil 

eszközök használatának kell helyet biztosítani. 

 

 Szabadtéri kondi-park (211 hrsz.) (tájhasználati változás 10. helyszín.) A tervezett 

zöldfelületi elem a Széchenyi utca folytatásáról közelíthető meg. jelenleg részben 

mezőgazdasági művelés alatt álló terület, részben természetközeli állapotú terület. 

Fejlesztési javaslat:  

Az eltérő adottságú és használatú zöldfelületi elem összehangolt, egységes 

megjelenésű kialakítását javasolja a rendezési terv. (pl.: pihenő részen padok, asztalok, 

esőbeálló, ivó-kutak és a szabadtéri sporteszközök kisebbeknek és felnőtteknek). A 

zöldfelület a tervezett lakóterületi funkciónak, a jelenlegi és megmaradó növényzet, 



 42 

valamint a tervezett zöldfelületi fenntartás minőségétől, gyakoriságától függően 

kerüljön kialakításra. A sporteszközök elhelyezését, a növények telepítését részletes 

kertépítészeti terv készítése előzze meg. 

Ügyelni kell a gyermekek használta közterületre balesetet okozó (szúrós, mérgező), 

vagy allergizáló növény ide ne kerüljön! A játszóhely kialakításánál figyelembe kell 

venni az idevonatkozó európai szabványokat (esési távolságok, rugalmas esésvédő 

burkolat, korszerű játszószerek, stb.) és zárható kerítéssel célszerű körbevenni a 

játszóhelyet. 

 

2. Közhasználatú, rekreációs célú és a természetjáró turizmushoz köthető 

területfejlesztéshez kapcsolódó zöldfelületi elem kialakítása: 

 Zagyva Ökopark kialakítása (tájhasználati fejlesztés 2. helyszín.) és a 

 Tervezett tanösvény kialakítása (tájhasználati változás 4. helyszín.). Mindkét terület 

Alattyán Kiskert elnevezésű részén található, egymáshoz kapcsolódó területeken. 

Fejlesztési javaslat:  

Az ökoparkot és a tanösvényt kiszolgáló létesítmények építésével (idevezető út, 

parkolóhelyek, padok, kilátó és megfigyelőhelyek, ismertető táblák, esőbeállók, stb. 

létesítésével) környezetkímélő komfort megteremtése a cél. Javaslat, hogy a fenti 

kertberendezési tárgyak az itt élő fauna zavartalan megfigyelését lehetővé tegyék, 

valamint természetes alapanyagú, és a környezethez is igazodó kialakításúak legyenek. 

A tanösvény zöldfelületi fejlesztéseit tájépítész közreműködésével, az érintett szakági 

tervezők (építész, vízügyi és természetvédelmi szakember, közműtervező, energetikus, 

stb.) bevonásával részletes környezetrendezési terv, közterület rendezési 

(kertépítészeti-növénytelepítési) terv készítése előzze meg. A tervezés és a 

megvalósítás során is figyelembe kell venni a természetvédelmi (KTTK, Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatósága) és a vízügyi hatóságok (KÖTIVIZIG) területüket érintő 

előírásait. Célszerű az érintett hatóságokkal együttműködve kialakítani a tervezet 

területfejlesztést. A zöldfelület fejlesztésénél tekintettel kell lenni az ökológiai folyosó 

övezetének területére és az ittlévő élőhelyek megtartására is. 

 

3. Az intézményi fejlesztésekhez kapcsolódó korlátozottan közhasználatú zöldfelületi 

elem létesítése, illetve a meglévő zöldfelületi elem a tervezett intézményi használatnak 

megfelelő átalakítása: 

 Tájház és játékmúzeum. (belterületi változás 11. helyszínhez köthető) A József A. utca 

és a Híd utca (55 hrsz.) találkozásánál a Piactér „mögött”, a település központi 

zöldfelületeihez kapcsolódó tervezett intézménykert. A rehabilitáció alatt lévő 

településszintű zöldfelületet és tájház kertjét a piactér választja el.  

 

 

Fejlesztési javaslat:  

A zöldfelületi elem létesítése kertépítészeti eszközök felhasználásával történjen. 

Dekoratív, növény együttes kialakítása tükrözze az épület funkcióját is. Színes lombú, 

vagy virágzó kisebb-nagyobb termetű fák ültetése, és hagyományos paraszti 

virágoskert létesítése javasolt. Mindezt növénytelepítési terv alapján célszerű 

megvalósítani a termőhelyi adottságok, fenntartás minősége szerint. A 

növényalkalmazás során figyelembe kell venni az idevonatkozó jogszabályban 

rögzítetteket: balesetveszélyes, szúrós, mérgező növényi részekkel rendelkező, 

allergizáló növények alkalmazásának tilalmát!  
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 Tervezett óvoda felújítás és bővítéshez tartozó zöldfelületi elem fejlesztése. (7. 

helyszín). A község óvodája a Szent István utcáról közelíthető meg. Óvoda előtti 

játszó-hely korábbi, elavult fémberendezési játékait felszámolták. A léckerítéssel 

körbevett területen pihenőhelyeket alakítottak ki padokkal. A kicsik korszerűbb 

játszóhelye az óvodakerten belül lett kialakítva. 

Fejlesztési javaslat:  

Az épület korszerűsítését, bővítését követően a zöldfelületi elem újjáépítése, 

létesítése kertépítészeti eszközök felhasználásával történjen. Dekoratív, színes lombú, 

vagy virágzó kisebb-nagyobb termetű fák ültetése javasolt. Korszerű és az európai  és 

magyar szabványoknak és a gondozott korcsoportoknak megfelelő játszószereket, 

ütéscsillapító burkolatot kell telepíteni az óvodakertbe. A növényalkalmazás során 

figyelembe kell venni az idevonatkozó jogszabályban rögzítetteket: balesetveszélyes, 

szúrós, mérgező növényi részekkel rendelkező, allergizáló növények alkalmazásának 

tilalmát! A játszóhely használatbavételét követően az üzemeltető a területileg 

illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 

tartozó nyilvántartási adatlap szerint köteles tájékoztatni. (A játszótér címe, a 

játszótéri eszközök száma, és az eszközök nyilvántartása). Az üzemeltetőnek 

Ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni. A rendszeres és éves ellenőrzéseket 

dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket 

azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az 

előírásoknak megfeleljen. 

Meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésének lehetőségei 

Kertépítészeti eszközökkel történő minőségi fejlesztés 

A meglévő, közhasználatú zöldterületeken funkcióváltással, jelentős zöldfelületű intézmények 

esetében átgondolt kertépítéssel, növénytelepítéssel, minőségi változás érhető el. Mindezek 

gyakori fenntartással és kertépítészeti eszközök alkalmazásával (szükséges tereprendezés, 

leendő használattól függő minőségű és területű burkolatépítés, kertberendezési tárgyak 

világítótestek-kandeláberek, padok, hulladékgyűjtő edények, ismertető és hirdetőtáblák, 

virágládák elhelyezése), valamint környezethez igazodó és a fenntartás tervezett gyakorisága 

szerint válogatott (extenzív-intenzív ellátást igénylő), dekoratív növény-együttes telepítésével 

érhetők el. (Településközpont egységes zöldfelületi fejlesztése, óvodakert, iskolakert 

fejlesztése) 

 

Kertészeti eszközökkel létrehozható minőségi változás 

A közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények esetében a meglévő 

növényzet fokozott ápolásával, egyes kertrészletek átgondolásával az elöregedett, 

balesetveszélyes növények eltávolításával, a növényállomány „korszerűsítésével”, 

színesítésével, új egyedek ültetésével minőségi változás hozható létre. (sportpálya, 

temetőkertek zöldfelületei) 

 

Korszerű parkfenntartással elérhető minőségi változás 

Az egyéb besorolású zöldterületek, a közhasználattól elzárt, vagy korlátozott közhasználatú 

zöldfelületi elemek minőségi fejlesztését fokozott karbantartással, faápolással, gyakoribb 
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növényvédelemmel, talajjavítással és elsősorban rendszeres fenntartással kell elérni. 

(természetközeli területek, stb.)  

 

1.Település szintű közpark  

A településen egy, nagyobb, az egész község lakosságát szolgáló, kertépítészetileg is értékes, 

jelentős közhasználatú, dekoratív növényállományú zöldfelület található.  

 Településközpont zöldfelületi fejlesztése (5,6,8,439 hrsz.) 

Alattyán legjelentősebb, kertépítészetileg is értékes, közhasználatú zöldfelülete a piac előtti 

körforgalomban lévő emlékmű, a Polgármesteri Hivatal kertje, az iskola-kert és az 

emlékhelyek körüli kisebb-nagyobb parkosított területek, gyalogos- és pihenő felületek 

alkotják a központi részen lévő zöldfelületet. Gondozott felületű terebélyes idős és fiatal 

fákban gazdag, különböző terek zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből összetevődő 

központi zöldfelület az Őregek Otthonától a katolikus templomig húzódik. A község egyetlen 

nagyobb, kertépítészetileg is értékes igényesen létesített zöldfelülete a Polgármesteri Hivatal 

épülete előtt található. A hajdani ezüstfenyők, lucfenyők sorát egy vihar tövestül kiforgatta. 

Jelenleg virágzó cserjékkel (Spiraea vanhoutteii) körbevett gyepes területet élénkszínű 

virágágyások és kis fák teszik dekoratívabbá. A parkban látható az 1848-as szabadságharcra 

utaló emlékkő is.  

 Katolikus Templom környezete a településközpont zöldfelületéhez kapcsolódik. 

A szakrális épületnek nincs külön elhatárolt területe. Templom kertje fogadja a 32-es 

közlekedési útról letérőket. A római katolikus templom „háta mögött” gyepes területen 

szentek szobrait ölelik körbe az idősebb tujabokrok (Thuja orientalis) A templom bejáratánál 

vérszilvák és gondozott virágágyás láthatók. 

 

A településszintű zöldfelület, közpark korszerűsítésére 2015.-ben a Pannon Táj-és Kertépítész 

Műhely Alattyán, Településközponti közterületek zöldfelületi rehabilitációja néven átfogó 

kertépítészeti tervet készített. 
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Az elkészült Kertépítészeti tervek látványtervei a Szent István tér és a Szent István utca 

közterület fejlesztését láttatják. 

 

Fejlesztési javaslat:  

A településfejlesztési koncepciónak megfelelően javasoljuk, hogy az egységes 

kialakítású, korszerű, a településre jellemző stílusú, (a már kész terveket fokozatosan 

megvalósítva) jöjjön létre a község központi zöldfelülete. Ennek keretében a jelenlegi 

park térszerkezetét átláthatóbbá tévő, nagyobb burkolt felületek. Célszerű a 

közintézmények előtt parkolóhelyeket és várakozásra alkalmas pihenőhelyeket 

létesíteni, valamint egységes burkolatú akadálymentesített gyalogutak építésével 

körbejárhatóvá tenni a közteret. Az idős, rossz egészségi állapotú fák eltávolításával 

nagyméretű, színes, virágos felületek (egynyári és évelőágyások) kialakításával 

egészíthető ki az igényesen fenntartott gyepfelület, örökzöld növénycsoportok 

egységes zöld megjelenése. Korszerű, a település zöldfelületi megjelenésével 

összhangban lévő utcabútorok, kertberendezési tárgyak elhelyezésével a gyalogutak 

burkolatcseréjével, új gyalogos utak, pihenőhely létesítésével alacsony virágos cserjék 

ültetésével lehet felújítani és használhatóbbá tenni a zöldterületeket. 

Az intézményi bejáratok és a templomépület köré virágzó cserjék, színes évelőágyások 

javasoltak. Mindezt a termőhelyi adottságok, figyelembe vételével, fenntartás 

gyakorisága, minősége alapján célszerű megvalósítani.  

 

2. Korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek, intézménykertek: 

A korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek időszakos zöldfelületi használatot és 

meghatározott látogatói kört jelentenek.  

A település jövőjének záloga az oktatás színvonalának növelése, a különböző képzési formák 

megteremtése. Elérendő cél az iskola épületeinek korszerűsítése, és energetikai felújítása. 

A Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint szükséges az óvoda bővítése, 

az eszközfejlesztése és a játszóudvar folyamatos korszerűsítése, valamint a meglévő bölcsőde 

fejlesztése és fenntartása is kiemelt feladat. 

Az intézmények a fent említett orsótér mentén, illetve a Kossuth L. utca mentén találhatók. 

 Az iskola kertje a templom közelében, annak előteréből az oktatási épülettel 

párhuzamosan, hosszában lett „leválasztva”. Helyi természeti érték védelmet élvező 

öreg japánakác (Sophora japonica), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fák sora 

borul az I. Világháború elesettjeinek emlékére állított szoborra, kőkeresztre, egyházi 

ihletésű szoborra. Árnyékot adó lombozatú fák, játszóhelyek pihenő és zsibongó 

területek az igényeknek megfelelő nagyságúak és rendszeresen karbantartottak, 

fenntartottak, bár a használat révén kissé elavultak. A gyermekek pihenését farönk 

padok, testedzését burkolt sportpálya, kosárpalánk szolgálja.  

Fejlesztési javaslat:  

Az iskolakertet kertépítészeti eszközök igénybevételével célszerű korszerűsíteni, a 

környezethez jobban illeszkedő fa- és cserjefajú növényzetet telepíteni, úgy, hogy a 

védelem alatt álló fák ne sérüljenek, gondozásuk megoldható legyen. A javasolt 

fejlesztéseket az iskolaépületek energiahatékonyságát növelő átépítéseket követően, 

vagy azokkal egy időben szakirányú tervek alapján célszerű kivitelezni. A beavatkozás 

mértékétől függően elég a szakember alkalmazása, vagy komplett kertépítészeti terv 

szükséges az intézménykert zöldfelületi fejlesztéséhez, minőségének megtartásához.  

A jövőben létesítendő iskolai játszóhelyet a játszóhelyek üzemeltetésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. A játszóhely használatbavételét követően 
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az üzemeltető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 

27.) GKM rendelethez tartozó nyilvántartási adatlap szerint köteles tájékoztatni. (A 

játszótér címe, a játszótéri eszközök száma, és az eszközök nyilvántartása). Az 

üzemeltetőnek Ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni. A rendszeres és éves 

ellenőrzéseket dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és 

töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az 

előírásoknak megfeleljen. 

 

 Temetőkert: rendszeresen fenntartott szép termetes fákat is magába foglaló kegyeleti 

hely. Kápolnája és ravatalozója a község megjelenéséhez illő. 

Fejlesztési javaslat:  

A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel, a sírkert 

zöldfelületi fejlesztése a szakszerű fenntartással érhető el. A temető meglévő 

növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak műszaki állapotának 

szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, elöregedett, növényzet 

eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg fejleszthető a zöldfelület. 

 

 Izraelita Temető, kegyeleti park szép emlékkövei akácfával árnyékolt, bekerített 

gyepes területen találhatók 

Fejlesztési javaslat:  

A temető meglévő növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak 

műszaki állapotának szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, 

elöregedett, növényzet eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg 

fejleszthető a zöldfelület. 

 

 Községi sportpálya: a Szent István és a Jász utcák kereszteződésénél található. A 

sportpálya gyepes felületű, esti világítással is bíró, szabványos méretű játéktér mellett 

megfelelő kialakítású, öltözőépülettel ellátott füves játéktér. 

Fejlesztési javaslat:  

A jelenlegi városi sportpálya zöldfelületi fejlesztését részben kertépítészeti, részben 

kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani. Az előbbit a fejlesztésekhez 

kapcsolódó kertépítészeti terv alapján, az utóbbit átgondolt, tervezett 

növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással lehet megvalósítani. Javasolt 

őshonos, tájhonos fafajok és azok kertészeti fajtáinak felhasználásával a sportpálya 

környezetének kertészeti rendezése. 

 

 Az Öregek Otthonának kertje zárja a templomtól kiinduló egybefüggő zöldfelületet. 

Itt is keleti tuják sora, fagyalsövény fogadja az érkezőt. Árnyas fák, padok szolgálják 

az idelátogatók kényelmét. 

 Az orvosi rendelő kertje kertészetileg nem rendezett, „csak” egyszerű füves terület 

cserjékkel, lucfenyővel, ezüstfenyővel és elfekvő borókával beültetve. Az egészségház 

előtt az utcán szép kőrisek láthatók. 

Fejlesztési javaslat:  

Mindkét esetben kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani a zöldfelületek 

fejlesztését, átgondolt, tervezett növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással 

lehet megvalósítani.  
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3.Egyéb zöldterületek közé soroltak a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és 

használati értéket a település közössége számára nem nyújtó, nagyméretű belterületi, 

mezőgazdasági hasznosítású és erdősült területeket, jelenleg kihasználatlan, funkció nélküli, 

rendezetlen, extenzív fenntartású környezetét. Alattyán belterületén számos korábbi 

anyagnyerő-hely részben feltöltéssel rendezett zöldterület található. (Árpád utca mentén, 

Temető utca, Csillag-tér) mélyfekvésű, vízállásos, nádassal borított, vagy ligetes, fás-füves 

területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati értéket a 

település közössége számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és 

kertgazdasági hasznosítású kerteket, mocsaras zöldterületeket is magába foglal. 

Fejlesztési javaslat:  

A településfejlesztési célok között került megfogalmazásra a kertségi területek 

környezetrendezése, revitalizálása, gyümölcsösként és turisztikai és rekreációs célú 

hasznosítása. A tervezett zöldfelület-fejlesztést környezetterhelést csökkentő 

infrastruktúra kialakításával kell megvalósítani.  

 

4.Közhasználat elöl elzárt zöldfelületek a községi vízmű belterületen lévő telephelye sorolható 

ide. 

5.Közlekedési zöldfelületek - utcafásítás:  

A településen átvezető fő közlekedési utak mentén a lehetőséghez képest kevés fasor látható.   

Az utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák és akácfák fordulnak elő leggyakrabban. 

Szélesebb utcákon helyenként juharfák, vadgesztenyefák, csörgőfák, nyírfák, oszlopos 

örökzöldek kísérik az utakat (keleti és nyugati tuja fajták, helyenként lucfenyők).  

A Szent István utca korábbi hiányos jegenyefa sora helyett napjainkra a településképet 

előnyösen befolyásoló fiatal fák kerültek.  A Polgármesteri Hivatal szomszédságában 

található vízügyi területen lévő vadgesztenye sor és a sportpálya előtt nemrég ültetetett 

fasoron kívül csak gyümölcsfák (köztük vöröslevelű őszibarack!), vérszilvafák találhatók az 

utak kísérőiként. 

 

Fejlesztési javaslat: 

Alattyánt átszelő 32 számú közlekedési út mindkét oldalán javasolt egységes fasor 

telepítése. A község forgalmasabb és szélesebb utcáin, központi helyeken (iskola, 

óvoda orvosi rendelő, egyéb intézmények közelében), dekoratívabb megjelenésű 

virágzó, vagy színesedő lombozatú díszfa, a helytől függően magas vagy alacsony, 

virágzó cserje, tarka évelő és egynyári virágok ültetése javasolt. A település gerincét 

jelentő és a szélesebb utakon magasabb termetű, (természetesen, ha ezt villanyvezeték 

megléte nem teszi lehetetlenné), a környezetbeillő, hangsúlyozottan őshonos illetve a 

tájra jellemző fafajokkal, fa-fajtákkal, a település utcafásítási hagyományait követő 

fafajokból álló fasorok telepítését javasoljuk. Az utca szélességétől, a légvezetékek 

„sűrűségétől”, a beépített vagy beépítésre szánt, rekreációs célú fejlesztésre szánt 

területek jellegétől függően az alábbi fafajokat javasoljuk a településkép javítására 

alkalmazni: 

Magas fák: 

Magas kőris - Fraxinus excelsior Westhof’s Glorie 

Keskenylevelű kőris – Fraxinus angustifolia Raywood  

Magas kőris – Fraxinus excelsior Eureka  

Nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos Pannonia 

Nagylevelű hárs – Tilia Szent István 

Korai juhar – Acer platanoides Emerald Queen 
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Korai juhar – Acer platanoides Columnare 

Pirosvirágú vadgesztenye – Aesculus carnea Briotti 

Terméstelen vadgesztenye - Aesculus hippocastanum Baumannii 

Mezei juhar- Acer campestre Korinthosz  

Platán – Platanus x hybrida 

Platánfa - Platanus acerifolia Palóc 

Kínai nyár – Populus simonii Fastigiata 

Díszcseresznye – Prunus serrulata Kansan 

Oszlopos tölgy – Quercus robur Fastigiata 

Fehérnyár – Populus alba Pyramidalis 

 

Villanyvezetékek alá, illetve szűk utcák fásítására kistermetű fák: 

Arany kőris – Fraxinus excelsior Aurea 

Csörgőfa – Koelreuteria paniculata 

Vérszilva – Prunus cerasifera Nigra 

Gömb juhar – Acer platanoides Globosum 

Gömb szivarfa – Catalpa bignoioides Nana 

Gömb csepleszmeggy – Prunus fruticosa Globosa 

Gömb virágos kőris – Fraxinus ornus Mecsek 

Gömb eperfa – Morus alba Fegyvernekiana 

Gömbakác – Robinia pseudoacacia Umbraculifera  

Kis koronájú ezüsthárs – Tilia tomentosa Teri 

Gömbkoronájú kislevelű hárs – Tilia cordata Green Globe 

 

 

4.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 

Alattyán zöldfelületi ellátottsága a gondozott, fenntartott, területek nagyságának tekintetében 

megfelelő. Nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, helyenként ligetes növényzettel borított 

területek aránya a beépített, lakott területekhez képest igen jónak mondható. (Kiskerti-rész, 

hajdani tsz területe, holtágak környezete) 

Zöldfelületi használati érték szerint már nem megfelelő a települési zöldterületeinek jelentős 

hányada. Nagyrészük kertépítészeti szempontból „kihasználatlan”, azaz nincs zöldfelületi 

„szerepe, feladata, funkciója” az adott területnek (Árpád utca és Széchenyi utca mente, 

Kiskert, Zagyva töltése és a település lakóterülete közötti terület, stb.). A fentiek ellenére a 

község gazdasági lehetőségeit is figyelembe véve jelentős nagyságú zöldterületeken végeznek 

fenntartási munkákat (gyepkaszálás, szükséges faápolás, szemétgyűjtés, stb.).  

Vizuális-esztétikai jelentősége a településközpont zöldfelületének van. (Szent István utca 

mente a Gábor Á.-Erzsébet királyné utcától a Jász utcáig)  

 

Alattyán tervezett zöldfelületi rendszerének fejlesztésével, a tervezett zöldfelületi beruházások 

megvalósulásával (szabadidő-terület, Zagyva Ökopark, tanösvény, településközpont 

zöldfelületi rehabilitációja), a tervezett utcafásítások növénytelepítéseivel jelentősen javul a 

település zöldfelületeinek minősége. A meglévő zöldfelületi elemek használati értéke megnő, 

valamint a meglévő és a tervezett közösségi használatú, eltérő rendeltetésű zöldfelületek 

(településközpont zöldfelületei, iskola és óvodakert, stb.) vizuális, esztétikai értéke is nő a 

szakszerű, dekoratív növénytelepítéseket és kertépítészeti fejlesztést követően. A község 
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belterületének biológiai aktivitás mértéke is megnövekszik, a zöldfelületek minőségi 

fejlesztése során, valamint a gyepszint – virágfelületek - alacsony és magas cserjeszint – 

bokorfák és magas lombos fák alkalmazásával a zöldfelületek lomszintjeinek száma is 

gyarapodik jelentősen növelve a lombfelületet és a közparkok kondicionáló hatását, ezzel 

együtt a helyiek és a turisztikai célból idelátogatók komfortérzetét. A kondicionáló hatású 

zöldfelületi elemek a község olyan területein javasoltak, ahol eddig nem volt minőségi, 

közösségi zöldfelület (pl. a Holt-Zagyva partot szegélyező zöldfelületek, szabadidőpark, 

szabadtéri kondipark). Jelentős fejlesztési javaslat a település zöldfelületi elemeit összekötő 

fasorok ültetése, szélesebb védelmi célú növénysávok telepítése az ipari és gazdasági 

területek körül, melyek gazdagítják az utcaképet és funkcionálisan és vizuálisan elhatárolják a 

gazdasági-szolgáltatói területhasználatot a rekreációs célú tájhasználattól, illetve a 

lakóterületektől. 

Zöldfelületi elemek összekapcsolásával használati értéket is, valamint a település táji 

környezetének feltárásával vizuális értéket is növeli a tervezett kerékpárút, a kialakítandó és a 

fejlesztésre kerülő zöldfelületi elemeket a településközponttal összekötő utak és 

parkolóhelyek menti faültetések. 

 

 

 

4.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

 

A zöldfelületek települési környezetre gyakorolt sokrétű hatását nevezzük a kondicionáló 

hatásnak. A zöldfelületek legfontosabb ökológiai értéke az oxigén előállítása és a széndioxid 

megkötése, valamint a párologtatás. A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása, 

hogy kedvezően befolyásolja a levegő minőségét, a szálló por mennyiségét csökkenti, és a 

levegő hőmérsékletét is kedvezően befolyásolja. A lombos fák árnyékot nyújtanak és a 

növények párologtatásával kedvező mikroklímát alakítanak ki. A zöldfelületek lombfelületei 

előnyösen befolyásolják a vízháztartási viszonyokat, valamint a felszín alatti vizek minőségét 

javítják, megakadályozzák a talajlemosódást lejtős felületeken. A növényzet tagolja a 

települést összeköt és elválaszt, elhatárol. A zöldfelületek növényzetének szerepe 

nagymértékben függ az alkalmazott növény fajától, fajtájától a telepítés sűrűségétől térbeli 

elrendezésétől. A ligetes telepítés előnye a kedvező légmozgás kialakulása település 

átszellőzésében, vagy ellenkezőleg az erős légmozgás, szél mérséklése. A zöldfolyosók, 

fasorok is előnyösek a város átszellőztetése szempontjából, valamint a belterületi zöldfelületi 

elemeket fűzi egymáshoz egy egységes zöldfelületi hálózattá fejlesztve azokat. A zajvédelem 

szempontjából jelentős zárt telepítésű, teljes záródású lombkoronaszintek kialakítása célszerű.  

A zöldfelületek lakható életteret biztosítanak, közérzetünkre jó hatást gyakorolnak. A 

rekreációt, azaz felüdülést a szabálytalan formák, a zöld szín árnyalatainak látványa, 

lombozatban lakó madarak csicsergése, az illatos, színesen virágzó növények megnyugtatóak, 

felüdítőek. Ezért is lényeges, hogy a tervezett zöldfelületek kialakítását szakszerű 

környezetrendezési vagy kertépítészeti terv készítése előzze meg.  
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Táj és zöldfelületi javaslatnál felhasznált irodalom: 

1. Alattyán településrendezési tervének 

Településfejlesztési Koncepciója Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Szolnok 

2018. március hó 

2. Alattyán Község honlapja, 

3. Alattyán Település Arculati Kézikönyv  

4. Alattyán 2000, Polgármesteri Hivatal kiadványa Alattyán, 2000. 

5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. 75/2014. 

(VIII.29.) számú Közgyűlési határozat 

6. Természetvédelem. hu honlap 

7. Dr. Tóth Albert tanulmánya JNSZ Megye kunhalmairól 

8. Dr. Tóth Csaba: Tisza-zug kunhalmai NFÜ kiadvány 

9. Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. Dr.Tóth Albert Zounok, A Szolnok 

Megyei Levéltár Évkönyve 3. 

9.   Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása személyes találkozás alapján 

10. Magyarország megyei kézikönyvei 10. 

11.Természetvédelem. hu honlap 

12. Közép-Tiszai tájvédelmi körzet honlapja 

13. Uttörő Vadásztársaság  Alattyán kiadványa 

 

 

 

 

5. Közlekedési javaslat 

 

 

 
Ez a Településrendezési terv Közlekedési tervrésze a tervezés időszakában-érvényben lévő és 

kötelezően alkalmazandó  „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei„  című  

ÚT 2-1.218/2003. számú Útügyi Műszaki Előírás , a „Szintbeni közúti csomópontok méretezése 

és tervezése” című ÚT 2-1.214/2004. számú Útügyi Műszaki Előírás, valamint a Közutak távlati 

forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című ÚT 2-1.118. számú Útügyi Műszaki 

Előírás  alapján készült. 
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Alattyán és térsége 

(forrás: Google Maps) 

 

 

 

 

 

5.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

 

Alattyán község Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részétől észak-nyugatra, Szolnoktól 

észak, észak-nyugatra található a megyeszékhelytől közel 37 km-re. A község környezetében 

Jásztelek, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, a nagyobb települések közül 

Jászberény találhatók. A települést az országos közúthálózatba történő becsatlakozását a 32. 

számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút biztosítja. 
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Alattyán község a „B” tervezési osztályú kategóriába sorolható, mivel a település érinti az 

országos jelentőségű közlekedési hálózatot. 

 

A 32. számú másodrendű főút az osztályba sorolás szerint:  

 

- a külterületet tekintve:   Tervezési osztály: K.IV. 

     Környezeti körülmény: A 

     Tervezési sebesség: 90 km/óra 

- a belterületet tekintve:  Tervezési osztály: B.IV. 

      Hálózati funkció: b 

     Környezeti körülmény: C 

     Tervezési sebesség: 50 km/óra  

 

32. számú másodrendű főút: 

A forgalomszámlálás a 29+771 – 46+351 km. szakaszra vonatkozik. A számlálás a 39+250 

km. szelvényben lévő számláló helyen történt a 2016. évben.  

 

Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 4784 j/nap, azaz 6623 E/nap volt. 

 

A járműtípusonkénti megosztás: 

    2016. évben:   2031-ben:   E/nap:  

 MOF: 

Személygépkocsi 2988 j/nap x 1,339 = 4001 j/nap x 1,0 = 4001 E/nap x 0,15 =  600 

E/óra 

Autóbusz  158 j/nap x 1,059 = 167 j/nap x 2,5 = 418 E/nap x 0,15 = 63 

E/óra  

Tehergépkocsi 1535 j/nap x 1,448 = 2223 j/nap x 2,5 = 5558 E/nap x 0,15 = 834 E/óra 

Motorkerékpár 34 j/nap x 1,030 = 35 j/nap x 0,8 = 28 E/nap x 0,15 = 4 

E/óra 

Kerékpár  13 j/nap x 1,000 = 13 j/nap x 0,3 = 4 E/nap x 0,15 = 1 

E/óra 

Lassú járművek 56 j/nap x 1,411 = 79 j/nap x 2,5 = 198 E/nap x 0,15 = 30 

E/óra 

    4784 j/nap  6518 j/nap  10207 E/nap  1532 

E/óra 

 

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2031. évben: 

- az átlagos napi forgalom (ÁNF): 6518 j/nap 
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- a mértékadó óraforgalom (MOF): 1532 E/óra 

A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi 

geometriai kialakítása továbbra is meg fog felelni a 2031. évig a várható 

forgalomnagyságnak. 

Az Országos Közúthálózat Fejlesztési Koncepciója alapján a meglévő összekötő út 

nyomvonala a tervezési időszak végéig nem fog változni. 

 

A település belterületét keleti irányból a 32. számú másodrendű főút korrekciója kerülné el, 

melynek nyomvonala szerepel az országos közútfejlesztési koncepcióban. A tervezett 

nyomvonal a K-1 rajzszámú külterületet feldolgozó közlekedési javaslaton szerepel. 

 

Tervezett fejlesztések: 

Belterületen: 

• Tervezett gazdasági területek. Új közúti kapcsolatok nem kerülnek kialakításra, a 

gazdasági területek csatlakozása a meglévő közutakról biztosított.  

• Tervezett Zagyva Ökopark, tervezett tanösvény és hozzájuk kapcsolódó tervezett 

parkoló területe. A 10. hrsz-ú közterület felől, a 1570/2 hrsz-ú területen keresztül 

biztosítható az érintett területek közúti kapcsolata, melyhez a parkoló területéig szilárd 

burkolatú utat kell létesíteni a 1570/2 hrsz-ú területen. Az szükséges útszakaszt 

„Közutak tervezése (KTSZ)” című ÚT 2-1.201/2008 számú Útügyi Műszaki Előírás 

alapján kell megtervezni, majd a kivitelezés után a szükséges földterületet ki kell 

szabályozni és helyi közúttá kell átminősíttetni. 

• Tervezett csapadékvíz befogadó tározó. Az érintett fejlesztés közúti közlekedési 

érdekektől független.  

• Tervezett zöldterületi rehabilitáció. A tervezett fejlesztésnél a Kossuth Lajos út és a 

Szent István út és a Szent István tér keresztmetszeti területét, valamint a területen 

érintett buszmegállót, a csapadékelvezetést, illetve ezek szükséges területigényeit 

csökkenteni nem szabad. A területen a zöldterület rehabilitációt úgy kell kialakítani, 

hogy azok a közúton közlekedők érdekeit ne sértsék. 

• Tervezett óvoda felújítás, bővítés. Az óvoda bővítésekor figyelembe kell venni a 

kötelezően megépítendő többlet parkolómennyiséget, melyek megtervezéséhez „A 

parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése)” ÚT 2-

1.210/2008 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell figyelembe venni. A 

többlet parkolókat lehetőség szerint telken belül vagy közterületen, a létesítmény 

közvetlen környezetében kell elhelyezni. 

• Tervezett megújuló energiahasznosítási terület. A tervezett fejlesztéshez új közúti 

kapcsolatok nem kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról 

biztosított. 

• Tervezett szabadidős terület. A tervezett fejlesztéshez új közúti kapcsolatok nem 

kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 

• Tervezett szabadtéri kondipark. A tervezett fejlesztéshez új közúti kapcsolatok nem 

kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 
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• Tervezett tájház és játékmúzeum. A tervezett fejlesztéshez új közúti kapcsolatok nem 

kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 

Általánosságban: 

• A fejlesztések megtervezésekor és kivitelezésekor figyelembe kell venni az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) 4. számú mellékletében meghatározott parkolóhely igényt. A 

szükséges parkolóhelyeket ennek megfelelően kell a terveken elhelyezni, majd 

kialakítani. 

• A parkolók terezésekor „A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ 

kiegészítése)” ÚT 2-1.210/2008 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell 

figyelembe venni úgy, hogy a parkolók csapadékvíz elvezetése biztosított legyen. 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat: 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
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A külterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

A közlekedési munkarészre, - mivel az alátámasztó javaslat készítése során a tényleges 

területhasználatot vettük figyelembe – nincs hatással 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

   18 413 m2 
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8. Kisvárosias lakóterület 

 

Településközpont vegyes terület (1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 
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A belterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be, így nincsenek hatással a 

közlekedési munkarészre. 
 

 

5.2. Főbb közlekedési csomópontok 

 

A meglévő szintbeni közúti csomópontok geometriai kialakítása a forgalomszámlálási adatok 

szerint megfelelőek, sem körforgalom, sem külön szintű csomópontok kialakítása nem 

szükséges. 

 

A Jász út – Kossuth Lajos utca - Jászapáti utcai, valamint a Jász út – Szent István úti 

csomópontok jól beláthatóak, az előírt szabad kilátás biztosítva van. A csomópontok 

kialakítását a K-3 rajzszámú csomópontok terv tartalmazza. 

 

 

5.3. Belső úthálózat 

 

A község belterületén a Szent István út és a Kossuth Lajos út, mint gyűjtő út hívatott a lakó 

utak közúti forgalmát az országos úthálózatba bevezetni. A gyűjtőutak beépítési szélességük 
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18,00 m – 28,00 m között változik. A többi, helyi Önkormányzat kezelésében lévő utak lakó 

utak kategóriájába sorolhatóak, jellemzően 8,00 m – 12,00 m beépítési szélességgel. 

 

Az osztályba sorolást tekintve a gyűjtő utak adatai az alábbiak: 

      Tervezési osztály: B.V. 

      Hálózati funkció: C 

     Környezeti körülmény: C 

     Tervezési sebesség: 40 km/óra  

 

 

 

Kiépítettség: 

 

Alattyán községben a közlekedő utak 70%-a szilárd burkolattal kiépített út. 

 

 

5.4. Közösségi közlekedés 

 

A tervezés időszakában Alattyán község lakói a környező településekre közúton egyéni- és 

tömegközlekedési eszközökön juthatnak el. Az autóbuszjáratok a helyi igényeknek 

megfelelőek. A távolsági járatok Jászberény, Jásztelek, Jánoshida, Jászboldogháza és Szolnok 

felé közlekednek. Helyi autóbuszjárat nincs. A településen 3 pár autóbuszmegálló található. 

Az autóbuszmegállók kisebb autóbuszöblökkel és padkán kialakítva helyezkednek el.  

 

Vasúti közlekedés:  

 

A településen vasútvonal nem halad át, a legközelebbi vasúti csatlakozás Jászboldogháza és 

Jászberény területén van. 

 

 

Vízi közlekedés: 

 

A község közigazgatási területén halad a Zagyva folyó, melynek közlekedési lehetőségei a 

tervezés időszakában nem voltak kihasználva. 

 

Légi közlekedés: 

 

Alattyán községnél és közelében légi közlekedés nem üzemel, legközelebb a szolnoki 
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sportreptér található. 

 

 

 

5.5. Kerékpáros közlekedés 

 

A településen belül kiépített kerékpárút nem található. A kerékpáros közlekedők aránya a 

településen alacsony. 

A magasabb rendű tervek alapján a Zagyva folyó gátja mentén országos kerékpárút 

törzshálózat, valamint a 32. számú másodrendű főút mellett kerékpárút került kijelölésre. 

 

5.6. Gyalogos közlekedés 

 

A burkolt utcákban legalább az egyik oldalon a gyalogos közlekedés érdekében kiépített 

szilárd burkolatú járdák találhatóak. A településen kijelölt gyalogos-átkelőhely nem található. 

 

5.7. Gépjármű elhelyezés, parkolók, töltőállomások 

 

A község belterületén 20 db kiépített tömbparkoló található a Polgármesteri Hivatal, a Posta 

és a Coop áruház előtt.  

A település belterületén, az egyéb helyeken a keresztmetszeti elrendezés és a csekély 

forgalomnagyság lehetővé teszi az útpadkán történő megállásokat, várakozásokat. 

 

Töltőállomások: 

 

A település belterületén üzemanyagtöltő állomás a Jász út és a Jászapáti utca keresztezésénél 

található. 

 

 

 

6. Közművesítési javaslatok 

 

 

 

Tervezett fejlesztések Alattyán Községben: 
 

1. Tervezett gazdasági terület, 

2. Tervezett Zagyva Ökopark területe, 

3. Tervezett parkoló, 

4. Tervezett tanösvény 
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5. Tervezett csapadékvíz befogadó tározó, 

6. Tervezett zöldterület rehabilitáció, 

7. Tervezett óvoda felújítás, bővítés, 

8. Tervezett megújuló energiahasznosítási terület, 

9. Tervezett szabadidős terület, 

10. Tervezett szabadtéri kondipark, 

11. Tervezett tájház és játékmúzeum 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat: 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
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A külterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

A víziközmű munkarészre, - mivel az alátámasztó javaslat készítése során a tényleges 

területhasználatot vettük figyelembe – nincs hatással 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

   18 413 m2 
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8. Kisvárosias lakóterület 

 

Településközpont vegyes terület (1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 
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A belterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

A jelenleg hatályos terv készítésekor az akkor még tervezett, mára megvalósult 

szennyvíztisztító telep tévesen került a tervlapra ábrázolásra. Az elkészített tervdokumentáció  

a megvalósult, üzemelő szennyvíztisztító telepet a tényleges területén ábrázolja, így ez 

változásként jelenik meg a fenti tervlapon. 

A víziközmű munkarészre a további változások - mivel az alátámasztó javaslat készítése 

során a tényleges területhasználatot vettük figyelembe, valamint több esetben a jogszabályi 

változás miatt a terület elnevezése változott – nincs hatással. 

 

 
 

 

2.6.1. Víziközművek 

 
Általános leírás és statisztikai adatok lásd megalapozó vizsgálatban 
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VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz-, termálvíz 

hasznosítás) 

 
Belterületi vízellátás 
 

Alattyán ivóvízellátása a község területén lévő települési vízműről, saját vízbázisról 

biztosított. 

A település vízellátó hálózatának kiépítettsége közel 100 %-os. A vízvezeték hálózat hossza 

21,90 km, amelyre összesen 912 lakóingatlan csatlakozik. Az ivóvízbekötéssel nem 

rendelkező lakossági fogyasztók számára jelenleg 5 db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre, 

így a lakosság 100 %-a számára biztosított az egészséges ivóvíz.  (2016. évi KSH statisztikai 

adatok alapján) 

 

A településen a víziközmű szolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 

végzi. 

 

A községben az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége 61 890 m3, ebből a háztartások részére 

szolgáltatott víz mennyisége 58 020 m3. (2016. évi KSH statisztikai adatok alapján) 

 

Az alattyáni vízműkutak és fontosabb műszaki adataik: 

 
 

A vízműtelep a 4-es helyrajzi számú ingatlanon található a település központjában, a 

Polgármesteri Hivatal mellett. A terület drótfonatos kerítéssel körülkerített, füvesített 

védterület. Itt a található a vízműgépház és egy 100 m3-es térfogatú térszíni víztároló medence 

is.  

A 384-es hrsz-ú vízműtelepen került elhelyezésre a vízhálózat nyomását, illetve az időben 

változó vízigények kielégítését szolgáló hidroglóbusz. 

 

Alattyán község  a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Jászapáti, 

Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Pusztamonostor)  

tagjaként részt vett a Jászsági Ivóvízminőség-javító projektben (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-

0031). A munkálatok műszaki átadása megtörtént, a projektzáró rendezvényt 2015. 

decemberében tartották meg. 

 

A projekt megvalósítása során gáztalanítást, vas-, mangán és ammónium eltávolítást, valamint 

arzénmentesítést végző berendezéseket építettek be a vízmű gépházába. 

2015. május és június hónapokban a vízellátó hálózat tisztítását, mosatását is elvégezték a 

közreműködő szakemberek. 

 

A beruházás során megépült létesítményeknek köszönhetően az alattyáni lakosok ma már 

egészséges ivóvizet fogyaszthatnak. 
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A felszín alatti vizek védelme: 

 
A víz alapvető és pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy 

természetközeli állapotú tiszta felszíni és felszín alatti vizek a biodiverzitás megőrzése 

szempontjából kiemelt jelentőségűek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és 

felszín alatti vizeket megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, 

mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban ezek az ivóvíz legfőbb forrásai is. Az 

ivóvízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

megteremtése a települések kiemelten fontos feladatai.  

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Alattyán község "érzékeny" felszín alatti 

vízminőség védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva. 

 

"A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről" rendelkező 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23 §. (1) bekezdés a.) pontja 

értelmében a vízbázisok hidrogeológiai védőidomát legkésőbb 2007. szeptember 01-ig meg 

kellett határozni és ki kellett jelöltetni. 

 

Alattyán területén, az 1453 hrsz-ú ingatlanon lévő K-10 kataszteri számú, 665 m 

talpmélységű vízműkút vízbázis védőidom lehatárolása 2007. évben megtörtént. 
 

 

Hidrogeológiai védőidom Alattyán területén 

 

A VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. által elvégzett szivárgáshidraulikai modellezés eredményei 

szerint a vízmű vízellátó kútja, illetve azok utánpótlási területei megfelelő természetes 

hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek. 

Az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomnak felszíni metszete nincs, ezért felszíni 

védőterület kijelölése nem szükséges. 
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A vonatkozó jogszabály (123/1997. Korm. rendelet) szerint a kút körül kötelezően 

kialakítandó 10 m sugarú belső védőterülettől eltekintve nincs szükség védőterületek 

kijelölésére.  

A területhasználatokat érintő bevezetendő egyedi intézkedésekre vagy korlátozásokra a 

vízbázis biztonságba helyezése érdekében nincs szükség. A kút a település önkormányzatának 

a tulajdonában lévő ingatlanokon, megfelelő, zárt, kerítéssel körbevett védőterületen 

helyezkedik el. 
 

 

A térség területén a múlt század első felében több mélyfúrású (200 – 250 m talpmélységű) 

kutat is létesítettek, melyeknek egy részét eltömedékelték, másik része viszont használaton 

kívül, de azóta is létezhet. Fontos feladat a meglévő kutak pontos helyének feltérképezése, 

tulajdonosának, vízjogi engedélyezettségének és távlati használatának kiderítése. Amennyiben 

valamelyik kutat használaton kívül akarják helyezni, eltömedékelését – vízbázis védelmi 

szempontok miatt – csak szakszerűen, engedélyek alapján lehet elvégezni. 

 

A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, 

kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély (Cibakházán a maximális talpmélység 

25 m) mélységű kutak önkormányzati engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, 

használatba vétel, megszüntetés, eltömedékelés, stb..) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell 

venni az alapvető vízbázis védelmi követelményeket (palástcementezés). 

A lakossági fúrt kutakra ugyancsak a 10 m – es védőtávolság megtartása kötelező. 
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Az alattyáni vízműtelep 

 

 

 

Külterületi vízellátás 

 

Alattyán külterületén lévő kutakról és jelentősebb vízhasználatokról nincsenek információink.  

 

A külterületi helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgáló kutak esetén is kötelezően 

érvényes a 10 m sugarú körnek megfelelő védőterületet kialakítása. Ennek, illetve a 

vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását 

a hatóságoknak rendszeresen ellenőrizni kell. 

 

A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok 

ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor 

minden esetben – állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait. 

 

A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 

10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még 

néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre 

vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

szabályoz.  

 

A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg 

oldható meg, a nagy távolságok miatt a városi hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 

 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év 

vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút 

létesítését a település jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.  

 

A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való 

minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból 

különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok 

bejutásának megakadályozására. 

 
 

Geotermikus energia, termálvíz hasznosítás 

 

A geotermikus energia-hasznosítás a megújulú energiaforrások egy olyan csoportja, amely 

hazánkban bőségesen rendelkezésre áll. Nevezhetnénk akár a „jövő energiájának” is, ugyanis 

kedvező adottságaink ellenére jelenleg még nagyon alacsony mértékben történik a kiaknázása, 

noha a megfelelő technológiák már régóta rendelkezésre állnak.  

 

Alattyán település esetében is érdemes lenne több figyelmet szentelni a geotermikus energia 

hasznosításának, hiszen olcsó és környezetbarát módon lenne megvalósítható ezzel a „zöld” 

energiával például közintézmények fűtése, vagy akár melegházak, kertészetek 

melegvízellátása is. 



 69 

 

 

Fejlesztési javaslat: 

 

A fejlesztések megvalósításakor a kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait figyelembe kell 

venni! 

 

A fejlesztési területek vízellátása a meglévő vízellátó rendszer bővítésével, új vezetékek 

építésével megoldható. A meglévő vízellátó rendszer kapacitása a távlatban jelentkező többlet 

vízigényt ki tudja elégíteni. 

 

A fejlesztésre tervezett területeken, illetve környezetükben a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben 

kijelölt felszíni víztest nem található. 

 

Vízgazdálkodási létesítmény érintettsége esetén a lent hivatkozott jogszabályi hátteret kell 

figyelembe venni, a létesítmény vagyonkezelőjének/üzemeltetőjének hozzájárulása mellett. 

➢ a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 

➢ a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VH. 21.) Korm. 

rendelet. 

 

A külterületi helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgáló kutak esetén is kötelezően 

érvényes a 10 m sugarú körnek megfelelő védőterületet kialakítása. Ennek, illetve a vízbázisok 

védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását a 

hatóságoknak rendszeresen ellenőrizni kell. 

 

A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok 

ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor 

minden esetben – állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait. 

 

A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 

10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még 

néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre 

vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

szabályoz.  

 

A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg 

oldható meg, a nagy távolságok miatt a városi hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 

 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év 

vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút 
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létesítését a település jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.  

 

A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való 

minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból 

különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok 

bejutásának megakadályozására. 

 

Alattyán a 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet alapján érzékeny földtani közegben található 

a felszín alatti vizek szempontjából. Ennek értelmében a tervkészítés folyamán fokozottan kell 

figyelembe venni a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről különös tekintettel a település 

ivóvízbázisára és a strandi kutakra. 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 

víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről  

- 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet 

 
 

 

SZENNYVÍZELVEZETÉS, -TISZTÍTÁS, - ELHELYEZÉS 
 

Belterületi szennyvízelvezetés 

 

A település elválasztott rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, amely 2007-2008 -ban épült 

ki. 

 

Az AKVIRON Kft. 2005. évben készítette el Alattyán község szennyvízelvezetésére és 

szennyvíztisztítására vonatkozó kiviteli terveket. 

 

Vákuumos rendszerű szennyvízgyűjtő hálózat épült meg DN 110, 125 és 160 átmérőjű KPE 

gerincvezetékekkel. A gerincvezetékekre műanyag, valamint beton vákuumaknák 

csatlakoznak DN 90 KPE szívóvezetékekkel. A vákuumaknákba az ingatlanokról a 

szennyvizet DN 110 és 160 átmérőjű KG-PVC gravitációs vezetékek juttatják el. A 

gyűjtőhálózat kialakításakor 2 db vákuumgépház került megépítésre a 958 és a 292 hrsz-ú 

ingatlanokon. Így a település gyűjtőhálózata két öblözetre tagolódik. 

 

A vákuum gerincvezetékek fontosabb műszaki adatai: 
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A vákuum bekötővezetékek DN 90 KPE csőből épültek, összesen 987 fm hosszban. 

Összesen 1048 db házibekötés készült, amelyeknek az összhossza 16 053 fm. 

Két nyomott vezeték létesült a vákuumgépházaktól a szennyvíztisztító telepig: 

- SZ-NY1  1070 fm (DN 90 KPE), 

- SZ-NY2  1279 fm (DN 90 KPE). 

 

A beépített vákuumaknák száma összesen 338 db. 

 

I. számú vákuumgépház: 

Helye: Temető utca 11. sz. előtti közterületen, a 958 hrsz-ú ingatlanon. 

Napi max. vízhozam:   76,3 m3/d 

Ellátott ingatlanok száma:  403 db 

 

II. számú vákuumgépház: 

Helye: Széchenyi és Árpád utca kereszteződésében, a 292 hrsz-ú ingatlanon. 

Napi max. vízhozam:   122,2 m3/d 

Ellátott ingatlanok száma:  645 db 

 

A vákuumgépházak főbb egységei: 

A vákuumtartály Ø 2200 mm, 2630 mm hengerhosszúságú, 10 m3 hasznos térfogatú szénacél 

tartály. A tartályhoz 2 db a hálózathoz kapcsolt Ø 160 mm méretű szívócső csatlakozik egy-

egy HAWLE tolózárral. 

A rendszer üzemeléséhez szükséges vákuumot 2 db NASH-VECTRA XL 35 típusú 

vákuumszivattyú (1 db üzemelő + 1 db tartalék) biztosítja. 

A vákuum tartályban összegyűlt szennyvizet FLYGT CT 3085 MT 434 típusú (Q = 5 l/s, 

H=7m) szárazaknás búvárszivattyú juttatja a szennyvíztisztító telepre. 

A gépházakból távozó szennyvíz mennyiségének mérésére 1 db indukciós áramlásmérő került 

beépítésre. 

A rendszer teljesen automatikus üzemű, időszakos felügyeletet igényel. Az ellenőrzés a 

szennyvíztisztító telepről biztosított. 

 

 

Szennyvíztisztító telep: 

 

A szennyvíztisztító telepen szakaszos (SBR) működésű, eleveniszapos reaktorral történő 

szennyvíztisztítási technológiát alkalmaznak. 

A telep kapacitása: 250 m3/nap, lakosegyenértékben kifejezve: 2500 LE. 

A technológiai sor a következő: 

 - gépi rács: típusa: IR-0,7/0,5, lyukmérete: 3 mm 

 - kiegyenlítő medence:            max. 96,0 m3 

 - SBR eleveniszapos reaktor:  2 db 

anaerob, anoxikus, aerob térként, valamint ülepítőként funkcionál; 

merülő motoros keverővel kevertek; sűrített levegőt Robox típusú 

SRB 35/2P fúvók biztosítják; reaktorok vízmélysége: 4,0 m, 

kapacitása: 134 m3 

 - fertőtlenítő, végátemelő:      21,1 m3 

 - iszapsűrítő:           38,7 m3 
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 - iszapvíztelenítő:         víztelenítendő iszapmennyiség: 8 m3/nap 

 - polielektrolit oldó:         1,5 m3 

 

  

Az alattyáni szennyvíztisztító telep légifelvétele 

 

Tisztított szennyvíz elvezetés: 

 

A tisztított szennyvíz az átemelőből 135 fm hosszú DN 90 KPE nyomóvezetéken keresztül jut 

a befogadóba, a vezeték a 42+420 tkm szelvényben keresztezi a Zagyva folyó bal parti 

töltését. 

A MÁSZ a keresztezés szelvényében: 91,16 mBf. 

A nyomócső keresztezés magassága: 91,20 mBf. 

A keresztezés helyén a töltés magasításra került: 92,20 mBf. 

A töltés tetején a nyomócső védelme érdekében 3 m x 2 m-es teherelosztó lemez került 

beépítésre. A parti bevezetés helye a Zagyva folyó 43+910 fkm. A parti bevezetés helye alatt 

és felett a meder oldala 2,5 -2,5 m hosszban kőszórással került biztosításra. A bevezetés alatti 

10 m-es szakaszon a meder alját kőszórással látták el, az LKV idején történő minél jobb 

elkeveredés, természetes oxigéndúsítás érdekében. 

 

Iszapkezelés: 

 

Iszapsűrítő: 

Egy reaktorban napi 6,5 m3 fölösiszap képződik, összesen 13 m3. A gravitációs sűrítés 

hatására a sűrített iszap mennyisége 8 m3/nap. 

 

Iszapvíztelenítő: 

Az iszap víztelenítése szalagszűrő-préssel (típusa: AVM SSR 500) történik. A víztelenített 

iszap szárazanyag tartalma kb. 20 %. Éves szinten kb. 12 m3 víztelenített szennyvíziszap 

keletkezik. 

 

Szippantott szennyvíz fogadása és kezelése: 
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Az alattyáni szennyvíztisztító telepnek jelenleg nincs engedélye tengelyen beszállított 

szippantott szennyvíz fogadására. 

A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap kistérségi hulladéklerakóban való 

elhelyezése helyett javasoljuk a mezőgazdasági hasznosítását. Az iszapelhelyezés előzetes 

feltételrendszerét, illetve a lehetőségek kidolgozásának szempontjait az érintett hatóságokkal, 

szervezetekkel egyeztetni kell, az építésügyi szabályok megalkotásánál figyelembe kell venni. 

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását és kezelését az 50/2001. (IV.3.) Korm. 

rendelet alapján szabad végezni. 

 

A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak 

közcsatornába, annak kiépítéséig kizárólag zárt, szigetelt tárolóba vezethető. 

 

Ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető és az 500 m3/év mennyiséget meghaladja, 

egyedi szennyvíztisztító létesítését kell előírni. 

 

Meg kell szüntetni a Zagyvába, a csapadék- és belvízcsatornákba, valamint a felhagyott 

kutakba történő illegális szennyvíz-bevezetéseket. 
 

 

 
 

Külterületi szennyvízkezelés 

 

A külterületi telepeken, illetve az üdülőterületeken a keletkező szociális jellegű szennyvizeket 

gyűjtik és szippantókocsival a jászberényi vagy a szolnoki szennyvíztisztító telepek 

fogadóműtárgyaiba szállítják. 

 

A külterületen a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek 

feltételei adottak. Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt 

térben történő gyűjtésről és fogadásra alkalmas szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésről 

kell gondoskodni.   

A meglévő és tervezett üdülőterületeken a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és belterületi 

hálózatba bekötése kiemelt feladat. 

Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő 

öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről 

gondoskodni kell. 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell 

fordítani a szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos 

elhelyezésére. A szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit 

rendszeresen ellenőrizni kell. Ezen aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok 

tulajdonosait fel kell szólítani a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok 

esetében a lakosoknak gondoskodniuk kell a keletkező szennyvizek rendszeres 

elszállíttatásáról. 

Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003. 

évi LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj 

megfizetésére kötelezhetők. 
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A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme 

érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még 

átmenetileg, rövid időre sem megengedhető. 

A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 

kell szüntetni. 

 

A meglévő csatornahálózattól távol lévő területek esetén lehetőség van egyedi 

szennyvízkezelés megvalósítására is. Amennyiben a talajvízszint átlagos szintje viszonylag 

alacsonyan helyezkedik el, valamint a terület nem minősül környezetvédelmi és 

természetvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területnek, akkor az egyedi 

szennyvízkezelést, illetve tisztítást végző berendezések alkalmazása lehetséges, a vonatkozó 

jogszabályok szerint (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet). 

 

Élővízfolyásba, csapadékcsatornákba, árkokba, felhagyott kutakba tilos szennyvizet 

belevezetni! 

 

Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő 

öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről 

gondoskodni kell. 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya, 

egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról, illetve 

hasznosításáról. 

 

 

Az alattyáni szennyvíztisztító telep technológiai épülete 
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Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén 

is) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak 

meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi 

szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.  

 

Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is szükséges. 

Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari 

eredetű szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által 

kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be. 

 

Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és 

létesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és 

előírásokat, valamint jelen helyi építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az 

ágazati előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 

mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az érintett szakhatóság 

hozzájárulása esetén végezhető. 

A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés 

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, 

védőövezeteinek számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok 

és létesítmények, valamint azok biztonsági-, védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi 

bejegyzéssel kell fenntartani. 

 

Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a 

meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is 

gondoskodni kell. 

A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű 

elhelyezésére kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a 

közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem 

érő utcákban legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű 

utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra 

került a szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb 

távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 

kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 

 

A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, 

ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem 

helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, 

élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem 

forgalmazható. 

A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított 

szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es 

védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A"). 
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Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program 

 

Azon települések, melyek nem szerepelnek a 30/2006. (II.8.) Korm. 

rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet agglomerációs jegyzékében, illetve a 

rendelet 3. számú mellékletében (2000 lakosegynérték alatti csoport) besoroltak, a 

szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása jelenleg nem része a Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programnak, előírt határidő nincs erre 

vonatkozóan.  

 

Azokon a településeken, amelyek a 30/2006. (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. 

(II.27.) Korm. rendelet agglomerációs jegyzékébe, a 2000 lakosegyenérték feletti csoportok 

valamelyikébe nem sorolhatók be (az agglomerációs felülvizsgálat elvégzését követően 

bizonyítottan nem indokolt besorolásuk/átsorolásuk), a szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos 

feladatokat jelenleg a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem 

látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programról 

szóló 174/2003. (X.28.) Korm. rendelet határozza meg: a szennyvízelhelyezés megoldása 

egyedileg, az összességében legkedvezőbb alternatíva megkeresésével történhet.  

 

 

„Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) pályázati felhívás 

 

A vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 

2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének 

megvalósítása érdekében jelentetett meg pályázati felhívást a Miniszterelnökség Agrár-

vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága. 

 

A pályázat (VP6-7.2.1.2-16)  lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –

tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 

lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok 

számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 

lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi 

szennyvíztisztítási megoldások létesítésére. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés 

megfelelő megválasztásával csökkenjen a vidéki települések környezetterhelése, ami 

jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 

A pályázatok benyújtására a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, 

önkormányzati társulások számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 12 milliárd forintos 

keretösszegből a felhívás feltételeinek megfelelő projektekre maximálisan 155 millió 

forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. április 15. napjától 2018. április 16. napjáig 

van lehetőség. 

Fejlesztési javaslat: 

 



 77 

A fejlesztések megvalósításakor a kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait figyelembe kell 

venni! 

 

A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme 

érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még 

átmenetileg, rövid időre sem megengedhető. 

A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell 

szüntetni. 

 

A település belterületén és a fejlesztésre tervezett területeken a szennyvízelvezető rendszerek 

kiépítése, valamint a szennyvíztisztítás megvalósítása kiemelten fontos feladat! 

 

A csatornázott területektől távol eső területrészeken, illetve létesítményekben keletkező 

szociális szennyvizek esetén, (amennyiben az itt keletkező szennyvizek viszonylag kis 

mennyiségűek), a gyűjtés és szállítás lehetősége jöhet szóba, azzal a megkötéssel, hogy 

kizárólag zárt, szigetelt szennyvíztároló építhető. Nagyobb szennyvízmennyiségek esetén 

egyedi, kis szennyvíztisztító berendezés(ek) létesítése javasolt, a vonatkozó jogszabályok 

szerint (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet). 

 

Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is) 

a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg 

kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi 

szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is szükséges. 

 

Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari 

eredetű szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által 

kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be. 

 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és 

létesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és 

előírásokat, valamint jelen helyi építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az 

ágazati előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 

mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az érintett szakhatóság 

hozzájárulása esetén végezhető. 

A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés 

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, 

védőövezeteinek számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok 

és létesítmények, valamint azok biztonsági-, védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi 

bejegyzéssel kell fenntartani. 

 

Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a 
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meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is 

gondoskodni kell. 

A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű 

elhelyezésére kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a közművezetékek 

helyét úgy kell kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban 

legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali 

fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra 

került a szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb 

távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 

kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 

 

A közterületi szennyvízátemelők és vákuumgépházak is szagmentesítő rendszerrel vannak 

felszerelve, ezért a védőtávolságuk: 20 m. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága: 150 m. 

 

A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, 

ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem 

helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, 

élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem 

forgalmazható. 

A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított 

szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es 

védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A"). 

 

Élővízfolyásba, csapadékcsatornákba, árkokba, felhagyott kutakba tilos szennyvizet 

belevezetni! 

 

Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő 

öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről 

gondoskodni kell. 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya, 

egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról, 

illetve hasznosításáról. 

 

A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell 

fordítani a szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos 

elhelyezésére. A szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit rendszeresen 

ellenőrizni kell. Ezen aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok tulajdonosait fel 

kell szólítani a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok esetében a 

lakosoknak gondoskodniuk kell a keletkező szennyvizek rendszeres elszállíttatásáról. 

Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003. 

évi LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj 

megfizetésére kötelezhetők. 
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CSAPADÉKVÍZ  ELVEZETÉS,  FELSZÍNI  VÍZRENDEZÉS, BELVÍZVÉDELEM 

 
Vízrendezés, vízelvezetés 
 

Alattyán község területe a Tisza részvízgyűjtő 2-10 számú Zagyva megnevezésű tervezési 

alegység része. 

 

A Zagyva Magyarország legmagasabbra emelkedő hegyvidékének, a Mátra vízgyűjtőjének 

főbefogadója. Teljes hossza 179,4 km. Vízgyűjtőterülete a tiszai torkolatánál 5676,6 km2 , 

amelyből 2116 km2 önálló tervezési alegység a Tarna folyó. A Zagyva Hatvan feletti szakasza 

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz (2611 km2, 

vízgyűjtőterület 71 %-a), alsó szakasza a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatósághoz (1079 km2, vízgyűjtőterület 29 %-a) tartozik. 

A vízgyűjtő két alapvetően különböző jellegű területegységre osztható. A Cserhát és a Mátra 

hegységek, és a hozzájuk csatlakozó dombvidékek az Északi-középhegységhez, míg a 

Cserhátalja és a Tápió vidék az Alföldhöz tartozik. E kettősségből fakadóan a vízgyűjtő igen 

változatos földtani felépítésű tájakat foglal magába. 

A Zagyva teljes egészében hazai vízfolyás, vízgyűjtőjének alig egy ezredrésze fekszik 

külföldön. Jelentős a felszín közeli vízátbocsátó kőzet is, ezért nem sok vizet szállít a Tiszába. 

Az árhullám levonulása gyors, mert a hegyvidéki szakaszon nagy a vízfolyások esése, viszont 

közepes és kisvizek mennyisége jelentéktelen. Vízjárása heves. Az igen kis vízgyűjtő területű 

patakok � főleg a forrásokban szegény vidékeken � gyakran kiszáradnak. Az árvizes időt 

leszámítva a vízfolyások vízszállítása csekély. 

A hegyvidéki területeken az 1990-es évtized első felében jelentősen visszaesett a 

mezőgazdasági termelés, ami ezt követően csak mérsékelten emelkedett. A mezőgazdaság 

magánosítása során a termőterületek jelentős része egyéni gazdálkodók kezébe került, akik 

azonban megfelelő eszközök és tőke hiányában a szétaprózott birtokokon nem tudtak a 

korábbi évekkel azonos, vagy magasabb szinten termelni, a földterület jelentős hányada 

megműveletlen maradt. A magánosítás az alföldi régióban is végbement, de itt a jobb 

termelési körülményeknek és a nagyobb kiterjedésű összefüggő földterületeknek 

köszönhetően a mezőgazdasági termelés a korábbiakhoz hasonló, magas szinten működik. 

Az idegenforgalom a hegyvidéki területeken képvisel nagyobb jelentőséget, ahol a régió 

történelmi nevezetességei és természeti szépsége az idegenforgalom terén számtalan, ma még 

kihasználatlan lehetőséget kínál. A síkvidéken inkább csak a történelmi jelentőségű 

nagyvárosok számítanak vonzó idegenforgalmi célpontnak. 

A Jászságot földrajzi adottságai, táji és kistérségi egysége, kultúrtörténeti értékei és az 

önszerveződés hagyományai jól elkülönítik. Gazdasági potenciálja révén kedvező 

adottságokkal rendelkezik a hosszútávon versenyképes és kiegyenlített fejlődést tekintve. 

Ennek feltétele a gazdasági dinamizmus kiterjesztése a kistérség egészére, a térségi 

egyenlőtlenségek csökkentése és a még meglévő infrastrukturális hiányok felszámolása. A 

biológiai sokféleség fennmaradása, a természet és a turizmus, a társadalom kapcsolatának 

egészséges fennmaradása érdekében növelni kell a védettség alatt álló területek nagyságát. 

Jelentős nagyságú területek hasznosítását szolgálhatja a gyep- és legelőterületek növelése, a 

vizes élőhelyek, a halastavak és a kisvíztározók létesítése, a védett növények és állatok 

élőhelyéül szolgáló ősgyepek megőrzése, védelme, valamint a pihenő parkok rekreációs célú 

kialakítása is. A holtágak hasznosítása települési érdekeket is szolgál. 

 

(Forrás: 2-10. Zagyva alegység Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv) 
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Alattyán vízrendezési szempontból a 73 és az 51-es számú belvízrendszerekben helyezkedik 

el, a 10.03 számú Jászberényi belvízvédelmi szakasz területén.  

Bel- és külterülete egyaránt síkvidéki jellegű, de belvízrendezési szempontból igen jelentős (5 

- 6 m-es) szintkülönbségekkel is találkozhatunk. 

 

A település közigazgatási területét érintő felszíni vízfolyások: 

 

 Zagyva folyó (hossza: 125081 m, befogadója a Tisza folyó), 

 Irgócstói-mellékág (hossza: 5823 m, befogadója a Zagyva folyó), 

 Irgócstói I.-mellékág (hossza: 5410 m, befogadója az Irgócstói-mellékág), 

 Jánoshiai határárok (hossza: 7946 m, befogadója a Zagyva folyó), 

 Jánoshidai 2. csatorna (hossza: 3896 m, befogadója a Jánoshiai határárok), 

 Kunere-csatorna (hossza: 7717 m, befogadója a Zagyva folyó), 

 

Alattyán közigazgatási területén a következő KÖTIVIZIG vagyonkezelésben, üzemeltetésben 

lévő csatornák vannak: 

 

• Kunere csatorna 0+000-1+240; 1+835-3+293-3+552; km szelvények között.  

• Irgócstói csatorna 0+000-4+740 kmszelvények között. 

• Irgócstói mellék csatorna 0+000-3+280 km szelvények között. 

• Irgócstói-I mellék csatorna 0+000-0+776 km szelvények között. 

• Irgócstói-I-1 mellék csatorna 0+000-0+360 km szelvények között. 

• Jánoshidai határárok csatorna 3+528-7+836 km szelvények között. 

• Jánoshidai-2 csatorna 0+000-3+896 km szelvények között. 
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Alattyán térségének vízrajza 

 

A csapadékvizek befogadója a kül- és belterületen egyaránt a Zagyva folyó. A külterületi 

belvizek befogadói még az Irgócstói-mellékág, az Irgócstói I.-mellékág, a Jánoshiai határárok, 

a Jánoshidai 2. csatorna, és a Kunere-csatorna. 

 

Alattyán és térsége a Zagyva-folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. 

Belvíz-veszélyeztetettség szempontjából az közepesen veszélyeztetett települések közé 

sorolandó.  

 

Alattyán területe 073 számú Zagyvamenti belvízrendszerben helyezkedik el. 

A belvízrendszer a Zagyva balpartján terül el. 

Domborzata uralkodóan síkvidéki. Az É-i rész (Jászjákóhalmától É-ra) emelkedő magassági 

értékeivel azonban már a dombvidékre való átmenetet képviseli. A vízrendszer lejtése É-D, 

ÉK-DNy irányú. Átlagos esés 0,45 m/km. A belvízrendszerben található települések közül 

Jászjákóhalma közepesen, Jásztelek közepesen, Alattyán közepesen beívíz-veszélyeztetett 

település. 

 

073/b Irgócsi belvízöblozet:  

Területe: 19,0 km2 az öblözet Alattyán községtől É-Ény-ra helyezkedik el. Az öblözethez 

tartozik Alattyán község Ny-i része is. 

A belvizek főbefogadója a Zagyva, és az Irgócsi-csatorna. Az Irgócsi-belvízcsatorna torkolati 

zsilipét a KÖTIVIZIG kezeli. Szükség esetén szivattyúval kell a belvizeket (mértékadót 

szintert meghaladó esetben) a Zagyvába átemelni. A szivattyú telepítése és üzemeltetése a 

Jászkiséri VGT feladata. A szivattyúzást akkor kell megkezdeni, ha a zsilipzárást követően a 
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mentett oldali küszöb felett 120 cm-es vízmagasság alakul ki. Az Irgócs-tói belvízcsatorna 

torkolati vízszállító kapacitása: 0,76 m3/s. 

 

073/a Jánoshidai határárok belvízöblözet:  

Területe: 989 km2, amely Alattyán községtől K-re terül el. A Jánoshidai határárok 

torkolatában lévő zsilipet a KÖTIVIZIG kezeli. Magas zagyvai vízállásnál egyidejű belvizek 

beemelésére szivattyúval kell felvonulni a csatorna torkolatához. 

A szivattyúállás al- és felépítmény nélküli üzembe helyezése telepítési igénnyel jár. A 

csatornába tartható maximális vízszint szivattyúzás nélkül 130 cm. A szivattyú üzemeltetése a 

Jászkiséri VGT feladata. 

A település belvizeinek befogadója az Irgócsi-belvízcsatorna és az Éraljai-csatorna. Az 

Irgócsi-belvízcsatorna torkolatánál a szivattyús átemelést a Jászkiséri Vízgazdálkodási 

Társulat, míg az Éraljai-csatornánál Alattyán település önkormányzata végzi. 

A településen két helyen található belvizek befogadására kialakított záportározó, a „Csillag 

gödör" és a „Temető gödör". 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

A Jászsági főcsatorna tervezett meghosszabbítása (kék színű szaggatott vonal) 

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Alattyán község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye területrendezési tervében országos jelentőségű tervezett 

vízgazdálkodási létesítményként szerepel a Jászsági főcsatorna meghosszabbítása (Kisköre, 

Jászapáti, Jászdózsa, Alattyán). A főcsatorna meghosszabbításának tervezett nyomvonala 

érinti Alattyán közigazgatási területét is. A tervezett nyomvonalat szaggatott vonallal, kék 

színnel jelölik. 
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Belvízvédelem, belvízveszélyes területek 
 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Alattyán a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Alattyán és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített Magyarország zonális 

aszályossági térképe alapján az erősen aszályos kategóriába tartozik. 

 

 

Vízállásos, illetve belvíz által veszélyeztetett terültek a község belterületén nem jellemzőek. A 

belterület viszonylag magasan, 85-95 mBf-i szinten fekszik, ezért a belvízveszély mérsékelt. 

 

Alattyán területe 073 számú Zagyvamenti belvízrendszerben helyezkedik el. 

A belvízrendszer a Zagyva balpartján terül el. 

Domborzata uralkodóan síkvidéki. Az É-i rész (Jászjákóhalmától É-ra) emelkedő magassági 

értékeivel azonban már a dombvidékre való átmenetet képviseli. A vízrendszer lejtése É-D, 

ÉK-DNy irányú. Átlagos esés 0,45 m/km. A belvízrendszerben található települések közül 

Jászjákóhalma közepesen, Jásztelek közepesen, Alattyán közepesen beívíz-veszélyeztetett 

település. 

 

 

A településen 5 súlyosan veszélyeztetett területet lehet lehatárolni: 
 

1. Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út 

2. Petőfi út - Rákóczi út 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út ~ Rigó út 

 

Mentesítési sorrend: 5-2-4-1-3 

 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út - Rigó út mentesítése: 

A Vadász út -32.sz út csatlakozásánál a 32.sz fő út alatt található egy magas küszöb szintű 

250 mm átmérőjű műanyag cső ,amely a Vadász út - Rigó út és környékének belvizeit vezetné 

át. A terület mentesítése csak szivattyúsán történhet. A mély fekvésű helyeken szivattyúk 

felállításával és a nyomócsövek Vadász úti átvezetésig való kiépítésével valósítható meg. 

 

2. Petőfi út - Rákóczi út befogadója a Temetői gödör: 

A település 2. számú belvízveszélyeztetett területének gyorsabb mentesítése érdekében 

szükséges lenne a temetői tározó leeresztő műtárgyának küszöbszint süllyesztését elvégezni. 

 

A Csillag úti záportározó vizének a temetői tározóba történő gravitációs levezetésére nincs 

lehetőség, ezért a 32 számú főút melletti útárokba kell a tározó vízét átszivattyúzni. A 

vízelvezető hálózat főgyűjtőinek hossz-szelvényein is látszik, hogy a meglévő árkok 

fenékszintjei magasak, ellenesésűek, műtárgyaik küszöbszintjei magasak. 

Javasolt a Csillag úti és a temetői tározók összekötése, mivel így lehetővé válna az előbbinek 

gravitációs úton történő levezetése. Az összekötést a Jász út mentén meglévő út árok 

nyomvonalában 88,00 mBf. szinten kb. 230 méter Ø 60 cm fedett csatorna, és 200 méter nyílt 
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árok megépítésével lehetne megoldani. A kiskertaljai ideiglenes csatornát úgy javasolt 

kialakítani és véglegesíteni, hogy az befogadója legyen a tározóknak, valamint az Éraljai út, a 

Kiskert út és a József Attila utca által lehatárolt területek csapadékvizeinek. A csatorna 

zagyvai végpontjánál szivornyás átemeléssel lehetséges a belvizek átemelése. 

 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca mentesítése: 

Árvíz esetén a Belsőségi zsilipnél kisebb teljesítményű szivattyú felállításával (50-100 1/s) 

kell megoldani. A befogadó alacsony vízállása esetén gravitációsan a zsilip nyitásával 

engedjük ki a káros vizeket. 

 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út: 

A terület gravitációsan mentesíthető az Irgócsi-csatorna torkolati 120 cm-es vízállásáig. A 

rendszerben a kapubejárók küszöbszintjei akadályozzák a vizek levezetését. 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását mindig el kell végezni. 

A tározók és a csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. 

A rendezési terv által érintett tervezési területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával 

egy időben javasoljuk a felszíni vízelvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A 

településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak 

összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. A 

településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és 

vízkár-elhárítási tervében foglaltakat. 

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

 

Mezőgazdasági vízhasznosítás 

 

A megye területén a Jászsági, a Nagykunsági és az NK-II-2 - kizárólagos állami tulajdonban 

és a KÖTIVIZIG kezelésében lévő - öntöző főművek találhatók. Az öntöző főcsatornák 

rendeltetése és funkciói: térségi vízátvezetés, mezőgazdasági vízszolgáltatás, belvízi 

szükségtározás. Járulékos hasznosítás a halászat. A Nagykunsági-főcsatorna és a Keleti-ág 

alkalmassá tehető a Hortobágy-Berettyó árvizének a Hármas-Körösbe történő átvezetésére. 

Az öntözéses gazdálkodás fejlesztéséhez a Tisza mentén elegendő víz áll rendelkezésre annak 

ellenére, hogy a Körösök nyári vízhiányát is innen pótolják. Az öntözésfejlesztésnek a legjobb 

adottságú, intenzív hasznosítású, versenyképes termékeket előállító termőhelyeken van 

realitása. Ilyen területek a Jászság, a Nagykunság és a Tiszazug. A Jászság vízhiányának 

enyhítése érdekében tanulmányterv készült a Jászsági főcsatorna továbbépítésére, amely 

Jászivány térségében kettéválik és az északi ág a Tarnába, a déli ág a Zagyvába torkollik. A 

Tiszából átvezetett víz frissíti az erősen szennyezett folyók vizét, enyhíti a térség vízhiányát 

és a mezőgazdaság vízellátását is megoldja. 
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Csapadékvíz elvezetés 

 

A község vízelvezető rendszerének egy része a Széchenyi úton található csapadékvíz elvezető 

árkon keresztül folyik az Irgócsi-belvízcsatornába. A település délnyugati területéről a 

csapadékvíz a Gábor Áron úti Alattyáni vízbeeresztő zsiliphez folyik. A belterületen található 

Temető úti és Csillag úti gödör záportározóként üzemel. A temetői záportározóból a 

csapadékvíz az Éraljai-csatornába folyik, melynek vizét csak szivattyúsán lehet a Zagyva jobb 

part 42+200 km szelvényébe átemelni. 

 

Csapadékvíz tározó: 

Terület: 1,4 ha 

Tározott vízmennyiség: 21 000 m3  

Üzemi vízszint: 87,50 mBf 

 

A településnek nincs kiépített csapadékelvezető rendszere. A meglévő árkok kontraesésűek, 

nem összehangoltak. A műtárgyak töröttek, feliszapoltak, küszöbszintjeik magasak, 

vízszállító képességük elégtelen. 

 

Az Irgócsi-csatornának üzemeltetési szabályzata nincs ezért meghatározott üzemi vízszintje 

sincs. A 2010. évben elvégzett geodéziai mérések kimutatták, hogy a belterületen mért 

vízállások megegyeznek a településtől 50 méterre lévő kiöntött csatorna vízszintjével. A 

település belterületének tengerszint feletti magassága: 88,50 mBf. és 90,0 mBf. szint közé 

esik. 

Figyelembe véve a település belterületén mért magasságokat, a gravitációs kivezetés csak 

akkor valósulhat meg, ha az Irgócsi-csatorna maximális belvizes üzemvízszintje nem haladja 

meg a 120 cm-t. Biztonsággal csak így mentesíthető a település a káros vizektől. 

Az Irgócsi-csatorna vizének kizárására a Széchenyi úti belvízelvezető rendszer „0" 

szelvényébe l db tiltós műtárgy szolgál, amely 2012. évben került felújításra. 

 

Záportározók maximális belvíz tározási szintjei:  

- Csillag úti:   88,00mBf,  

- Temetői:      88,00 mBf 

 

A tározók javasolt maximális belvízszintje: 88,00 mBf. 

 

A településen 5 súlyosan veszélyeztetett területet lehet lehatárolni: 

1. Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út 

2. Petőfi út - Rákóczi út 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út ~ Rigó út 

 

Mentesítési sorrend: 5-2-4-1-3 

 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út - Rigó út mentesítése: 

A Vadász út -32.sz út csatlakozásánál a 32.sz fő út alatt található egy magas küszöb szintű 

250 mm átmérőjű műanyag cső ,amely a Vadász út - Rigó út és környékének belvizeit vezetné 

át. A terület mentesítése csak szivattyúsán történhet. A mély fekvésű helyeken szivattyúk 

felállításával és a nyomócsövek Vadász úti átvezetésig való kiépítésével valósítható meg. 
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2. Petőfi út - Rákóczi út befogadója a Temetői gödör: 

A település 2. számú belvízveszélyeztetett területének gyorsabb mentesítése érdekében 

szükséges lenne a temetői tározó leeresztő műtárgyának küszöbszint süllyesztését elvégezni. 

 

A Csillag úti záportározó vizének a temetői tározóba történő gravitációs levezetésére nincs 

lehetőség, ezért a 32 számú főút melletti útárokba kell a tározó vízét átszivattyúzni. A 

vízelvezető hálózat főgyűjtőinek hossz-szelvényein is látszik, hogy a meglévő árkok 

fenékszintjei magasak, ellenesésűek, műtárgyaik küszöbszintjei magasak. 

Javasolt a Csillag úti és a temetői tározók összekötése, mivel így lehetővé válna az előbbinek 

gravitációs úton történő levezetése. Az összekötést a Jász út mentén meglévő út árok 

nyomvonalában 88,00 mBf. szinten kb. 230 méter Ø 60 cm fedett csatorna, és 200 méter nyílt 

árok megépítésével lehetne megoldani. A kiskertaljai ideiglenes csatornát úgy javasolt 

kialakítani és véglegesíteni, hogy az befogadója legyen a tározóknak, valamint az Éraljai út, a 

Kiskert út és a József Attila utca által lehatárolt területek csapadékvizeinek. A csatorna 

zagyvai végpontjánál szivornyás átemeléssel lehetséges a belvizek átemelése. 

 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca mentesítése: 

Árvíz esetén a Belsőségi zsilipnél kisebb teljesítményű szivattyú felállításával (50-100 1/s) 

kell megoldani. A befogadó alacsony vízállása esetén gravitációsan a zsilip nyitásával 

engedjük ki a káros vizeket. 

 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út: 

A terület gravitációsan mentesíthető az Irgócsi-csatorna torkolati 120 cm-es vízállásáig. A 

rendszerben a kapubejárók küszöbszintjei akadályozzák a vizek levezetését. 
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Alattyán belterületének topográfiai térképe 

 

 

Külterületi vízelvezetés, vízrendezés 
 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 

meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége. Alattyán település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül 

jelentkeztek a magas talajvíz okozta problémák. 

 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 



 88 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 

változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek 

 

Kunere belvízcsatorna: 

 

Kizárólagos állami főmű. 

Az eredetileg 7435 fm hosszú Kunere 0-1362 fm-es szakaszának, valamint a Rekettyés - 

Kunere összekötő csatornának az összekapcsolásával jött létre. Az összekapcsolt Kunere 

részben a saját öblözet belvizeinek elvezetését, részben a Rekettyés felső vízgyűjtőjéről 

átkormányzott vizek elvezetését hivatott megoldani. Kiépítettsége megfelelő. A Kunere 

további szakasza kiépítetlen. Széles, mély érvonulatban húzódik, a továbbiakban 

mellékágként - nem kizárólagos állami műként - funkcionál. Jelentőségét a belvízlevezetésen 

kívül leginkább az motiválja, hogy a Zagyvai szükségtározó leürítő csatornájaként van 

figyelembe véve. 

 

Berki holtág: 

 

Helye: Alattyántól D-re, a Zagyva jp. 40,1 tkm-énél 

Jellege: Időszakos belvíztározó 

Területe: 6,84 ha 

Tározható víztömeg: 30000 m3 

Átlagos vízmélység: 0,45 m 

Max. tározási vízszint: 

Épült: 1962-63. évben (Zagyvai töltésépítés) 

Kezelő: Alattyán Községi Önkormányzat 

 

Szivattyútelep: 

 

Kunerei félstabil szivattyútelep 

Helye: Zagyva bp. 40+844 km, Kunerei csatorna torkolata  

Jellege: Főbefogadóba emelő, félstabil  

Kapacitása: 0,8 m3/s  

Típusa: Agromx 500-D  

Üzeme: Diesel  

Kapacitása megfelelő, üzemmód változtatás nem igénylődik 

 

Szállítható szivattyúk: 

 

Csonkásér torkolat:   mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,180 m3/s, 

Jánoshidai határárok torkolat:  mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,300 m3/s, 

Irgócsi csatorna torkolat:   mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,300 m3/s 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és zárt 

csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. A 

csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 
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A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

 A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos 

telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem 

veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását el kell végezni. 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 
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A belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 4-4 m széles fenntartási sávot 

karbantartási célból szabadon kell hagyni. Jelentősebb vízfolyások, patakok és tavak esetén a 

karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles területsáv.  
 

 

 

Alattyán község csapadékcsatornázása I/a. ütem TOP-2.1.3-15. pályázat 

Projektelőkészítő műszaki tanulmány 

2016. 

 

Alattyán községben a település teljes területére kiterjedő csapadékvízelvezető hálózat nem 

épült ki, a meglévő csatornák időben egymástól elkülönülve, egyes utcák, vagy egyes 

belvíztől veszélyeztetett településrészek csapadékvízelvezetésére épültek, rendszerszemléletű 

előzetes tervezés nélkül. 

A község területén, a domborzati adottságokból adódóan 3 csapadékvízöblözet határolható le, 

melyek közül a legnagyobb a település középső és déli területeit magában foglaló öblözet. 

Ebből az öblözetből a csapadékvizek az un. temetőgödörbe vannak jelenleg összegyűjtve, 

ahonnan a Szent István út alatt egy 60 cm-es átereszen keresztül az un. Éraljai területre 

folynak le. Az Éraljai terület a település D-i határán, a település és a Zagyva árvízvédelmi 

töltés között helyezkedik el, területe mintegy 16 ha. Korábban, a Zagyva árvízvédelmi 

rendszer kiépülése előtt a terület Zagyva árvízjárta terület volt, több ősmeder jellegű 

mélyvonulat szabdalja a területet. A terület terepszintjei 88,50-89,30 mBf. szint között 

váltakoznak, felszíne nyugtalan, a környező terepszinteknél 50-100 cm-el mélyebb, mocsaras 

mélyvonulatokkal és helyi mélyedésekkel szabdalt. A terület mintegy 60%-a bozótos, cserjés, 

kisebb facsoportokkal benőtt terület, a többi része legelő. A terület jelenleg elhanyagolt, 

nagyrészt hasznosítatlan terület, állapota az ősi Zagyva völgyi árvízjárta területek ősállapotát 

idézi. A terület az utak hiánya miatt megközelíthetetlen. 

A területre lefolyó csapadékvizeknek a Zagyva felé elvezetése nincs, emiatt az ide lefolyó 

csapadékvizek a mélyvonulatokban gyűlnek össze, és részben elpárolognak, részben a talajba 

beszivárognak. 

Környezetvédelmi szempontból a terület állapota rendkívül kedvezőtlen. Az elhanyagolt 

állapot miatt nagy a káros pollent kibocsájtó növényzet aránya, az év nagy részében mocsaras, 

ill. sekély vízmélységű mélyvonulatok kedveznek a szúnyogoknak. A településen 2006-2009 

között kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, de a korábbi illegális lakossági 

szennyvízbevezetésekkel az Éraljai területre lefolyt szennyezőanyag miatt a meleg nyári 

időszakokban a felgyülemlő csapadékvizek kellemetlen szaghatással járnak. A terület 

elhagyatottsága miatt előfordulnak illegális szemétlerakások is, azok minden kedvezőtlen 

környezeti hatásával együtt. 

A terület Ny-i határán, az Éralja utca végén egy termálkút van, mely jelenleg nincs 

hasznosítva. 

Az Éraljai terület tájrehabilitációjára „Alattyán község csapadékcsatornázásának torkolati 

kialakítása" címmel 2006-ban vízjogi létesítési engedélyezési terv készült, mely a Közép-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől 3735-

3/2006.számmal 2006.május 5-én vízjogi létesítési engedélyt kapott. Az engedély 

érvényessége 2009-ben lejárt. 

 

Területrendezési elképzelések: 

A település rendezési tervének megfelelően, a terület rendezésének célja egy, a terület 

adottságaihoz igazodó, sokszínű, változatos szolgáltatást nyújtó, a község arculatához 

illeszkedő, és azt erősítő zöldfelület kialakítása, mely hozzájárul a település élhetőbbé 
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tételéhez, megteremti a feltételeit a terület kulturális, sport és kikapcsolódási célt szolgáló 

hasznosításához, elősegíti a település környezeti állapotának javítását, vonzóbbá teszi a 

települést a falusi turizmus számára, és ezzel munkahelyeket teremt, és elősegíti a környezeti 

terhelés csökkentését. 

A konkrét hasznosítási lehetőségek között szerepel a sporthorgászat, ökoturizmus, 

szabadidőpark, camping, erdei tornapálya, vízisportolás, vízparti skanzen, távolabbi célként 

akár egy termálfürdő is megvalósítható. 

Az előzőekben megfogalmazott célok megvalósításának első lépése a területre lefolyó 

csapadékvizek rendezett összegyűjtése és a fölösleges vizek elvezetési lehetőségének 

megteremtése a Zagyvába. 

A jelen TOP-2.1.3-15. támogatási projektben tervezett vízgazdálkodási műszaki 

beavatkozások megteremtik a feltételeit más pályázati forrás bevonásával az Éraljai terület 

tájrehabilitációjára, mely a terület közcélú hasznosításának keretében az alábbiakat tervezi az 

önkormányzat: 

- a hasznosítási célokat szolgáló növényzet telepítése (erdősítés, stb.) 

- infrastruktúra megvalósítása (úthálózat, víz, villany) 

- sátorozóhelyek kialakítása, camping, kiszolgáló létesítmények 

- erdei tornapálya, skanzen, stb. megvalósítása 

- termálfürdő 

Az ökoturizmust és a kerékpáros túrizmust célzó fejlesztésekre a HÍRÖS MODUL Kft. 

elkészítette a „Zagyva-menti turisztikai fejlesztés Alattyán területén, Zagyva Ökopark 

Alattyánban" című tervet. Ez a terv az általunk jelen projektben tervezett tározóval mint 

turisztikai célú vízfelülettel számol, és Ökopark kialakításához is felhasználja a tervezett 

árvízcsúcscsökkentő tározót. 

A fenti célok megvalósításának ütemezését az anyagi lehetőségek határozzák meg, de a 

település Önkormányzatának határozott célja, hogy az "Éraljai" területen jelenleg meglévő 

áldatlan állapotot minden elérhető eszköz igénybevételével felszámolja, és a területen az 

anyagi lehetőségei függvényében megkezdi azoknak a munkáknak az elvégzését, amiknek 

végeredménye a kítűzött fejlesztési célok megvalósítása lesz. 

 

Kitűzött célok ismertetése: 

Jelen projekt célja az Alattyán községi csapadékvízelvezető rendszer I.sz. belvízöblözetéből a 

torkolati öblözetrészen a csapadékvízelvezető létesítmények kiépítése. A kiépítés során 

figyelembe kell venni a hosszútávú vízgazdálkodási célkitűzéseket, vagyis a vízvisszatartás, a 

vizekkel való tervszerű gazdálkodás biztosítását, valamint a területi adottságokat és a 

csapadékvízelvezetés gazdaságos megoldási lehetőségeit. A terület adottságai alkalmasak a 

víztározás megvalósításához, mellyel egyrészt biztosítani lehet, hogy csapadékos időszakban 

a területre lefolyó csapadékvizekből csak a nem hasznosítható vízmennyiség kerüljön 

elvezetésre, másrészt a nagyobb csapadékok idején előálló árvízcsúcsok ideiglenes 

betározásával jelentősen csökkenteni lehet a Zagyvába történő szivattyús átemelőnél 

szükséges kiépítési kapacitást, ami a csapadékvízelvezetés üzemeltetésénél is jelentős energia 

és ezzel költségmegtakarítást eredményez. A meglévő mélyvonulatban kialakított tározó 

építése során kitermelt anyaggal feltölthetők a tározásra fel nem használható, de terepszintjük 

miatt mocsaras, időszakos vízelöntésre kerülő területek, és ezek tereprendezésével 

megoldható, hogy az Éraljai területen a lefolyó csapadékvizek a tározásra kiépített területre 

folyjanak le, és ezzel egy rendezett terület alakuljon ki itt. 

Az előzőekben megfogalmazott célok eléréséhez jelen projekt keretében az alábbi feladatok 

elvégzését tervezi az Önkormányzat: 

- a meglévő mélyvonulatok kikotrásával állandó vízfelelület biztosítása, mintegy 1,0 

ha területtel, mely csapadékvízcsúcs csökkentő funkciót is ellát 
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- a kotrási munkához kapcsolódóan tereprendezési és a kotrásból kitermelt földből 

terepfeltöltési munkák elvégzése, a hasznosítási célok feltételeinek megteremtéséhez 

- a területre a településről lefolyó csapadékvizek csapadékvíztározóba történő 

rendezett lefolyását biztosító csatornák és műtárgyak megépítése 

- a vízgazdálkodási állapot rendezése a megfelelő vízelevezetési és vízpótlási 

feltételek megteremtésével, ami egy, a Zagyva folyóba átemelő szivattyútelepet és a szivattyú 

nyomócsövének szivornyázási feladatokat is ellátó funkcióra történő kialakításával a 

Zagyvából a területre történő vízvisszavezetés lehetőségének megteremtésével. 
 

A projekt keretében tervezett beavatkozások: 

A jelen projektben kitűzött célok eléréséhez az alábbi létesítmények megépítését tervezzük: 

 

a. ) Torkolati szivattyús átemelő építése a Zagyva 42+200 töltéskilométer szelvényénél, a vb. 

aknával és 150 l/s kapacitással, elektromos automata üzemmel. Az átemelő vb. aknája az 

árvízvédelmi előírások miatt a töltéslábtól 10 m-re épül. Az átemelő KPE D315 nyomócsövét 

úgy alakítjuk ki, hogy a Zagyvából történő szivornyás vízvisszavezetésre is alkalmas legyen. 

Ehhez a töltéskorona keresztezésénél egy légtelenítő és légbeszívó szerelvényt tervezünk 

beépíteni vb. aknában, és a cső Zagyvai és szivattyútelepi végeinél is a magassági kialakítás 

és szerelvények a szivornyás vízvisszavezetésre alkalmas módon kerülnek kialakításra. A 

tervezett nyomócsőhossz 105 m. 

Az átemelő elektromos energiaellátása légvezetékkel, a szennyvíztisztító telephez kiépített 

elektromos vezetékről történik, mely az átemelő üzemeltetéséhez szükséges kapacitással 

került megépítésre. 

A töltéskeresztezés az árvízvédelmi előírások miatt csak a mértékadó árvízszint felett 

történhet. A mértékadó árvízszint a 74/2014.(XII.23.) BM. számú rendelet szerint a 42+690 

szelvényben lévő közúti híd szelvényében 92,52 mBf., a jelenlegi töltéskorona szint viszont a 

tervezett nyomócsővel történő töltésszelvényben (42+200 tkm.) 91,16 mBf. ezért a töltést a 

nyomócső keresztezésénél meg kell magasítani, 10 m-es vízszintes és 20-20 m átmeneti 

töltéskorona kialakítással, az előírt 4,0 m-es koronaszélességgel. 

A szivattyús átemelőre a tervezett Éraljai árvíztározóból egy 45 m hosszú burkolt, nyílt 

csatornával vezetjük rá a csapadékvizeket, a tározóból történő kiágazásnál az átjárás 

biztosításához egy 16 m hosszú 080 cm-es áteresz építésével. 

 

b. ) Árvízcsúcs csökkentő tározó építése az Éraljai területen meglévő mocsaras, vízjárta 

mélyvonulatok kikotrásával és egy állandó vízborítású rendezett vízfelület kialakításával. Az 

árvíztározó 10-30 m széles medrű és összesen mintegy 700 m hosszú 1,0 ha területű 

vízfelület, melybe két belterületi csapadékvizet szállító csatorna (1-0-0és 2-0-0 csatorna) van 

bevezetve. A tározó tervezett rézsűhajlása 1:2,5. A tározó tervezett fenékszintje 86,0 mBf., 

üzemvízszintje 87,60 mBf., átlagos vízmélysége 1,6 m, így a tározóban az üzemvízszint 

esetén tározott vízmennyiség 16.000 m3. A tározó max. vízszintje (árvízszintje) 88,20 mBf., 

így az árvíztározó kapacitása 6.000 m3. Az árvíztározó kapacitás mértékét úgy terveztük meg, 

hogy a tározóba a belterületről befolyó max. vízszállítás esetén is a torkolati 150 l/s 

vízhozamú szivattyús átemelés elegendő legyen. Ezzel jelentős szivattyúkapacitás-kiépítés és 

energiaköltség takarítható meg. 

Az árvíztározóba a belterületi csapadékvizek bevezetése mellett a torkolati szivattyútelepnél 

vízbeadási lehetőséget is biztosítottunk a Zagyvából, a nyomócső szivornyázáshoz történő 

kialakításával, így a tározó vízkészletének egy része (~6-10.000 m3) és a vízpótlásként 

beadott vízmennyiség megfelelő vízkészletgazdálkodási tervezéssel öntözésre is 

felhasználható. 
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A tározóban az üzemvízszintet max. a megadott 87,60 mBf. szinten kell tartani az árvíztározó 

kapacitás (6.000 m3) biztosításához, de a tározó vízhiányos időszakban, ill. vízhasználattal 

csökkentett vízkészlete miatti vízszintcsökkenés esetén a tározóba befolyó csapadékvizek 

tározó üzemvízszintig történő betározásával a vizek későbbi felhasználása és így a vizekkel 

történő tervszerű gazdálkodás lehetősége is biztosítható. A tározó az árvíztározás, és a 

csapadékvíztározás mellett egyéb célra is felhasználható, pl. halasítás, csónakázás, stb. 

 

 

Tervezett létesítmények helyszínrajza 

 

c.) Belterületi csapadékvizeket a tározóba elvezető csatornák építése az alábbiak szerint: 1-0-0 

csatorna Hossza: 195 m Fenékszélessége 1,0 m Rézsűhajlása 1:1,5 Tervezett műtárgyak: 

1. sz. műtárgy 01,0 m-es 12 m hosszú áteresz a csatorna 0+006 szelvényében 

2. sz. műtárgy 01,0 m-es 18 m hosszú áteresz a Szenti István utca keresztezésében 

Az 1-0-0- csatorna a temetőgödörbe összegyűlő belterületi csapadékvizeket vezeti el a 

tervezett tározóba. 

2-0-0 csatorna Hossza: 340 m Fenékszélessége 1,0 m Rézsűhajlása 1:1,5 Tervezett 

műtárgyak: 

1. sz. műtárgy 00,8 m-es 12 m hosszú áteresz a csatorna 0+000 szelvényében 

2. sz. műtárgy 00,8 m-es 14 m hosszú áteresz az un. Éraljai út keresztezésében 

A 2-0-0- csatorna az Éraljai területre a Híd utca - Szent István utcai belterületi térségből az 

Éraljára lefolyó csapadékvizeket vezeti el a tervezett tározóba. 

d.) Terepfeltöltések a tározó építése során kikotort föld elhelyezésével. A tározóból kikotort 

mintegy 12.700 m3 földet a legcélszerűbb és legolcsóbb megoldásként a tározó közelében, a 

meglévő, de tározásra felhasználni nem tervezett Éraljai mélyedésekben terveztük elhelyezni. 

A kotrásból kitermelt föld elhelyezéséhez a település rendezési elképzeléseit is figyelembe 

véve 3 területet tervezünk felhasználni, melyek az alábbiak: 
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Egyrészt a sportpálya melletti 0,38 ha-os területet, melyen az elhelyezhető földmennyiség 1,4 

m-es átlagos földelterítéssel 5.300 m3. 

Másrészt az Éralja középső részén lévő 1570/1 hrsz-ú területet, melynek területe 0,27 ha, és 

az elhelyezhető földmennyiségg e1,5 m-es átlagos feltöltéssel 4.000 m3. A harmadik terület 

az Éralja Ny-i részén, a tervezett 2-0-0 csatorna végénél lévő 1580/4 hrsz-ú területen, mely 

0,24 ha, és átlagos 1,4 m-es feltöltéssel ide 3.400 m3 föld elhelyezését terveztük. 

A tereprendezések területén a földelhelyezés felületrendezéssel és 80%-os tömörítéssel van 

tervezve, így rendezett, hasznosítható földterület alakul ki a földelhelyezés után. 

 

A projektben tervezett létesítmények összefoglaló adatai: 

 

 
 

A projekthez kapcsolódó beavatkozások: 

Alattyán község önkormányzata a település fejlődése és a munkalehetőségek növelése 

érdekében az Éraljai területen több fejlesztést tervez, melyek közül az ökoturizmust és a 

kerékpáros túrizmust célzó fejlesztésekre elkészíttette a „Zagyva-menti turisztikai fejlesztés 

Alattyán területén, Zagyva Ökopark Alattyánban" című tervet. Ez a terv az általunk jelen 

projektben tervezett tározóval, mint turisztikai célú vízfelülettel számol, és Ökopark 

kialakításához is felhasználja a tervezett árvízcsúcs csökkentő tározót. 

A terv felhasználásával pályázatot tervez beadni az önkormányzat az Ököpark megvalósításra. 

A jelen projekt tárgyát képező „Alattyán község csapadékcsatornázása I/a. ütem" -ben 

tervezett 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és előírások: 
 

A fejlesztések megvalósításakor a kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait figyelembe kell 

venni! 

 

A településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és 

vízkár-elhárítási tervében foglaltakat. A településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett 

területek építési előírásainak összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat 

létesítésével és kiépítésével. 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a települést érintő vízhasznosítási, vízrendezési- 

és belvízvédelmi fejlesztésekhez, ill. a meglévő csapadékvíz elvezető hálózathoz. 
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A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és 

zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. A 

csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A rendezési terv által érintett tervezési területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával 

egy időben javasoljuk a felszíni vízelvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A 

településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak 

összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. A 

településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és 

vízkár-elhárítási tervében foglaltakat. 

 

A felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

vízrendezési létesítmények (pl. tározók, csatornák) építése, azokba történő vízbevezetés, 

rácsatlakozás vízjogi engedély köteles tevékenység. Az engedélyezési eljárás lefolytatása az 

illetékes Vízügyi Hatóság hatáskörébe tartozik, amelyhez az érintett csatorna kezelőjének 

hozzájárulása minden esetben szükséges. 

 

- A külterületen keletkező káros vizek hatékony elvezetését csak komplex rendszerben, 

a belvízöblözet jelentős területrészeire kiterjedten lehet megvalósítani. Ehhez a külterületi 

mezőgazdasági táblák tulajdonosainak, a szövetkezetek és a vállalkozások összefogása szük-

séges, hogy az elmúlt években beszántott, kezeletlenül hagyott csatornák ne maradjanak el-

hanyagoltan, karbantartásuk megoldott lehessen, amely mindannyiunk közös érdeke. A 

csatornák mellett a tulajdonos illetve a használó az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, 

művelheti, hogy azáltal a víz természetes lefolyását nem akadályozza, állapotát, üzemeltetését 

és a víz minőségét nem veszélyezteti. 

- A vízrendezési létesítmények mellett a fenntartósávot szabadon kell hagyni a belvíz-

védekezési, fenntartási munkák zavartalan lebonyolítása végett. A KÖTIVIZIG kezelésű lé-

tesítmények mellett a fenntartósáv szélessége 6-6 m. A csatornák szélétől 10 m-en belül 

végleges építmény nem helyezhető el. 

- Belvízcsatornába hígtrágya, szennyvíz vagy mezőgazdasági vegyszer nem önthető, 

nem vezethető bele! 

- A társulati kezelésű csatornák mentén 2-2 m-es sávot kell szabadon hagyni. Fejlesztést 

a társulatok nem terveznek, csak karbantartási munkákat. 

- Az EU szinten közös vízpolitika megteremtését célzó Víz Keretirányelv (2000/60/EK 

direktíva) a tagállamok számára előírja mindazon intézkedések megtételét, melyek a vizek jó 

állapotának elérését, illetve fenntartását biztosítják. Ehhez alkalmazkodva, a vízgyűjtő te-

rületen csak a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján tervezhető tevékenységek. 

 

A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra 

vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem 

kizárólagosoknál a c) pont szerint 3-3 m. 
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A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető 

KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi, 

valamint vízkár-elhárítási terveihez. 

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Alattyán község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, 

továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres 

felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni. 

 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 
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A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 
 

A mélyfekvésű lefolyástalan területet újonnan művelésbe nem lehet bevonni, ill. a meglévőket 

javasolt művelés alól kivonni és rét-legelőként hasznosítani, vagy tűrni e területeken a belvízi 

elöntést és termés kiesést. 

A közigazgatási határok korrekciójánál, valamint a lakóterületek kialakításánál, a belvizes 

területeket figyelembe kell venni, elkerülve a későbbi belvízkárokat, ill. a jelentős költséggel 

történő belvízkár elhárítást. 

A belterületi csapadékvíz-elvezetést rendszerszemléletben, a már kiépült csatornahálózathoz 

kapcsolódva, a települési vízkár-elhárítási tervvel összhangban kell kidolgozni. A felszíni 

vízelvezető rendszerek tervezésénél a könnyen, gazdaságosan karbantartható rendszereket kell 

előtérbe helyezni, azaz a nyílt gravitációs rendszereket kell preferálni (minél kevesebb 

átemelővel és zárt vezetékkel). 

A belterületi vízrendezés tervezésénél a KÖTIVIZlG állásfoglalását (befogadói nyilatkozata) 

be kell szerezni azoknál a külterületi befogadóknál, melyek elsősorban csapadékvízzel 

terheltek, hogy a Víz Keretirányelvben megfogalmazott célok teljesíthetőek legyenek. 

 

 

A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a 

219 / 2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme 

érdekében, a felszíni vízbe történő bevezetéskor, pedig a 220 / 2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait kell betartani. 

 

Az Országos Vízvédelmi övezetre vonatkozó korlátozásokat, illetve előírásokat be kell 

tartani. 

 

Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. Törvény előírásait kell figyelembe venni.  

 
 

Vízgyűjtő – gazdálkodás – tervezés 

A felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelésének eredményét, a kitűzött célok 

eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) foglalja össze. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzések (jó 

állapot, illetve jó potenciál) megadott határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez 

biztosítani kell a VM rendeletben rögzített vízszennyezettségi határértékek betartását. 

 

A település közigazgatási területén lévő víztestekbe csak olyan szennyezettségű víz vezethető 

be, amely nem hátráltatja az adott víztest – VGT-ben megadott határidőre történő – jó 

ökológiai állapotának/potenciáljának elérését. A vízszennyezettségi határértékek elérését 

segítő intézkedések a VGT-ben kerültek megfogalmazásra, melyet be kell tartani. 

 

Az Európai Közösség vízpolitikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) előírásai szerint a 

tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és a felszín alatti vizeket és 
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fenntarthatóvá kell tenni ezt az állapotot. A jó állapot elérése érdekében a VKI 13. cikke 

előírja, hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő területekre (rész – vízgyűjtőkre és 

az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő – gazdálkodási Tervet (VGT) kell 

készíteniük. 

 

A hazai jogrendbe illesztést több jogszabály, elsősorban a 221/2004 (VII. 21.) Korm. 

Rendelet a vízgyűjtő – gazdálkodás egyes szabályairól biztosítja. Ez a kormányrendelet írja 

elő a VKI 13. és 15. cikke szerinti Vízgyűjtő – gazdálkodási terv elkészítését 2009. december 

22 – ig, és az Országjelentés (nemzeti VGT) megküldését. 

 

A vízgyűjtő – gazdálkodási terv 2009. december 22-ére készült el. 

 

A VKI magyarországi végrehajtásához az országot vízfolyás víztestek vízgyűjtőire és a 

tervezési tevékenységet segítően 42 tervezési alegységre osztották fel. 

Alattyán település a 2–10 számú Zagyva megnevezésű tervezési alegység területén található. 

Az alegységre vonatkozó vízgyűjtő – vízgazdálkodási terv szintén kidolgozásra került. 

 

Az alegységen felszíni és felszín alatti víztestek találhatók. 

A Vízgyűjtő – gazdálkodásról szóló 221/2004 (VII. 21.  Kormányrendelet szerint: Felszíni 

víztest: a felszíni vizek különálló, jelentős eleme (így például tó, tározó, folyó, patak, 

csatorna) vagy ezek része, szakasza. 

Felszín alatti víztest: a felszín alatti víz térben – külön jogszabály szerint – lehatárolt része. 

 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területei 

Az egész országra kiterjedő vízgyűjtő-gazdálkodási terv a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium irányításával, más minisztériumokkal együttműködve készült el a vízfolyások, 

az állóvizek és a felszín alatti vizek állapotának javítása, illetve megőrzése érdekében. 

Magyarország, mivel teljes területe a Duna-medencébe tartozik, így, ellentétben a legtöbb EU 

tagállammal, csak egy vízgyűjtőkerület – a Duna vízgyűjtőkerület – vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervének elkészítésére kötelezett. Ennek kidolgozása szoros együttműködésben történt a többi 

érintett tagországgal, a munkát a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) fogta össze. 

Magyarország, a Duna-medencén belül, három nemzetközi részvízgyűjtőn (a Duna közvetlen, 

a Tisza, és a Dráva) osztozik a szomszédos országokkal. Ezek Magyarországra eső területei 

adják az ún. részvízgyűjtő tervezési területeket, valamint a Duna részvízgyűjtőjéből – 

jelentősége miatt – kiemelendő a Balaton részvízgyűjtője, így ez az országos tervezés 

negyedik részvízgyűjtője. A nemzetközi, valamint a hazai előírások kielégítése és a hatékony 

társadalmi véleményezés érdekében a tervezés hazánkban több szinten valósult meg: 

 országos szinten az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 

 részvízgyűjtő – Duna-közvetlen, Tisza, Dráva, Balaton – szinten (4 részvízgyűjtő 

terv), 

 tervezési alegységek szintjén (összesen 42 alegységi terv)  

 víztestek szintjén (a VKI előírásai szerint a tervezés legkisebb egysége a víztest, amely 

a 

VKI előírásai alapján egyértelműen lehatárolt 869 vízfolyás szakaszt, 213 állóvizet, 185 

felszín alatti víztestet jelent).  

 

A területre vonatkozó alegységi terv tartalmazza a felszíni és felszín alatti vizek jellemzését, 

az azokat érő terhelések és hatások elemzését, a monitoring eredményeket, a védett területek 

és a víztestek állapotértékelését, a vízhasználatok gazdasági elemzését, valamint a környezeti 

célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések programját. Ez utóbbiban olyan, a célok 
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eléréséhez szükséges intézkedések szerepelnek, melyek szakmai szempontból 

megvalósíthatók, nem sértik súlyosan a közérdeket és nem elviselhetetlenül költségesek a 

társadalom számára. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

7.§-ában megfogalmazottaknak megfelelően a környezeti célkitűzéseket az országos és 

regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a 

területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, és helyi építési szabályzatok 

kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a 

gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben – vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint – érvényesíteni kell. 

 

 

ÁRVÍZVÉDELEM 

 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Alattyán a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

 

Alattyán község közigazgatási területe a Zagyva folyó mentén, annak mindkét partján 

helyezkedik el. Alattyán közigazgatási területe a Zagyva bal partján a 2.37 Laskó-Tisza-

Zagyva-Tarna közi, a jobb parton a 2.49 Jánoshidai árvízi öblözeteket érinti. 

Az Alattyán közigazgatási területét védő árvízvédelmi fővédvonalak a 10.11 Szászberek-

Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak. A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje 

Jásztelken található (54,8 fkrn). 

 

 

Az árvízvédelmi helyzetet meghatározó módon befolyásolják a terület síkvidéki viszonyai, 

melyek a Zagyva-völgyre jellemzők. A település közigazgatási területe a Zagyva folyó 

mindkét partját érinti: a bal parton a 2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna ártéri öblözet, a jobb 

parton a 2.49 Jánoshidai árvízi öblözet található.  

Alattyán közigazgatási területét védő árvízvédelmi fővédvonalak a 10.11 Szászberek-

Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak. A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje 

Jásztelken található (54,8 fkm).  

A vízmérce jellemző adatai: 

„0"pont:  86,60 mBf 

MÁSZ:  756 cm (92,98 mBf) 

LNV:  650 cm (1999. 07. 13.) 

LKV:  85 cm (2012. 09. 10.) 

Árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható: 

I. fok:  350 cm; 

II. fok:  450 cm; 

III. fok:  500 cm. 

A jásztelki szelvényben a folyó jellemző vízhozamai:  

LKQ = 0,425 m3/s  

KÖQ= 4,81m3/s  

LNQ= 198,0 m3/s 
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Alattyán község közigazgatási területét a Zagyva bal parti árvízvédelmi töltése a 40+970 -

47+510 tkm szelvények között, míg a jobb parti töltése a 40+070 - 44+190 tkm szelvények 

között érinti, a Zagyva folyó pedig a 42,41 - 46,65 fkm szelvények között. 

A községet védő árvízvédelmi fővédvonal a folyó mindkét partján földtöltés. Alattyán 

közigazgatási területén az árvízvédelmi művek tekintetében közvetlen árvízveszélyt okozó 

hiányosság nincs, azonban a fővédvonalak kiépítettsége sehol nem éri el a rendeletben 

meghatározott magassági és keresztmetszeti előírás mértékét. Az árvízvédelmi fővédvonal 

előírás szerinti kiépítési szintje MÁSZ + 1 m. A fővédvonalak fejlesztése a KÖTIVIZIG 

középtávú fejlesztési programjában szerepel. A földtöltések fejlesztése azok magasításával és 

keresztmetszetük növelésével jár. A töltésfejlesztést jellemzően a vízoldal felé tervezik 

megvalósítani. 

 

A folyók mértékadó árvízszintjeit a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet határozza meg. A 

rendelet szerint a MÁSZ az Alattyáni hídnál 92,52 mBf. 

A Zagyva folyót és annak árvízvédelmi töltéseit, illetve a védősávokat keresztező, vagy 

megközelítő vonalas létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi létesítményeket és a 

folyót érintő építési munkáknál be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint 

a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait. 

 

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 

(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a rendezési tervekben is figyelembe kell venni, így 

különösen a 7. § rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza: 

7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné. 

(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a fenntartó 

hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való 

közlekedést, állatok legeltetéséhez, hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes 

tárolásához. 

A Zagyva folyót és hullámterét, a Zagyva árvízvédelmi töltéseit, illetve azok védősávjait 

érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási 

Osztályával egyeztetni szükséges. A KÖTIVIZIG kezelésében lévő területeket érintő 

munkákat csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában lehet végezni. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi 

mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között 

levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki 

beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó 

előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben 

található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi 

mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását 

tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás, 

településrendezés, stb). 

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
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rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról" szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

A tervek jogszabályi előírások szerinti közzététele, illetve véleményeztetése megtörtént, 

jelenleg a vélemények feldolgozása és az esetleges eltérő vélemények egyeztetése zajlik. 

A nagyvízi mederkezelési tervek az alábbi helyen érhetőek el, illetve tölthetőek le: 

http://kotivizig.vizugy.hu/nmt/index.php 

 

 

 

A települést védő árvízvédelmi fővédvonal a folyó mindkét partján földtöltés. Alattyán 

közigazgatási területén az árvízvédelmi művek tekintetében közvetlen árvízveszélyt okozó 

hiányosság nincs, azonban a fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a 

rendeletben meghatározott magassági (MÁSZ + 1 m) és keresztmetszeti előírás értékeit. 

Jásztelek külterületén, a településről kivezető 32-es főúttól D-re, a Zagyva folyó jobb partján 

árvízi szükségtározó épült, az árhullámok vízszintjének csökkentésére. A tározót K-i irányból 

a Zagyva folyó töltése, É-i és D-i irányból lokalizációs töltések, míg NY-i irányból 

természetes magaslat határolja. A szükségtározó fontosabb paraméterei: 

- területe: 20,0 km2 

- max. tározható vízmennyiség: 24,0 millió m3 

- max. tározási vízszint: 92,40 mBf. 

 

Az 1999, 2000, és 2010. évi árvízvédekezések során a Jásztelki Szükségtározó a Zagyva folyó 

jobb parti árvédelmi töltésének átvágásával megnyitásra került. Szélsőséges árvízi helyzetben 

a későbbiek során is számolni kell a tározó igénybe vételével, vagyis a terület ideiglenes 

elöntésével. A szükségtározó területén ennek okán csak az ideiglenes árvízi tarozással 

összeegyeztethető területhasználat engedhető meg. A tározó nyitását a Jásztelki mértékadó 

vízmérce 620 cm-t meghaladó vízállásnál rendelhetik el 

 

Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő 

Zagyva folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi 

igazgatóság végzi. 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a 

következők: 

  

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10-

10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 

épületek nem bővíthetők. 

- Az árvízvédelmi fővédvonal mentén, a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en, 

a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi 

hatóság külön engedélyével, amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási 

viszonyok a vizsgálatok eredményei alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot. 

 

 

A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú 

rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó 

http://kotivizig.vizugy.hu/nmt/index.php
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előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra 

vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint: 

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm. 

rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 

kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében 

a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné.” 

 

A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 

 

A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: 

A parti sáv szélessége: 

 

a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 

 

b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 

és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig terjed. 

 

 

Fejlesztési célok és  előírások: 
 

A fejlesztések megvalósításakor a kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait figyelembe kell 

venni! 

 

A nagyvízi medrek, a parti sávok és vízjárta, valamint a fakadó vizek által 

veszélyeztettet területek használatára és hasznosítására vonatkozóan 21/2006. (I.31.) 

Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
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A KÖTIVIZIG kezelésű területeken csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása 

mellett végezhető bármilyen, az eredeti állapotot megváltoztató beavatkozás. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi töltés védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban 

szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védő-

sávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

 

A Tisza folyót, valamint árvízvédelmi töltéseit, illetve a védősávokat keresztező, vagy 

megközelítő vonalas létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi létesítményeket és a 

folyót érintő építési munkáknál be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint 

a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait. 

 

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 

(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a rendezési tervekben is figyelembe kell venni, így 

különösen a 7. § rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza: 

7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné. 

(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a 

fenntartó hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való 

közlekedést, állatok legeltetéséhez, hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes 

tárolásához. 

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Hullámtéri területek és a fakadóvíz által érintett területek használatánál: 83/2014. (III. 14.) 

Korm. rendelet „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési 

terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról" előírásait kell figyelembe 

venni. 

 

 

A Tisza folyót, hullámterét és árvízvédelmi töltéseit, illetve védősávjait érintő munkák 

tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályával 

egyeztetni szükséges. A KÖTIVIZIG kezelésében lévő területeket érintő munkákat csak az 

Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában lehet végezni. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi 

mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között 

levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki 

beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó 

előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben 

található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi 

mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását 

tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás, 

településrendezés, stb). 
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A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

 

Árvízvédelmi töltés létesítménnyel történő keresztezésénél: 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról" szóló rendelet vonatkozó 

előírásait be kell tartani. 

 

 

Védőterületek, védősávok: 

 

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles 

sávban szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem 

építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén 

a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a 

mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 

eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 

hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 

vizsgálat alapján lehet. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési- és belvízvédelmi 

terveihez. 

 

 

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Alattyán a települést ár- belvízzel 

közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába sorolja. 

 

A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a 

következők: 

  

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10-

10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 

épületek nem bővíthetők. 

- Az árvízvédelmi fővédvonal mentén, a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en, 

a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi 

hatóság külön engedélyével, amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási 

viszonyok a vizsgálatok eredményei alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot. 

 

A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú 

rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó 
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előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra 

vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint: 

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm. 

rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

A folyók mértékadó árvízszintjeit a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet határozza meg. A 

rendelet szerint a MÁSZ az Alattyáni hídnál 92,52 mBf. 

 

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 

kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében 

a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné.” 

 

A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 

 

A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: 

A parti sáv szélessége: 

 

a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 

 

b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 

és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig terjed. 

 

Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. Törvény előírásait kell figyelembe venni.  
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6.2. Energia ellátás  

 

 

 
Meglévő kül –és belterületi hálózat 

 
A TRT tervezési területének villamos energiaellátását az ELMÜ-ÉMÁSZ Z r t biztosítja a 

saját tulajdonában lévő 22kV-os elosztó hálózaton keresztül. A területet a Jászberényi 

120/22kV-os transzformátor állomásról  induló  22kV-os gerinchálózatról kapja a 

villamos energiaellátást. 

 
A területen 22kV-os szabadvezetékes illetve egy helyen  22kV-os kábelhálózaton 

keresztül üzemelnek a fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói 

transzformátorok állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes  

elosztóhálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz.   Jelenleg már több fogyasztó kap 

földkábeles csatlakozást a szabadvezeték hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról 

közvetlenül. 

A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások, földkábeles 

ellátás esetén pedig épített házas transzformátor, biztosítják az energiaellátást. A településen 

mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület 

nincs. 

Külterület energiaellátása: 

- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja 

a külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 

 
A belterület közvilágítása már korábban  került korszerűsítésre (nátrium és kompakt 

fénycsöves), viszont jelenleg már a még energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem 

valósult meg a településen. 
 
 

Fejlesztések: 

Idegen tulajdonú hálózatról ellátott területek nincsenek. 

 
Belterületi telek kialakítás 

A  belterületen  kialakításra  kerülő  fejlesztések   ellátását  a  meglévő  primer  (22kV)  

hálózat bővítésével új  transzformátor állomás létesítésével és kisfeszültségű szabadvezeték   

hálózat kiépítésével lehet megoldani. 
 

 

Mindegyik fejlesztési területhez közel eső középfeszültségű elosztóhálózat van, melyről 

az igényelt villamos energia biztosítható. 

Ezen területek kisfeszültségű energiaellátása szabadvezeték hálózatról oldható meg. A 

nagyobb energiaigényű fogyasztókat földkábeles hálózat építésével lehet ellátni. 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat: 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 
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1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

 
 

 
A külterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

Az elektromos energiaközmű munkarészre, - mivel az alátámasztó javaslat készítése során a 

tényleges területhasználatot vettük figyelembe – nincs hatással 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 
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Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 
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A belterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be, ezáltal nincs hatással az 

elektromos energiaközmű munkarészre. 

 

 

 Ellátatlan területek vizsgálata: 

Az ellátatlan területen jelenleg  nincs a településen. A jelentkező fogyasztói 

energiaigények műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A 

villamos energiaellátás jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények 

kiszolgálását kell biztosítani. A fejlesztéseknél jelentkező költségek  egy részét az 

áramszolgáltató fedezi az érvényben lévő rendelkezések alapján. 

 
A  jelenlegi   belterület   energiaellátása   biztosított.   Az   új   létesítmények 

kialakításához középfeszültségű hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése 

szükséges. 
 

 

Közmű szolgáltató fejlesztései. 

 
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt folyamatos fejlesztésekkel biztosítja  a villamos energiaellátás 

minőségének javítását, az üzembiztonság fokozását, a hálózatok átviteli kapacitásának 

bővítését . 

 
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt  nem tervez 
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jelentősebb beavatkozást, mert  azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező 

energiaigényeket is ki tudja elégíteni. 

 
A középfeszültségű hálózatokon az alábbi programszerű fejlesztéseket és 

korszerűsítéseket valósítja meg az áramszolgáltató a zavartalan és biztonságos 

energiaellátás érdekében: 

- középfeszültségű oszlopkapcsoló készülékek 

cseréje 

- közép/kisfeszültségű transzformátor állomások túlfeszültség 

védelme 

- közép és kisfeszültségű hálózatok rekonstrukciója – tartószerkezetek és 

vezetékszakaszok cseréje. 

- Kiskeresztmetszetű  hálózatok cseréje kapacitásbővítés 

céljából 

- Meghibásodott szerkezetek folyamatos 

cseréje. 
  
A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során 

a  2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján: 

 
  villamosmű          elhelyezkedés  biztonsági övezet  

22kV-os szabadvezeték    külterület     5m 

22kV-os szabadvezeték    belterület     2.5m 

22kV-os földkábel      kül-és belterület    1m 

22/0,4 kVos  transzformátor állomás   külterület     5m 

22/0,4 kV-os  transzformátor állomás  belterület     2.5m 

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték   kül- és belterület       1m 

0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték   kül- és belterület     0,5m 

0,4 kV-os földkábel                kül- és belterület    1m 

 
Tilalmak a biztonsági övezetben 

 

a) a villamosműhöz nem tartozó 

 

a1) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

 

a2) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyag (pl. gáz, benzin, olaj) tárolására alkalmas tartály, 

 

a3) üzemanyag töltőállomás, 

 

a4) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 m-nél magasabb sorompó, 

 

c) anyag tárolása és felhalmozása 

 

c1) oly módon, hogy az oszlop járművel való megközelítését akadályozza, 

 

c2) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása (pl. siló, víztartály, 

építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes 

mérete, 
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c3) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok 

tárolása és felhalmozása, 

 

c4) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyagok (pl. nád, fa, gumi, hulladék, szilárd, folyékony, gáznemű 

tüzelő- és üzemanyag, lőszer) tárolása és felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben 

szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna 

kivételével; 

 

d) munkavégzés 

 

d1) a c) pontban felsorolt A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági 

termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket, 

 

d2) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése, 

 

d3) a c) pontban említett A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági 

munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó szármaradványt, valamint a tarló 

égetését. A tarló, illetőleg a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait; 

 

e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, 

 

12. § Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos: 

 

a) építeni, elhelyezni (pl. alapozás, oszlop), üzemeltetni bármilyen végleges épületet, 

építményt, berendezést - ide nem értve nyomvonalas létesítménynek jogszabály, illetőleg a 

szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezését, illetőleg megközelítését - amely 

a földben elhelyezett vezeték 

 

- hűlési viszonyait rontja, 

 

- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza, 

 

- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi; 

 

b) bármilyen ideiglenes épületet, építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték 

üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni; 

 

c) a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül minden olyan, a föld felszíne 

alatti és feletti tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a föld 

alatti vezeték épségét, valamint folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti, vagy 

veszélyeztetheti. 

 

E rendelet alkalmazásában ilyennek minősül: 

 

c1) korróziót előidéző erősen savas vagy lúgos folyadék talajra öntése, 
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c2) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, 

 

c3) a robbantás, 

 

c4) éghető anyagoknak nagy tömegben való elégetése, 

 

c5) az útburkolat felbontása, 

 

c6) az árok- vagy gödörásás, 

 

c7) a szondázás (különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése), 

 

c8) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése, 

 

c9) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap stb. daruval, vontatóval vagy 

más géppel, eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli - kiszakítása; 

 

d) a földben elhelyezett vezeték földművén (töltésén) a vezeték üzemben tartójának 

hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű megbontásával jár. 

 

13. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban 

foglalt rendelkezéseke kell alkalmazni. 

 

(2) A biztonsági övezetben 

 

a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló, 

tömegközlekedési járművek megállóhelye 100-500 kV-os névleges feszültségű vezeték esetén 

akkor létesíthető, ha a 7. §-ban meghatározott távolságokra vonatkozó és egyéb előírások 

megtarthatók (pl. a vezeték oszlopa körül a talajfelszín aszfaltozott vagy azzal villamos 

szigetelés szempontjából egyenértékű vagy más anyagú réteggel ellátott, vagy az oszlop 

körülkerített); 

 

b) az épületre szerelt televízió- vagy egyéb antenna, villámhárító stb. úgy létesíthető, hogy 

üzemszerű helyzetben a szél által a szabvány szerint kilengett áramvezetőket, feldőlés esetén 

a nyugalomban levő áramvezetőket 

 

 

b5) 1-35 kV névleges feszültségszint között 2,0 méternél, 

 

b6) kisfeszültségnél l,25 méternél 

 

jobban ne közelítse meg; 

 

d) közúton és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban együtt: szilárd burkolatú 

út) csak 4,5 méternél, illetőleg a magasságkorlátozó táblán feltüntetett magasságnál, ezen 

kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel azonos magasságig anyaggal 

rakott jármű közlekedhet, illetőleg dolgozhat; e magasságot a rakomány, a járművön szállított 

személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része, valamint a jármű működés közben 

sem haladhatja meg. 
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A jármű legkiállóbb része az oszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti 

meg, hogy abban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem 

függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb 

helyzetben és esetben sem közelítheti meg: 

 

 

d5) 35-15 kV névleges feszültségszint között az 1,5 métert, 

 

d6) 15 kV névleges feszültségszint alatt az 1,2 métert; 

e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek 

kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül csak akkor szabad 

vinni, illetőleg tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő, 

sérülésmentes védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a 

talajfelszín villamosan szigetelőanyaggal burkolt (pl. aszfaltozott); 

 

f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, 

fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték (pl. öntözőberendezés csővezetéke) 

érintésvédelemmel ellátva létesíthető; 

 

g) föld alatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel 

ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet; 

 

(3) A villamosmű üzemben tartójának írásbeli hozzájárulása, kell a biztonsági övezetben: 

 

a) épületnek, építménynek a létesítéséhez; 

 

b) idegen létesítményhez tartozó, 0,2x0,3 méternél nem nagyobb jelzőtábla (pl. tűzcsapjel) a 

vezeték oszlopán, illetőleg alapozásán a föld felszínétől mért legfeljebb 2 méter magasságban 

történő elhelyezéséhez; 

 

c) 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány közlekedéséhez, illetőleg munkavégzéséhez. 

A villamosmű üzemben tartója a hozzájárulásában előírhatja, hogy a közlekedés, illetőleg a 

munkavégzés csak megbízottja jelenlétében történhet. A villamosmű megközelítésére ebben 

az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat; 

 

d) nem éghető anyag (pl. építőanyag, föld, törmelék, ócskavas) tárolásához. Az anyagot a 

hozzájárulásban meghatározott módon és időtartamig, a földfelszíntől mért, legfeljebb 2 méter 

magasságig szabad tárolni, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-

mozgástér együttes mérete; 

 

e) a terepszint megemeléséhez (pl. tereprendezés, gátépítés, vízszintszabályozás, halastó vagy 

zagytér létesítése), amely munkákat a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően kell 

elvégezni; 

 

f) nyílt árok vagy gödör létesítéséhez 

 

f1) a fa, illetőleg betonoszlop 5 méteres körzetében, 
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f2) az acélszerkezetű oszlop, illetőleg kikötése alapozásának szélétől vízszintesen mért 8 

méter távolságon belül vagy e távolságtól kezdődő 45°-os lejtőszögű sík alá nyúlóan. A 100 

kV-os és ennél nagyobb feszültségű vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró 

gépjárművel való megközelítését nem akadályozhatja; 

 

Jelen tilalmak és korlátozások csak a legfontosabb előírásokat tartalmazzák, azok részletes 

leírását a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet  tartalmazza. 

 

 
 
Gázellátás 

 

Alattyán község a Jászivány településsel 2005-ben kibővült, tizennyolc településből álló 

Jászsági gázellátási rendszer része, mely a Jászdózsai MOL gázátadó állomástól kapja a gázt.  

Alattyánban a kiépített elosztói és fogyasztói hálózat mai állapotában 1995-ben került 

átadásra. 

 

A település északi irányból lett ellátva DN 150 dimenziójú nagyközépnyomású (pmax=25 bar) 

acél gázvezetékkel, mely az északkeleti külterületen a Jásztelek felöl vezető 32.sz. főút 

mentén haladva éri el a belterületi határon telepített, elkerített telken elhelyezkedő, 

FIORENTINI gyártmányú RA 25 MN / MT 80 (p1/p2=25/4 bar) típusú gáznyomás-

szabályozó állomást, ahonnan a községet ellátó vezeték hálózat kiindul. 

 

Az elosztóhálózat kemény-polietilén típusú PE 80/G SDR 11 anyagú műanyagcsőből valósult 

meg. 

A hálózat viszonylag új kiépítésű, a gázszolgáltató tájékoztatása szerint üzemeltetési és 

nyomásesési problémák nincsenek. 

 

A településen jelenleg 583 lakossági és 27 közületi gázfogyasztót tart nyilván a TIGÁZ Rt. 

 

A felmerült családiházas kisfogyasztói bekötési igényeken túl esetlegesen a későbbiekben 

felmerülő belterületi nagyfogyasztói (ipari nagyfogyasztó) fejlesztési igény esetén a 

létesítendő intézmény gázellátását a tényleges fogyasztási igény ismeretében külön kell 

vizsgálni, hogy a meglévő elosztó rendszerről megoldható-e, vagy speciális, egyedileg 

kiépített célvezeték szükséges. 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat nincs hatással a gázellátásra. 

 

 

A jelenlegi meglévő elosztóvezeték hosszát a gázszolgáltató adatszolgáltatása alapján 

csővezetéki dimenzionális bontásban az alábbi táblázat tartalmazza : 

 

Elosztóvezeték fajtája Csővezetéki dimenzió Összes hossz 

Gerincvezeték 

DN 110 96 fm 

DN 90 2 380 fm 

DN 63 13 575 fm 

Leágazó vezeték DN 20 2 327 fm 
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A közigazgatási és a belterületen tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a 

létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell figyelembe venni : 

 

Vezeték típusa Létesítmény Védőtávolság 

Középnyomású vezeték 

4 bar 

Lakóépülettől 4,0 m 

szennyvíz vezetéktől 1,0 m 

vízvezetéktől 0,7 m 

üreges földalatti műtárgytól 2,0 m 

telefon földkábeltől 0,5 m 

elektromos földkábel 0,5 m 

 

 

Új utcanyitás, telekkiosztás építési engedély kiadásánál illetve egyéb közmű létesítésénél 

figyelembe kell venni az MSZ 7048 / 3 – 83 illetve az azt módosító Szabványügyi 

Közlöny 2002. Augusztus 01. (SZ.K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487 / 

2 – 80 szabványokban foglaltakat. 

 

 

CH ipari létesítmény: 

 

Alattyán község közigazgatási területén bányatelek nem található. 

Alattyán területén az alábbi koncessziós terület található: 

- Jászárokszállás szénhidrogén koncessziós terület 

 

 

 

6.3. Hírközlés 

 

Telefonellátás: 

 

a./ Helyközi hálózat: 

 

Alattyáni primer központ, melynek az üzemeltetését az Invitel Nyrt végzi az országos 

hálózathoz kapcsolódik. Az üzemeltető a nyomvonalról adatot nem szolgáltatott 

Alattyán keleti külterület belterület határán optikai gerinckábel a Magyar Telekom 

tulajdonában.  

 

b./ Helyi hálózat : 

 

Az Alattyáni helyi hálózat központja az Invitel Távközlési Zrt műszaki épülete. Innen 

földalatti és földfeletti vegyes rendszerű hálózaton keresztül üzemel a hálózat. A 

telefonközpont a helyi igényeket kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa az 

Invitel Távközlési Zrt . 

 

 

Kábeltévé ellátás: 

 

Alattyán településen a PR-Telecom az elektromos áramszolgáltató oszlopain légkábel 

hálózatot épített ki. A szolgáltató a hálózatáról nyomvonal adatot nem biztosított.  
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c./ Kábel nélküli telefonellátás: 

 

Alattyán területén a kábel nélküli telefonellátás a mobil adótornyokról biztosított. A 

település közigazgatási területén belül adótorony nem található. A Digi tervezi új mobil 

adótorony építését melynek EOV koordinátáit a nyilatkozatában megadta. 

 

 

d./ Mikrohullámú rendszer: 

 

A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását 

megkövetelő védősáv nem található. 

 

Védőtávolság: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1) 

alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál 

– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési 

építmények elhelyezésének lehetőségét.” 

 
A település fejlesztési elképzelései a következők: 

 

Belterület 

1. Tervezett gazdasági területek 

2. Tervezett napelempark, 

3. Tervezett szabadtéri kondipark, 

4. Tervezett szabadidős terület 

5. Tervezett ökoturisztikai terület 

6. Tervezett csapadékvíz tározó 

A fejlesztési területek telefon és internet ellátása biztosított. 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat nincs hatással a hirközlésre. 

 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat: 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

 

 127 508 m2 
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 terület (12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

 
 

A külterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

A hírközlési munkarészre, - mivel az alátámasztó javaslat készítése során a tényleges 

területhasználatot vettük figyelembe – nincs hatással 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 
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1. Falusias lakóterület  

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület  17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 
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A belterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be, így nincsenek hatással a 

hírközlési munkarészre. 

 

 

 

 

Védőtávolság: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1) 

alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – 

a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési 

építmények elhelyezésének lehetőségét.” 

 

A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: „a 

településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 

meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 
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Az elhelyezés területét a 253 / 1997 (XII.20.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése szabályozza, 

további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés 

engedélyezésének feltételeit a 29 / 1999. (X. 6.) KHVM rendelet határozza meg. 

 

Előzmények: 

 

Alattyán Község településrendezési terv készítésének hírközlés szakági munkarész 

elkészítéséhez a 14/2013 (IX.25.). NMHH rendelet alapján az érintett elektronikus 

szolgáltatók nyilatkozatai és adatközlés beszerzése céljából az Önkormányzat megkereste az 

érintett elektronikus szolgáltatókat: 

- Magyar Telekom Távközlési NyRt 

- Telenor Magyarország Zrt. 

- Vodafone Magyarország Zrt 

- DIGI Kft 

- Invitel Zrt 

- UPC Kft 

- Business Telecom Kft. - megszünt 

- Antenna Hungária Kft. 

- Externet Nyrt 

- PR Telekom 

 

A megkeresésre a Magyar Telekom Távközlési Zrt. közölt adatot, mely a 

településrendezési terv hírközlési munkarészébe ismertetésre kerül.  

 

Összefoglaló: 

 

A település vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési hálózata kiépült. A 

településfejlesztési koncepcióban és a településszerkezeti tervben vázolt fejlesztések a 

meglévő rendszerről az előzetes információk alapján hálózat bővítés nélkül megoldhatók. 

A távlati fejlesztések között szereplő gazdasági terület kialakításakor a funkció 

jellegének és az igényeknek megfelelően a konkrét fejlesztés ismeretében kell a hírközlési 

ellátást és fejlesztést tervezni.  

 

 

Szolnok, 2019. május hó 

 

       

   

 

       

            

          Puskás Béla 

         MK–16/0297. 
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6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energia gazdálkodás, 

egyedi közműpótlók  

  

A fejlesztések során lehetőség szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások egyedi 

alkalmazására. A hálózati energia felhasználás csökkenthető napelemek v. napkollektorok 

beépítésével. Fűtés rásegítésre és a használati melegvíz előállítására napkollektorok 

alkalmazása célszerű. 

 

Általánosságban az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával a felhasználásra 

kerülő energia mennyiségek csökkenthetők. 

Alattyánon az energia- és klímatudatos település kialakítását szolgáló szemléletformálás a 

lakosság, a vállalkozások és közszféra körében a településfejlesztés fontos eleme. A 

szemléletformálás célja egy környezettudatos település megteremtése. Ennek a fejlesztési 

célnak több rétege, eleme van.  

A közlekedés terén a már hagyományokkal rendelkező környezetbarát közlekedést erősíteni 

szükséges. A közlekedéstudatosságot az iskolai oktatás keretei közé be kell építeni. A 

környezetbarát mobilitás feltételeinek javítása, vagyis a közlekedési rendszerek 

környezetbaráttá válásának támogatása, a kerékpáros infrastruktúrák fejlesztése. A kerékpáros 

közlekedés ösztönzése és a közösségi távolsági közlekedés használatának ösztönzése. Kiemelt 

területek tehát környezetbarát közlekedési rendszerek és környezetbarát közlekedési módok 

fejlesztése, ezáltal a fenntartható települési közlekedés megteremtése.  

Másrészt szükséges erősíteni az energiatudatosságot. A települési energiahatékonyság 

növelése, a klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat előtérbe helyező 

közszolgáltatás fejlesztés. Továbbá a lakóépületek, nonprofit szektor által használt épületek 

energiahatékonysági korszerűsítése képezi a másik kiemelt területet. Ösztönözni az egyéni 

családi házak felújítása során az energetikai korszerűsítése. A megújuló energiák 

felhasználásának előmozdítása a lakosság körében.  

Az infrastrukturális fejlesztés tekintetében ösztönözni a még rá nem csatlakozott ingatlanokat 

a szennyvízvezetékre történő rákötésre. Kiemelt cél a vízhálózat korszerűsítése, fogyasztott 

víz indukciós mennyiségmérésének bevezetése. 

Az ökotudatosság keretein belül szorgalmazni a komposztáló telep létesítését. A már meglévő 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett újabb szelektív hulladékgyűjtési lehetőség 

kijelölése, a lakosság ösztönzése a szelektív gyűjtésben való részvételre. Tovább kell bővíteni 

a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett gyűjtésének 

megvalósításával. Az állati hulladékgyűjtést térségi szinten biztosítani kell. 

 Az ökotudatos szemlélet, vagyis a település természeti értékeinek védelme és megőrzése, 

szintén egy fenntartható és tudatos településfejlesztés megerősödését segíti. A védett illetve 

közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet-védelmi helyzetének és 

állapotának javítása, a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve 

az ehhez kapcsolódó szemléletformálás tekinthető a legfontosabb feladatnak.  
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7. Környezeti hatások és feltételek  

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

 

7.1. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
 

Alattyán település nem rendelkezik környezetvédelmi programmal, régi hulladékgazdálkodási 

terve van, amely 2004-ben készült és került helyi rendelettel elfogadásra. 

 

A település igazgatási területe: 34,31 km2, ebből: 

 

• belterület:                      1,86 km2 

• külterület                     32,45 km2. 

 

Alattyán közlekedésföldrajzi elhelyezkedése, és helyzete kedvezőnek mondható. A község a 

megyeszékhelytől közúton a 32.-es számú főúton közelíthető meg, mely egyúttal Jászberény 

felé is útkapcsolatot biztosít. 

 

 
 

Alattyán kül- és belterületi ábrázolása topográfiai térképen 
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Domborzati adatok 

 

A kistáj 84,5 és 101 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt 

folyóvizek által feltöltött síkság. Az átlagos relatív relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i peremen 

ennél kissé nagyobb, de mindenütt 4 m/km2 alatti. A kistáj középső része az alacsonyártéri 

szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható; a vízrendezés előtt sekély tavakkal, 

mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A K-i és Ny-i 

peremeken ármentes síksági részek is találhatók. A felszíni formákat az alsószakasz jellegű 

folyóvizek feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a 

hozzájuk csatlakozó árterek uralják. Az ÉNy-i részen futóhomokformák is találhatók. 

 

 

Területhasznosítás 

Típus % Hektár 

1. lakott terület 6,1 4301,1 

2. szántó 80,5 56388,9 

3. kert 0,3 223,5 

4. szőlő 0,0 1,4 

5. rét, legelő 8,6 6035,5 

6. erdő 3,1 2185,4 

7. vízfelszín 1,3 940,2 

 

 

Földtani adottságok 

 

A mélyföldtani viszonyokat alapvetően meghatározza a Közép-magyarországi vonal: az ehhez 

kapcsolódó közép-miocén vulkanizmus anyaga triász, eocén és oligocén rétegsorra települt rá. 

A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban süllyedő 

fiókmedencéje. Az É-ról érkező folyók (Zagyva, Tárná) a területre már finomabb üledékeket, 

túlnyomóan agyagot telepítettek. A 100-400 m posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez 

magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É-i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén 

folyamán mocsaras, vizenyős felszín volt. A pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4 

m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1-5 m vastagságú holocén folyóvízi 

öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on Jászberény és a Tápió völgye között a 

futóhomok is megjelenik. Hasznosítható anyagokból úgyszólván csak az agyag áll 

rendelkezésre. 

 

Alattyán éghajlatára, vízrajzára, növényzetére, talajokra, tájtipológiai összegzésre vonatkozó 

leírást lásd a megalapozó vizsgálatban. 

 

 

 

7.1.1. Talaj 

 

A falu kiskerttel és berki erdővel, illetve a Zagyva mentén jelentős nagyságú árterülettel 

rendelkezik. Az egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága 90 - 91 méter. 

 



 124 

A következő táblázat a művelési ágakat szemlélteti: 

 

Művelési ág Területe ha/m2 

szántó 2625,21 

rét 57,30 

kert 1,32 

gyümölcsös 12,75 

legelő 227,42 

erdő 88,63 

kivett 415,98 

Összesen 3428,61 

 

 

7.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

 

Belterületi vízellátás 

 

Alattyán vízellátást a Tiszamenti Regionális Vízművek zRt. biztosítja.  

 

A települési vízbázis jelenleg 3 db kútból áll: 

➞ 2. sz tartalék kút (695 m), amely jelenleg nem üzemel, 

➞ 3. sz. tartalék kút (80 m), amely jelenleg nem üzemel, 

➞ 4. sz. kút (665 m), amely üzemel, és vízhozama 1200 l/p. 

A község vízellátását elsősorban a 4. sz. kút biztosítja, szükség esetén üzemeltethető a 2. sz. 

kút is. 

 

Alattyán vízmű telepén új tisztítási technológia került megépítése 2015-ben, a KEOP 

1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” keretén 

belül. 

 

A fejlesztés főbb paraméterei: 

➞ tervezett kapacitás: 500m3/nap (a kutak felújításával); 

➞ meglévő vízkezelési technológia: vas-mangán-arzén mentesítés; 

➞ tervezett vízkezelési technológia: ammóniamentesítés. 

 

Külterületi vízellátás 

 

A jelentősebb külterületi ipartelepek és majorok vízszerzése, vízellátása a következő: 
 

− Alattyáni Tejtermelő Kft. 

A tehenészet és tejfeldolgozó vízellátását a településtől függetlenül, külön vízműről 

biztosítják. 
 

Szennyvízelhelyezés és tisztítás 

 

A településen a szennyvízhálózat vákuumos rendszerű gerincvezeték hossza a következő: 
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Megnevezés 
DN 160 

KPE (m) 

DN 125 

KPE (m) 

DN 110 

KPE (m) 

Teljes hossz 

(m) 

I. sz. öblözet - 1373 5231 6604 

II. sz. öblözet 231 2535 7141 9907 

Mindösszesen (m) 231 3908 12372 16511 

 

A házi bekötések száma: 1048 db. 

Vákuumaknák száma: 338 db. 

 

A vákkumtartályban (10 m3) összegyűlt szennyvizet egy szárazaknás búvárszivattyú juttatja el 

a szennyvíztisztító telepre. A rendszer teljesen autómatikus üzemű, időszakos felögyeletet 

igényel. Az ellenőrzés a szennyvíztisztító telepről biztosított. 

 

A szennyvíztisztító telepen szakaszos (SBR) működésű, eleveniszapos reaktorral történő 

szennyvíztisztítási technológiát alkalmaznak. A telep kapacitása 250 m3/nap, 2500 LE. 

 

A tisztított szennyvíz az átemelőből 135 fm hosszú DN 90 KPE nyomóvezetéken keresztül jut 

a Zagyvába. 

 

 

Vízrendezés, vízhasznosítás 

 

Belterületi vízrendezés 

 

Alattyán település a közepesen belvíz-veszélyeztetett települések között van számon tartva. 

 

A település kül- és belterületi vizeit a Zagyva folyóba vezetik le. 

 

A Kun-ere megnevezésű csatorna egy állandó telepítésű, 1,5 m3/s kapacitású szivattyúteleppel 

rendelkezik. A többi csatorna a Zagyva kis vízállásánál gravitációsan, míg magas vízállásnál 

ideiglenes telepítésű szivattyúkkal továbbítja a vizet a befogadóba. 

 

A bel- és külterület belvízzel közepesen és mérsékelten veszélyeztetettnek számít. 

 

A belterületen lévő csapadékvíz elvezető rendszerek 4 öblözetre bontják a települést. Ezek 

közül kettő befogadója egy-egy Zagyva holt ág, a másik kettőből gravitációsan, vagy magas 

vízállás esetén ideiglenes szivattyúállással az Irgócs-tói csatornába, ill. a Zagyvába juttatják a 

vizeket. 

 

Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás 

 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint: Alattyán az érzékeny felszín 

alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 
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Alattyán külterületi részén húzódó csatornák 

(http://80.249.165.197/belviz/index.html) 

 

A Kiskörei vízlépcsőhöz kapcsolódó öntözőrendszerek fejlesztésére felmerült igények 

szükségessé tették a Jászsági főcsatorna továbbépítését. A Jászsági főcsatorna Zagyvai ága a 

tervek szerint a kiépült Jászsági főcsatornából indul ki és 11 település – köztük Alattyán – 

külterületét érinti. A tervezett több, mint 46 km hosszú csatorna Alattyán alatt, a Zagyva 42,3 

fkm szelvényénél csatlakozik a folyóba. A fenti tervezett nyomvonal a település belterületét 

nem érinti, a fejlesztésre tervezett területek is a tervezett nyomvonaltól távolabb helyezkednek 

el. A tervezett nyomvonal környezetvédelmi engedélyeztetés alatt van. A tervezett nyomvonal 

a település külterületén halad keresztül, melynek megépítésével a mezőgazdasági területek 

öntözővize biztosítható. 

 

A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett 

bevezetése engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi 

felügyelőség által kiadott engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más 

hatóság által kiadott engedély alapján történhet.  

 

Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos 

jogszabályok betartása ill. betartatása! 
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Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos! 

Vízgyűjtő gazdálkodás 

 

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellék-

leteként jelent meg. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett 

felosztva, melyen belül Alattyán közigazgatási területe, az 2-10 számú Zagyva tervezési 

alegységre esik. 

 

A vízgyűjtő gazdálkodási terv célkitűzései és intézkedési tervei a következők: 

1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése 

2. Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 

3. Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 

4. Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott 

szennyezett területek kármentesítését 

5. Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás 

hatásának csökkentése 

6. Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányú átjárhatóságon kívül (vízfolyások 

és állóvizek morfológiai szabályozottságának csökkentése) 

7. A vízjárási viszonyok javítása illetve vízkivételek, más víztestre történő átvezetések 

ökológiai hatásainaik csökkentése 

8. A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az 

energiatermelés és a háztartás területén 

9. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági 

vízi szolgáltatás területén 

10. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi 

szolgáltatás területén 

11. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a 

mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén 

12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere 

13. .Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák) 

14. Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében 

15. Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok 

kibocsátásának csökkentése 

16. Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése 

17. Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag 

terhelés csökkentése 

18. Inváziós, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása 

19. A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozás 

20. A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és 

szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak 

21. Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések 

megelőzése és szabályozása 

22. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése 

23. A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések 

26. Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása 

27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt 

28. Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása 

29. Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése 

30. . Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt 

31. Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása 
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32. Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a 

hatások enyhítése 

33. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló 

hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül 

34. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal 

szemben, az egyéb intézkedéseken felül 

35. Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések 

36. Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 

37. Balesetből származó szennyezések megelőzése 

 

 

7.3. Levegőtisztaság és védelme 

 

Alattyán 2000 főt meghaladó lakosú község Jász-Nagykun-Szolnok Megye északnyugati 

részén, a Jászság területén. A település Zagyva folyó bal partján fekszik a folyó egy gyenge 

ívű kanyarulata, a 32-es számú főút Szolnokot Jászberénnyel összekötő szakasza mentén.  

 

Nagyobb foglalkoztatók (Cég megnevezése, címe, tevékenységi köre): 

 

➞ SEI Interconnect Products Kft. 

Címe: 5142 Alattyán, Jászapáti u. 1. 

Tevékenységi köre: kábelgyártás 

 

Külterületi nagyobb gazdálkodók (cég neve, terület nagysága amin gazdálkodik, ha 

állattenyésztés, akkor az állat létszám , telepek megnevezése) 

 

➞ Alattyáni Tejtermelő Kft.  

 5142 Alattyán, külterület 089/16 hrsz. 

 Foglalkoztatottak száma: 32 fő. 

  Terület nagysága amin gazdálkodik: 838,9 szántó és 327,14 ha gyep. 

  Szarvasmarha állomány összesen: 1006 db, ebből 467 db tehén 

 

Alattyán község Jász – Nagykun – Szolnok megye felső részén, Szolnok várostól Északra 

található. A környezettel lévő kapcsolatot a 32. számú hatvan – Szolnok másodrendű főút 

biztosítja 

 

A település belterület –i. részén található üzemanyagtöltő állomás. 

 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 

rendelet 1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Alattyán az alábbi 

kategóriába tartozik: 

 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

  Kén-dioxid 
Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
PM10 Benzol 

 

 

PM10 

benz(a)-  

pirén (BaP) 

10. Az ország 

többi területe, 

F F F E F 

Talajközeli  

ózon 

PM10  

Arzén (As) 
PM10  

Kadmium 

PM10  

Nikkel (Ni) 

PM10  

Ólom (Pb) 
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(Cd) 

O-I F F F F D 

 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a 

zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi: 

 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. sz. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában 

szerepelő anyagok esetében a célérték között van. 

 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 

F csoport: azon terület, ahol levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 

 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

 

Levegőtisztaság és zajvédelemre vonatkozó helyi rendeletek; 

➞ 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek 

tisztántartásáról. 

➞ 9/2014. ( V. 28.)  önkormányzati rendelet a nem közművel begyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról; 

➞ 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet  a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről; 

➞ 27/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet  a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályokról. 

 

A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni! 

 

 

7.4. Zaj- és rezgésterhelés 

 
 Települési zajforrások: 

- Közlekedés, 

- Ipar, 

- Kereskedelem, 

- Szórakozás, 

- Építkezés, 

- Háztartási tevékenység. 

 

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A rendezési 

terv készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan meghatározása, 

hogy a megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen. 
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A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. 

tartatni! 

 
 
7.5. Sugárzás védelem 

 

A közigazgatási területen 20 kV-os légvezeték hálózat épült ki.  

 

A közigazgatási területen a transzformátor állomások ellátására 20 kV-os, a közvilágítási és a 

lakossági-, közületi fogyasztás biztosításához 1 kV-os hálózatot építettek ki. 

 

A megépült 20 kV-os hálózat maradéktalanul biztosítja a település villamos energia ellátását. 

A belterületi 1 kV-os villamos hálózat döntő többségében légvezetékes, légkábeles kiépítésű. 

 

Kábel Televízió 

➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Optikai kábelen él 

Alattyán, Jászalsószentgyörgy felöl. 

➞ A helyi hálózatnak központja nincs 3 db nod-ról biztosított a kábeltelevízió ellátás. A 

helyi hálózat légkábel vezetékes rendszerű. A kábeltévé hálózat a helyi igényeket 

kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a PR-TELEKOM ZRt 

 

Telefonellátás 

➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Optikai kábelen él 

Alattyán távbeszélő központja Jánoshida és Jásztelek felöl. A települések optikai 

gyűrűkre vannak felfűzve. 

➞ A helyi hálózat központja a Kossuth utca 1. szám alatt található. A helyi hálózat 

földkábel vezetékes és légkábel vezetékes vegyes rendszerű, 457 helyi előfizetőt 

tartalmaz.  

➞ A település közigazgatási területén belül adótorony a vadásztársaság területén a Hajnal 

úton található a Vodafon üzemeltetésében, illetve a falu központjában a Rakéta úti 

víztornyon a T-mobil és a Pannon GSM szolgáltató üzemelteti adóit.  

 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos 

sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló 

hálózat. Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz 

a dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A 

természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50 - 180 nSv/óra körül ingadozik. A 

mérőállomásokról beérkező jeleket folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250 

nSv/óra. Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás 

közelében lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás 

megkezdésére. A 250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem 

jelent. 

 

Alattyánon nincs háttérsugárzást mérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és 

Szolnokon található. 

 

A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és 

megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep). 
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7.6. Hulladékkezelés 

 

Alattyán község hulladékgazdálkodási terve része a kistérség többi településeivel közösen 

készített tervnek, amely 2004-ben készült 

 

Alattyán szilárd települési hulladéka Jásztelek 091/1-5, 091/9-11 hrsz-ú területén megépült 

Jászsági és Dél-hevesi regionális hulladéklerakóba kerül elszállításra. A regionális 

hulladéklerakót a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft üzemelteti. 

 

A hulladék szállítása hetente 1 alkalommal, csütörtökön konténeres járművel történik. A 

hulladékgyűjtő edényzet űrtartalma: 120 literes. 

 

A veszélyes hulladékok szállítását a  

➞ STERCOR Környezetvédelmi, Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság Kecskemét esetenkénti járatra ütemezett: évi összesen: 35-40 kg 

➞ Tejtermelő Kft. –től állati melléktermék elszállítási és ártalmatlanítás ATEV 

Debrecen 

 

A gyűjtőszigetek elhelyezése a főbb csomópontokon történt, ahol a boltok és egyéb 

intézmények látogatottsága jelentős mértékű. A négy hulladékfrakció (műanyag, fém, üveg és 

papír) elhelyezésére alkalmas gyűjtőszigeteket a lenti fotók szemléltetik. 

 

 
 

Jász út 

 

 
 

Kossuth Lajos út 

A szigeteken lévő edényzeteket havi rendszerességgel üríti, illetve a telítődésnek megfelelően. 

 

A gyűjtő konténerek űrtartalma 1.100 literes. A pontos elhelyezkedésüket a Kö jelű 

helyszínrajz szemlélteti. 
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Alattyán rekultivált hulladéklerakója a 069/2 hrsz.-ú területen helyezkedik el. A "REGIO-

KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében 

lévő 31 település felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” 

című KEOP-os beruházás keretén belül 2013-ban végeleges lezárásra került a lerakó helyben 

rekultivált megoldással. A területelileg illetékes környezetvédelmi hatóság 2022 december 

31-ig a lerakó utógondozását írta elő. Az utógondozást az Alattyáni Önkormányzatnak kell 

ellátni, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló jogszabályban foglaltak szerint. 

 

Az építési-bontási hulladékot, a lakosság az építkezésnél használja fel.  

 

A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő 

köteles gondoskodni. 

 

A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi 

szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők: 

 

- megelőzés elve, 

- elővigyázatosság elve, 

- megosztott felelősség elve, 

- szennyező fizet elve, 

- közelség elve, 

 

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jog-

szabályok követelményeit szükséges figyelembe venni. 

 

A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá 

kapcsolódó rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat! 

 

 

 

 

7.7. Vizuális környezetterhelés 

 

 
 

A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség, valamint az illegális 

hulladéklerakás kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy 

a fényszennyezés érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az 

éjszakai tájképet, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelent. 

 

A vizuális környezetterhelés Alattyánon nem jellemző. Általánosságban jellemző az ország 

városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A települések arculatát adó 

városmagban és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést 

elérni a reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van a település táji-, 

épített adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. 

rendelet) definiálta a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés 

kivédésére szolgáló építési szabályrendszert.  
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Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet mérni a 

fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és 

hatékonyabb eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is 

megszüntetve. 

 

A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a 

szegregált területeken: az illegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett 

hulladékgyűjtés. 

 

 

 

 

7.8. Árvízvédelem 

 
 

Alattyán település rendelkezik ár- és belvízvédelmi tervvel. 

 

A település közigazgatási területe a Zagyva folyó mindkét partját érinti: a bal paton a 2.37 

Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna ártéri öblözetet, a jobb parton a 2.49 Jánoshidai öblözetet. 

 

Az árvízvédelmi szakaszbeosztás szerint a település a 10.11 számú Szászberek-Jászberényi 

árvízvédelmi szakaszba tartozik. 

 

Az árvízi elöntéstől a község bel- és külterületét a Zagyva folyó jobb és bal parti elsőrendű 

árvízvédelmi fővédvonalai (árvízvédelmi töltések) védik. A közigazgatási terület érinti a 

Zagyva folyó bal parti töltését a 40+990 - 47+510 tkm, illetve a jobb parti töltését a 40+070 és 

44+190 tkm között és a folyó medret. 

 

A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje Jásztelken található vízmérce „0” pontja: 86,60 mBf 

 

LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):  650 cm 1999.07.13. 

LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):     48 cm 1962.08.24. 

 

Árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások esetén várható: 

I. fok  350 cm 

II. fok  450 cm 

III. fok  500 cm 

 

Az árvízvédelmi fővédvonal kiépítési szintje MÁSZ + 1 m. Az érintett szakasz jelentős 

részének kiépítettsége mind magassági, mind keresztmetszeti értelemben elmarad az előírttól. 

 

Alattyáni híd szelvénye: Zagyva jobb part 41+877 tkm, Zagyva folyó bal part 43+017 tkm. 
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Alattyánt érintő árvízvédelmi öblözetek és műtárgyak 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat, valamint 10-10 m széles védősávjait szabadon kell 

hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

 

A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő épületek 

nem bővíthetőek. 

 

A Zagyva folyót, annak hullámterét, valamint az árvízvédelmi töltéseket és azok védősávjait 

esetlegesen érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIKÖVIZIG Árvízvédelmi és 

Folyószabályozási Osztályával egyeztetést kell tartani, majd az elkészült terveket hatósági 

engedélyeztetés céljából a KÖTI-KTVF részére meg kell küldeni. 

 

A folyók hullámterének és parti sávjának hasznosítása, vagy azoknak bármilyen 

igénybevétele csak a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak betartásával történhet. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén, építési tilalommal kell védeni a töltéslábtól 

számított 10-10 m széles területsávot. 

 

Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en, a 

mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad. Kivételes egyedi 

esetben, részletes talajfeltárás és szivárgási vizsgálat alapján, a vízügyi hatóság külön 

előírásainak betartásával lehetséges anyaggödör nyitása. 
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Munkagödröt nyitni elsőrendű árvízvédelmi vonal, valamint szükségtározó töltése mentén a 

vízügyi hatóság esetenkénti külön előírásainak betartásával lehet. 

 

 

 

 

7.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 

Alattyánon fennálló környezetvédelmi konfliktust a felhagyott hulladéklerakó okozott, de a 

2013-ban a rekultiváció megoldást nyújtott a problémára.  

 

A település árvízvédelme okozhat környezetvédelmi konfliktust egy magas és tartós árhullám 

kialakulásakor. Az új MÁSZ életbelépésével a jelenlegi töltéskorona magassága nem elégíti 

ki az új árvízvédelmi biztonsági elvárásokat. 

 

 

 

7.10. Természetvédelem 

 

A következő képen a település külterületén és környezetében található védett Natura 2000-es 

területek láthatók, a 7.1. Alattyáni Berki-erdő (HUHN20074), amely kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület, és a 7.4. Jászság (HUHN10005), amely különleges madárvédelmi 

terület. Mindkét terület a Hortobágyi Nemzeti Park területén helyezkedik el. A lenti ábra 

megtekinthető a http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm honlapon. 
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Alattyán környezetében lévő Natura 2000-es területek 

JÁSZSÁG 
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NATURA 2000-es területek 

 

7.11. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

A fejlesztések során lehetőség szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások egyedi 

alkalmazására. A hálózati energia felhasználás csökkenthető napelemek v. napkollektorok 

beépítésével. Fűtés rásegítésre és a használati melegvíz előállítására napkollektorok 

alkalmazása célszerű. 
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A következő önkormányzati üzemeltetésű intézményeknél került napelemes rendszer 

beépítésre: 

➞ Községháza; 

➞ Művelődési ház; 

➞ Óvoda; 

➞ Idősek klubja; 

➞ Orvosi rendelő. 

 

Az önkormányzati energia-költségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik 

lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor 

jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben vannak 

felhasználva. Ha a fűtés-korszerűsítés megelőzi az épületszerkezet hőszigetelését, az újonnan 

telepített rendszernek a régi hőszükségletnek megfelelő teljesítményűnek kell lennie, hogy 

elláthassa feladatát. Amikor a későbbiekben az épületszerkezet szigetelése elkészül, a 

beépített teljesítménynek csak egy részére lesz szükség, amely a kapacitás-kihasználatlanság 

miatt drágábban termel majd. Ebben az esetben nem fog hatékonyan működni a rendszer, 

hiába korszerű a fűtési rendszer és az épületszerkezet is. 
 

7.12. Fejlesztésekre vonatkozó környezetvédelmi javaslatok 
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Alattyán fejlesztési területei 

 

 

A fenti ábrán sorszámozásra került területeken várható fejlesztés az elkövetkező években ezek 

pontosan a következők: 

 

1. Tervezett gazdasági terület 

2. Tervezett Zagyva Ökopark területe 

3. Tervezett parkoló 

4. Tervezett tanösvény 

5. Tervezett csapadékvíz befogadó tározó 

6. Tervezett zöldterület rehabilitáció 
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7. Tervezett óvoda felújítás, bővítés 

8. Tervezett megújuló energiahasznosítási terület 

9. Tervezett szabadidős terület 

10. Tervezett szabadtéri kondipark 

11. Tervezett tájház és játékmúzeum. 

12. Tervezett kerékpárutak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési terv szerint 

A következőkben a fenti fejlesztési célokra vonatkozó környezetvédelmi elvárások kerülnek 

bemutatásra a hasonló funkciójú területek összevonásával. 

 

 

1. Tervezett gazdasági terület 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállítatásáról a 

vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell 

gondoskodni. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 

történhet. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkezhetnek lég-

szennyező anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályokat be kell 

tartani ill. tartani! 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

átépítésével. 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat. 

o A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a 

betartandók. 

o A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 

jogszabályban foglaltak betartása. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 
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o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által 

a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi 

víztisztítók alkalmazásával. 

o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító beren-

dezések által. 

o BAT alkalmazása. 

 

 

2. Tervezett Zagyva Ökopark területe 

4. Tervezett tanösvény 

6. Tervezett zöldterület rehabilitáció 

9. Tervezett szabadidős terület 

10. Tervezett szabadtéri kondipark 

 

Hulladékgazdálkodás 

o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres 

kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 

feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A szabadidős területeken nem keletkezik légszennyezés. Eseti jelleggel 

pontszerűen történhet egy-egy főző versenyek alkalmával, de ezek a nap rövid 

időszakában és kis mennyiségben fordulnak elő. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával. 

o Ivóvizes közkifolyó elhelyezése célszerű (főként játszóterek közelében). 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat. 

o Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy 

elszállítását meg kell oldani. 

o A rekreációs tó vízminőségére ügyelni kell, amely vízpótlással javítható ill. a nyári 

nagy melegekben a víz oxigénháztartása levegőztetéssel szinten tartható. 

o A tó vízminőségének a megőrzése a vízi növényzet túlburjánzásának és a 

szervesanyag bejuttatás megakadályozásával lehetséges, fontos az üzemeletetési 

engedélyezési tervben leírtak betartása. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

o A területek világítását biztosító napelemes kandeláberek beépítésével csökkenthető 

az energiafelhasználás. 
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3. Tervezett parkoló 

 

Hulladékgazdálkodás 

o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres 

kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 

feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A kivitelezés során a munkagépek bocsáthatnak ki légszennyező anyagokat, de ez 

csak rövid ideig és a gépek számából adódóan kis mértékű lehet.  

o A későbbi használat során a gépjárművek okozta levegő szennyezés szintén nem 

lesz jelentős mértékű.  

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A burkolt felületre hulló csapadékvizek összegyűjtését, tisztítását és elvezetését 

vagy elszivárogtatását zárt és/vagy nyílt csapadékvíz elvezetést biztosító 

műtárgyakkal kell megoldani. 

o A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtak 

a betartandók. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

o A parkolók világítását biztosító napelemes kandeláberek beépítésével csökkenthető 

az energiafelhasználás. 

 

 

5. Tervezett csapadékvíz befogadó tározó 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtak 

a betartandók. 

o A felszíni vizek minőség védelméről a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szól. 

 

 

7. Tervezett óvoda felújítás, bővítés 

11. Tervezett tájház és játékmúzeum. 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítást biztosítani kell. 
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o A veszélyes hulladékok elszállításának megszervezése az elszállításra jogosult 

szakcéggel az üzemeltető feladata. 

o A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása 

csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék 

neve, EWC kódja) tároló edényzetben történhet. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer 

megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel 

minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

átépítésével. 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell. 

 

Természetvédelem 

o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 

o Az épületek építésekor az aktuális energia tanúsítványi értéket biztosítani kell, 

amely által az energia felhasználás csökkenthető. 

o Az épületek fűtésénél mérlegelni kell a megújuló alternatív energiaforrások 

alkalmazásának lehetőségét a talajhő vagy a termálvíz fűtésre történő 

alkalmazását, amellyel csökkenthető az energiafelhasználás is egyben. 

 

 

8. Tervezett megújuló energiahasznosítási terület (napelem park) 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtése, szállítása, 

a kivitelező feladata, a vonatkozó hulladékgazdálkodási rendeletekben foglaltak 

szerint. 

o Az üzemeltetés során a modulok felületének rendszeres tisztításakor a ráülepedett 

por és egyéb szennyeződések eltávolításával keletkezhet hulladék. 

o Az inverter néhány évenkénti belső tisztítása, mozgó alkatrészek üzemének 

ellenőrzése még további karbantartási feladat, melyet a szervizesek végeznek. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A fejlesztéssel érintett területnek nincs levegőminőséget befolyásoló hatása. 

o A kivitelezés során a gépjárművek és a munkagépek okozhatnak rövid ideig tartó, 

kis mértékű levegő szennyezést, ill. por emissziót. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 
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o A napelemek felületéről lefolyó csapadékvíz a zöld területen elszivárog. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

 

11. Tervezett kerékpárutak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési terv 

szerint 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a kerékpárút építése során keletkező hulladékok gyűjtése, 

szállítása, dokumentálása a kivitelező feladata a vonatkozó rendeletek szerint. 

o Az üzemeléskor hulladék nem keletkezik. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A fejlesztési területen nem keletkezik légszennyezés. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési területen nincs szükség ivóvíz ellátásra és szennyvízelvezetésre. Ha a 

kerékpárút 10-15 km hosszúságú, akkor a vonatkozó útügyi előírás szerint 

pihenőhely kialakítása kötelező, ahol szükséges a vízellátás és a hulladék gyűjtés 

biztosítása!  

o A kerékpárút élettartamának és a kerékpározás biztonságának érdekében van 

szükség a csapadékvíz mielőbbi elvezetésére az útburkolatról. 

o A csapadékvíz elvezetését lehetőség szerint nyitott vagy zárt rendszerben kell 

biztosítani. A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendeletben előírtak a betartandók. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete Natura 2000-es védelem alatt áll. A Zagyva árvízvédelmi 

töltésén illetve a hullámtérben és a mentett oldali településrészen haladó turisztikai jellegű (A 

Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése A Szolnok - Boldog közötti szakaszon) 

kerékpár út tervezése során készült Natura 2000-es hatásbecslés a KEVTERV AKVA Kft. 

által, amely dokumentáció Jánoshida község önkormányzatnál illetve az engedélyező 

környezetvédelmi hatóságnál megtalálható. 

 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat: 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

   77 103 m2  
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2. Különleges sporthorgászati terület 

 

Általános mezőgazdasági terület (7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

 
 

A külterületen lévő változások a tényleges területhasználatba történő besorolást jelentik, 

mely egyrészt a jelenleg hatályos terv esetleges nem a területhasználatnak megfelelő 

besorolásából, valamint jogszabályi változás miatt következett be. 

 

Alattyán külterületén a 069/2 helyrajziszámon található a település régi, lezárt rekultivált 

hulladéklerakója. a hulladéklerakó jelenleg az utógondozás fázisában van, és 2 db monitoring 

kútból történő mintavétel történik. 

A hulladéklerakó együtemű rekultivációval, végleges rétegrenddel lezárt, rekultivált. Az 

utógondozás 2022. december 31-ig engedélyezett. 

A hulladéktest platójának és rézsűjének végleges záró rétegrendjének vegetációs rétege, 

meleg- és szárazságtűrő növényfajok. 
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Az utógondozás miatt a jelenlegi  - lezárt hulladéklerakó – használat megtartandó, új funkció 

csak a teljes utógondozási szakaszt követően a távlatokban jelölhető ki, így a terület 

besorolása különleges beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó terület. 

A többi meglévő területhasználatnak nincs hatása  a környezetvédelemre. 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

Különleges vizmű terület 

2634 m2 

(0,26 ha) 
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20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 

 

 
 

 

A belterületi változások a tényleges területhasználatot tükrözik, és nincsenek hatással a 

környezetvédelemre, mivel a tevékenység jellege nem változik. 

 

 

Szolnok, 2019. június hó 

 

 

 

             Desics Judit 

         SZKV 1.1.-1.4. 
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8. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása  

 

 Alattyán község jelenleg hatályos településszerkezeti terve figyelembe lett véve az új 

településrendezési terv készítésénél. 

 

 

Településszerkezeti változások bemutatása 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 

 

Ezen területek fejlesztési kijelölése a településfejlesztési koncepcióval összhangban a 

település fejlesztési elképzelései szerint történt 

 

- falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület – környezetét 

nem zavaró gazdasági célú épület megvalósítása érdekében 

- zöldterületből, különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítási 

terület – napelempark megvalósítása érdekében 

- vízgazdálkodási területből, különleges, beépítésre nem szánt szabadtéri kondipark 

terület – pályázati lehetőséggel a településen hiányzó rekreációs, sportolási cél 

megvalósítása érdekében 

- különleges, vizes élőhely területből, különleges, beépítésre nem szánt ökopark 

terület – pályázati lehetőség figyelembe vételével a kialakult  ökológia 

megőrzésével 

- különleges, vizes élőhely területből, vízgazdálkodási terület, csapadékvíz tározó – 

pályázati lehetőség és a terület adottságai  figyelembe vételével 

 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek: 

 

- falusias lakóterületből, különleges beépítésre nem szánt, szabadidős terület – 

pályázati forrás és a terület adottságai figyelembe vételével. 

 

 

 

 

A jogharmonizáció és  a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba 

sorolás miatti területfelhasználási változások: 

 

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területből, beépítésre szánt terület) területek: 

 

- különleges beépítésre nem szánt sportolási célú területből, kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület – tényleges területhasználatnak megfelelően a 

területen több évtizede működő kereskedelmi egység van 

- vízgazdálkodási területből, különleges vízmű terület – jogszabályi változás miatt 

- általános mezőgazdasági területből, különleges mezőgazdasági üzemi terület – 

jogszabályi változás miatt, a területen több évtizede működő mezőgazdasági major 

található 
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- különleges vizes élőhely területből, különleges beépítésre szánt szennyvíztisztító 

terület – a tényleges területhasználatnak megfelelően, a tényleges helyen 

ábrázolva 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek: 

 

- falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - a tényleges 

tevékenység és területhasználat miatt 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, ipari gazdasági terület – a 

tényleges tevékenység és területhasználat miatt 

- falusias lakóterületből , kertvárosias lakóterület – a telekterület méretek, a 

telekhasználat figyelembe vételével 

- zöldterületből, természetközeli terület – jogszabályi változás miatt 

- különleges sportolási célú területből, különleges beépítésre nem szánt sportolási 

célú terület – jogszabályi változás miatt 

- különleges temető területből, különleges beépítésre nem szánt temető terület – 

jogszabályi változás miatt 

- településközpont vegyes területből, kisvárosias lakóterület – a telekméretek, a 

tevékenység jellege, a meglévő állapot figyelembe vételével 

- kisvárosias lakóterületből, településközpont vegyes terület - a telekméretek, a 

tevékenység jellege, a meglévő állapot figyelembe vételével 

- falusias lakóterületből, kisvárosias lakóterület - a telekméretek, a tevékenység 

jellege, a meglévő állapot figyelembe vételével 

- kisvárosias lakóterületből, kertvárosias lakóterület - a telekméretek, a tevékenység 

jellege, a meglévő állapot figyelembe vételével 

- különleges vizes élőhelyből , kertes mezőgazdasági terület – nem valósult meg a 

tervezett fejlesztés 

- különleges vizes élőhelyből természetközeli terület – jogszabályi harmonizáció 

miatt 

- vízgazdálkodási területből, különleges beépítésre nem szánt horgásztó terület – a 

tevékenység és a terület jellege alapján 

- különleges vizes élőhely területből, vízgazdálkodási (gátőrház) terület – a meglévő, 

kialakult állapot szerint 

- különleges sporthorgászati területből, általános mezőgazdasági terület – a 

meglévő területnek megfelelően, nem valósult meg a fejlesztés 

- vízgazdálkodási területből, természetközeli terület – jogharmonizáció miatt 

- általános mezőgazdasági területből, különleges horgásztó terület – a meglévő 

területnek megfelelően 

- általános mezőgazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt 

hulladéklerakó terület – a tényleges területfelhasználásnak megfelelően 

- Gazdasági, mezőgazdasági ipari területből, különleges mezőgazdasági üzemi 

terület – jogszabályváltozás miatt 

- Különleges szennyvíztisztító területből, különleges vizes élőhely – a 

szennyvíztisztító téves helyen történő kijelölése miatt 

- Különleges kegyeleti park területből, különleges beépítésre nem szánt kegyeleti 

park terület  - jogszabályváltozás miatt 

 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek: 
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- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, kertes mezőgazdasági terület - a 

meglévő területfelhasználásnak megfelelően, nem valósult meg a fejlesztés 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület – nem valósult meg a fejlesztés, ökoturizmushoz kapcsolódó 

kiszolgáló terület 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből , általános mezőgazdasági terület  - 

nem valósult meg a fejlesztés 

 

 

Tervezett infrastrukturális elemek: 

 

- Tervezett országos jelentőségű kerékpárút a Zagyva árvízvédelmi töltésén, 

valamint tervezett kerékpárút a 32 számú főút mellett. 

 

- Tervezett elkerülőút a belterület tehermentesítése érdekében. 

 

 

 A meg nem valósult kijelölt fejlesztések a jelenlegi területfelhasználási besorolást 

kapták. 

 

 

9. Szabályozási koncepció  

 

 Alattyán község új szabályozási tervének készítésénél kiemelt cél a településszerkezet 

megtartása. A szabályozásnál a jelenlegi szabályozási előírások figyelembevételével a 

jogszabályváltozások nyomon követése és annak megfelelő szabályozás elkészítése. 

Lakóterületen a meglévő szabályozás figyelembe vétele. 

A helyi építési szabályzat készítésénél rugalmasabb, több tevékenységet megengedő 

szabályozás kialakítása. 

Az új szabályozási tervnél a helyi sajátosságokat figyelembe vevő építési szabályozás 

megalkotására kell törekedni. 

A külterület beépítésre szánt területeinél a tényleges területfelhasználásnak és tevékenységnek 

megfelelő szabályozás megalkotása. 

 

 

 

Szolnok, 2019. augusztus hó 

 

 

 

 


