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1 .  Ö S S Z E F O G L A L Ó  T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  
J A V A S L A T O K  

Komlódtótfalu község Településrendezési Tervéhez 
 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
1.1. Előzmények 
 

Komlódtótfalu Község Polgármesteri Hivatala megbízást adott a STÚDIÓ Északmagyarországi 
Tervező Kft.-nek a település rendezési tervének elkészítésére. A szerződéskötésre 2002. márciusában 
került sor. 

A településrendezési terv elkészítését megelőzően teljes körű vizsgálat készült, melyet külön terv-
dokumentáció tartalmaz. A vizsgálatokhoz a helyszínelések 2003. március hónapban készültek, a 
vizsgálat 2003. december hónapban került dokumentálásra. 

A vezető településtervező a településfejlesztési koncepció jóváhagyását követően másik tervező-
irodába helyezte át tervezői tevékenységét. Az eredeti Településrendezési terv készítőjének hozzájáru-
lásával a tervezési munka a LA-URBE Építész Iroda Kft- ben készült el és került dokumentálásra. 

 
A településfejlesztési koncepciót Komlódtótfalu község Képviselőtestülete jóváhagyta. A tervké-

szítés ütemezése és folyamata: 
 

I. ütemben készültek az alábbi munkarészek a településrendezési terv szakmai előkészítéseként: 
A.) Mérnöki műszaki előkészítés 

Alaptérképek, vízügyi szakvélemény, környezetvédelmi vizsgálat. 
B.) Vizsgálatok összefoglaló értékelése 

Teljes körű összefoglaló értékelés minden szakág vonatkozásában. A vizsgálati dokumentáció 
a településfejlesztési koncepció előzményeként szolgál. 
 

II. ütemben készül: 
A község hosszú távú településfejlesztési koncepciója, programja 
Széleskörű előkészítő munkára alapozott javaslat 
− Az előkészítés során az előzetes államigazgatási eljárás lefolytatásra került az (ÉTV. 9. § (2) 

szerint) 
− Kérdőívek a gazdaság szereplőihez 
− Interjúkérdések a város vezetőihez, képviselőihez, társadalmi szervezeteihez és a lakossághoz 
− Egyeztető tárgyalások a képviselőkkel, a Polgármesterrel. 

 
III. ütemben készülnek a TRT hatósági egyeztetési tervanyagai, jelen tervdokumentáció 

− Településszerkezeti Terv és leírása 
− Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat 
− A Településrendezési Terv alátámasztó munkarészei 

 
IV. ütem 
− A jóváhagyott terv dokumentálása 
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A településrendezési terv mérnöki műszaki előkészítése 
 
Alaptérkép 

A tervezési területre vonatkozó földhivatali nyilvántartási térképek beszerzésre kerültek. Ezek fel-
használásával, kiegészítésével, helyszíni korrekciókkal készítettük el a tervezési alaptérképet. 

Az alaptérkép digitálisan készült, alkalmassá tettük a terv fogadására.  
 
Előzetes véleményezési eljárás 

Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekez-
dése előírja, hogy a településrendezési tervek készítését előzetes véleményezési eljárásnak kell meg-
előznie. 
 
Előzménytervek 
 
Térszerkezet, térségi kapcsolatok: 

A község térszerkezeti helyzetét a 49. sz. Nyíregyháza-Csengersima (határátkelő) főútvonal hatá-
rozza meg. Ezen útvonalon keresztül teremthető kapcsolat a térség központja Csenger, illetve Máté-
szalka és a megyeközpont Nyíregyháza irányába. A község határában térségi jelentőségű híd áll a 
Szamoson, a szomszédos Csengersimánál pedig nemzetközi határátkelőhely üzemel Románia felé. 
 
Közlekedési hálózatok: 

Autópálya a települést közvetlenül nem fogja érinteni, az M49-as gyorsforgalmi út tervezett nyom-
vonala azonban a szomszédos Csengersima térségében halad, ahol a megyei terv csomópont és nem-
zetközi határátkelőhely létesítésével számol. 

Komlódtótfalu területén a Szamos jobb parti gátján jelölik a tervek a térséget érintő regionális ke-
rékpárút nyomvonalát. 
 
A község regionális szerepköre: 
 Komlódtótfalu Csenger közvetlen vonzáskörzetében fekszik, középfokú központként Mátészalka 
vonzása érvényesül. A térség természetes központja, Szatmárnémeti a határ túloldalára került. 
Komlódtótfalu perifériális helyzetét a közeli nemzetközi határátkelő részben ellensúlyozza. 

Komlódtótfalu kötelező önkormányzati feladatai ellátásának tekintetében nem önálló, a jegyzői fel-
adatok ellátása a Csengersimai székhelyű közjegyzőség keretében történik. A község térségi szerep-
körének bővítését megcélozni nem indokolt. 
 
Országos és megyei szintű elhatározások 

Komlódtótfalura és térségére a térszerkezet, térségi kapcsolatok és funkcionális övezetek vonatko-
zásában az Országos Területrendezési Terv és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területrendezési 
Terv anyaga a mérvadó. 
 
Országos Területrendezési Terv 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) elkészítéséről a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft.) rendelkezett. 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény meghatározása szerint a 
„területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meg-
határozó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú 
távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálóza-
tok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerke-
zetét”. 
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Funkcionális övezetek: 
 Az Országos Területrendezési Terv és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területrendezési Terv 
területhasználatot befolyásoló döntései, besorolásai az alábbiak: 

− vegyes területfelhasználású térség 
− ásványi nyersanyag kitermelés számára korlátozottan hasznosítható terület övezete 
− 1%-os ártéri öblözet 
− Ár- és belvíz által veszélyeztetett település 
− Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 
− Országos ökológiai hálózat övezete 
− Érzékeny természeti terület övezete 
 

Országos Területrendezési Terv 
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Országos ökológiai 
hálózat övezete 

  

 

Érzékeny természeti 
terület övezete 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területrendezési Terv 

Célja a megye és a szomszédos térségek kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése olyan 
módon, hogy a különböző térszerkezeti elemek hosszútávú fejlesztése feleljen meg úgy a helyi, gazda-
sági, ökológiai, társadalmi elvárásoknak, mint annak a követelménynek, hogy azok illeszkedjenek a 
tágabb környezet (országos, európai) elhatározásaihoz, és a kisebb térségek és települések távlati el-
képzeléseihez egyaránt. 

A terv nem kizárólagosan a műszaki-fizikai terv elemeivel foglalkozik, hanem a társadalmi-
gazdasági-természeti-települési környezetek problémáival és azok tervszerű fejlesztésével is. 
 
A területrendezési terv főbb részei: 

• Térségi szerkezeti terv 
• Térségi szabályozási terv 
• Megyei Területrendezési Szabályzat 

 
A terv Komlódtótfalut érintő elhatározásai: 

 

I. Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

 

o jellemzően aprófalvas övezet 
o jellemzően mezőgazdasági terü-

letek (szántóföldi művelés 
és gyümölcsös) 

Térségi szerkezeti terv I.  

 

II. Térségi jelentőségű infrastruktú-
rák hálózatai és létesítményei – 

A) víziközművek 

 
o belvíz veszélyeztetett terület 
o tervezett vízműtelep 
o közműpótló berendezés létesítése  

 

Térségi szerkezeti terv II.  
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II. Térségi jelentőségű infrastruktú-
rák hálózatai és létesítményei – 

 B) közlekedés 
o tervezett M49 
o tervezett törzshálózatba tartozó 

kerékpárút 
o tervezett Csengersima-

Fehérgyarmat főútvonal 
o tervezett folyami átkelő  

Térségi szerkezeti terv III.  

 

II. Térségi jelentőségű infrastruktú-
rák hálózatai és létesítményei – 

C) energia, intézmények 
o kavics és homokkészletek övezete 
 

Térségi szerkezeti terv IV.  
I. Védelmi célú övezetek 

Természet és tájvédelmi övezetek 
o környezetileg érzékeny területek 

települése 
o Szatmár-Bereg tájvédelmi Körzet 

tervezett bővítésével érin-
tett település 

o Zárógáton kívüli település  
 

Térségi szabályozási terv I.  
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II. Funkcionális övezetek 
o idegenforgalmi kiskörzet telepü-

lése 
o műemlék épület  

Térségi szabályozási terv II.  

 

III. Egyéb övezetek 
o polgári védelmi szempontból az 

I. és II. veszélyeztetettségi 
csoportba sorolt település  

 

Térségi szabályozási terv III.  
 

Csenger nagyközség összevont rendezési terve (Nyírterv, 1986.) 

Műfaja az általános és részletes tervet egyesíti. 
A terv Csengeren kívül Komlódtótfalu, Csengerújfalu, Szamosangyalos, Szamosbecs és 

Szamostatárfalva területére is fogalmaz meg építésügyi előírásokat, filozófiájában együttesen kezeli az 
összetartozó településeket. 
 

Programjában részletes, szellemében előremutató javaslatokat ad a település térbeli-műszaki ren-
dezésére, bár normatív alapon álló demográfiai előrejelzései ma már túlzónak hatnak. 

A térség megélhetésének bázisát az idegenforgalomban és a mezőgazdaságban látja, ezért a tervet 
részletes mezőgazdasági vizsgálati anyag és koncepció egészíti ki a Debreceni Agrártudományi Egye-
tem készítésében. 

Az ÖRT rajzos munkarészeit sajnos nem tudtuk megtekinteni. 
 
Településfejlesztési koncepció 
A településfejlesztési koncepció lényeges szempontjai így foglalhatók össze: 
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Komlódtótfalu, mint a csengeri kistérség egyik legkisebb és a város vonzáskörzetébe és erőterébe 
tartozó településének erősítenie kell együttműködését a kistérséggel, illetve annak központi települé-
sével, valamint a környező településekkel (Csenger, Csengersima, Szamosbecs, Szamostatárfalva). 
Ezen együttműködés keretein belül kell megtalálnia és megőriznie saját, önálló arculatát, önálló tele-
pülési funkcióit. 

Komlódtótfalunak, mint önálló jegyzőséggel nem bíró településnek, településfejlesztési célkitűzé-
seit az alábbiak szerint vázolhatjuk fel: 

 
Általános célkitűzések: 

A település életminőségének megőrzése, javítása, a gazdasági alapok fenntartható fejlesztésével. 

A település népességmegtartó képességének megőrzése, bővítése. 

Olyan helyi közösségek kialakítása, amelyek további társadalmi-gazdasági fejlesztések alapját ké-
pező vonzó vidéki életmódot hoznak létre. 

A kistérségi, településközi együttműködés erősítése, a lakosság, különösen az agrárágazatban tevé-
kenykedők felkészítése az Európai Uniós csatlakozás utáni helyzetre, különös tekintettel az Uniós 
követelményekre és a pályázható támogatások ismeretére, az igénybevétel technikájára. 

 
Fő célok és fejlesztési irányok 

(Idézet a Településfejlesztési Koncepcióból) 

„Célként tűzzük ki, hogy Komlódtótfalu a térség, ezen belül a Csengeri kistérség önálló 
– Mezőgazdasági jellegét megőrző és fejlesztő 
– Idegenforgalmi szerepét erősítő 
– Nyugodt lakókörnyezetet biztosító 
– Környezeti értékeit és települési karakterét megőrző települése legyen. 

 
Ehhez feltételként rendelhetjük, hogy: 

− Az országos és megyei tervekben szereplő közlekedési infrastrukturális fejlesztések megvalósulását 
a település felkészülten fogadja, ehhez a belső- és külső közlekedési hálózati rendszerét átalakítsa, 
belső kiszolgáló úthálózati rendszerét bővítse és átalakítsa tudatos területfejlesztési politikával, 
mely egyúttal a belső területi tartalékok hasznosítását is elősegíti. 

− A településnek sikerül megtartania a lakosságát azáltal, hogy olyan fejlesztési projekteket indít el, 
amelyek növelik a lakosok komfortérzetét (település-rehabilitáció), olyan intézkedéseket hoz a tele-
pülés vezetése, amelyek elősegítik és ösztönzik a helyi mikro- és kisvállalkozások megerősödését 
mind az idegenforgalom, mind a gazdaság (ipar és mezőgazdaság) terén. 

− A településnek sikerül létrehoznia szerepének megfelelő kereskedelmi hálózatát, mellyel hozzájá-
rul a munkahelyteremtéshez és a település megújuló arculatának kialakításához. 

− A településnek sikerül idegenforgalmi szerepét növelnie elsősorban az idegenforgalmi kínálat és a 
hozzá tartozó idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésével és a település rehabilitáción és a település 
történeti hagyományain alapuló új arculatának megteremtésével. 

− A gazdasági fejlesztés és felemelkedés nem képzelhető el a település gazdasági stratégiájának 
kidolgozása nélkül. A településfejlesztési koncepció a térbeli, területi keretek meghatározását tudja 
rögzíteni, a település gazdasági stratégiájának kidolgozása külön munka tárgya. 

− A kistérségi szerepkör mellett fontos szempont a kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellá-
tása. A településfejlesztés során a vagyongazdálkodás kereteinek és új stratégiájának kialakítása-
kor kell dönteni a tényleges területek hasznosításáról, szükség van-e új területek kijelölésére, bevo-
nására, vagy a régi meglévő területek rekonstrukciójára. A települési funkciók bővítésének fontos 
eleme az Önkormányzat szerepének növelése a településfejlesztésben, a terület-előkészítésben. Itt 
elsősorban a nagyarányú településfejlesztési elképzelések területi előkészítését kell célul kitűzni, 
melynek elemei a területfelvásárlás, a területek funkcionális átalakításának megszervezése. (Vál-
lalkozói terület, lakóterületek, idegenforgalmi területek, stb.) 
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− A település megtartóképességének erősítéséhez települési összefogás keretében fenn kell tartani és 
bővíteni kell az oktatási és egészségügyi, valamint kultúrális létesítményeit, részletes fejlesztési 
koncepción alapulva fokozatosan kell gondoskodni a színvonal növeléséről. 
 

A kommunikáció javítása a térség települései között, az információhoz jutás, a kistérségi érdekér-
vényesítő képesség növelése az egyes települések vagy települési társulások projektjeinek egymást 
erősítő, szinergikus hatása érdekében.” 

 
1.2. Szerepkör, regionális kapcsolatok 

 
Komlódtótfalu kötelező önkormányzati feladatai ellátásának tekintetében nem önálló, a jegyzői fel-

adatok ellátása a Csengersimai székhelyű közjegyzőség keretében történik. 
 

A település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti végén, a Román határ közelében helyezkedik el. 
Térszerkezeti helyzetét alapvetően a szomszédos Csenger várossal való kapcsolata határozza meg, a 
közeli Szatmárnémeti vonzása az országhatár és megyeszékhelye, a távolság miatt nem igazán érvé-
nyesül. 

A település hivatalosan a Csengeri statisztikai kistérségbe tartozik, valamint a környező települése-
ket felölelő idegenforgalmi kiskörzet tagja. 

A község térségi szerepkörének bővítését megcélozni nem indokolt. 
 
 

1.3. A gazdasági szerkezet változása 
 
Komlódtótfalu fejlődésére legközvetlenebbül az ország és helyi gazdaság stabilitása, illetve dina-

mikája hat, hiszen ezek következménye, hogy a munkahelyek száma elégséges-e, hogy a lakossági és 
önkormányzati bevételek mértéke, a lakossági ellátás, a térbeli rendezettség és a város működésének 
színvonala megfelelő-e. 

Köztudott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ma is az ország elmaradottabb, hátrányosabb 
helyzetű régiói közé tartozik. Ez alól csak a megyeszékhely a kivétel, dinamikus, szinte robbanásszerű 
fejlődésével. A környező kisközép városok, elsősorban Csenger, Fehérgyarmat és Mátészalka fejlődé-
se nem elég dinamikus, nem tudja élénkíteni a kistérségek gazdaságát. 

Komlódtótfalu a csengeri kistérség települése, gazdaságföldrajzi elhelyezkedése speciálisnak 
mondható a román határátkelő miatt.. 

Ahhoz, hogy a település gazdasági helyzetében változás következzen be, az alábbi feladatokat kell 
megoldani lépésről lépésre: 

 
Ipari és egyéb gazdasági fejlesztések: 
1. Gazdasági területek átalakítása, új területek kijelölése. 
2. A meglévő, elsősorban mezőgazdasági üzemi területek új típusú hasznosítása. 
3. Kézműipari tevékenység fejlesztésének programja. 

• kézműipari vállalkozások létrehozása, eszközfejlesztés, termékfejlesztés 
• a piacra jutás, értékesítés segítése, ösztönzése, marketing 
• népművészeti hagyományokon alapuló munkahelyteremtés (kézimunka, hímzés), egyéb helyi 

ipari termékskála kialakítása 
 

Mezőgazdaság: 
A fenntartható mezőgazdaság kialakítását, jövedelemtermelőségének fokozását, piaci versenyké-

pességének javítását. 
Elemei: 
• az Európai Unió közös agrárpolitikájának, a közösségi vívmányoknak az átvétele, a szükséges 

tudásbázis megteremtése 
• termőföld hasznosításának racionalizálása, leépült termőalapok pótlása 
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• a kárpótlás során kialakult előnytelen, gazdaságtalan birtokviszony-szerkezet megváltoztatása 
• új termékek termesztése (gyógy-, fűszernövények, biotermékek, zöldségtermelés) 
• a szétszórt gazdaságok versenyképességének növelése gépesítéssel, érdekvédelmi szövetkeze-

tek, új típusú társulások megalakításával 
• tároló és feldolgozó kapacitás növelése 
• egyenletesen megbízható minőségű termékek termesztése 
• az állattartás környezetvédelmi, higiéniai, állatelhelyezési feltételeinek javítása 

 
Idegenforgalmi célú fejlesztések: 
A kistérségen belüli idegenforgalmi vonzerő kihasználásával a falusi turizmus fejlesztése. 

 
 

1.4. A népességviszonyok változása, humán erőforrások 
 

Népességviszonyok: 

Komlódtótfalu népességének 2012 évre történő prognosztizálásakor figyelembe vett tényezők: 

- a népesség elöregedése miatt az élveszületések (1%) és halálozások (4%) aránya a továbbiakban is 
hasonló, a természetes népességváltozás negatív (évente 3 fő) lesz; 

- a vándorlási különbözet elmúlt évek pozitív egyenlege legfeljebb nulla lesz, ha az életkörülmé-
nyek relatív nem javulnak. 

 
A lakónépesség változása évente ±0,5%-os mértékben prognosztizálható, amely tulajdonképpen stag-
nálást jelent 2012-re. A lakosságszámot 120 főben maximálhatjuk a terv távlatán belül. 

 
Humán erőforrások: 

A humán erőforrások valamint a tudás és a kulturális színvonal magasabb szintre hozata-
la 

– életmódhoz kapcsolódó programok, egészséges életmódot segítő programok szervezé-
se 

– teleház program, számítástechnikai ismeretek, internetes szolgáltatás terjesztése 
– kulturális rendezvények, amatőr kulturális együttesek létrehozása, működtetése 
– a felsőfokú képzés támogatása, önkormányzati ösztöndíj alapítása. 

 



 

– LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
– 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
– Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
– mobil: 06-20-9692-361 
– E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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2 .  A  TELEPÜLÉS S ZERKEZET VÁLTO ZÁS A  

Komlódtótfalu község Településrendezési Tervéhez 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
2.1. A településszerkezet hálózati elemei 

 
Közlekedési hálózatok, a megközelítési viszonyok változása 

 
Rövidtávon elérendő cél, hogy Komlódtótfalu térszerkezeti kapcsolatai korszerűsödjenek, illetve 

turisztikai szempontból könnyebben megközelíthetővé váljon. 
 
A várható és elhatározott fejlesztések, így 

 a Szamosbecs-Komlódtótfalu és Csengersima-Komlódtótfalu bekötőút korszerűsítése 
 az országos törzshálózatba tartozó Szamos-menti kerékpárút megépítése 
 a Csengerbe vezető egykori útvonal hídjának visszaépítése gyalogos, személygépkocsi ill. 

kerékpáros forgalom számára 
 külterületi kiszolgáló utak kiépítése elsősorban Nagygéc felé, a zsákjelleg enyhítése érde-

kében 
 
A belső közlekedési viszonyok javításaiban a kiszolgáló utak burkolatának felújítása hozhat válto-

zást. 
 

Javasolt beavatkozások 
A tervezett fő- és gyorsforgalmi út fejlesztések a község környezetében a településszerkezetben 

nem jelentenek változást. 
 
 

Külterületi hálózatok 
 

Komlódtótfalu területére jellemző (ármentes síkság és árterület) tájszerkezeti karakterben természete-
sen kialakult és mesterségesen létesített hálózati elemek találhatók. 

Természetes elemek 
Szamos-folyó az igazgatási terület déli részét szeli át. A települést a geomorfolódiai adottságon túl 
(ármentes síkság) a gátrendszer is megvédi a gyakori nyári árvizektől. Vízminősége II. osztályú, de 
szennyezettsége egyre fokozódik a tágabb vízgyűjtőterületek felől. 
Szenke-patak – a Szamos holt medrének nyomvonalában halad. Belvízelvezetés szerepét látja el a 
település északi részében. (Garand-alsó, -felső csatorna) 
A Tótfalusi övcsatorna ugyancsak belvízelvezetőként működik. 

Mesterséges elemek 
Dűlő-utak közel ÉD-i illetve KNY-i irányba haladva a mezőgazdasági területek feltárását biztosítják. 
Részben burkoltak, részben földutak, de jól járhatóak. 
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Védőgát a település déli és nyugati peremén halad a Szamos mellett a geomorfológiai adottságnak 
megfelelő nyomvonalon. Gát kíséri a Szenke-patakot is a román határ és település közötti részen, a 
patak északi oldala mentén. 
 

Közút – A települést, amióta a Szamos híd megszűnt (ami közvetlen kapcsolatot létesített Csenger és 
Komlódtótfalu között) csak közútról lehet megközelíteni az északi területrészen áthaladó útról. E 
zsákutcás állapot a település lakosságának életét igen megnehezíti. A településnek vasútja nincs. 
 

Csatornák: 
A Szenke-patakhoz kisebb vízelvezető árkok haladnak. Időszakos vízellátottságúak. Feladatuk a 

belvíz elvezetése. Irányultságuk megegyezik a dűlőutakéval (Tótfalusi-, II Fordulós, Rikató-laposi). 
 

Közművek: 
Az igazgatási területet energiaellátást biztosító vezetékek terhelik. Részletezésüket lásd a „5.4. 

Közművek fejlesztési javaslata” fejezetben. 
 

Javasolt beavatkozások 
− Megfelel a közlekedési hálózatok fejlesztésének. Részletezését lásd a közlekedésfejlesztés fe-

jezetben. 
− Tekintettel arra, hogy a terület erdősültségi mutatói meglehetősen kedvezőtlenek további me-

zővédő erdősávok kialakítását tartjuk indokoltnak azon dűlőutak mentén, ahol jelenleg nincs 
ilyen fasor, vagy véderdő. A dűlőutak menti fásítás a tervezendő erdőfoltok összekapcsolásá-
nak és így egy zöldfolyosó rendszer kialakításának szempontjából is indokolt lehet. 

− A meglévő közművezetékek védőtávolságai is kijelölésre kerültek. 
 
 

Belterületi hálózatok 
 
Nem tartozik a belterületbe, de a település szerkezetének formálásában jelentős szerepet játszott a 

Szamos folyó vize, az alapvetően egyutcás szerkezetű település a folyó keleti partján helyezkedik el. 
Komlódtótfalu mesterséges hálózati elemei a települést átszelő Kisfaludy utca, az egykori átkelő-

helyhez vezető Hídutca, illetve a külterületi földek megközelítését szolgáló utca. A település északi, 
jobbára beépítetlen területének „utca” hálózata és telekméretei szabályosak, melyeket részben egy 
egykori vízelvezető árok helyén alakítottak ki. 

 
Javasolt beavatkozások 

A belterületi hálózatok fejlesztése – mivel azok megegyeznek a település közlekedési hálózatával – 
a Közlekedésfejlesztési javaslat c. munkarészben kerülnek részletes kifejtésre. Legfontosabb elemei az 
úthálózat hierarchiájának olyan átalakítása, amely csökkenti a település forgalmi terheléséből adódó 
veszélyeket. 
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2.2. A településszerkezet területfelhasználási elemei 

 
A településszerkezet fejlesztésének céljai: 
Célként tűzzük ki, hogy a település 
– be tudja fogadni a település fejlődését biztosító funkciókat, melyek elsősorban a turisztikai 

szolgáltatások fejlesztéséhez szükségesek 
– biztosítsa a településfejlődés belső igényeihez szükséges területeket (lakásellátás, szabadidős 

területek, zöldterületi rendszer, falusi turizmus) 
– korszerűsítse a belső közlekedési hálózatot, növelje a csillapított forgalmú zónát, javítsa a tele-

pülés életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot 
– elősegítse a külterületi földhasználat racionalizálását. 

 
Az új funkciók befogadásához és a belső fejlődés területi igényeinek kielégítéséhez: 
– elsősorban a belterület tartalékait és a falusi léptéket megtartó intenzitásnövekedésben rejlő tar-

talékokat, esetleg a kertvárosias-lakóterületek és üdülőterületek megteremtését kínálati szerep-
pel 

– másodsorban (illetőleg indokolt esetben) a belterülethez közvetlenül csatlakozó területek tarta-
lékait kell kihasználni. 

 
Stratégiai fontosságú gazdaságossági-és településüzemeltetési elv, hogy a beépítésre szánt terület 

csak indokolt esetben növekedjen.  
A belterületi tartalékokat elsősorban az intézményi rendeltetés befogadását biztosító úgynevezett 

vegyes felhasználási módú terület bővítésére, és a lakásépítési igény egy részét biztosító lakóterületi 
fejlesztésre célszerű kihasználni, elsősorban a településközpont peremterületeinek átminősítésével, 
valamint a tömbfeltárásokkal, és új lakóterületek kialakításával. 

Stratégiai fontosságú gazdaságossági-és településüzemeltetési elv, hogy a beépítésre szánt terület 
csak indokolt esetben növekedjen. 

A belterületi tartalékokat elsősorban az intézményi rendeltetés befogadását biztosító úgynevezett 
vegyes felhasználási módú terület bővítésére, és a lakásépítési igény egy részét biztosító lakóterületi 
fejlesztésre és üdülőterületek létrehozására célszerű kihasználni, elsősorban a településközpont perem-
területeinek átminősítésével, valamint az alulhasznosított területek revitalizációjával. 

E belterületi tartalékokat részben a rendeltetés-módosítás jelenti, amikor a településközpont közvet-
len térségében a jelenlegi lakóterületi felhasználás vegyes felhasználásra módosul, vagy a kertségek 
üdülőterületként hasznosulnak. 
Tömbfeltárásra a gát felé lenyúló hosszú telekvégek esetében van lehetőség. 

 
 

Külterület 
 
Komlódtótfalu külterületét a természetföldrajzi adottságoknak megfelelően használják. Környezetét 

és természetvédelmi szempontból területet terhelő használat csak a felhagyott agyagbánya területén 
volt tapasztalható. 

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ TERÜLETHASZNÁLAT 

A külterület területhasználata a természetföldrajzi adottságokhoz alkalmazkodó területhasználat. 

Meghatározó egyik eleme a szántóterület, mely a külterület közel 70%-át uralja. Összefüggő területei a 
Szenke-pataktól északra, a településtől keletre és a Szamostól délre eső területeken vannak. A földe-
ken szántóföldi növénytermesztés történik. Főbb termesztett növények, a kukorica és a búza. 

Az igazgatási terület 20%-át fedik a gyümölcsösök, melyek a település közelében helyezkednek el. A 
gyümölcsösök a meggy és almafa virágzás idején kiemelkedő táji értéket jelentenek. A gyümölcsösök 
intenzíven műveltek. 



 

Komlódtótfalu község Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 17 

Gyepművelésű területek a Szamos árterületében a Szenke-patak mellett, illetve a külterület mély fek-
vésű keleti területrészein találhatók. Extenzív művelésűek. 

Erdőkben szegény csak a Szamos árterületében találhatók puhafás állományú erdők. 

Vízállásos területek a Szenke-patak mentén húzódnak, illetve a keleti fekvésű gyenge talajminőségű 
gyepterületekben találhatók. 

Anyagnyerő hely – működő bánya nincs a külterületen. Működő homokbánya a belterületen van. 

Mezőgazdasági üzemi terület az észak-keleti határperemen helyezkedik el. A majorban a Csenger Tej 
Kft. szarvasmarha telepe működik. Helyzete a településtől olyan távolságra esik, hogy környezetvé-
delmi szempontból csak kis mértékben terhelő. A majorság környezetében véderdő nincs. 

 
Javasolt beavatkozások 

A tervezett beavatkozások részletezését lásd a 4.1 fejezetben 
 
 

Belterület 
 
A belterület területfelhasználására a mezőgazdasági jellegű települések természeti adottságokkal 

összhangot mutató területfelhasználása jellemző. A település területhasználata a belterületen is harmo-
nikus, egyensúlyban van. 
 
Településközpont, intézményterületek 

Komlódtótfalu településközpontja a falu közepén a Kisfaludi utca keleti oldalára felfűződve jelent-
kezik. Itt helyezkedik el a református templom, a római katolikus kápolna, valamint egy kicsit észa-
kabbra a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő. A településközponti területek elhelyezkedése így 
nem egy helyre koncentrálódik. 

A Polgármesteri Hivatal mellett található Komlódtótfalu egyetlen műemléke, a jelentős területtel 
rendelkező Becsky-kúria. 

A község rendelkezik közparkkal is, amin a gyerekek részére játszóteret alakítottak ki korszerű fa 
játszószerekkel. 

Kereskedelmi intézményei is szétszórtan helyezkednek el. 
 

Javasolt beavatkozások 
A tervkészítés során kijelöltük a településközpont területét, amelyet egységesen a településközponti 

vegyes területbe soroltuk. 
A településközpont kijelölése a történelmi településközpont bővítésével és területi intenzitás növe-

lésével történik, valamint a kastély területének igénybevételével. 
 

A településközpont kialakításával kap-
csolatos legfontosabb elképzeléseink: 

− egységes épített környezet ki-
alakítása, 

− közterületek rendezése, 
− az épített környezet védelme. 

 
E célok megvalósíthatóságát a szabályo-

zás maximálisan elősegíti. 
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Idegenfogalmi célú és egyéb területek: 

Javasolt beavatkozások 
− komplex vízibázis megteremtése a gát és a Szamos közötti területen 
− idegenforgalmi célú intézmény létrehozása a kastély területén, hosszú távon a megkutatott ter-

málvíz kincs hasznosítási lehetőségének megteremtése ugyanitt 
− gyalogos sétány nyitása a kastély és a folyópart között 
− üdülőterületek kijelölése a kertségek felhasználásával. 
 
 

Lakóterületek: 

A település egészére a falusias lakóterület a jellemző. 
Komlódtótfalu lakóterülete a fő utcájának mentén (a Kisfaludi utcán) alakult ki. Telkei szalagtelke-

sek, beépítései fésűs jellegű. A lakóterületek nem összefüggően helyezkednek el. A lakótelkek közé 
helyenként beépítetlen terület ékelődik gyümölcsös vagy kertes mezőgazdasági műveléssel. 

A lakóterületen belül a telkek nagysága változó, szélességük közel azonos, azonban hosszúságuk 
eltérő. A lakóudvarokat hol gyümölcsösök, hol kertek követik. 

A település északi részén jelenleg felosztásra került területek gyümölcsösök, kertes mezőgazdasági 
területek vannak. 

 
Javasolt beavatkozások 

Az erősen lecsökkent népességszám miatt elsősorban a meglévő belterületi telkek ténylegesen la-
kóterületi célú felhasználásra tervezett részét célszerű kijelölni. Ez a község főutcájára felfűződő telek-
sor. 

 
 

Gazdasági területek 

A település belterülete jelentős üzemi-gazdasági területtel nem rendelkezik. Telephelyeket sem ta-
lálunk. 
 

 
 



 

– LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
– 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
– Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
– mobil: 06-20-9692-361 
– E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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3 .  A  S ZABÁL YO ZÁS FŐB B  E L VEI  

Komlódtótfalu község Településrendezési Tervéhez 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 

A szabályozás az érvényes jogszabályok alapján az Országos Településrendezési Követelmények-
ről szóló 253/1997. (XII. 20.) és annak módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Kormányrendelet alapján 
készült. 

A szabályozás és a településrendezési terv alapját a településfejlesztési koncepció adja, mely rész-
letes helyzetelemzésen alapul. További alapelvnek tekinthető a véderdő település, mint cél, a fenntart-
ható fejlődés elvén alapuló, a településkaraktert őrző, abba kismértékben, de szükségszerűen beavat-
kozó szabályozás. 

A település igazgatási területére az ÉTV alapelvei és az OTÉK szerint egységes külterületi és belte-
rületi szabályozás készült. 

Az érvényben lévő jogszabályok szerint az egyes területek építési szempontból beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt terület kategóriába soroltak. 

Az épített környezet védelmének szabályzására külön fejezetet rendeltünk, de az övezeti szabályo-
zás is a karaktervédelmet szolgálja. 
 
Beépítésre szánt területek 

1. lakóterület, ezen belül  
1.1. falusias lakóterület Lf 

2. vegyes terület 
2.1. településközponti vegyes terület Vt 

3. gazdasági terület, ezen belül 
3.1. ipari gazdasági terület Gksz 

4. különleges terület, ezen belül K 
4.1 temető területek 
4.2. idegenforgalmi és rekreációs területek 

 
Az egyes területegységeken belül az építési mód, a megengedett legnagyobb beépítettség, a meg-

engedett legnagyobb építménymagasság és a minimális telekterület szerint építési övezetekben sorol-
tuk. 

 
Az egyes építési övezetekben a szabályozás figyelembe veszi az adott területek sajátos beépítési 

módját, telekviszonyait és egyéb adottságait. 
Fontos szerepet szántunk a szabályozásban a funkcionális szabályozás elvének, mely a terület fel-

használási alapbesoroláson túl az egyes területegységek funkcionális sajátosságait és a településkarak-
ter védelmét is szolgálják. 
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Beépítésre nem szánt területek 
 
Közterületek 

A beépítésre nem szánt területeken belül az alapvető funkciók kiszolgálását biztosító közlekedési 
és közműterületek kerültek szabályozásra mind a belterületen, mind a külterületen. 
 
Beépítésre nem szánt területek 

1. közlekedési és közműterületek, ezen belül 
1.1. közutak: Köu 

2. zöldterületek, ezen belül 
2.1. közpark: Kp 

3. erdőterület, ezen belül 
3.1. védőerdő: Ev 

4. mezőgazdasági területek, ezen belül 
4.1. általános mezőgazdasági terület: Má 

 Má/sz  -szántó 
 Má/r   -gyep 
 Má/gy-gyümölcsös 

4.2. korlátozott használatú mezőgazdasági terület: Mák 
 Mák/sz  -szántó 
 Mák/r   -gyep 
 Mák/gy-gyümölcsös 

4.3. kertes mezőgazdasági terület: Mk 

5. vízgazdálkodási terület, V 
 V/1 élővízfolyás 
 V/2 közcélú nyílt csatornák medre és partja 
 V/3 vízgazdálkodási területen belüli védőtöltés, gát 
 V/4 víztározó 

 
6. Vízgazdálkodási területen belül lévő korlátozott használatú erdőterületek: 

 V/Ev vízgazdálkodási területen belüli védőerdő 
 

Szabályozási elvünk volt a mezőgazdasági területek rugalmas szabályozása, melynek fő célja az, 
hogy a településrendezési terv módosítása nélkül elérhető legyen az Országos Településrendezési 
Tervben meghatározott erdősültség mértéke. 

 
A beépítések szabályozása 

A szabályozás legfőbb településrendezői elve az adottságokból, helyi sajátosságokból kiinduló, a 
normatív szabályozás elvét figyelembe vevő, az azonos helyzetben lévő telkek azonos értékű építési 
jogait és biztonságát szolgáló szabályozás kidolgozása volt, mely reményeink szerint lehetővé teszi a 
terület folyamatos átépülését és értékmegőrző felújítását. 

A településkarakter védelmének szabályait a HÉSZ-ben kidolgoztuk, és az örökségvédelmi hatás-
tanulmányban indokoljuk. 

A településkarakter védelmében a magyar falvakban kialakult hagyományos telekhasználati rendet 
– nevezetesen a lakóudvar, gazdasági udvar, kert zóna – a szabályozásban érvényesítettük és megerő-
sítettük. 
 
 



 

– LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
– 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
– Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
– mobil: 06-20-9692-361 
– E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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4 .  TÁJRENDE ZÉ SI  ÉS  KÖRNYE ZETALAK Í TÁSI  
MUNKARÉS Z 

Komlódtótfalu község Településrendezési Tervéhez 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 

4.1. Táj- és természetvédelem, tájrendezés 
 

Táji jellemzők 
 

Komlódtótfalu község és igazgatási területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Szatmári-síkságon 
és a Szamos-folyó bal partja mentén helyezkedik el. 

Domborzati adottsága 
Területe a Tisza-Szamos és mellékfolyóik alluviális hordalékkúp síkságán helyezkedik el, mely DK 
felől ÉNY-nak lejtő ármentes síkság. A település ezen a domborzati formán helyezkedik el, mellyel 
párhuzamosan a Szamos és ártere halad. 

Felszíne 
Tökéletes síkság, enyhén ÉNY-nak lejt. 

Földtani adottsága 
A felszínét, illetve a felszín közelében lévő rétegeket 1-12 m vastag halocén (jelenkor) folyóvízi kép-
ződmények fedik. A Szamos és az országhatár közötti területen a barnaföldek az uralkodóak, ezeket 
kisebb öntésiszap és homokfoltok szakítják meg. 

Éghajlata 
Mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Az évi napsütéses órák száma 
1960-1970 óra, a nyári évnegyedé 780-800 óra, a télié 170 óra alatti. 
A hőmérséklet évi átlaga 9,6-9,7 °C, a vegetációs időszaké 16,5-16,8 °C. Fagymentes időszak 178-181 
nap. 
A csapadék évi összege 650-670 mm, a tenyészidőszakban 400 mm körüli. Átlagos hótakarós napok 
száma 50, a vastagsága 20-24 cm közötti. 
Uralkodó széliránya É-i, D-i és DK-i. 

Vízrajza 
Élővízfolyása a Szamos-folyó és az Szenke-patak. A Szamos az igazgatási terület délnyugati peremén 
halad, míg a Szenke-patak az északi területrészt szeli át K-Ny-i irányban. 
Az állandó vízjárású Szamos töltés között halad. Árvizeinek az időpontja a kora nyár. Vízminősége II. 
osztályú, de egyre gyakoribb szennyezések érik a tágabb vízgyűjtő területéről. 
A Szenke-patak (Garand-felső, Garand-alsó csatorna): belvízlevezető csatornaként működik, vélhető-
en a Szamos egykori medervonulatában. A keleti szakaszán vízállás terület és halastó kíséri. 
A talajvíz átlag 2-4 m között áll, de a medreket kísérő fogóhátak alatt 4 m alá süllyed. 
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A rétegvíz mennyisége 1-1,5 l/s/km2 közötti. Az ártézi kutak mélysége ritkán haladja meg a 100 m-t, 
de sokszor ebből a mélységből is tekintélyes vízhozamokat nyernek. 
A vízkészlet kihasználtsága közel 20 %. 

Talaja 
A talajtakaró teljes egészében öntésanyagokon kialakult, talajvízhatás alatt álló réti talajokból áll. A 
földek talajminősége változó. Az ártér kiváló öntéstalaj, a szántó és gyümölcsösök átlagosan 15 AK, 
míg a laposfekvésű legelők 10 AK értékű földek. 

Növényzete 
A kistáj az Észak-alföldi flórajájásba tartozik, ahol a jelentősebb potenciális erdőtársulások a füzesek, 
a fűz-nyár és az elegyes ligeterdők; a tölgy-kőris-szíl ligeterdők. 
A település területén csak a Szamos árterületén található összefüggő, ill. szórt állású puhafás ligeterdő, 
erdő. 
Komlódtótfalu határa jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló terület, melyen belül a településtől 
északra és délre gyümölcstermesztés történik, majd a megmaradó területeken szántóföldi növényter-
mesztést folytatnak. Kisebb legelők, rét a keleti és déli területrészeken találhatók szántók, gyümölcsö-
sök közé ékelődve. 

Ásványvagyona 
Nyilvántartott bánya nincs, csak egy korábban illegálisan használt anyaggödör található a déli fekvésű 
legelő területén. A gödör ma felhagyott. Területe rendezetlen, tájseb. 

 

Zöldfelületi rendszer 
 

Komlódtótfalu község kialakulását a természetföldrajzi adottságai segítették elő és teremtették meg a 
település egyediségét, szerkezetének a kialakulását. 

A község zöldterületeinek a vizsgálatakor azt elemeztük, hogy a meglévő zöldfelületi elemek; köz-
park, zöldterület jellegű intézmény kertje, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmény, közterületi 
zöldfelületek, lakótelkek kertjei, a mezőgazdasági területek miként segítik a településszerkezet kieme-
lését, ellátják-e településkép formáló feladatukat, milyen mértékben biztosítják a lakosság egészséges 
és esztétikus életterét, rendszert alkotnak-e a község belterületén és elősegítik-e a települési zöldfelüle-
tek és külterületi természeti területek harmónikus kapcsolatát. 

E szempontok figyelembevételével vizsgáltuk a település zöldfelületi elemeit a nyári hónapokban és 
értékeltük a helyzetét az alábbiak szerint. 

A község területén a zöldfelületi elemek szigetesen, vonalasan és sávosan helyezkednek el. 

SZIGETES ELHELYEZKEDÉSŰEK 

Közkertek 
A település területén összefüggő területű közpark nincs, csak „közkert” a Híd és Kisfaludi utca talál-
kozásánál a vegyesbolt előtt. E zöldterület közkerti szerepét még nem tudja ellátni, de adottságaival 
azonban, kellemes dísz- és pihenő kertté alakítható. 

Sportterület 
Telkek közé ékelődve helyezkedik el a Kisfaludi utcában. Extenzíven fenntartott zöldfelületi fedettsé-
ge igen alacsony (5%), továbbfejlesztése javasolt. 
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Temető 
A település keleti peremén helyezkedik el. Spontán temetőgazdálkodás történik. Tervszerűséget a te-
metőkert nem tükröz. Zöldfelületi fedettsége alacsony (10%). Területének egy része művelés alatt áll. 
A kert rekonstrukciója javasolt. 

Intézmények 
Egyházi intézménye, közszolgálati intézmények és a Becsky-kúria kertjei extenzíven fenntartott zöld-
területek, ugyancsak alacsony lombtömeg fedettséggel. 

Valamennyi intézménykert rekonstrukciója javasolt. 

VONALAS ELHELYEZKEDÉSŰEK: 

Utcai zöldsávok-fasorok: 
A község kellemes ívű utcái zöldsávokkal és spontán, szakaszosan gyümölcsfákkal rendelkeznek. A 
zöldfelületek a lakosság igényessége szerint vannak fenntartva. 

Az utcai zöldsávok gondozása mellett javasolt a gyümölcsfasorok továbbfejlesztése, mert e zöldfelüle-
ti elemek a rendszerszervezők a település zöldfelületi rendszerében. Feladataik a térben egységes zöld-
felületi rendszer megteremtése a község területén, illetve a települési zöldfelületek és a település kör-
nyéki természeti területek térbeli kapcsolatának a kialakítása. 

Rendszerszervező feladatuk miatt fejlesztésük különösen indokolt. 

SÁVOS ELHELYEZKEDÉSŰEK 
Lakótelkek kertjei falusias jellegű lakóterületek, ahol a kicsiny díszkerti előkert, majd a gazdasági 
udvarral vegyes használatú lakókert és a nagy kiterjedésű haszon-, vagy gyümölcsös kert telek haszná-
lat a jellemző. 

Komlódtótfalu jellemzően inkább egyutcás lakóterületét széles sávban a gyümölcsöskertek fonják 
körül, s nyújtanak magas lombtömeg fedettséget, s nyújtanak kiemelkedő látványt a z év minden év-
szakában. 

A telepített gyümölcsöskertek elősegítik a községi zöldfelületek és a közvetlen természeti területek 
harmóniájának a megteremtését. 

Összegzésként elmondható, hogy a tájjal harmonikusan együtt élő község belterületén jó adottságok-
kal rendelkezik ahhoz, hogy a települési zöldfelületi rendszert megteremtse. Ehhez a feladathoz a java-
solt rekonstrukciók elvégzése indokolt. 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE: 
A település zöldfelületi elemei sávos, vonalas és szigetes elhelyezkedésűek. Az elemek, hogy mű-

ködőképes rendszerré, azaz a települést átszövő, összefüggő hálózattá fejlődjenek az alábbi rendezési 
cél figyelembevétele szükséges: 

Térben egységes ökológiai egyensúly megteremése a települési, a településközeli és a természetes 
környezet zöldfelületi elemei között. 

Ez időben hosszú távú folyamat, melyben a célt a település természeti értékeinek a megtartásával, 
védelmével, a tartalékok feltárásával javasolt elérni az épített környezet rendezési, fejlesztési elképze-
léseivel összhangban. 
 
Ennek során fejleszteni és rendezni kell a 

– A szatmári táj jellegzetes szerkezeti elemei és a települési zöldfelületek között a térben is egy-
séges kapcsolatot. Ennek érdekében: 
• meg kell oldani az utcai zöldsávok kijelölését, az utcafásítást, a lakótömbök kertjeiben a 

kertek lombtömeg fedettségének növelését. 
– A település zöldfelületi elemei körül az ökológiailag érzékeny területek védelmét, így pl: 

• a kisebb közkertek növényállományát 
• a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények dús vegetációját, 
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• a kastélypark rekonstrukcióját, helyreállítását. 
– A lakótelkek zöldfelületét, a lombtömeg mértékének jelentős növelésével. 
– A településszerkezet kiemelését zöldfelületekkel, zöldterületekkel. Ennek érdekében meg kell 

oldani az utcafásítás, a közkertek, az intézménykertek és az egyéb zöldterületi elemek kapcso-
latát, zöldterületi rendszerré történő fejlesztéssel. 

– Az ártér természetközeli állapotának megőrzését, részbeni visszaállítását. 
 

Erdők 
-a zöldfelületi rendszer legerősebb önfenntartó képességű és kondicionáló hatású területei. 
A község erdővel főleg a Szamos-folyó mentén rendelkezik. 

 

Rendezési javaslat: 
Külterületi erdőfejlesztés 
− a Szamos-menti erdőterületek mellett 
− a belterülethez közelebb, a 033/3-4-hrsz-ú területen gyengébb aranykorona értékű je-

lenleg szántó művelési ágba tartozó területeken 
 
Fejlesztés célja: 

− lakókörnyezet védelme, 
− a települési és településkörnyéki zöldfelületek területi- és térbeli kapcsolatrendszeré-

nek a kialakítása. 
 

Közparkok, közkertek 
-a zöldfelületi rendszerben a rekreáló, a pszichikai és a településesztétikai hatásaikkal kiemelkedő 
feladatot látnak el. 
 

Rendezési javaslat: 
− közparkok létesítése tervek alapján, kert- és tájépítész bevonásával 
 

Fejlesztés célja: 
− zöldterület fejlesztése, 
− településkép értékének növelése, 
− településszerkezet kiemelése, 
− lakókörnyezet javítása. 

 
Utcai zöldsávok 
-fontos kapcsolatteremtő elemek a községi és község környéki zöldterületek között. Kondicionáló és 
településképi jelentőségével kiemelkedő 
A település utcái zöldsávval rendelkeznek, a fasorellátottságuk hiányos, némely utcákban egyáltalán 
nincs fasor. 

Rendezési javaslat: 
− Utcafásítási terv készítése tájépítész alkalmazásával. 
− A meglévő hiányos fasorok pótlása a jellemző fafaj ültetésével. 
 

Fejlesztés célja: 
− a zöldterületek területi és térbeli kapcsolatrendszerének a kialakulása, 
− a településszerkezet kiemelése, 
− az utcakép esztétikai értékének növelése, 
− lakókörnyezet, gazdasági környezet javítása, 
− zöldfelületi rendszer működtetése. 

 
Különleges, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 
Rekreáló feladatot látnak el. Pszichikai és településesztétikai hatásuk kiemelkedő. 
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Rendezési javaslat: 
− Temetőkert rekonstrukciós terv készítése tájépítész alkalmazásával. 
− Sport és rekreációs terület kialakítása 
− Idegenforgalmi célú területek kialakítása a Szamos-folyóra szervezve 
 

Fejlesztés célja: 
− zöldfelületek fejlesztése, 
− településszerkezet kiemelése, 
− a zöldfelületi elemek térbeli kapcsolatának erősítése. 

 
Telkes lakóterületek 
-a község uralkodó zöldfelületi elemei. Megfelelően gondozottak. Lombtömegfedettségük változó 
mértékű. 

Rendezési javaslat: 
− Lakótelkek lombtömegfejlesztése 50%-ra. 
 

Fejlesztés célja: 
− lakókörnyezet javítása, kondicionáló hatás növelése, 
− településkarakter erősítése, 
− a községi és településszéli zöldfelületek kapcsolatának a megerősítése. 

 
Vízgazdálkodási területek 

− A Szamos-folyó és környezete a HNPI által védelemre tervezett terület. Partját kísérő 
erdők védelmi célúak. 

 
Fejlesztés célja: 

− ökológiai folyosó működésének az erősítése. 
 

Diszharmonikus tájhasználat 

Mezőgazdasági üzemi terület az észak-keleti határperemen helyezkedik el. A majorban a Csenger Tej 
Kft. szarvasmarha telepe működik. Helyzete a településtől olyan távolságra esik, hogy környezetvé-
delmi szempontból csak kis mértékben terhelő. A majorság környezetében véderdő nincs. 
Illegális hulladéklerakó található a 010 hrsz-ú bányagödörben. 

 
A területhasználatot korlátozó tényezők 

A külterület húzódó Szamos-folyó a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet bővítésével érintett terület. 
A védettség szempontjából igen fontos, hogy a külterületet a természetföldrajzi adottságoknak megfe-
lelően, harmonikusan használják.  

A területfelhasználást az árvíz- és belvízveszély befolyásolja. A veszélyeztetett területeken a víz-
ügyi szakvélemény iránymutatásai szerint határoztuk meg a területhasználatot.  

A külterületen fellelhető régészeti területek szintén korlátozzák a területfelhasználást. Az érintett 
területek a Helyi Építési szabályzat, valamint a Szerkezeti terv Leírásának 2. számú függelékben tér-
képen is megtekinthetők. 

 
Korábbi tervi döntések 

Az Országos Területrendezési Terv szerint vegyes területfelhasználású térség. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv szerint jellemzően mezőgazdasági (szán-

tó és gyümölcsös) terület, környezetileg érzékeny területek települése. Belvíz veszélyeztetett terület. 
A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet bővítésével érintett település. 
A Csenger nagyközség összevont rendezési terv a település megélhetését az idegenforgalomban és 

a mezőgazdaságban látja. 
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Tájrendezés 
 

A tájrendezés célja 
A tájrendezés legfontosabb célja a már meglévő értékek megőrzése, a diszharmonikus tájhasznála-

tok zavaró hatásának megszűntetése, új értékek teremtése. A tájhasználat változtatásának célja ezen túl 
a táji adottságok figyelembevételével a település fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése. 

 
A tájrendezés eszköze 

A védelem alá nem tartozó területeken a terv és helyi építési szabályzat adja meg a megfelelő elő-
írásokat. 

 
Beavatkozások helye 
• Erdősítés a 033/3-4. hrsz-ú területen. 

• véderdősáv, fasortelepítés 

• a Szamos-folyó mentén lévő gyepterületek erdősítését javasoljuk zöld folyosó kialakítása végett. 

 
Útfásítás 

A külterületi dűlőutak és jelentősebb utak mentén javítani kell a fásítottságot. Ezek a mesterséges 
elemek a kedvezőtlen ökológiai hatásukon túl (klímamódosító, biológiai hatások) élettereket vágnak 
szét. Ezen kedvezőtlen hatásokat lehet kompenzálni különböző növénytelepítési formákkal (ligetes 
fásítás, fasor, hófogó sáv, stb.). A meglévő és tervezett utak mentén közlekedésbiztonsági, esztétikai, 
táj- és környezetvédelmi szempontok alapján kell kiválasztani a megfelelő telepítési formát. Ezért erre 
a feladatra tájfásítási terv készítését javasoljuk tájépítész tervező bevonásával. 

 
A külterület változással érintett területei: 
• Szántóterületek 

Jelentősebb változás nem történt a szántó művelésű területeken, a terv általános mezőgazdasági te-
rületbe sorolta őket. 

 
• Gyepterületek 

Jelentősebb változás nem történt a gyepterületeken, a terv általános mezőgazdasági területbe sorol-
ta őket. 

 
• Gyümölcsös területek 

Az igazgatási terület 20%-át fedő gyümölcsös területek megtartandóak, valamint bővítésre kerültek 
a belterülettő keletre a 021/3; 017/1. hrsz-ú szántós területeken 

 
• Különleges területek 

Különleges területek a Szamos és a töltés között lettek kijelölve dél-nyugaton a külterületen.  
 

• Vízgazdálkodási terület 
A gáton belüli területek (053/1-2; 055; 07/1-8. hrsz.) vízgazdálkodási területfelhasználási kategóri-

ába lettek sorolva erdő művelési ággal. Az erdőterületek védelmi jellegűek. 
 

• Gazdasági terület 
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Javasolt beavatkozások 
A település északi részén a külterületen 

alakítottunk ki ipari területet, ami a 
csengersimai iparterülettel egybefüggő ipari 
zónát alakítana ki. 

Lehetőség szerint – a nem környezet-
szennyező ipartelepítés és technológiák 
szorgalmazandók.  

 

 

 
Igazgatási és belterületi határmódosítás 

A Településszerkezeti terv igazgatási 
határ módosítást javasol Csenger várossal, a 
Szamos-folyón túli területek átcsatolásával 
kapcsolatban, melyekről tárgyalásokat kell 
kezdeményezni az érintett településsel. Az 
igazgatási határmódosítás oka, hogy ezen 
területek megközelítése Komlódtótfalu 
község felől lehetetlen a Szamos-folyó mi-
att. 

A terv belterületi határmódosítást nem 
tervez. 

 

 

 
 

4.2. Környezetvédelem, környezetalakítás 
 
A környezet védelme a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi feladatok (levegőtisztaság véde-

lem, stb.) vizsgálatán és szabályozásán túl az épített és természeti környezet alakításával, a tájrende-
zéssel együtt komplexen megoldandó feladat. Ez az épített környezet, a gazdálkodási mód, a település 
zöldfelületi rendszerének és a táji környezet ökológiai egyensúlyának megtartásán alapul, melynek 
alapelve kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés mint az ökológiai egyensúly fenntartásának eszköze. 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy 
− a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 
− megelőzze a környezetszennyezést 
− kizárja a környezetkárosítást. 

 
Valamennyi területfelhasználás, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvéde-

lem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait. 
A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: 

− levegőtisztaság-védelem, 
− hulladékgazdálkodás, 
− föld- és vízvédelem, 
− zaj- és rezgésvédelem, 
− sugárzás, 
− a természetvédelem, 
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− az épített környezet védelmének témaköreire, 
− az állattartással kapcsolatot előírásokra. 

 
A települési környezet általános védelme 

A település az ember életének közvetlen élettere. A településen a környezeti hatások koncentráltan 
jelennek meg a települési sajátosságok által befolyásoltan.  

A település fejlődése, működése is hatással van a környező tájra. A települési eredetű környezet-
szennyezés, levegőszennyezés, szennyvíz- és hulladék-elhelyezés közvetlenül befolyásolja a település 
és környéke környezeti minőségét. A településen alapvetően a mezőgazdasági jellegű tevékenység 
dominál.  

A települési környezet minőségét a jelentős hatások (zajterhelés, levegőszennyezés, stb.) jelentősen 
befolyásolják. 

Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti 
elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg meg-
szüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság, mely a jelenleg is 
üzemelő tevékenységek további üzemelését befolyásolhatja. Az egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárások részletes szabályait a 193/2001. (X.19.) Kormányrendelet tartalmazza.  

Új környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek-re illetve a meglévők jelentős módosítására, 
bővítésére környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezet-
védelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek 
körét a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet határozza meg. A település fejlődése szempontjából a listá-
ról példaértékűen megemlítünk néhány fejlesztési tevékenységet, mely a meglévők jelentős módosulá-
sa esetén is feltétel.  

A környezeti hatásvizsgálat készítésének és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatásá-
nak szabályait az 1995. évi LIII. törvény, illetve a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet tartalmazza.  

Az állattartó telepeken kívül más környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek 
megkezdése előtt is környezeti hatásvizsgálatot kell végezni a 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet köve-
telményei szerint. A környezeti hatásvizsgálat végzésére, illetve környezetvédelmi engedélyezési eljá-
rásra kötelezett tevékenységek körét a hivatkozott jogszabály 1. számú melléklete tartalmazza. Továb-
bá az egyes a 193/2001. (X.19.) Kormányrendeletben megjelölt tevékenységek környezetet terhelő 
kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a kör-
nyezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb techni-
kán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a 
környezetvédelmi hatóság. 

 
 

4.2.1. ÁLTALÁNOS FÖLDVÉDELEM, A TERMŐTALAJ VÉDELME 
 
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ás-

ványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magában kell foglal-
nia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilágának védelmét is. A 
föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők 
el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, 
károsítják.  

 
Az 1994. évi LV. Törvény rendelkezései szerint földhivatali engedéllyel lehet termőföldet más célra 

felhasználni, külterületi földet belterületbe vonni. A terv belterületbe vonást nem tervez. 
 
Az egykori üzemi telephelyek felszámolása, vagy az új beruházások megindulása során szennyezett 

talajok esetleges feltárása esetén gondoskodni kell a talajcseréről, a szennyezett talaj elszállításáról, 
esetleges ártalmatlanításáról.  

A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése a 
környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza.  
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A talajfunkciók megőrzése, a kedvezőbb vizuális megjelenés, vízháztartás és klímamódosít hatás 
érdekében törekedni kell a minél kisebb felületű beépítettségre és burkoltságra. Az új beruházások 
esetében a nagykiterjedésű beépített és burkolt felületek kialakításának megakadályozására célszerű 
egyedileg meghatározni a lehetséges beépítési arányt és a maximális burkolhatóság mértékét.  

A lefolyási problémákkal küzdő területeket a szennyeződésektől meg kell óvni. Tiltani kell az ilyen 
területeken a hulladék elhelyezését, és szorgalmazni kell a megfelelő tájhasználat kialakítását. 

A feltárt vagy tevékenység során észlelt szennyezéseket azonnal szükséges megszüntetni.  
Szükséges annak ellenőrzése, hogy illegális szennyezőanyag lerakás ne történjen. 
 
A község közigazgatási területén a gázelosztó vezetékek üzemeltetője a TIGÁZ Rt. (Nyíregyházi 

Üzemigazgatóság). A gázhálózat bővítése hatósági engedélyhez kötött tevékenység, a létesítési enge-
délyt a Miskolci Bányakapitányságtól kell megkérni. 

A fenti területen földgázszállító vezeték, termékvezeték nem található. 
 

A termőföldön történő beruházás megvalósításakor – az 1994.évi LV. tv.70. §.- a alapján – az en-
gedélyezési eljárásba a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. 

 
Termőföldön történő beruházások (ipari, mezőgazdasági, településfejlesztési, közlekedési, vízügyi, 

deponálási és egyéb) megvalósításánál: 
- gondoskodni kell a termőréteg letermeléséről, depózásáról és szakszerű felhasználásáról 
- a beruházások a környező termőföldeken nem ronthatják a talajvédő gazdálkodás feltételeit (a 
környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt nem okozhatnak). 

 
A beruházó és kivitelező közösen köteles gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének vé-

delméről! 
A tervezett beruházás(ok) megvalósítása előtt a területről talajtani szakvéleményre alapozott hu-

muszmentési tervet kell készíteni, amelyben ki kell térni a terület humuszviszonyaira (humusztarta-
lom, humuszos réteg vastagsága, megmentésre kerülő humusz mennyisége), valamint a humuszmentés 
technológiájára (letermelés, depózás, felhasználás).  

A termőréteg megmentésénél be kell tartani az MSZ 21476 ,, A talaj termőréteg – védelmének kö-
vetelményei földmunkák végzésekor” szabvány előírásait. 

A beruházás (okat) úgy kell megvalósítani, hogy a környező mezőgazdasági területeken biztosítva 
legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei, a termőtalaj talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. 

A felszíni és felszín alatti vonalas létesítmények építésekor gondoskodni kell a humuszos termőré-
teg megmentéséről és a talaj eredeti rétegződésének megfelelő visszatöltéséről, vagy más területeken 
történő szakszerű felhasználásáról. 

A csapadékvíz elvezetést úgy kell megoldani, hogy a szomszédos termőföldeken nem alakulhatnak 
ki vízösszefolyások, illetve belvízveszély. 

A településen keletkező szennyvizek, hígtrágyák, összegyűjtött csapadékvizek és kommunális hul-
ladékok kezelése, tárolása, szállítása és elhelyezése során a termőföldre jutást meg kell akadályozni; 
szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön történő elhelyezéshez az 
1994. évi LV. évi tv. 69. §. előírásait be kell tartani. 

A belterületen tervezett telekalakítások, beruházási helyszínek kijelölése során kerülni kell a jelen-
tős tereprendezéssel együtt járó fejlesztéseket, emellett a már meglévő roncsolt és mély fekvésű terüle-
teket – a várható geotechnikai problémák miatt a beépítésre nem szánt területi kategóriába soroljuk.  
 
MŰVELT TERÜLETEK FÖLDVÉDELME 

A termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, a rendeltetésszerű használat a 
földtulajdonosok és földhasználók kötelessége. 

 

Az 1994. évi LV. törvény 70.§ (1) bekezdésében szereplő mezőgazdasági művelés alá tartozó terü-
leteken (a tv. szerint a termőföldön) történő beruházások és bármilyen építmény elhelyezése esetén 
ugyanezen tv. 70.§ (2) bekezdése értelmében a talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását a 
beruházónak be kell szereznie az engedélyhez.  
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A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek egy ré-
széhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, mint talaj-
védelmi hatóság engedélye szükséges a következő esetekben:  

• •erózió elleni talajvédelmi beavatkozások, ha a talajművelési eljárásokkal, termesztett növé-
nyek szakszerű területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és erdősávok létesítésével kellőképpen 
nem lehetséges az erózió ellen megóvni a termőföldet,  

• •a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kálcium mennyiségének pótlására, a talaj 
savanyúsági viszonyainak megszüntetésére, továbbá a savanyító hatású légköri ülepedés sem-
legesítése céljából történő meszezés,  

• szikesedés elleni talajjavítás,  
• homoktalajok javítása,  
• tereprendezés a felszín hullámosságának és az egyenetlen terepalakulatok megszüntetésének 

érdekében,  
• mélyforgatás, ha azt a talajviszonyok indokolják,  
• szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladékok termőföldön történő elhelyezé-

se,  
• hígtrágya kijuttatása termőföldre.  

 
ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FÖLDVÉDELEM 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében irányadó 
jelleggel a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint be kell tartani a jó mezőgazdasági gyakorlat szabá-
lyait. Állattartó létesítményhez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől, ivóvíz nyerőhelytől számí-
tott 100 méteren belül. Híg trágyatároló nem létesíthető a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet szerinti 
vízjárta területen. Hígtrágya csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatósági engedély 
birtokában juttatható ki mezőgazdasági területre.  

A szennyezések elkerülése és a környezeti kockázat csökkentése érdekében a rendezési terv elfoga-
dásával egy időben szükségszerű a település teljes közigazgatási területére az állattartás helyi szabá-
lyainak korszerűsítése. Az állattartási rendeletben kell megállapítani az egyes építmények közötti leg-
kisebb távolságokat.  

 
Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti 

elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg meg-
szüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság, mely a jelenleg is 
üzemelő tevékenységek további üzemelését befolyásolhatja. Az egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárások részletes szabályait a 193/2001. (X.19.) Kormányrendelet tartalmazza.  
 
ERDŐTERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FÖLDVÉDELEM 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 69.§-a rögzíti, hogy erdőterületet 
termelésből kivonni csak kivételes esetben és csak akkor lehet, ha az erdőterületre tervezett létesít-
mény elhelyezésére vagy tevékenység gyakorlására az adott térségben nem található arra alkalmas 
földterület. Tehát lakó- és egyéb kivett terület kialakítása céljából belterületbe vonni és művelésből 
kivonni erdőterületet csak kivételes esetben, más lehetőség hiányában szabad. Belterületbe vonással 
együtt járó igénybevétel esetén be kell szerezni az erdészeti hatóság előzetes elvi engedélyét, ameny-
nyiben az igénybevételre várhatóan 5 éven belül kerül sor.  

Ugyancsak rögzíti a törvény a 21.§-ban, hogy az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatásá-
hoz az erdészeti hatóság engedélye szükséges (a települési önkormányzat jegyzője jogosult kezdemé-
nyezni a változtatást), illetve a rendeltetés-változásból fakadó többletköltséget és kárt a kezdeménye-
zőnek kell megtérítenie. Az erdőterületekkel kapcsolatos egyéb, általános előírásokat is az 1996. évi 
LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) FM rendelet rögzíti. 
 

 



 

Komlódtótfalu község Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 31 

 

TERÜLETHEZ KÖTHETŐ SPECIÁLIS FÖLDVÉDELEM 

 Ásványvagyonnal összefüggő földvédelem 

A község igazgatási területén belül védett, vagy védelem alá vonandó geológiai értékről a Magyar 
Geológiai Szolgálatnak nincs információja. 

 
 Régészeti területek  

A rendezési terv folyamán figyelembe vettük a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. 
Területük közvetlen közelében végzett bármilyen földmunkát csak régész által végzett megelőző 

vagy próbafeltárás után lehet végezni. 
A régészeti feltárások költségeit a beruházó állja. A már kialakult használat úgy folytatható, hogy 

az a lelőhelyet nem károsíthatja. Az eddigi használattól eltérő használathoz a KÖH előzetes engedélye 
szükséges. Lelet előkerülésekor a végzett tevékenységet fel kell függeszteni. 

 
Lelet, vagy jelenség előkerülésekor a 2001. évi LXIV. tv. szerint kell lejárni. 

 
 Természeti területek és védett természeti területek védelme 

A tervezés során természetvédelmi szempontból A természetről szóló 1996. évi LIII. törvény ad el-
igazítást. Azon belül a 7.§, 42.§, 43.§ - ok a védett területtel nem rendelkező települések számára is 
jelentőséggel bírnak. A helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításának eljárási szabályait 
az idézett törvény 55.§ - a tartalmazza. 

 
Természeti területen az igazgatóság engedélye szükséges:  

o gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához 
o gyep és nád, valamint más vízinövényzet égetéséhez.  
o Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges:  
o termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újra hasznosításához;  
o a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jó-

váhagyásához, a bányatelep megállapításához, az ásványi nyersanyag feltárására, ki-
termelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bánya bezárására vonatkozó mű-
szaki üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásához; 

Az természeti területekkel bővebben a 6. fejezetben, az Örökségvédelmi hatástanulmányban foglal-
kozunk A természeti környezet védendő értékei címszó alatt.  

A település természeti védettségű területeit a szabályozási és a szerkezeti tervlap egyaránt feltünteti.  
 

 Épített környezet védelme 

A településen az Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága által kiadott 
állásfoglalás szerint a településen van műemléki védettségű épület, amit a 6. fejezet Örökségvédelmi 
hatástanulmány címszó alatt részletezünk.. 
 

4.2.2.  VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM 
 
ÁLTALÁNOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM 

A vízminőség védelme egyszerre jelenti a vizek tisztaságának biztosítását, káros hatásoktól való 
megóvását, a vízszennyezők elleni szankciók alkalmazását, a vízminőség megőrzéséhez szükséges 
védőterületek kialakításának szabályozását, továbbá az árvíz- és medervédelmet, szennyvízkezelést.  

 
A tervezett beruházások engedélyezése csak a szabályozási előírásokban rögzített, és minden eset-

ben kötelezően bevonandó szakhatóságok (FETIVIZIG, ÁNTSZ, Környezetvédelmi Felügyelőség), 
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valamint a szakterületük szerint érintett szakhatóságok és eljáró hatóságok megkeresésével, a szakértő 
szervezetek pozitív állásfoglalása alapján történhet.  

 
A vizeket minden olyan behatástól védeni kell, amely azok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságát, 

természetes minőségét és öntisztulási képességét hátrányosan megváltoztathatja. Anyagok tárolása, 
kezelése, szállítása, vagy megsemmisítése során gondoskodni kell arról, hogy a vizeket ne fertőzhes-
sék, ill. ne szennyezhessék. 

 
A szennyezett vizeket úgy kell kezelni, hogy azok lehetőleg újra felhasználhatók legyenek.  
Bármilyen szilárd, folyékony, vagy gáznemű anyagot a víz közelében tárolni, vagy kezelni csak 

olyan intézkedések megtétele mellett szabad, amelyek a víz szennyezését kizárják.  
 
A vizek szennyezését előidéző üzemet csak szennyvíztisztító berendezéssel szabad építeni és üzem-

ben tartani.  
Vizek szennyezése, vagy ezek bekövetkezésének közvetlen veszélye esetén a vízügyi hatóság el-

rendelheti a káros anyag kibocsátásával járó tevékenység korlátozását, megtilthatja annak folytatását, a 
veszély fennállásáig az üzem működtetését felfüggesztheti.  

 
Komlódtótfalu település közigazgatási területén üzemelő, vízjogi üzemeltetési engedéllel rendelke-

ző öntözőtelepek: 
 
Tulajdonos neve Az öntözőtelep helyraj-

zi száma 
Terület nagysága 

(ha) 
Öntözési mód Termesztett kultúra 

Palaj Bt. 017/9, 017/10 4,4 csepegtető gyümölcsös 
Halászi Gábor 039/3, 039/4 2,75 csepegtető gyümölcsös 

 
Komlódtótfalu település közigazgatási területén lévő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 

halas- illetve horgásztavak: 
 

Tulajdonos neve A halas- illetve horgásztó 
hrsz-a 

Területe (ha) Térfogata (1000 m3) 

Juhos Ferenc 035/a 8,9 133,3 
 
Szennyvízöntözést csak nagyon indokolt esetben, előtisztított szennyvízzel szabad, úgy, hogy vala-

mennyi vonatkozó előírás, rendelet stb. betartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 
Az öntözött területeken a szennyvizet szétosztó hálózatot úgy kell kialakítani, hogy az öntöző tele-

pen pangó szennyvíz ne keletkezzék. Az öntözőtelepről szennyvíz a szomszédos területre, talajvízbe, 
vagy befogadóba nem juthat. Közegészségügyi korlátozással felhasználható szennyvizet, továbbá híg-
trágyát használó öntözőtelep elhelyezésénél védőtávolságot kell megállapítani, védőterületeket kell 
kialakítani. 

Komlódtótfalu község Polgármesteri Hivatala a településrendezési terv előzményeként Vízügyi 
Szakvéleményt kért, melyet a területen illetékes Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság készített el 2003 szeptemberében. 

Javaslatainkba a Vízügyi szakvélemény által tartalmazott információkat és javaslatokat beépítettük. 
 

ÁRVÍZVÉDELEM, FOLYÓGAZDÁLKODÁS 

Komlódtótfalu község közigazgatási területén áthalad a Szamos-folyó. 
Felszíni vizek minőségéről nincsenek mért adatok. A Szamos vizminőségét főleg a romániai szeny-

nyeződések befolyásolják. A szennyeződések miatt a Szamos fürdésre nem alkalmas. 
 
A felszínen összegyűlt csapadékvizet nyílt-árkos rendszer gyűjti össze. A vizek befogadója a Sza-

mos, és a 010 hrsz-ú bányagödör. 
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A belterületi belvizek befogadója az Erdőhát VGT. kezelésében lévő csatornák (II. Fordulós, 
Garand-alsó, Garand-felső, Rikató-laposi, Tótfalusi övcsatornaZárt csapadékcsatorna nincs a települé-
sen. A csatornák kezelését és rendszeres karbantartását meg kell oldani. 

 
A felszíni vizek védelmének érdekében egyes esetekben a geológiai szolgálat szakhatósági közre-

működését kell kérni. 
 
Komlódtótfalu község külterületén áthald a Szamos folyó és ennek jobb parti árvízvédelmi töltése 

amely a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. Az árvízi elöntésektől a községet az 
itt található árvízvédelmi töltés védi. 

 
A 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet 7. § (1) bek: A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvé-

delmi töltés védelme érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán szá-
mított 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 fennmaradó 
hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való közlekedést, álla-
tok legeltetéséhez, hajtásához – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. §-ának (4) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével -, anyagok ideiglenes tárolásához. 

 
A 46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet 3. § (1): Külterületen a parti sávban – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivételekkel – általában csak gyepgazdálkodás folytatható. Tilos az olyan növényzet 
(így például fák) ültetése, továbbá olyan tevékenység (pl.: kerítés építése), amely a szakfeladatok ellá-
tását akadályozza. 

(2) Ha  a parti sáv rendeltetését és ennek megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét 
nem akadályozza, illetőleg a meder állapotát nem veszélyezteti, az arra hatáskörrel rendelkező ható-
ság – a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával – a parti sávban szántó vagy egyéb művelési 
ágnak megfelelő hasznosítást is engedélyezhet.  

(3)A parti sávban épületet, építményt csak kivételesen – ha azt a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény, különösen a természeti területekre, illetve a védett természeti területekre vonatkozó 
rendelkezései lehetővé teszik, továbbá az Országos Településrendezési és Építésügyi Követelményekről 
szóló külön jogszabály szerint meghatározott körben, az arra hatáskörrel rendelkező hatóság, vala-
mint az illetékes vízügyi- és természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával – lehet elhelyez-
ni.  

(4) A parti sávot érintő építmény elhelyezésének, megvalósításának, megvalósított létesítmények 
fennmaradásának, vízgazdálkodási szempontból – egyebek mellett – az a feltétele, hogy a vizek kárté-
telei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását nem aka-
dályozza.  

 
A 46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet 6. § (1): A hullámteret csak jogszabályban meghatározott 

módon szabad használni (hasznosítani). 
(4) A hullámtér rendeltetésére figyelemmel, a hullámtéri ingatlanok tulajdonosai (használói) a hul-

lámtéren mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját 
kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi előírások betartásával és az árvizek levezetésének 
akadályozása nélkül folytathatnak. 

(5) A hullámtéren – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a meder használatával, a fo-
lyó, vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelzőállomást, a hullámtér használa-
tával összefüggő vízi létesítményt, továbbá kikötői, rév- és kompátkelőhelyi, vízirendészeti épületet, 
építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az építmény engedélyezésére illetékes és hatáskörrel 
rendelkező hatóság eljárásában a vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságként 
működik közre. A vízügyi szakhatósági állásfoglalások során – egyebek mellett – vizsgálni kell az épít-
ménynek az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. A magassági elhelyezés tekintetében a mér-
tékadó árvízszint és az eddig előfordult legmagasabb árvízszint közül a magasabbat kell figyelembe 
venni.  
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(6) Közösségi, vízisport és sporthorgászati építmények a hullámtéren csak helyi építési szabályzat, 
szabályozási terv alapján helyezhetők el.  

 
A 46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet 9. § (1): Az árvízvédelmi töltések mentesített oldalán lévő, az 

árvízi víznyomás miatt felszínre törő fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeken bármi-
lyen építmény elhelyezését az engedélyezésre hatáskörrel rendelkező hatóság csak az illetékes hatóság 
szakhatósági állásfoglalása, illetve az állásfoglalása alapján engedélyezheti. 

(2) Az (1) bekezdésben érintett területen mezőgazdasági használat, hasznosítás csak a tulajdonos 
(használó) saját felelősségére (kockázatára) figyelemmel történhet. A terület adottságaiból eredő eset-
leges károkért kártalanítás nem jár. 

(3) A fakadó (szivárgó) vizek által veszélyeztetett területeket – külön jogszabály szerint – a telepü-
lésszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban az illetékes vízügyi igazgatási szerv, illetve 
fenntartó javaslatára figyelemmel fel kell tüntetni. 

(4) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat 
– külön jogszabály szerint – a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben kell megállapítani – az 
arra illetékes vízügyi, környezetvédelmi, továbbá természetvédelmi államigazgatási szervek és az ár-
vízvédelmi töltés fenntartójának véleménye alapján. 

(5) A természeti környezet veszélyeztetettség megelőzése érdekében a (3) vagy (4) bekezdés szerint 
érintett, fakadó vizek által veszélyeztetett területekre – külön jogszabály szerint – építési tilalom ren-
delhető el . 

 
5. A térszín felett történő keresztezés esetében az árvízvédelmi töltést, a töltés koronája felett (figye-

lembe véve a tervezett kiépítési szintet) 8 m-es magasság és a légvezetékre előírt biztonsági távolság 
együttes számbavételével szabad keresztezni. A légvezeték tartóoszlopát a part menti és a töltés menti 
(10 m-es) sávon belülre elhelyezni tilos. Az elsőrendű árvízvédelmi töltést közművekkel csak a mérték-
adó árvízszint fölött szabad keresztezni (figyelembe véve a töltésfejlesztés mértékét is.) 

 
6. A 4/1981. (IV. 4. ) OVH rendelkezés melléklete, az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat (OVSZ) 

123. § (1) bekezdés alapján az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén, építési tilalommal kell védeni a 
töltéslábtól számított 10-10 m széles területsávot, valamint a (2) bekezdés szerint 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.  

 
7. Minden vízügyi létesítményt érintő munkálattal kapcsolatban az Igazgatóság szakvéleményét 

előzetesen ki kell kérni! Az elsőrendű árvízvédelmi töltést közművekkel csak a mértékadó árvízszint 
fölött szabad keresztezni (figyelembe véve a töltésfejlesztés mértékét is).  

 
A földfelszín alatt elhelyezett árvízvédelmi töltést keresztező vezetékeket a 10 m-es előtér (védősáv) 

széléig védőcsőben kell elhelyezni és a védőcső végeit vízzáróan le kell zárni.  
Nyomóvezeték átvezetése esetén annak mindkét oldalát árvíz idején is biztonságosan kezelhető el-

záró szerkezettel és törésjelzővel kell ellátni. A töltéstestbe a nyomóvezetéket tilos átsajtolással, átfú-
rással vagy öblítéssel elhelyezni. Az átvezetést, ha egyéb módon nem jelzett, meg kell jelölni. 

 
Hullámtéren kábelt a térszín alatt, a kábelre előírt takarás betartásával, vagy a mértékadó árvíz-

szint felett a légvezetékre vonatkozó előírás betartásával szabad fektetni. A hullámtéren való átveze-
tést, ha egyéb módon nem jelzett, meg kell jelölni. 

 
A település a 2.57. számú Szamosközi árvízvédelmi öblözethez tartozik, a mértékadó árvízszint a 

Szamos jobb parti töltés 44+500 tkm szelvényében 121,64  mBf. A folyó felől a Felső-Tisza vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi védi a település mentett oldali részeit. A 
07.15. számú árvízvédelmi szakaszon a Szamos jobb partján a 37+500-46+385 tkm szelvények között 
a védvonal hossza 8885 m. 
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 A Felső-Tisza vidék árvízvédelmi rendszer fejlesztése beruházás eredményeképpen a töltés 4,0 
m-es koronaszélességgel és 1:3-as mindkét oldali rézsűvel kiépült. Átépítésre kerültek a keresztező 
műtárgyak is. 

 A magassági biztonság az 1976-os számított mértékadó (1 %-os) árvízszint fölött, a határ kö-
zelében 1,5 m, egyéb helyeken 1,0 m.  

/ FETIKÖVIZIG :Vízügyi Szakvélemény, 2005/ 
 

 
FELSZÍNI VIZEK 

Komlódtótfalu a Szamos folyó jobb partján helyezkedik el, a 42. sz. Tisza-Túr-Szamosközi belvíz-
rendszer területére esik. A belvízrendszer általános sajátosságaiból adódóan a település a belvíztől 
veszélyeztetett. A település sík jellegű, a lakott területen a jellemző terepmagasság ≈ 120 mBf körüli. 
A belterületi belvizek befogadói nem a Szamos folyó, hanem az Erdőháti VGT kezelésében lévő bel-
vízcsatornák. 

 
A község területén találhatók az alábbi táblázatba foglalt csatornák: 
 

Sorszám Csatorna neve Csatorna kezelője 
1 Garand-felső FETIVIZIG 
2 Tótfalusi (1.sz.) övcsatorna FETIVIZIG 
3 Garand-alsó Erdőháti VGT. 
4 II. Fordulós Erdőháti VGT. 
5 Rikató-laposi Erdőháti VGT. 

 
A térképen a társulati kezelésben lévő csatornákat zöld színnel jelöltük. 
 
A Túr-Szamosközi zárógát oldalában, teljes szerkezeti egységben a zárógáttal van a magasvezetésű 

Szamosmenti tápcsatorna, melyek vízkivételi forrása a Szamos folyó. A  vízkivételi mű és a tápcsator-
na üzemeltetője a HATÁRSZÉL Szociális Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kht. (a 
Csengersima Polgármesteri Hivatal kht-ja). A szerződés melléklete részleteiben tartalmazza azokat a 
létesítményeket, melyeknek a vízigényét az üzemeltetőnek ki kell elégítenie. 

 
 
FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A felszín alatti vizek potenciális szennyező forrásai a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz, és a 
háztáji állattartásból származó szennyvíz. 

A 33/2000. (III.17.) kormányrendelet besorolása szerint C szennyeződés érzékenységi területen he-
lyezkedik el. Építmények létesítésekor és tevékenységek végzésekor ezt figyelembe véve kell a megfe-
lelő műszaki védelmet biztosítani. 
 
Vízbázis 

Komlódtótfalu vízbázisa a Bereg – Szatmári süllyedék hidrogeológiai tájegységen belül helyezke-
dik el. A kitermelt víz vas, mangán tartalma határérték feletti. A vízminőségi osztály besorolás II. osz-
tályú. 

 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről intézkedik. 
 
A Komlódtótfalu Vízmű vízbázisa az előzetes felmérések alapján nem tartozik az üzemelő sérülé-

keny vízföldtani környezetű vízbázisok közé.  
 
Talajvíz 

A településen rendszeres talajvízszint megfigyelés nem történik. 
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A község belterületén az 1999. évi belvízhelyzet maximális talajvízszintjei nem lettek rögzítve az 

ásott kutakban. 
 
Tájékoztatásul Szamosbecs községben mért adatokat adjuk meg: 
 
Sorszám Ásott kút he-

lye 
Terepszint a 

kútnál (mBf) 
Max. talajvíz-

szint 1999-ben 
(mBf) 

Max. talajvízszint terep alatti 
mélysége 1999-ben (m) 

1. Kossuth u. 2. 118,96 116,13 2,83 
2. Kossuth u. 38. 119,42 116,05 3,37 

 

Belvízzel veszélyeztetett- és mélyfekvésű területek 

A község belterületén mélyfekvésű, roncsolt terület nincs. 
A község külterületén lévő elöntéseket a csatolt térképi melléklet tartalmazza. 
A községet belvízbetörés nem fenyegeti. A belvíztől közepesen veszélyeztetett. 
 
A község területén belvízvédelmi művek a korábban tárgyalt főművi és társulati csatornák, illetve 

önkormányzati kezelésű létesítmények (ez utóbbiakról konkrét információnk nincsenek). 
 
A belterületi hálózat kiépítése burkolt csatornákkal jelenleg van folyamatban. A belterületi belvizek 

befogadója Északon az I. sz. övcsatorna és a Garand-felső csatorna, Délen pedig a külterületen lévő 
010/1/b helyrajzi számú anyaggödör.  

 
A község határában lévő önkormányzati kezelésű belvízmentesítő csatornák felújítása 2000-ben 

megtörtént. 
 
A község területén beépíteni csak vízrendezett területeket lehet. Beépítés előtt a mély fekvésű terü-

leteket fel kell tölteni, a vízelvezető hálózatot ki kell építeni. 
Minden új, tervezett beépítésnél a felszíni vizek elvezetéséről illetve szükség szerint a talajvízszint 

süllyesztésről gondoskodni kell. 
 

Tilalmi terület 
A település területén lévő csatornáknál – a FETIVIZIG és az Ecsediláp-Krasznabalpart VGT keze-

lésében lévő csatornák partja mentén az állami tulajdonban lévő területet, illetve ha az kisebb mint 3 
m, akkor a partéltől számított 3 m-es kezelési sávot szabadon kell hagyni a karbantartó gépek közleke-
désének biztosítása céljából, a 46/1999. Kormányrendelet 2. § 3. pontjának c.) alpontjában foglaltak-
nak megfelelően – melyen legelő művelés folytatható, azon épületet, kerítést, egyéb létesítményt épí-
teni, fát ültetni nem szabad.  
 

 
IVÓVÍZ ELLÁTÁS 

Az ivóvízellátást saját kútból oldja meg a település. A kitermelt víz vízminőségi besorolása: II. osz-
tályú határérték feletti vas és mangán tartalma miatt.  

A vízbázis nem tartozik az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok közé. 
A település vízellátását üzemeltető szervezetként a Csenger Térségi Önkormányzatok Szociális 

Gazdasági és Szolgáltató Kht. (Csenger, Ady út 14.) végzi. 
 
Az üzemeltető szervezet részére a műre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély nincs kiadva. 
 
A település vízellátása saját vízműről történik.  
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A vízmű mértékadó kapacitása (nincs technológia kiépítve): 200 m3/d. 
A vízműről csak Komlódtótfalu település vízigényét elégítik ki. A kitermelt átlagos napi vízmeny-

nyiség 10 m3/d. 
 
A település mennyiségi vízellátása az ismertetett számok tükrében biztosított. 
 
A szolgáltatott ivóvíz minősége vas és mangán tekintetében meghaladja az előírt határértéket, így e 

probléma megoldása a jövőben feladatként fog jelentkezni. 
 
A települési elosztóhálózat NA 80-as KM PVC csövekből készült, hossza 2,2 km. Az elosztóháló-

zat teljes kiépítése 1992-ben történt meg.  
 
A vízellátó hálózatra az ingatlanok 100 %-a kötött rá.  
 

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 

A település nem rendelkezik saját szennyvíztisztítóval, sőt a szennyvízelvezető-hálózat sem kiépí-
tett. A szennyvízhálózat kiépítése fontos feladat.  

A település jelenleg kiépített közműves szennyvízelvezető hálózattal nem rendelkezik. A keletkező 
szennyvizek telkenként kerülnek összegyűjtésre egyedi gyűjtőaknákkal. 
 
JELENTŐS VÍZIGÉNYŰ IPARI ÜZEMEK 

Nem található a településen.  
 
JELENTŐS VÍZFELHASZNÁLÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK 

A településen jelentősebb mezőgazdasági üzem nem működik.  
 

 
4.3.3.  LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
 

Jelentős mezőgazsági, ipari vagy közlekedési szennyezőforrás nincs a település igazgatási területén.  
Jelentős ipar nem működik a vizsgált területen. 
 
Közlekedés jellegű levegőterhelés 

A közlekedés egyik legjelentősebb szennyező hatása a légszennyező-anyagok kibocsátása. A tele-
pülésen jelentős közúti forgalomról nem beszélhetünk, így a közlekedés eredetű levegőszennyezés is 
elhanyagolható értékű.  

A település erdősültségi fokának emelése jelentős szerepet játszik a közlekedés mikroklímájának 
szabályozásában, a levegő tisztaságának megőrzésében. 

 
A földekről felszálló por, a mezőgazdasági területeken időszakosan megnövekvő gépforgalom va-

lamint a külterületi burkolatlan utakról felszálló por okozhat átmeneti levegőszennyezést. 
A szálló por mértéke a csapadékos hónapokban csökken. 
A keletkező porszennyezés a szálló por megfogásával és csökkentésével javítható. Ehhez növelni 

kell a települési zöldfelületet, az utak és mezőgazdasági táblák mentén védőfásítást kell alkalmazni. 
 
A levegő védelmével kapcsolatos szabályokról a módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet ad 

előírásokat. 
 

ÁLTALÁNOS LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Bejelentett légszennyező telephely és pontforrás a Felügyelőség adatbázisában nem található. 
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A légszennyezettségi határértékekről a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet rendel-
kezik (módosítja a 4/2004 KvVM-ESZCSM-FVM rendelet) . A jogszabály 4.§ (1) bekezdésének ren-
delkezése szerint a rendelet 1.1. számú mellékletében szereplő légszennyező anyagokra  a rendelet (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével  a légszennyezettség abban meghatározott egészségügyi határérté-
keit kell alkalmazni az ország egész területére.  

 
A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan építmények helyezhetők el, amelyek lég-

szennyezőanyag kibocsátása, légszennyezettségre gyakorolt hatása a módosított 21/2001. (II. 14.) sz. 
Korm. rendelet előírásait teljesíti, valamint az alap légszennyezettségi értékeket kedvezőtlenül nem 
befolyásolja, 

 
A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a levegőterhelést okozó, helyhez kö-

tött légszennyező pontforrás létesítéséhez, működésének megkezdéséhez, működtetéséhez a környe-
zetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. 

 
Helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnál az ingatlan tulajdonosa, kezelője ill. használója köte-

les – a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében – az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán-
tartásáról gondoskodni a mód. 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében. 

 
 
LAKOSSÁGI EMISSZIÓ 

A településen a gázellátás 100%-an kiépített. Az esetlegesen felmerülő vegyes tüzelésből származó 
pernye hulladékok megszűntetése érdekében ki kell terjeszteni és támogatni kell a gáztüzelést a telepü-
lésen. 

Az elsősorban fatüzelésből eredő SO2 szennyezés csökkenő tendenciát mutat a gázfűtésre való átté-
résnek köszönhetően. Az avarégetés korlátozásával, a komposztáló berendezések preferálásával az 
emisszió tovább csökkenthető.  

 
A levegőminőségi kedvező állapot megőrzése és javítása érdekében törekedni kell a vezetékes gáz-

tüzelés kiterjesztésének támogatására, mely a vegyes tüzelésből származó salak, pernye hulladékok 
keletkezésének teljes körű megszüntetését eredményezi.  

Az állattartásból származó bűzterhelés időszakos problémát jelenthet a településen. A vonatkozó 
jogszabályok {49/2001 (IV.3.) korm. rendelet} betartásával hosszú távon elkerülhetők a bűzpanaszok. 
A konfliktusok elkerülése érdekében a település állattartási rendeletének korszerűsítése is szükséges. 

Az állattartási rendeletben rögzíteni kell a lakosság gazdálkodási, kedvtelési célú és üzemszerű, va-
lamint a nagyszámú állattartásra vonatkozó szabályokat. A rendeletnek továbbá tartalmaznia kell az 
OTÉK-ban foglaltak szerint az építmények, létesítmények közötti legkisebb távolságokat és a tartás-
technológiára vonatkozó előírásokat is. 

A légszennyezettségi határértékekről a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet rendel-
kezik. 
 
KÖZLEKEDÉSI EMISSZIÓ 

Az ülepedő por mennyisége az utak burkolásával, és a burkolt utak felületének rendszeres tisztítá-
sával, mosásával, az út menti aktív zöldfelületek, lomblevelű fák telepítésével mérsékelhető.  
 

 
4.3.4.  ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 
 

A lakosság körében negatív hatással jelentkezik a zaj és a rezgés okozta hatás.  
Zajkibocsátásról mért adat nem áll rendelkezésre. A főbb utak mentén forgalomszámlálás nem tör-

tént. A településen áthaladó forgalom zaja nem jelentős. 
Zajos tevékenységgel járó üzem, szórakozóhely nem üzemel a település területén. 
Ezt a helyzetet a jövőben is tartani kell. Zajos tevékenységeket nem szabad a település területére 

engedni. 
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A településnek figyelembe kell vennie a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rende-
let előírásait. 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes ren-
delet szól. 

 
ÁLTALÁNOS ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A megelőzés érdekében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, rezgéstől védendő 
létesítményeket úgy kell egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a 
megengedett zaj, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.  

Az elfogadható és a követelményeknek is megfelelő zajhelyzet elérése érdekében fontos továbbá 
azoknak a feladatoknak és eszközöknek a meghatározása, melyekkel megakadályozható a környezet 
minőségének további romlása, valamint fokozatos javulás érhető el.  

A területrendezés és fejlesztés során az OTÉK előírásainak megfelelő övezetek kialakítására kerül 
sor, rendezettebb, szabályozottabb formában. A településszerkezet kialakítása, illetve a különböző 
övezeti egységek egymáshoz rendelése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése kiemelt 
szempontként szerepel.  
 

A környezeti zajforrások közül a zajforrások jellegének megfelelően a következők vizsgálata szük-
séges:  

• közlekedési jellegű zajforrások (közúti),  
• egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények zaj-

forrásai).  
 

A településen a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően a környezetbe 
zajt, ill. rezgést kibocsátó és a zajtól, ill. rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymás-
hoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj., ill. rezgésterhelési 
határértékeket. 

 
A zajvédelmi rendelet hatálya a tervezett gazdasági területekre is kiterjesztendő. A zajvédelmi 

szempontból érintett szolgáltatók részére kiadott engedélyeket, illetve az engedély nélkül üzemelő 
létesítményeket a jövőben felül kell vizsgálni és adott esetben élni kell a rendelet által biztosított esz-
közökkel. (szabálysértési bírság, korlátozás, betiltás).  

 
A rendeletben célszerű előírni, hogy a lakossági panaszt okozó létesítmények üzemeltetőit zajmé-

résre kötelezheti az önkormányzat és határérték feletti zajterhelés esetén a vonatkozó rendelet alapján 
a technológia korszerűsítését, vagy zaj gátló intézkedéseket (védőfal építése, növénytelepítés), illetve 
időbeli korlátozást rendelhet el.  

 
A település területén, a lakóterületek szomszédságában tervezett beruházások építési munkálatai 

zavaró zajkeltéssel járhatnak. A munkálatok idejére az egyes építési területekre egyedileg zajhatárér-
tékeket kell megállapítani. A határértékek megállapítása és azok betartásának ellenőrzése az önkor-
mányzat feladata. Szükséges esetben időbeli korlátozásra is lehet kötelezni az építtetőt.  

Az építési munkálatokból származó zaj megengedett legnagyobb egyenértékű hangnyomásszintjeit 
vonatkozó rendelet szabályozza.  

 
A területen új létesítmények, építési munka, illetve a közlekedés okozta zajra vonatkozó határérté-

kek megállapításánál a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott területi funk-
ciókhoz tartozó zajszinteket kell alkalmazni. 

 
A KÖZLEKEDÉSI EREDETŰ ZAJ 

A közlekedési eredetű zajforrások közül a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás a községet zsák 
jellegéből adódóan nem igazán terheli. 

A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértékének meghatározását az ÚT 2-1.302. 
számú Közúti közlekedési zaj számítása című Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza. A forgalom nagy-
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ságának figyelembevétele az Állami Közúti Műszaki és Információs KHT. által kiadott Országos 
Közutak 2001. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma -című kiadvány adatainak, és az ÚT 2-1. 118: 
2000 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel-című Útügyi Műszaki Elő-
írás által megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával kapott értékeivel történik.  

 
Kívánatos, hogy a településen továbbra is a helyi forgalom bonyolódjon célforgalom jelleggel, és 

egyidejűleg váljon lehetővé a település forgalmának biztonságos, folyamatos lebonyolítása.  
 
Zaj-és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelettel 

módosított zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelet 25.§. (1) bekezdése részletezi.  
A zajvédelmi szempontból érintett szolgáltatók részére kiadott engedélyeket, illetve az engedély 

nélkül üzemelő létesítményeket a jövőben felül kell vizsgálni és adott esetben élni kell a rendelet által 
biztosított eszközökkel. (szabálysértési bírság, korlátozás, betiltás).  

A település belterületén nem működik ipari gazdasági tevékenységgel foglalkozó telephely. 
 

Az 1991. évi XX. törvény, valamint a többször módosított 12/1983. (V.12.) Mt. rendelet a települési 
önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalja a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását. A 
település jelenleg nem rendelkezik ilyen helyi zajvédelmi szabályozási rendelettel, ezért megalkotásá-
ról gondoskodni kell.  

 
 

4.3.5.  HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, TELEPÜLÉSTISZTASÁG 
 

ÁLTALÁNOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a kelet-
kezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek kezeléséről külön 
kell gondoskodni.  

A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint csoportosíthatók:  
• kommunális hulladék 
• termelési hulladék 
• veszélyes hulladék 
 

A hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek feltételeiről szóló 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg. 
 

A hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei-
ről szóló 213/ 2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 

A települési hulladék a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztar-
tási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék; 

 
A szervezett hulladékgyűjtés megoldott a településen. A település össze lakása be van vonva. 
A település lakói műanyag szemeteskukákba vagy zsákokba, jelenleg nem szelektálva gyűjtik a ke-

letkezett hulladékot. A keletkező kommunális szilárd hulladékot a Mátészalkai lerakóba szállítják.  
 
A szelektív hulladékgyűjtés nem megoldott. Ennek megoldása a település további feladatai közé 

tartozik. Célszerű több szelektív hulladékgyűjtő helyet kijelölni a település területén. 
Termelési szilárd hulladék nem keletkezik. 
 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladék-gazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján kell szervezni és végezni.  
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A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) előírásai szerint a 
hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birto-
kába kerülő hulladékot köteles környezetszennyezést kizáró módon, a veszélyes hulladékoktól elkülö-
nítve gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 

Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhal-
mozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

 
A hulladékok kezelése során a Hgt egyéb előírásainak betartása mellett a következő jelenleg hatá-

lyos jogszabályok szerint kell eljárni: 
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

módosított 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet 
- a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 

126/2003.(VIII.15.) Korm. rendelet 
- a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet 

 

A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag hulladékszegény 
technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező hulladékok hasznosítására, ártal-
matlanítására rendelkezésre álljon engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet.  

 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről a 241/2000. 

(XII.23.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezik. A települési hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységek feltételeit a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szabályozza.  

Termelési hulladék a gazdálkodó szervezetek termelő és szolgáltató tevékenységéből származik. A 
településen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős mennyiségű 
termelési hulladék keletkezhetne. A kis mennyiségű szennyezetlen fa-, papírhulladék a vegyes tüzelé-
sű fűtőberendezésekben égetéssel kerülhet hasznosításra. Az égetéssel nem ártalmatlanítható hulladék 
a kis mennyiség miatt a kommunális hulladékkal együtt kerül lerakásra.  

A hulladékok jegyzékét a 10/2002. (III.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM 
rendelet tartalmazza.  

 
További kiemelt feladat a települési hulladékok elvárásoknak megfelelő szelektív gyűjtése és a kör-

nyezet veszélyeztetését kizáró módon való ártalmatlanítása, lerakása, hasznosításának hosszú távú 
megoldása. Célszerű a településen több szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas gyűjtőpontot kialakítani 
 

VESZÉLYES HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Veszélyes hulladék minden olyan hulladék, mely a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2. számú 
mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat 
vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre 
kockázatot jelent. 

 
A településen a háztartásoknál keletkezhet veszélyes hulladék, de ezek mennyiségének ellenőrzése, 

megfelelő tárolása és elszállítása nem megoldott. 
A hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek feltételeiről szóló 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg. 

 
A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A veszé-

lyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a 98/2001. (VI.15.) Kormány-
rendelet előírásai vonatkoznak.  

A veszélyes hulladék termelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, melynek 
elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti vízbe és levegőbe 
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jutását. Veszélyes hulladék a településen az ipari jellegű tevékenységek során keletkezhet. A gépmű-
helyeknél jellemzően a gépek karbantartásából származó olajos hulladékokkal és a különböző jármű-
vek akkumulátoraival kell számolni.  

 
A településen keletkező szennyvizek, hígtrágyák, összegyűjtött csapadékvizek és kommunális hul-

ladékok kezelése, tárolása, szállítása és elhelyezése során a termőföldre jutást meg kell akadályozni; 
szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön történő elhelyezéshez az 
1994. évi LV. évi tv. 69. §. előírásait be kell tartani. 
 
DÖGKÚT 

A településen nem található ilyen. 
 

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGA 

A település belterületének tisztántartása kielégítő. Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kí-
séri a külterületek tisztaságát is. 

 
A közterületek tisztántartása az önkormányzat feladata, melynek rendszeresen közmunkaprogram 

keretein belül eleget is tesz.  
 
Illegális hulladéklerakás a már nem működő 010 hrsz-ú bányagödörbe történik. Megoldást a terület 

körbekerítése, a rendszeres felügyelet, valamint a lakosság körében tartott felvilágosítás – a hulladék-
lerakás veszélyeiről és hatásairól – jelenthetne. 

 
Hulladékfelügyeleti szempontból figyelembe kell venni a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. Tv. 21. § (4) bekezdését, mely lehetőséget teremt a közszolgáltatás területén begyűjtőhelyek 
(hulladékgyűjtő udvar, gyűjtőpontok) létesítésére és működtetésére, valamint a veszélyes hulladékok-
kal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet előírásait, illetve a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 213/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.  
 

 
 



 

– LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
– 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
– Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
– mobil: 06-20-9692-361 
– E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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5 .  A  TE L EPÜL ÉS I  INFRASTRUKT ÚRA EL EMEI  

Komlódtótfalu község Településrendezési Tervéhez 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
5.1. A település intézményrendszere 

 
A település nem rendelkezik önálló intézményekkel. 
Az alapfokú oktatás nem biztosított, nincs óvoda és általános iskola sem. 
A gyerekek a szomszédos Csengerbe járnak iskolába. 
A lakosság élelmiszerrel történő ellátását egyetlen élelmiszer bolt biztosítja 
 

Javasolt fejlesztések 
Az ellátórendszer és a települési infrastruktúra a jelenlegi települési méretnek és a gazdasági fej-

lettség adott szintjén is hiányos, tartalmi, minőségi fejlesztése - reálisan települési összefogás kereté-
ben – feltétlenül szükséges. 

A településfejlesztési koncepció meghatározza a település fejlesztési irányait és nagyságrendjeit, 
melyhez egy új, működőképes, kihasznált infrastruktúrális hálózatot kell megalkotni, mely a telepü-
lésüzemeltetésben is feladatokat jelent. 

 
Az intézményi és kereskedelmi szolgáltató funkciók esetleges bővítését elsősorban a településköz-

pont területének kijelölése során vettük figyelembe: 
elsősorban a meglévő intézményi területeket, valamint a község belső, beépítetlen területet soroltuk 

településközponti vegyes területbe, elősegítve ezzel egyúttal funkcionális megújulását is. 
 
 
5.2. Lakásellátás 

 
Komlódtótfaluban a 2001. évi népszámláláskor 58 lakóegység került összeírásra, ebből 44 lakott lakás, 
14 nem lakott lakás, melynek aránya (24%) jelentős.  

A lakónépesség teljes egészében belterületen lakik. 
A település népsűrűsége 14,1 fő/km2, rendkívül alacsony. 
A 100 lakásra jutó lakónépesség száma 223 fő, alacsonyabb a megyében lévő községek átlagánál (303 
fő). 

A lakások szobaszám szerinti összetétele: 

Megnevezés száma  
(db) 

aránya  
(%) 

községek átlaga a megyében 

1 szobás 21 36,2 10,8 
2 szobás 24 41,4 37,5 
3 szobás 13 22,4 38,6 
4 és több szobás - - 13,1 
Összesen 58 100 100 

    forrás: KSH 
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Az 1 szobás lakások aránya magasabb és a 2-3 szobás lakások aránya alacsonyabb a községek átlagá-
nál. A népesség sokkal kisebb átlagos alapterületen él, mely Komlódtótfaluban 56 m2, míg a megyei 
községek átlagában 84m2. 
 

Lakások alapterületük szerint: 
 m2 db 

 - 29: 1 
 30-39: 1 
 40-49: 8 
 50-59: 19 
 60-79: 63 
 80-99: 133 
 100 -: 53 

A településen a lakások mindegyike természetes személy tulajdonában van. 

A lakásállomány kora 

Az építés éve lakásszám  
(db) 

arány  
(%) 

megyei átlag  
(%) 

         – 1919  4 6,9   4,3 
1920 – 1944 7 12,1   7,9 
1945 – 1959 6 10,3 14,1 
1960 – 1969 19 32,8 14,6 
1970 – 1979 14 24,1 26,6 
1980 – 1989 1 1,7 20,5 
1990 – 2001 7 12,1 12,0 
Összesen 58 100 100 

    forrás: KSH 
 
Komlódtótfaluban a lakások több mint 70%-a 40 évesnél fiatalabb. A legtöbb lakás a hatvanas évek-
ben épült. Az utóbbi 20 évben az átlagosnál kevesebb lakást építettek. A lakások komfortossága elma-
rad a megyei átlagtól. A településen 40 komfort nélküli lakás van, az összlakásszám 69%-a, rendkívül 
rossz lakhatási körülményeket jelent. 
 
Összességében a lakások közművesítettsége rendkívül alacsony. Az összes lakásból 
 hálózati ivóvízvezetékekkel  36,2% 
 közcsatornával      - 
 házi csatornával   36,2% 
 hálózati gázzal   39,7% 

központos fűtéssel     6,9%  van ellátva. 
 
A lakóépületek mindegyike földszintes.  

Javasolt fejlesztések 

A lakásellátásban döntően a magánszemélyek építései a jellemzőek, ehhez a településen belül új la-
kóterületek kijelölése nem szükséges. 
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5.3. Közlekedésfejlesztési javaslat 

A település közlekedési vonzáskörzete 
Komlódtótfalu Csenger településcsoportjába tartozik ( Szamosangyalos, Pátyod, Porcsalma, 

Csengerújfalu, Ura, Tyukod, Csegöld, Komlódtótfalu, Szamostatárfalva, Szamosbecs, Jánkmajtis, 
Csengersima), közlekedési szempontból a megye és az ország legkeletibb, határmenti területén fek-
szenek. 

A település a magyar-román nemzetközi határátkelőhelytől (Petea) Pete mindössze 6 km-re helyez-
kedik el. 

 
A község területét kettő fontos közlekedési vonal érinti, közúti vonatkozásban: 
o 49155 forgalmi út, bekötő út, települési főút (Csengersima-Csenger), 
o 41141 forgalmi út, bekötő út (Komlódtótfalu-Szamosbecs-szamostatárfalva), 
o 49.SZ. külterületi főút, főforgalmi út (Mátészalka-Petea határátkelőhely). 

 
Vasúti vonatkozásban a Mátészalka-Csenger 115-ös menetrendi mezőszámú vonal, ahová megfele-

lő járatsűrűségű autóbuszokkal lehet eljutni és vízi közlekedési módot vizsgálva pedig a Szamos, mely 
jelenleg még nincs hasznosítva. 

 

Komlódtótfalu közúti közlekedése 

AZ ÚTHÁLÓZAT STRUKTÚRÁJA 

A település egyutcás szerkezetű, így meghatározó eleme az országos mellékút, települési főút. A 
főút nyomvonala kelet-nyugati irányban halad át a községen. 

Keleti irányban továbbfolyik a 49. sz. országos másodrendű vonal nyomán a nemzetközi határátke-
lőhelyhez, így idegenforgalmi (pihenő falu) jelentősége is van. 

 
Az átkelési szakasz (Móricz Zsigmond utca) nem nagy forgalmú, rejtett alvó kapcsolata van a 

szomszédos településekkel. A települési főút hosszan elnyúló és a Szamos-folyó töltéséig húzódó 
nyomvonal kelet-nyugati irányban hamar abbamarad. 

 
Így a közlekedési vonalra szervesen kétoldalt ráfutó szalagtelkes szerkezet figyelhető meg, kevés de 

egyértelmű infrastruktúrával. 
 

FŐÚTHÁLÓZAT 

49155-es számú országos bekötőút, települési főút, forgalmi út. 
A zsákforgalmú szakasz (Kisfaludy utca) 2x1 forgalmi sávval kiépített, átlagos közterületi szélessé-

ge a vizsgálat alapján 22 m, ezen belüli burkolatszélessége 5,90 m. Vízelvezetése kétoldali szikkasztó 
árokkal megoldott. 

 
41141-es számú országos bekötőút, (Móricz Zsigmond út) forgalmi út. 
Egyetlen jelentős mért forgalmú kapcsolattartó szakasz a szomszédos településekhez. 
 

FORGALOMNAGYSÁGOK 

Az országos közutak 2001. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalmából és a forgalomváltozási té-
nyezők táblázatai alapján a település és közvetlen környezetében található forgalomnagyságok a kö-
vetkezők: 
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49.sz. másodrendű főút    1867 E/nap    
41141.sz. forgalmi út     714 E/nap 
 
A település belterületét relatíve nem nagy óránkénti forgalom érinti. 
 

Javasolt fejlesztések: 
A 49. számú főút korszerűsítése, valamint távlatban az M49 gyorsforgalmi út megépülése 

Csengersimánál. 
 

BELTERÜLETI MELLÉKÚTHÁLÓZAT 

Belterületi gyűjtőutak 
Tényleges hálózatot alkotó gyűjtőúti rendszer a településen nem alakult ki, de mégis a funkciót a 

már említett forgalmi szakaszok töltik be. 
 
Gyűjtőút keresztmetszeti elrendezése: 

Min. 16-18 m-es beépítési keresztmetszet esetén 6 m-es burkolat szélességgel 

Jellemzői: 
 - gyalogjárda szélessége:  1,5 m 
 - burkolat szélessége:   6,0 m  
 - zárt, ill. nyitott rendszerű vízelvezetés 
 - egy oldalon fasor, a járda illetve a közút felőli oldalán, a burkolat szélétől 1 m-re vagy azon 
 kívül 
 
Lakó- és kiszolgáló utca 

A lakóterületek belső feltárását a táblázatban található többi utca szolgálja. 
 
Minden utca megfelelő aszfalt burkolattal kiépítettnek tekinthető. 
/Temető, Híd, Templom, Petőfi) 
 

Lakóutak és egyéb kiszolgáló utak 
keresztmetszeti elrendezésük szerint több mérettel alakíthatók ki.  

 
A szűk keresztmetszet esetén, (min. 12 m) az alábbi elrendezés lehetséges:  
Jellemzői: 

 - gyalogjárda az egyik oldalon   1,5 m  
 - nyílt burkolt árok    1,75 m 
 - fasor a gyalogjárda és nyílt árok között 
 - burkolat, mindkét oldalon 1-1 m 
 - széles nemesített padkával   5,0 m + 2x1 m 
 a járdával ellentétes oldalon fasor a kerítésvonaltól 1 m-re 
 

A keresztmetszet 16 m-re növelésével a fenti szelvényben a burkolat szélességét 5 m-ről 6 m-re kell 
növelni. Az ezt meghaladó keresztmetszetekben a zöldsávok szélességének növelését kell biztosítani. 
A belterületi új utcák kialakítása során fokozottan számolni kell a tűzrendészeti vonatkozásban megha-
tározott útkorona-szélességek biztosításával.  

 
Javasolt fejlesztések: 

Gyalogos-kerékpáros, személygépkocsi híd építése a Szamoson Csenger felé. 
Kiemelt külterületi kiszolgáló utak kiépítése, elsősorban Nagygéc felé a zsákjelleg megszüntetésére. 
A javasolt fejlesztések körébe tartozik a belterületi utak aszfaltterítésének korszerűsítése, valamint 

parkolók létesítése. 
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KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

A települési főút iránytörésében, kiszélesedésében létrejött alárendelt útelágazás, táblával szabályo-
zott csomópont: 

• 49155 és 49 útelágazás. 
 

HELYKÖZI KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEI 

A települések közötti közforgalmú közlekedési igényeket a meglévő úthálózaton a Szabolcs-Volán 
Rt. látja el. 

 

Komlódtótfalut és vonzáskörzetét az alábbi felsorolt viszonylatok érintik: 

4365-ös Csenger-Csengersima-Csegöld 
MUNKANAP SZABADNAP MUNKASZÜNETI NAP 

10 járat/nap 4 járat/nap 2 járat/nap 
4358-as Fehérgyarmat-Jánkmajtis/Vámosoroszi-Csenger 

MUNKANAP SZABADNAP MUNKASZÜNETI NAP 
8 járat/nap 4 járat/nap 2 járat/nap 

 
A táblázat adataiból megállapítható, hogy Komlódtótfalu tömegközlekedési ellátottsága jó, megfe-

lelő járatszámokat tartalmaz a térség közvetlen környezetében. 
A nagyobbszámú közlekedési alternatívákat a csengeri autóbusz-állomás bíztosítja a község lakói 

számára. 
 

A belterületi főút átkelési szakaszán található autóbusz megállóhelyek: 
• Komlódtótfalu elág. 
• Komlódtótfalu, vegyesbolt, 
• Komlódtótfalu, Kisfaludy u.40. 

 

A településen belüli megállópárok kiépítetlenek, nagyobb számban csak táblával jelöltek. Az or-
szághatári elágazásnál található megállóhely buszöböllel és peronnal kiépített. 

 

A település tömegközlekedési kapcsolatait továbbra is a VOLÁN helyközi járatai biztosíthatják, 
ehhez a megállóhelyeken szabványos buszöböl, illetve esőbeálló megépítése, kiépítése szükséges.  

 

VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Legközelebb eső vasútállomás Csenger. 
Az állomás személyforgalma: 6 vonatmenet/nap Mátészalka-Csenger viszonylatban, csak másod-

osztályú motorkocsikkal közlekedik. 
 

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Kerékpáros turizmus részére a települést érintően az országos távlati tervek a Szamos folyó töltésén 
haladó kerékpárút építését prognosztizálják. A Szamos-gáton való kerékpárút megépítése regionális 
jelentőségű. 

 
Önálló gyalog-kerékpárút kijelölésére min. 4 m széles nyomvonal rendelkezésre állása esetén van 

lehetőség.  
Jellemzői: 

 - burkolat szélessége     3,0 m 
 - egyik oldalon fasor a burkolat szélétől  0,75 m-re 
 - egyik oldalon közvilágítás a burkolattól  0,5 m-re  
 - vízelvezetés a burkolat egyik oldalán 8-10%-os földrézsűvel kialakított vápákban. 
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PARKOLÁS 

A vegyesboltnál találunk nagyobb közterületi szélességet, ahol 5db férőhely és megfordulás bizto-
sítható. 

A hosszú, valamint nagy távú ütemben a parkolóhelyek számát a mindenkor érvényben lévő parko-
lási normák szerint kell biztosítani. 

A mozgáskorlátozottak gépkocsijai számára fenntartott helyek számának és méretének meghatáro-
zásánál az OTEK előírásai szerint kell eljárni. 
 

GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK  

Kialakítását minden lakóutcában, legalább egy oldalon meg kell oldani. Minimális szélessége a 16 
m-nél kevesebb keresztmetszeti elrendezés esetében 1,2 m.  

(Elrendezési lehetőségeket lásd a lakó- és gyűjtő utaknál) 
Önálló gyalogút kialakítására min. 3 m-es rendelkezésre álló keresztmetszet esetén van lehetőség. 
Ez esetben a gyalogjárda minimális szélessége 1,5 m, egyik oldalon közvilágítással ellátva. A 

nyomvonalat mindkét oldali fásítással kell védeni.  
 
 
Szabályozási terv 

Az OTEK előírásai szerint helyi gyűjtőkútnál K3 = 22 m, lakó kútnál K4 = 12 m, építési területet 
kell szabadon hagyni. 

 
A meglévő értékes beépített területek miatt az előírt szélességeket csak lakó utak esetében lehetett 

maradéktalanul biztosítani. Ugyanakkor a közúti mintakeresztszelvényeket úgy alakítottuk ki, hogy 
azok a kijelölt építési területen biztonsággal elférjenek.  

 
OTRT-vel való egyeztetés 

 
A belterületi utak meglévő létesítmények. Az OTRT-ben foglaltaktól eltérő közúti építményekkel 

kapcsolatos változást a településrendezési terv nem tartalmaz.  
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Jellemző útkeresztmetszetek: 
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5.4. Közművek fejlesztési javaslata 

 
Vízellátás 

A település vezetékes ivóvízzel ellátott. A vízmű és az ivóvízhálózat üzemeltetője Csenger város 
ellátó szervezete.  

A törpevízmű üzemeltetési vízjogi engedéllyel nem rendelkezik.  
Az ivóvíz tisztítása a vízmű területén levőmélyfúrású kútból történik.  
A nyomástartást aknába telepített nyomásfokozó berendezés biztosítja.  
A vízmű kapacitása 80 m³/d, illetve 24.000,- m³/év. 
Az ivóvízhálózat ágvezetékes rendszerű, anyaga azbesztcement nyomócső.  
Az ellátottság 100 %-os. 
A településrendezési terv által javasolt fejlesztések vízellátása az ivóvíz hálózat bővítésével bizto-

sítható. A ivóvízhálózat bővítésére, az esetleges rekonstrukciók végzésére PE anyagú vízvezetéki cső 
alkalmazását javasoljuk. 
 
Szennyvízelhelyezés 

A településen szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztelep nem üzemel. 
Javasolt a szennyvízelvezető hálózat kiépítése, PE anyagú vízvezetéki cső alkalmazásával. 
 

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság koordinálásával 1997-ben készült el a megyei 
szennyvízelhelyezési koncepció annak érdekében, hogy a megye összes vízbázisának védelme szerve-
zetten lefektetett elvek, és tervek mentén valósuljon meg.  

A megyei fejlesztési Program legfőbb célkitűzése az volt, hogy a szennyvízelhelyezés területén 
érintett minden település részére adjon szakszerű megoldási lehetőséget, figyelembe véve a települé-
sek földrajzi elhelyezkedését, természeti, geológiai, gazdasági viszonyait és a helyi sajátosságokat. A 
Programban a műszaki-, jogi- és közgazdasági lehetőségek és feltételek egyidejű számbavételével 
kerültek meghatározásra a települések szennyvízelvezetési és kezelési feladatainak legfontosabb irá-
nyai. 

A megyei Program a Kormány szándékait megfogalmazó, az Európai Unió 91/271 számú irányel-
vén alapuló Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programmal össz-
hangban került összeállításra. 

Komlódtótfalu nem tartozik szennyvízelhelyezési agglomerációba. A terv egyedi 
szennyvízelhelyezési megoldást javasol. 

 
Részlet a FETIVIZIG Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó Szennyvízelhelyezési Program 

2003-as 1. sz. mellékletéből 
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Részlet a FETIVIZIG Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó Szennyvízelhelyezési Program 

2003-as 2. sz. mellékletéből 
 

 

 
Részlet a FETIVIZIG Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó Szennyvízelhelyezési Program 

2003-as 3. sz. mellékletéből 
 
Csapadékvíz elvezetés 

A településen zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózat nem üzemel. 
A felszíni vízelvezetést részlegesen kiépített nyílt burkolt, illetve földmedrű árkok biztosítják.  
Az elvezetett felszíni vizek befogadója a Garand-II. csatorna. 
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A településre hulló csapadékvizek elvezetéséről a település egészét magába foglaló kül- és belterü-
leti vízrendezési megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését javasoljuk. 

 
Földgázellátás 

A település vezetékes földgázzal ellátott. A földgázelosztó hálózat üzemeltetője a TIGÁZ RT.  
A vezetékhálózat ágvezetékes rendszerű, anyaga Kpe gázcső. 
Az ellátottság 100 %-os.  
 
A településrendezési terv által javasolt fejlesztések földgázigényei a jelenlegi elosztó hálózatról 

kielégíthetők. 
A hálózatbővítések csak az üzemeltető jóváhagyása mellett végezhetők. 
 



 

– LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
– 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
– Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
– mobil: 06-20-9692-361 
– E-mail: la.urbekft@chello.hu 

 

Komlódtótfalu község Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 54 

6 .  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

Komlódtótfalu község Településrendezési Tervéhez 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
6.1. Helyzetértékelés 

 
Településtörténet 

 
Komlódtótfalu hajdan két település volt. Tótfalu a régibb, korábbi neve Dombó, mely a szláv 

„tölgy” származékából való. Neve 1312-ben tűnik fel, amikor a Csák nembeliek birtokain megosztoz-
tak. A névalakból azonban arra lehet következtetni, hogy legkésőbb a XI. században megtelepülő ma-
gyarok itt már szlávokat találtak. A falu a XII. század táján kapcsolódott a Csák nemzetség Szamos-
parti uradalmához. Az első oklevelek szerint a Darai család birtoka volt, de később Dumbóinak 
(Dombainak) nevezett emberek is éltek itt. Ez a viszonylag későn feltűnő Dombai család vagy a Dara-
iak itt letelepedett ága, vagy házasodás révén kapcsolódott a nemzetséghez. A Dombaiaktól a falu 
jelentős része 1428-ban a Csákiakhoz került. Eleinte a Dombó név volt a használatos, ezt a XV. Szá-
zadban, mikor lakói már egészen elmagyarosodtak, a Tótfalu váltja fel. 

A másik falurésznek Komlód volt a neve, 
amely magyar növénynévből alakult: komló + -d 
helynévképző. Neve 1337-ben tűnik fel idevaló 
nemesek nevében. 1367-ben Komlódi Miklósé 
volt. Középkori birtokosának, a Komlódi kisne-
mesi családnak ismeretlen a származása, de a 
területi összefüggés, a Daraiak itteni birtokjogai, 
valamint a Dombai és Komlódi család azonos-
ságának lehetősége alapján feltételezhető, hogy 
ez a falu is a Csák-uradalomhoz tartozott. 1429-
ben a Csaholyiaknak is volt benne birtoka. 1490-
ben a Selénai és a Darai család is részbirtokosa 
volt. 1511-ben Kisvárdai György királyi ado-
mányt kapott rá. A XVII. században a Becski, 
majd leányágon a Szőke családé lett. Századunk 
elején Kossuth István fia, Lajos Gábor a legna-
gyobb birtokosa, majd ennek két leánya 1945-ig. 

A két falu összeolvadása igen régen megtör-
ténhetett, egyes források szerint a XV. század-
ban. 1720-ban már közösen említik. Az 1970. 
évi árvízben a település nagy része elpusztult. 
Sokan elköltöztek innen, főként a közeli 
Csengerbe. 
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Természet, táj, tájhasználat 

 
Komlódtótfalu község és igazgatási területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Szatmári-síkságon 
és a Szamos-folyó bal partja mentén helyezkedik el. 

Domborzati adottsága 
Területe a Tisza-Szamos és mellékfolyóik alluviális hordalékkúp síkságán helyezkedik el, mely DK 
felől ÉNY-nak lejtő ármentes síkság. A település ezen a domborzati formán helyezkedik el, mellyel 
párhuzamosan a Szamos és ártere halad. 

Felszíne 
Tökéletes síkság, enyhén ÉNY-nak lejt. 

Földtani adottsága 
A felszínét, illetve a felszín közelében lévő rétegeket 1-12 m vastag halocén (jelenkor) folyóvízi kép-
ződmények fedik. A Szamos és az országhatár közötti területen a barnaföldek az uralkodóak, ezeket 
kisebb öntésiszap és homokfoltok szakítják meg. 

Éghajlata 
Mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Az évi napsütéses órák száma 
1960-1970 óra, a nyári évnegyedé 780-800 óra, a télié 170 óra alatti. 
A hőmérséklet évi átlaga 9,6-9,7 °C, a vegetációs időszaké 16,5-16,8 °C. Fagymentes időszak 178-181 
nap. 
A csapadék évi összege 650-670 mm, a tenyészidőszakban 400 mm körüli. Átlagos hótakarós napok 
száma 50, a vastagsága 20-24 cm közötti. 
Uralkodó széliránya É-i, D-i és DK-i. 

Vízrajza 
Élővízfolyása a Szamos-folyó és az Szenke-patak. A Szamos az igazgatási terület délnyugati peremén 
halad, míg a Szenke-patak az északi területrészt szeli át K-Ny-i irányban. 
Az állandó vízjárású Szamos töltés között halad. Árvizeinek az időpontja a kora nyár. Vízminősége II. 
osztályú, de egyre gyakoribb szennyezések érik a tágabb vízgyűjtő területéről. 
A Szenke-patak (Garand-felső, Garand-alsó csatorna): belvízlevezető csatornaként működik, vélhető-
en a Szamos egykori medervonulatában. A keleti szakaszán vízállás terület és halastó kíséri. 
A talajvíz átlag 2-4 m között áll, de a medreket kísérő fogóhátak alatt 4 m alá süllyed. 
A rétegvíz mennyisége 1-1,5 l/s/km2 közötti. Az ártézi kutak mélysége ritkán haladja meg a 100 m-t, 
de sokszor ebből a mélységből is tekintélyes vízhozamokat nyernek. 
A vízkészlet kihasználtsága közel 20 %. 

Talaja 
A talajtakaró teljes egészében öntésanyagokon kialakult, talajvízhatás alatt álló réti talajokból áll. A 
földek talajminősége változó. Az ártér kiváló öntéstalaj, a szántó és gyümölcsösök átlagosan 15 AK, 
míg a laposfekvésű legelők 10 AK értékű földek. 

Növényzete 
A kistáj az Észak-alföldi flórajájásba tartozik, ahol a jelentősebb potenciális erdőtársulások a füzesek, 
a fűz-nyár és az elegyes ligeterdők; a tölgy-kőris-szíl ligeterdők. 
A település területén csak a Szamos árterületén található összefüggő, ill. szórt állású puhafás ligeterdő, 
erdő. 
Komlódtótfalu határa jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló terület, melyen belül a településtől 
északra és délre gyümölcstermesztés történik, majd a megmaradó területeken szántóföldi növényter-
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mesztést folytatnak. Kisebb legelők, rét a keleti és déli területrészeken találhatók szántók, gyümölcsö-
sök közé ékelődve. 

Ásványvagyona 
Nyilvántartott bánya nincs, csak egy korábban illegálisan használt anyaggödör található a déli fekvésű 
legelő területén. A gödör ma felhagyott. Területe rendezetlen, tájseb. 

 

Településhálózatban elfoglalt helyzete 
 
A település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti végén, a Román határ közelében helyezkedik el. 

Térszerkezeti helyzetét alapvetően a szomszédos Csenger várossal való kapcsolata határozza meg, a 
közeli Szatmárnémeti vonzása az országhatár és megyeszékhelye, a távolság miatt nem igazán érvé-
nyesül. 

A település hivatalosan a Csengeri statisztikai kistérségbe tartozik, valamint a környező települése-
ket felölelő idegenforgalmi kiskörzet tagja. 

A település fekvése, megközelítése 
 

 
 
Közúti megközelítés: 

A település közúton való megközelítése Nyíregyháza és Mátészalka irányából a 49. sz. országos II. 
rendű főúton lehetséges, ami továbbhalad a Csengersima-Petea határátkelőn át Románia területére. 

A 49. sz. főútról Komlódtótfalu irányába a 49155. számú út vezet. Ez nem folytatódik tovább a te-
lepülés zsák jellege miatt. 

 
Autóbuszközlekedés: 

A helyközi közlekedést a Szabolcs Volán menetrendszerinti autóbuszjáratai biztosítják napi rend-
szerességgel. A legtöbb autóbusz a megyeszékhelyről Nyíregyházáról, valamint Mátészalkáról indul. 
 
Vasúti közlekedés: 

Komlódtótfalut a vasúti fővonal elkerüli. Legközelebb Csengerben van lehetőség vonatra szállni, 
ami Mátészalkáig közlekedik. Mátészalkáról van lehetőség további csatlakozásokra. 
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Településkarakter 

 
A településszerkezet történeti kialakulása 

 
A honfoglaló magyarok falvaikkal annak idején a lejtők lábaira, a folyó- vagy állóvizek és árterüle-

tek peremére, máshol az árterületekből kiemelkedő szárazulatokra, hátságokra telepedtek. Különösen a 
Szamos hurokszerűen három oldalról körülzárt öbölszerű folyókanyarulataiban, az ún. szegekben tele-
pült meg sok község. 

Ilyen Szamosháton, a folyó jobb partján fekvő község Komlódtótfalu is. Egyutcás falu, amely 
északi, majd keleti irányban terjeszkedett. 

„..a víz védelmet is adott az ilyen falunak: ellenséges rajtaütések kevésbé tudták sújtani.” 
A települések kialakulásában meghatározó szerepet játszottak a többi természeti tényezők is, a tér-

szintnek a talajjal, az őshonos növénykultúrával, valamint a tájolással és az éghajlattal együtt. 
A falusi jobbágyság kialakulásával a települések telkes faluvá alakultak át, ami az új (telkes) falu-

rendszer megszületését jelentette. 
 

 
Komlódtótfalu és környéke I. katonai térképe (1783.) 
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Komlódtótfalu és környékének II. katonai térképe 

Megfigyelhető az I. és II. katonai térképen, hogy azidőtájt Komlódtótfalu kialakult egyutcás telepü-
lés volt. 

A faluban soros és keresztcsűrös elrendezésű szalagtelkek találhatók > (10.2. fejezet). 
A Szamos menti kanyarulatokban, patkó vagy félkör alakú falvakon a nagyméretű beltelkek meg-

osztásával, a település közepén álló sziget beépítésével, máshol a község területének újraosztásával 
biztosítottak helyet a jövevénynek és az új örökösöknek. 
 
Úthálózati rendszer, utcák jellemzői 

Komlódtótfalu történeti kialakulást tekintve egyutcás szerkezetű az úthálózat rendszere, zsáktelepü-
lésnek számítható. A falut egyetlen irányból Szamostatárfalva, valamint a 49-es számú országos II. 
rendű főút felől lehet megközelíteni, mely kapcsolatot teremt Mátészalka, valamint a határátkelőhely 
irányába. 

A község fő utcája a Kisfaludi utca, a Szamos-folyó védőtöltésébe torkollik. Ebből az útból leágazó 
utcák a Híd utca és a Temető utca is mind a töltés felé vezetnek. 
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Komlódtótfalu úthálózati rendszere 

 
 
Térformák, térstruktúra 

A települések terei általában az elsődleges települési hálózatok csomópontjaiban alakulnak 
ki. Más képződményi típusok létrehozásában a másodlagos hálózatok vagy egyéb tényezők 
játszanak szerepet. Minden tértípusnak, térformának jellemzője azonban a térhez kapcsolódó 
környezeti minőség, az épített környezet, a beépítési mód, valamint a funkcionális tartalom is. 

A falu egyetlen hagyományos értelemben vett terét a Híd utca elágazásánál kialakult tere-
sedés jelenti, amely azonban nem egyértelmű központja a községnek. A teret körülvevő épü-
letek építészeti minősége vegyes, szépen gondozott zöldfelületei és a középen álló emlékmű 
azonban igazi közösségi tér kialakítása iránti igényt jelent. További jelentősebb, térként azon-
ban nem értelmezhető beépítetlen területek találhatók a templom és a kastély körül. 

Komlódtótfalu belterületének északi fele nem, vagy csak igen szellősen beépített, teresedé-
sek itt értelemszerűen nem alakulhattak ki. 
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Tömbszerkezet 
A település tömbszerkezete a falu egyutcás volta miatt nyitott. Azon belül hosszú keskeny szalag-

telkeket találunk, ami a falu É-i részén egyenletes kiosztású (azonos hosszúságú és szélesség telkek), a 
déli irányban pedig változó nagyságú. 

Komlódtótfalu belterületének peremterületein, főként É-i és D-i peremeken találunk beépítetlen 
tömböket. Ezek telkei kiosztásra kerültek, de még nem, vagy csak néhol építették be őket. 

A telkeken belül a lakóudvart hosszú kertségek követik, amiknek a végei a külterülettel határosak. 

 
Komlódtótfalu tömbszerkezete 

 
 
Beépítések jellemzői 

Komlódtótfalu jellemző beépítési módja az oldalhatáron álló fésűs beépítési mód. 
Az épületek az É-D-i irányultságú tömbökben helyezkednek el, azok É-i oldalhatárán. 
A beépítések egészét tekintve a hosszúházas típusok tornácos és tornác nélküli változata a jellemző. 

Az épületek nyeregtetővel fedettek. 
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A legjellemzőbb típusok Komlódtótfaluban: 

Fa tornácos típus:   

 

 

   

 

 

   
 
Kő, falazott tornácos típus:   
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Az épített környezet védendő értékei 
 

Az elmúlt korok építészeti emlékei sokak szemében idejét múlt anyagok csupán, szerkezetek avult 
gyűjteménye, amelyek hátráltatják a településkép gyors újraalakítását. Szerintünk viszont ezek az épü-
letek a településszerkezet szerves részei, a magyar hagyományok őrzői. Ezen épületeket helyükkel, 
tömegükkel, arányaikkal számtalan szál fűzi a település más értékeihez és szerkezetét alkotó elemei-
hez, a magyar falu kultúrájához. 

Ezek a védendő értékek meghatározó elemei egy szép faluképnek, vagy kiindulópontja egy ilyen 
helykép tudatos megformálásának.  

Feladatunk minden települési érték megőrzése, legyen az történeti vagy esztétikai érték. Ilyen érték 
a község belső településszerkezete is, melynek kialakulását a természeti, kulturális, történeti viszonyok 
határozták meg. A településszerkezet kialakulását a termelőerők fejlődése, a gazdaság változásai is 
befolyásolták 

A településszerkezet védelme lényegében társadalmi kérdés. A társadalom fejlődésével együttjáró 
változások okozzák a településszerkezet megváltozását is, ezért különleges figyelmet érdemel. 
 
Országos építészeti értékvédelem 

A településen műemléki védettség alatt áll a Becskey-Kossuth kúria. 

Figyelemre méltó épület a volt Becskey-, később Kossuth-kúria, amely a XVII. Században épült a 
Becskey család részére. 1900 körül már Kossuth-birtok. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1961-
62-ben állította helyre. Ez az országút mentén álló, magasföldszintes, manzárdtetős, késő barokk épü-
let, klasszicista elemekkel. Előtte tágas udvar és gazdasági melléképületek. 
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Becskey-Kossuth kúria 
 

• Római katolikus kápolna: 

 
Római katolikus ká-

polna 
 
Helyi építészeti értékvédelem 

A településen helyi védelem alatt álló épület a Római Katolikus kápolna. 

 
Római katolikus ká-

polna 
 
Általunk helyi védelemre javasolt épületek: 

 

Református templom 
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Petőfi utca 2. 
35. hrsz. 

 
   

  
  

 

Kisfaludi utca 19. 
137. hrsz. 

 
   

 

Kisfaludi utca 23. 
139. hrsz. 
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A természeti környezet védendő értékei 
 

Általános természetvédelem, tájvédelem 

A mező-, erdő-, nádgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a természetkímélő 
módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és 
felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, élet-
közösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 
Erdő telepítése elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon 
történjék. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a 
vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával történhet.  

A vízfolyások, csatornák természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védel-
me érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell 
előnyben részesíteni.  

A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző va-
don élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.  

A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybevétele 
meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása valamint 
a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, náda-
sokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen természeti 
adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.  

A növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyá-
soló készítmények forgalomba hozatalának, felhasználásának, alkalmazásának kísérleti célú, ideigle-
nes, vagy végleges engedélyezése a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel lehetséges, az 
engedélyezéshez a minisztérium hozzájárulása szükséges. A talaj termékenységét befolyásoló vegyi 
anyagok természeti területen történő felhasználása talajvizsgálatok eredményeire alapozva történhet. A 
növényvédő szerek, más fertilizáló szerek, vagy a talaj termőképességét befolyásoló vegyi anyagok 
alkalmazásának korlátozását, vagy megtiltását a természetvédelmi igazgatóság kezdeményezheti. 
(Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) 

A természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen a természeti értékek fennmaradásához, a 
természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges ökológiai vízkészletet mesterséges be-
avatkozással elvonni nem lehet. Az ökológiai célú vízkészlet mértékét a vízügyi hatóság, az igazgató-
ság (HNP) szakhatósági hozzájárulásával állapítja meg. Ökológiai célú vízkészlet megállapítását az 
igazgatóság (HNP) is kezdeményezheti.  

Természeti területen – a település belterülete kivételével – tilos a természetes és természetközeli ál-
lapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-en, tavak partjától számított 100 m-
en belül új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése.  

Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 
100 m-en belül a vízkár elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön jogszabályban 
meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok kijuttatása, elhelyezése.  

A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell 
folytatni. A felhagyott bánya területen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni – és ha 
lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani. 

 
Természeti területen az igazgatóság engedélye szükséges:  

o gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához 
o gyep és nád, valamint más vízinövényzet égetéséhez.  
o Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges:  
o termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újra hasznosításához;  
o a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jó-

váhagyásához, a bányatelep megállapításához, az ásványi nyersanyag feltárására, ki-
termelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bánya bezárására vonatkozó mű-
szaki üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásához; 
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TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK VÉDELME 

 

A HNPI által kijelölt védelemre 
tervezett területek: 
03, 052/1, 053/1 /2, 054 hrsz. 

 

NATURA 2000 területek 

A Natura 2000 terület kijelölésének célja az azokon található fajok és élőhelyek kedvező természet-
védelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölés alapjául szolgáló ter-
mészeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

 
A 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet tartalmazza az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló rendelkezéseket. 
 
Különleges madárvédelmi /SPA /területek 

A Különleges Madárvédelmi Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel 
rendelkező terület, amelyen a 275/2004. (X.8.) kormányrendelet 1. A) számú mellékletben meghatáro-
zott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló ma-
dárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és 
egyéb vizes élőhelyekre. 
 
Komlódtótfalut érintő helyrajzi számos lista: 

010/1, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 013, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 014/14, 014/15, 014/6, 
014/7,014/8, 014/9, 015/2, 015/3, 015/4, 016, 017/1, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13, 017/16, 017/17, 
017/18, 017/19, 017/20, 017/21, 017/22, 017/23, 017/24, 017/25, 017/26, 017/27, 017/28, 017/29, 
017/3, 017/30, 017/31, 017/32, 017/33, 017/5, 017/7, 017/9, 020, 021/2, 021/3, 021/4, 024, 025/1, 
025/10, 025/11, 025/12, 025/13, 025/14, 025/15, 025/17, 025/18, 025/19, 025/2, 025/21, 025/3, 025/4, 
025/5, 025/6, 025/7, 025/8, 025/9, 026, 027/10, 027/11, 027/12, 027/13, 027/14, 027/15, 027/7, 027/8, 
027/9, 028/1, 028/2, 029/2, 029/3, 029/4, 030, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13, 031/14, 031/15, 
031/16, 031/17, 031/18, 031/19, 031/2, 031/20, 031/21, 031/ 22, 031/23, 031/24, 031/25, 031/26, 
031/27, 031/28, 031/29, 031/30, 031/31, 031/32, 031/33, 031/34, 031/35, 031/36, 031/37, 031/38, 
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031/39, 031/4, 031/40, 031/6, 031/8, 031/9, 033/10, 033/11, 033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 
033/17, 033/18, 033/19, 033/20, 033/22, 033/23, 033/24, 033/4, 033/5, 033/6, 033/7, 033/8, 033/9, 
034, 035, 036, 037, 038/2, 038/4, 038/5, 052/10, 052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 
052/17, 052/18, 052/19, 052/20, 052/21, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 09/ 2, 09/3, 09/4, 
09/5, 09/6, 09/7, 09/8 

 
 

Különleges Természetmegőrzési /SCI/ területek 

A Különleges Természetmegőrzési Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti érté-
kekkel rendelkező terület, amely a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. A) és 3. A) számú mellékle-
tében meghatározott faj jelentős állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. A) számú mellékletben meg-
határozott közösségi szempontból jelentős élőhelytípus található.  

 
A településen nincs ilyen terület. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény meghatározza az Önkormányzatok termé-

szetvédelmi feladatait. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény alapján elkészített Nemzeti Természetvédel-

mi Alaptervvel összhangban a természet megőrzése és védelme szervezett, törvényileg szabályozott, 
központilag irányított és finanszírozott szakmai és hatósági tevékenység, de egyszersmind társadalmi, 
önkormányzati, állampolgári érdek.  

Ehhez az alábbi távlati célok kitűzésével és azok megvalósításával járulhatunk hozzá: 
 a természetvédelmi területeket meg kell őrizni és fenn kell tartani, 
 meg kell akadályozni a biodiverzitás csökkenését mutató tendenciákat, élőhely és fajvédel-

mi programokat kell kezdeményezni, 
 meg kell oldani a természeti értékek monitoringját és folyamatos megfigyelésüket 
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6.2. Változtatási szándékok 

 
A megközelítési viszonyok változása 

Rövidtávon elérendő cél, hogy Komlódtótfalu térszerkezeti kapcsolatai korszerűsödjenek, illetve 
turisztikai szempontból könnyebben megközelíthetővé váljon. 

 

A várható és elhatározott fejlesztések, így 
 Az M49 gyorsforgalmi út megépülése 
 A 49. számú főút korszerűsítése 
 Gyalogos-kerékpáros, személygépkocsi híd építése a Szamoson Csenger felé. 
 Belterületi utak aszfaltterítésének korszerűsítése, parkolók létesítése 
 Kiemelt külterületi kiszolgáló utak kiépítése, elsősorban Nagygéc felé a zsákjelleg meg-

szüntetésére 
 Regionális jelentőségű kerékpárút megépítése a Szamos-gáton 

 
A település szerepköre 

Saját intézményrendszerrel rendelkező település, de a jegyzői feladatok ellátásában nem önálló. 
Az elérendő cél – a települési együttműködés racionális feladatainak megtartásával – a település 

működőképességének megőrzése és korszerűsítése. 
 

A gazdasági szerkezet változása 

Komlódtótfalu fejlődésére legközvetlenebbül az ország és helyi gazdaság stabilitása, illetve dina-
mikája hat, hiszen ezek következménye, hogy a munkahelyek száma elégséges-e, hogy a lakossági és 
önkormányzati bevételek mértéke, a lakossági ellátás, a térbeli rendezettség és a város működésének 
színvonala megfelelő-e. 

Köztudott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ma is az ország elmaradottabb, hátrányosabb 
helyzetű régiói közé tartozik. Ez alól csak a megyeszékhely a kivétel, dinamikus, szinte robbanásszerű 
fejlődésével. A környező kisközép városok, elsősorban Csenger fejlődése nem elég dinamikus, nem 
tudja élénkíteni a kistérségek gazdaságát. 

Komlódtótfalu a csengeri kistérség nem önálló települése, gazdaságföldrajzi helyzete a Román-
Magyar határzónához való közelsége ellenére sem jelentős. 

Ahhoz, hogy a település gazdasági helyzetében változás következzen be, az alábbi feladatokat kell 
megoldani lépésről lépésre: 
 
Ipari és egyéb gazdasági fejlesztések: 

A meglévő, elsősorban mezőgazdasági üzemi területek új típusú hasznosítása. 
Kézműipari tevékenység fejlesztésének programja. 

 kézműipari vállalkozások létrehozása, eszközfejlesztés, termékfejlesztés 
 a piacra jutás, értékesítés segítése, ösztönzése, marketing 
 népművészeti hagyományokon alapuló munkahelyteremtés (kézimunka, hímzés, egyéb he-

lyi ipari termékskála kialakítása) 
 

Mezőgazdaság: 

A fenntartható mezőgazdaság kialakítását, jövedelemtermelőségének fokozását, piaci versenyké-
pességének javítását. 

Elemei: 
 az Európai Unió közös agrárpolitikájának, a közösségi vívmányoknak az átvétele, a szük-

séges tudásbázis megteremtése 
 termőföld hasznosításának racionalizálása, leépült termőalapok pótlása 
 a kárpótlás során kialakult előnytelen, gazdaságtalan birtokviszony-szerkezet megváltozta-

tása 
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 új termékek termesztése (gyógy-, fűszernövények, biotermékek, zöldségtermelés) 
 a szétszórt gazdaságok versenyképességének növelése gépesítéssel, érdekvédelmi szövet-

kezetek, új típusú társulások megalakításával 
 tároló és feldolgozó kapacitás növelése 
 egyenletesen megbízható minőségű termékek termesztése 
 az állattartás környezetvédelmi, higiéniai, állatelhelyezési feltételeinek javítása 

 
Idegenforgalmi célú fejlesztések: 

Elemei: 
 Szálláshelyek kialakítása mind a falusi turizmus területén, mind szervezett formában 

(túristaszállás, panzió) 
 A műemléki kastély átalakítása, idegenforgalmi célra való hasznosítása 
 Komplex „vízibázis” létesítése a Szamosra alapozva, annak töltésen belüli öblözetében 

(Szamos-túrák kiinduló pontja) Csengerrel közösen 
 Népi építészet és kultúra felelevenítése, bemutatása – térségi összefogásban 
 Termálvíz-kutatás, a hasznosítás lehetőségének megteremtése 
 Üdülőterületek kijelölése a kertségek felhasználásával 

 
A településszerkezet változása 

A településszerkezet fejlesztésének céljai: 
Célként tűzzük ki, hogy a település 
– be tudja fogadni a település fejlődését biztosító funkciókat, melyek elsősorban a turisztikai 

szolgáltatások fejlesztéséhez szükségesek 
– biztosítsa a településfejlődés belső igényeihez szükséges területeket (lakásellátás, szabadidős 

területek, zöldterületi rendszer, falusi turizmus) 
– korszerűsítse a belső közlekedési hálózatot, növelje a csillapított forgalmú zónát, javítsa a tele-

pülés életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot 
– elősegítse a külterületi földhasználat racionalizálását. 

 
Az új funkciók befogadásához és a belső fejlődés területi igényeinek kielégítéséhez: 
– elsősorban a belterület tartalékait és a falusi léptéket megtartó intenzitásnövekedésben rejlő tar-

talékokat, esetleg a kertvárosias-lakóterületek és üdülőterületek megteremtését kínálati szerep-
pel 

– másodsorban (illetőleg indokolt esetben) a belterülethez közvetlenül csatlakozó területek tarta-
lékait kell kihasználni. 

 
Stratégiai fontosságú gazdaságossági-és településüzemeltetési elv, hogy a beépítésre szánt terület 

csak indokolt esetben növekedjen. 
A belterületi tartalékokat elsősorban az intézményi rendeltetés befogadását biztosító úgynevezett 

vegyes felhasználási módú terület bővítésére, és a lakásépítési igény egy részét biztosító lakóterületi 
fejlesztésre és üdülőterületek létrehozására célszerű kihasználni, elsősorban a településközpont perem-
területeinek átminősítésével, valamint az alulhasznosított területek revitalizációjával. 

E belterületi tartalékokat részben a rendeltetés-módosítás jelenti, amikor a településközpont közvet-
len térségében a jelenlegi lakóterületi felhasználás vegyes felhasználásra módosul, vagy a kertségek 
üdülőterületként hasznosulnak. 

Tömbfeltárásra a gát felé lenyúló hosszú telekvégek esetében van lehetőség. 
 

A településközpont kijelölése: 

A településközpont kijelölése a történelmi településközpont bővítésével és területi intenzitás növe-
lésével történik, valamint a kastély területének igénybevételével. 
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Lakóterület céljára igénybe vehető területek: 

Az erősen lecsökkent népességszám miatt elsősorban a meglévő belterületi telkek ténylegesen la-
kóterületi célú felhasználásra tervezett részét célszerű kijelölni. Ez a község főutcájára felfűződő telek-
sor. 

 
Gazdasági területek: 

A település északi részén a külterületen javasolunk ipari területet kialakítani, a csengersimai iparte-
rülettel egybefüggően, lehetőség szerint – a nem környezetszennyező ipartelepítés és technológiák 
szorgalmazásával.  

 
Intézményterületek: 

A meglévő területek megtartása mellett a településközpont területén a meglévő intézményterületek 
bővítésével, valamint a kastély területének intézményi célú hasznosításával. 

Intézményi társulások működtetése, hatékonyság növelés. 
 

Idegenfogalmi célú és egyéb területek: 

 komplex vízibázis megteremtése a gát és a Szamos közötti területen 
 idegenforgalmi célú intézmény létrehozása a kastély területén, hosszú távon a megkutatott 

termálvíz kincs hasznosítási lehetőségének megteremtése ugyanitt 
 gyalogos sétány nyitása a kastély és a folyópart között 
 üdülőterületek kijelölése a kertségek felhasználásával. 

 
Zöldterületi rendszer korszerűsítése: 

A település zöldfelületi elemei sávos, vonalas és szigetes elhelyezkedésűek. Az elemek, hogy mű-
ködőképes rendszerré, azaz a települést átszövő, összefüggő hálózattá fejlődjenek az alábbi rendezési 
cél figyelembevétele szükséges: 

Térben egységes ökológiai egyensúly megteremése a települési, a településközeli és a természetes 
környezet zöldfelületi elemei között. 

Ez időben hosszú távú folyamat, melyben a célt a település természeti értékeinek a megtartásával, 
védelmével, a tartalékok feltárásával javasolt elérni az épített környezet rendezési, fejlesztési elképze-
léseivel összhangban. 

 
Ennek során fejleszteni és rendezni kell a 

– A szatmári táj jellegzetes szerkezeti elemei és a települési zöldfelületek között a térben is egy-
séges kapcsolatot. Ennek érdekében: 
 meg kell oldani az utcai zöldsávok kijelölését, az utcafásítást, a lakótömbök kertjeiben a 

kertek lombtömeg fedettségének növelését. 
– A település zöldfelületi elemei körül az ökológiailag érzékeny területek védelmét, így pl: 

 a kisebb közkertek növényállományát 
 a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények dús vegetációját, 
 a kastélypark rekonstrukcióját, helyreállítását. 

– A lakótelkek zöldfelületét, a lombtömeg mértékének jelentős növelésével. 
– A településszerkezet kiemelését zöldfelületekkel, zöldterületekkel. Ennek érdekében meg kell 

oldani az utcafásítás, a közkertek, az intézménykertek és az egyéb zöldterületi elemek kapcso-
latát, zöldterületi rendszerré történő fejlesztéssel. 

– Az ártér erdősítése, a természet közeli állapot fenntartása, valamint visszaállítása 
 

Javasolt védettségek a település területén belül 

Az országosan védett műemlékek körül műemléki környezetet alakítottunk ki. 
 

Országosan védett műemlékek műemléki környezete: 
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147, 148/1, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 367, 368, 
369, 370, 372 

 

 
 
A helyi védelemre érdemes épületekre javaslatot tettünk, ami a Helyi értékvédelmi rendelet megal-

kotásának alapjául szolgál 
A helyi értékvédelmben fontos a településszerkezet és települési karakter védelme. 

 

Rendeltetés utca, hsz. hrsz. 

Református templom Kisfaludi utca 388. 
Római katolikus kápolna Kisfaludi utca 1. 
Lakóépület Kisfaludi utca 19. 137. 
Lakóépület Kisfaludi utca 23. 139. 
Lakóépület Petőfi utca  35. 
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Helyi értékvédelmi terület határai: 

A belterületi szabályozási terv szerint: Híd utca-4.hrsz-ú telek déli oldalhatára-Temető utca, telek-
végek-belterületi határ-műemléki környezet határa- telekvégek (belterületi határ). 
 

Régészeti területek 

1. Szivattyútelep 
2. gátépítés 

 

 
Komlódtótfalu közigazgatási területen található régészeti lelőhelyek 
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6.3. Hatáselemzés 

 
Komlódtótfalu község esetében a fejlődés legkedvezőbb lehetséges irányaként a megkezdett térségi 

integráción belül koordinált fenntartható - fejlődési modell jelölhető meg. 
A térségi integráción belül Komlódtótfalu mint önálló jegyzőséggel nem rendelkező község jelenik 

meg. 
Komlódtótfalu a román határ közelében fekszik, országos viszonylatban és a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyét tekintve periférikus helyzetben, de kedvező közlekedésföldrajzi helyzetben. A határ 
közeli fekvésének jó közlekedési adottságainak ellenére a határmenti fekvés előnyei még nem mutat-
koznak kellőképpen.  

A fejlődési modell gazdasági oldalról és a fölsorolt települési funkciók oldaláról az adottságokból 
következő alkalmasság szempontjait és lehetőségeit, fejlesztési oldalról a területhasználat mértéktartó, 
más területekkel egyensúlyban lévő fejlesztését tűzi ki célul mind települési, mind térségi szinten. 

Az elérendő cél érdekében fontos térségfejlesztési erő, hogy az azonos érdekeltségű, adottságú, 
helyzetű, piaci pozíciójú önkormányzatok, gazdasági társaságok, társadalmi és más szervezetek a 
hosszú távú célkitűzéseken alapuló fejlesztéseiket egymás szándékát erősítő, azt nem zavaró, nem 
gátló módon a térség kiegyensúlyozott fejlődése érdekében együttműködés keretében végezzék. 

Az együttműködés kulcsa az azonos adottság és érdekeltség, ezért célszerű az integráción belül is 
az ilyen települések együttműködésének erősítése, amire a megindult együttműködési kezdeményezé-
sek esélyt adnak. 

Ezen együttműködés keretében a fejlesztési célkitűzések hatásai a következőkben vázolhatók: 
− gazdasági célkitűzések: munkanélküliség csökkentése, a kialakult állapot kezelése, helyi ipari 

övezet kialakítása, turisztikai, adottságainak hasznosítása, vállalkozás élénkítési program kidol-
gozása a fiatal értelmiség helybentartásának elsődlegességével, a termék feldolgozottság szint-
jének emelése 

− Infrastruktúrafejlesztés 
− idegenforgalmi célú területek fejlesztése 
− természet és értékvédelem: a tájkarakter, a település és tájérték megőrzése, ökológiai folyosók 

megtartása és bővítése 
− települési értékvédelem 
− környezetvédelmi célkitűzések: tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése, termő-

föld és talajvédelem, biogazdálkodás, vízrendezés, vízminőség, zaj- és levegőtisztaság-védelem 
megoldások érvényesítése 

− településpolitikai célkitűzések: a település vonzásának megtartása, a település példaértékű épí-
tészeti és városi arculatának fejlesztése, a településkép kedvező alakítása, a területi fejlesztések 
biztosítása 

 

A településfejlődés várható alakulásának hatásai 

Komlódtótfalu harmonikusan fejlődő, a települési együttműködés lehetőségeit kiaknázó településsé 
válik. Ehhez feltételként rendelhetjük, hogy: 
− Az országos és megyei tervekben szereplő közlekedési infrastrukturális fejlesztések megvalósulá-

sát a település felkészülten fogadja, ehhez a belső- és külső közlekedési hálózati rendszerét átala-
kítsa, belső kiszolgáló úthálózati rendszerét bővítse és átalakítsa tudatos területfejlesztési politiká-
val, mely egyúttal a belső területi tartalékok hasznosítását is elősegíti. 

− A településnek sikerül megtartania a lakosságát azáltal, hogy olyan fejlesztési projekteket indít el, 
amelyek növelik a lakosok komfortérzetét (település-rehabilitáció), olyan intézkedéseket hoz a te-
lepülés vezetése, amelyek elősegítik és ösztönzik a helyi mikro- és kisvállalkozások megerősödését 
mind az idegenforgalom, mind a gazdaság (ipar és mezőgazdaság) terén. 

− A településnek sikerül létrehoznia szerepének megfelelő kereskedelmi hálózatát, mellyel hozzájá-
rul a munkahelyteremtéshez és a település megújuló arculatának kialakításához. 
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− A településnek sikerül idegenforgalmi szerepét növelnie elsősorban az idegenforgalmi kínálat és a 
hozzá tartozó idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésével és a település rehabilitáción és a település 
történeti hagyományain alapuló új arculatának megteremtésével. 

− A gazdasági fejlesztés és felemelkedés nem képzelhető el a település gazdasági stratégiájának 
kidolgozása nélkül. A településfejlesztési koncepció a térbeli, területi keretek meghatározását tudja 
rögzíteni, a település gazdasági stratégiájának kidolgozása külön munka tárgya. 

− A kistérségi szerepkör mellett fontos szempont a kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellá-
tása. A településfejlesztés során a vagyongazdálkodás kereteinek és új stratégiájának kialakításakor 
kell dönteni a tényleges területek hasznosításáról, szükség van-e új területek kijelölésére, bevonásá-
ra, vagy a régi meglévő területek rekonstrukciójára. A települési funkciók bővítésének fontos eleme 
az Önkormányzat szerepének növelése a településfejlesztésben, a terület-előkészítésben. Itt első-
sorban a nagyarányú településfejlesztési elképzelések területi előkészítését kell célul kitűzni, mely-
nek elemei a területfelvásárlás, a területek funkcionális átalakításának megszervezése. (Vállalkozói 
terület, lakóterületek, idegenforgalmi területek, stb.) 

− A település megtartóképességének erősítéséhez települési összefogás keretében fenn kell tartani és 
bővíteni kell az oktatási és egészségügyi, valamint kultúrális létesítményeit, részletes fejlesztési 
koncepción alapulva fokozatosan kell gondoskodni a színvonal növeléséről. 

A kommunikáció javítása a térség települései között, az információhoz jutás, a kistérségi érdekér-
vényesítő képesség növelése az egyes települések vagy települési társulások projektjeinek egymást 
erősítő, szinergikus hatása érdekében. 

 
Az idegenforgalom fejlődésének nagy előnye, hogy külső és esetleges belső tartalékokból hozza létre a 
gazdasági növekedést. A város kevésbé feltárt, de az idegenforgalom számára meghatározó területeit 
és lehetőségeit ki kell hangsúlyozni, fejlesztésükre külön gondot kell fordítani mind a belterületen, 
mind a külterületen (Szamospart és belterületi rekreációs területek.). 
 
A szatmári tájegység építészeti örökségének és kultúrájának bemutatása, és a települési értékvédelem 
és települési rehabilitáció. Az idegenforgalom mint területi fejlesztéssel növelhető, ami programok 
szervezésével fokozható. Az idegenforgalmi vonzerő növelésének fontos eszköze a települési rehabili-
táción túl a település zöldterületi rendszerének kialakítása, rendszerré történő átalakítása, bővítése. 

− Az ellátórendszer és a települési infrastruktúra a jelenlegi települési méreteknek és a gazdasági 
fejlettség adott szintjének sem felel meg, hosszabb távon semmiképp sem elegendő. Fel kell tár-
ni a közmű és egyéb infrastrukturális elemek jelenlegi műszaki állapotát, kapacitását, tisztázni 
szükséges, hogy a meglévő területek, a lakóterületi és idegenforgalmi fejlesztések tükrében is 
elegendőek-e. 

− Az önkormányzati szerepvállalás módszerének és működtetésének kidolgozásához és a telepü-
lés menedzseléshez elengedhetetlenül szükséges egy figyelő rendszer kialakítása. A figyelő 
rendszernek (egyéb települési feladatok ellátásán túl) fontos szerepe van abban, hogy megvizs-
gálja azt, hogy a fejlesztési és rendezési elképzelések aktuálisak-e, fenntarthatóak-e, szükség 
van-e beavatkozásra, korrekcióra, vannak-e olyan fejlesztések, melyek elvetendőek. A végrehaj-
tandó feladatokhoz források felkutatása, pályázatok előkészítése is ebben a rendszerben történ-
het. 

− Az organikus településfejlődés lassú folyamat. A települési funkciók, önkormányzati feladatok 
körébe tartozik a kiemelt programok segítése, pályázati lehetőségek feltárása és pályázatok be-
nyújtása a kiemelt városfejlesztési elképzelések megvalósítására. A fejlesztési és rendezési el-
képzeléseknek rugalmasan kell követniük a várható pályázati eszközöket, de nem szabad ezen 
lehetőségeknek alárendelni a településfejlesztést. Nem szabad, hogy kényszermegoldások szü-
lessenek, csak a tudatosan előkészített városfejlesztési programok biztosíthatják a kívánt telepü-
lésfejlesztési célok elérését. 
A településfejlődésben döntő szerepe lesz a települési együttműködésnek, valamint a belső tar-
talékok föltárásával és mozgósításával történő megújulásnak. 
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Ezen eszközök fölhasználásával elérhető az a cél, hogy Komlódtótfalu egy harmonikus, humán 
jellegét és szerepkörét megerősítő településsé váljon, melynek jövőjét elsősorban az idegenforgalmi és 
mezőgazdasági funkciója határozza meg. 

A vállalt és kitűzött cél eléréséhez a települési integráción és külső kapcsolatrendszer erősítésén és 
feladatmegosztásán túl nagyarányú településrehabilitációra és rendezett településkép építésének foly-
tatására van szükség ahhoz, hogy az idegenforgalom a gazdaságfejlődést előremozdítsa. 

 

A külső társadalmi, gazdasági és egyéb folyamatok hatása a városra 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye már a történelmi Magyarországon belül is a kevésbé fejlett térsé-
gek közé tartozott. Ennek okai közül csak néhányat említünk: 

− kedvezőtlen mezőgazdasági termőhelyi adottságok, 
− fogyó népesség, alacsonyan képzett munkaerő, 
− az iparosodás alacsony foka, 
− közlekedési feltártság hiánya, az ország főbb igazgatási központjaitól való távolsága, 
− alacsony fokú urbanizáció, 
− kedvezőtlen etnikai összetétel, a cigányság magas aránya, 
− alacsony iskolázottság, 
− kedvezőtlen gazdasági szerkezet, az alacsony jövedelemtermelő képességű mezőgazdaság jel-

lemzősége. 
 
Az 1920-as trianoni döntés jelentős kedvezőtlen hatásokkal járt a megyére nézve, mivel egyes terü-

leteinek fejlettebb városi központjai az országhatáron kívülre kerültek. Így a már korábban is az elma-
radottabb területek közé tartozó szatmár-beregi térség zöme akkor került igazán perifériális helyzetbe, 
amely a fejlődésének újabb gátja lett. (A természetes központ Szatmárnémeti, Nagykároly elcsatolásra 
kerültek.) 

A megye fejlődése a 60-as évek közepétől a rendszerváltásig szinte minden téren jelentős, az or-
szágos átlagnál nagyobb ütemű volt, a megye lemaradása ennek következtében érezhetően csökkent. 
Ez a fejlődés azonban nem jelentette a megyén belüli térségek azonos arányú fejlődését. Kialakult a 
megyeszékhely Nyíregyháza túlsúlya, valamint a megye nyugati részének a keleti területektől intenzí-
vebb fejlődése. További visszaesést jelentett a térségben az 1970-es nagy árvíz, melynek mai napig 
hatásai vannak. 

A rendszerváltás, a piacgazdaságba való átmenet a megyében súlyos válság közepette ment végbe. 
Bezárultak a korszerűtlenebb technológiájú budapesti központú üzemek, az ingázók nagyszámban 

elbocsátásra kerültek, a keleti piacok összeomlottak. 
A külföldi tőke a szintén minden tekintetben jobb adottságú nyugati országrészeket célozta meg, 

így a megye felzárkózási folyamata nemcsak megtorpant, de lemaradása tovább nőtt. 
A megye periférikus elhelyezkedése, ezen belül Vásárosnamény város és kistérsége peremi hely-

zetének velejárója a hátrányos helyzet. Párhuzamot vonva az Európai Unió perifériális elhelyezkedésű 
régióinak adottságaival itt is megállapítható azonosságok az aktív népesség alacsony aránya, maga-
sabb a mezőgazdaságban, alacsonyabb az iparban dolgozók aránya, hiányoznak a gazdaság élénkítését 
segítő szolgáltatások. 

Az elmaradottság csökkentését szolgáló fejlesztési stratégia alapelemei az elérhetőséget biztosító 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a gazdaság igényéhez alkalmazkodó humán erőforrások fejlesz-
tése, az üzleti szolgáltatások bővítése. Lényeges elem a fenntartható fejlődés alapelveinek érvényesíté-
se mindenféle fejlesztés megvalósításánál. 

A gazdaság fejlesztéséhez meg kell teremteni a befektetői, a működő tőke vonzásának feltételeit 
(infrastruktúrával ellátott olcsón megszerezhető területek, szakképzett, megfizethető munkaerő, adó és 
egyéb kedvezmények stb.) 

A munkahelyteremtés az egyik eszköze a település népességmegtartó képessége növelésének. 
Az előbbiekkel szorosan összefügg a másik feltétel biztosítása, mégpedig az életminőség javítása, 

az infrastrukturális ellátottság növelésével, a szükségleteket mind magasabb szinten kielégítő intézmé-
nyi, szolgáltató hálózat létrehozásával és működtetésével. A fiatalabb korosztályok részére gondos-
kodni szükséges a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének feltételeiről. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az Észak-Alföldi Régió legkeletibb megyéje, tagja a Kárpátok 
Eurorégiónak. Ennek a tagságnak jelenleg kevés kézzelfogható eredménye van, ami több okra vezet-
hető vissza. 

Részben a partnerországok egy része rendkívül centralizált politikai rendszerben működik, más-
részt gazdasági potenciáljuk gyenge, egymás közti kapcsolataik szerények, kevés az egymás számára 
kínálható piacképes áru és versenytársai egymásnak a tőkebefektetésért folyó versenyben. Az 
Eurorégió túlságosan nagy, nehézkes az egyeztetés, ami gátolja az operativitást, az érdemi közös cse-
lekvés lehetőségét. 

Elmozdulást kínálhat ebből a helyzetből a 2000 októberében a megyével közvetlenül határos 
Szatmár megye és az Ukrajnában lévő kárpátaljai megyékkel megalakított Interrégió. 

A cél a jelenlegi forrásadottságok és nemzetközi támogatási lehetőségek mellett megvalósítható, 
kézzelfogható fejlesztési célok meghatározása. Ilyenek lehetnek: természetvédelmi együttműködések, 
környezetvédelmi monitoring a Tisza és mellékfolyóival kapcsolatos közös turisztikai projektek meg-
valósítása, határátkelők fejlesztése, kulturális cserekapcsolatok létesítése. 

Az együttműködés végcélja természetesen a gazdasági kapcsolatok élénkülése – azonban a tőke-
szegénység, a fizetőképes kereslet, az árualapok korlátozottsága miatt reálisan nem várható gyors áttö-
rés. 

Konkrét lehetőségek leginkább a kereskedelemben, szállításban, logisztikában mutatkoznak, 
Komlódtótfalu azonban várhatóan nem fog ebből közvetlenül profitálni, csupán a térség gazdaságának 
általános fejlődésén keresztül. 

Árucserében továbbra is a román-ukrán nyersanyagok importjának, valamint a megyében termelt 
élelmiszer termékeknek van a legnagyobb komperatív előnyökkel járó lehetősége. 

A település és térségközi együttműködésben alapvető és meghatározó szerepe van a kistérségi tár-
sulásoknak. Komlódtótfalu a csengeri kistérség része. 

A külföldi tőke érdeklődése a térség iránt egyenlőre az átlagosnál kisebb többek között a periféri-
kus helyzet és a közlekedési hálózatok magyar viszonyokat tekintve is kedvezőtlen helyzete miatt. 

Ezen az Európai Uniós csatlakozás változtathat, mivel a periférikus helyzetből a shengeni határ mi-
att az Unió keleti határává válik a térség, s logisztikai szerepköre várhatóan fölértékelődik. 

Komlódtótfalu kapcsolatrendszer megerősítésének a közlekedési hálózatok fejlesztésén, korszerűsí-
tésén túlmenően az információs hálózatok és bázisok kiépítése a másik feltétele. Ehhez azonban ma 
még a helyben hiányzó megfelelő szellemi szolgáltatások megteremtése, a település kínálati pozíciójá-
nak jelentős növelése szükséges. 

 

Történeti, településhálózati következmények 

A település külső kapcsolatai, helyzete az ország térszerkeze-tében: 

Komlódtótfalu Csenger közvetlen vonzáskörzetében fekszik, középfokú központként Mátészalka 
vonzása érvényesül. A térség természetes központja, Szatmárnémeti a határ túloldalára került. 

Komlódtótfalu perifériális helyzetét a közeli nemzetközi határátkelő részben ellensúlyozza. 
Komlódtótfalu kötelező önkormányzati feladatai ellátásának tekintetében nem önálló, a jegyzői fel-

adatok ellátása a Csengersimai székhelyű közjegyzőség keretében történik. A község térségi szerep-
körének bővítését megcélozni nem indokolt. 

 

Természeti, táji hatások 

A javasolt beavatkozások hatására a terv végrehajtása esetén egységes ökológiai rendszerbe illesz-
kedő természetes, a fenntartható fejlődés elveit követő tájhasználat jön létre. 

A HNP védelemre tervezett területei között szerepel a Szamos-folyó és parti sávjai. 
A tájvédelmi körzet Komlódtótfalut is érintő tervezett bővítése a természetvédelem eszközével biz-

tosítja a szatmári táj a táji jellegzetességek megőrzését. 
A természeti, tájhasználati értékek megőrzését a természetvédelmi előírásokon túl a Helyi Építési 

Szabályzat külterületi szabályozása is elősegíti a korlátozott használatú területek fogalmának és előírá-
sainak megalkotásával. 
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A településkép változása 

A településkép kialakításában elsődleges szempont volt a településszerkezet korszerűsítési folyamatá-
nak erősítése, az alábbi főbb beavatkozások alapján: 
 
A területhasználat szabályozásával 

− a településközponton belül erősödő településközponthoz illő területhasználat, intézmé-
nyek, sűrűsödés 

 
A települési értékvédelemmel és annak szabályozott kereteinek megteremtésével 

− a települési arculat megőrzése és továbbfejlesztése a hagyományőrzés tükrében valósulhat 
meg 

− a települési értékvédelem a települési arculat hagyományőrző, értékteremtő beavatkozása-
ival növeli a település idegenforgalmi vonzerejét, ezzel gazdasági erejét 

− az egységesen kialakított műemléki környezet és helyi értékvédelmi terület szabályozott 
keretek között segíti elő a védett épületek és településszerkezet értékeinek megőrzését és 
értékmegőrző felújítását a településközpont arculatának kedvező alakításával párhuzamo-
san 

 
A Helyi Építési Szabályzatban megfogalmazott illeszkedő, értékvédelmi szemléletű szabályozással 

− A településen meglévő hagyományos telekszerkezet, tömbszerkezet megtartása, ahhoz illesz-
kedő területhasználati sűrűség elérése főként a településközpont és peremei tekintetében. 

− A településen kialakult hagyományos telekhasználati rend megtartása a zónás telekhasználat 
szabályozásával. 

− Az építészeti karakter megőrzése a település erősítésének szándékával, az arra alkalmas tele-
pülésközpont területek értékmegőrző szemléletű átalakításával helyi minták alapján. 
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