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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

• 167/2020 (XII. 29.) számú határozat, Újfehértó város településszerkezeti terve és 

településszerkezeti terv leírása jóváhagyásáról; 

• 33/2020 (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet, Újfehértó Város Helyi Építési 

Szabályzatáról 

 

1.2 Átnézeti térkép 
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1.3. Helyszíni, környezet és a fejlesztések bemutatása 
 
1. beavatkozási pont 
 
Újfehértó belterületétől északra, külterületen, a 040/32-33 hrsz-út – 08/5 hrsz-ú út – 08/22 
hrsz-ú út – 100-as vasúti fővonal – 4. sz. főút – belterületi határvonal által közrezárt terület. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A módosítás során a 4. sz. főút 260+880km szelvényében kialakítandó körforgalmú 
csomópont területének biztosítása tervezett. A körforgalmi csomópont koncepció tervének 
készítését a Közműterv M93 Kft. végzi (ifj. Major Ferenc közlekedés vezető tervező). 
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Újfehértó Város Önkormányzata a város É-i részén, a 4.sz. főút K-i és Ny-i oldalán kialakított 
gazdasági övezetek fejlesztését tervezi, továbbá Kormányzati támogatással fejlesztésre kerül 
az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató Állomás, melyből kifolyólag a várostól ÉNy-i 
irányban egy mezőgazdasági összekötő út kerül megépítésre (későbbiekben) a Kutató 
Állomás és a 4.sz. főút közötti közvetlen közlekedési kapcsolat kielégítése céljából. Az 
iparterületek és a Kutató Állomás közlekedési kiszolgálásához szükséges a 4.sz. főúton egy új, 
az iparterületeken generálódó nehézgépjármű forgalom biztonságos levezetéséhez 
megfelelő közúti csomópont kialakítása a főút 260+880km szelvénye környezetében 
 
A tervezett körforgalom építési helye jelenleg Újfehértó külterületén található a lakott 
területtől kb. 750 m távolságra. A főút érintett szakasza külterületi jellegű, a nyugati oldalán, 
található a vele párhuzamos Nyíregyházi út, mely néhány lakóház és telephely 
kiszolgálóútjaként funkcionál, de az út és az ingatlanok már külterületi helyrajzi számmal 
rendelkeznek. Az út a 4.sz. főútról közelíthető meg, a főút 260+392 kmsz-ben kialakított 
osztályozós csomópontból, ahol egy balra kanyarodó sáv található. A tervezett körforgalom 
helyétől Nyíregyháza irányába cca. 120 méterre egy meglévő jobboldali földút csatlakozás is 
található, mely a vasúti pálya miatt zsákutca, és egy telephelyet, illetve néhány 
mezőgazdasági földet szolgál ki. 
 
Közlekedési koncepció helyszínrajza 
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Minta-kereszt szelvény a 4. sz. főúton 

 
Forrás: Közműterv M93 Kft. 

 
A tervezési terület déli végén a 014/82 és az 574/20 hrsz-ú ingatlanokon egy kertészet 
helyezkedik el. Két eltérő helyrajzi számon és egyszerre kül-, és belterületen. A módosítás 
során az 574/20 hrsz külterületbe helyeződik át, így elhárul a két ingatlan telekegyesítésének 
akadálya. 
 

 
Forrás: e közmű 
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Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

 I. rendű közlekedési terület 

Az építési övezet / övezet tervezett besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Gk1 Kereskedelmi szolgáltató terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

800 Minimálisan kialakítandó telekméret 800m2 

50 50 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

20 20% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

6,0 6,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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2. beavatkozási pont 
 
Belterületen, a Tokaji utca – Egészségház utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Szegfű utca által 
határolt tömbben a Tokaji köz nyugati oldala. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A módosítás során lakossági igényre történő beavatkozás tervezett. A Tokaji köz nyugati 
oldalán elhelyezkedő ingatlanok felhasználásával egyedi sorházas lakóingatlan fejlesztés 
tervezett.  Az érintett ingatlanok (2090/1-3, 2090/12-7 hrsz-ek) új egyedileg kialakított 
kertvárosias lakóövezetbe (Lke2) kerül átsorolásra, ahol a tervezett beépítésnek megfelelő 
előírások, normatív értékek kerülnek meghatározásra. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Lke1 Kertvárosias lakóterület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

480 Minimálisan kialakítandó telekméret 480m2 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

50 50% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

5,0 5,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

Az építési övezet / övezet tervezett besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 



Újfehértó Város Településrendezési Tervének módosításához 

 TELJES ELJÁRÁS – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
  

 
10 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Lke2 Kertvárosias lakóterület 

Z zártsorú beépítési mód 

480 Minimálisan kialakítandó telekméret 480m2 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

50 50% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

7,0 7,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 
 

A tervezett szabályozási előírások sorházas beépítés mellett, 2 lakószint kialakítását, 6,0 
méteres előkert létesítését tervezik. Az utcafronti kerítés elhagyhatósága megfontolás 
kérdése, hogy az előkert és a tényleges közterület összefüggő hatást keltsen, továbbá 
elősegítse a gépjárművek nem közterületen történő állandó vagy ideiglenes elhelyezését. 
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3. beavatkozási pont 
 
Lakó építési övezetekre vonatkozó, egyedi telekpozíciókat és méreteket (különösen a 
keskeny telkeket) figyelembe vevő egyedi szabályozás kidolgozása, a terv hatályba lépése óta 
felmerült lakossági igények alapján. 
 
Csak a rendelet szövegére kiterjedő módosítási igény. 
 
4. beavatkozási pont 
 
A hatályos HÉSZ rendeletének tartalmára vonatkozó, a hatályba lépése óta eltelt időben a 
használat során felmerült építésjogi kérdések, problémák szükség szerinti átvezetése, 
módosítása, pontosítása Önkormányzati észrevételek alapján. 
 
Csak a rendelet szövegére kiterjedő módosítási igény. 
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5. beavatkozási pont 
 
Belterületen a Bartók Béla utca – Kodály Zoltán utca – Szent István út – Petőfi Sándor utca 
által közrezárt telektömb. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A módosítás során a tömbbelsőben tervezett közterületi feltárás törlésre kerül, lakossági 
igényre. A tervezett ide vezető gyalogos közlekedési feltárások, illetve a Bartók Béla utca 
felől tervezett parkoló is törlésre kerül. A kialakítást elősegítő egyéb, a sajátos 
jogintézményekben rögzített előírás szintén törlésre kerül. 
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6. beavatkozási pont 
 
A belterület déli végén, a Debreceni út – Munkás utca – Böszörményi út – Határ utca által 
határolt tömbben, meglévő gazdasági terület. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A módosítás során a tömb nyugati végében elhelyezkedő gazdasági terület építési 
övezetének (Ge1) kiterjedése változik. Egyrészt a 4149/20 hrsz-ú ingatlan területével 
növekszik a gazdasági terület kiterjedése keleti irányba, másrészt a 4149/1-6, 4149/16-17 és 
4148 hrsz-ú ingatlanok gazdasági övezeti besorolása változik falusias lakó építési öveztere 
(Lf1). 
A módosítást a gazdasági telephely tulajdonosa kezdeményezte és egyben járult hozzá a 
Böszörményi út felőli ingatlansor övezeti átsorolásába. A módosítás során a védelmi övezet a 
keleti oldalon a gazdasági területen belül kerül továbbra is kialakításra, ahogy az építési 
övezet mind inkább keleti irányba tolódik. 
A Böszörményi úti ingatlanok telekvégein kialakuló övezeti határnál viszont, az „engedményt 
tevő” gazdasági társaság kérésének megfelelően, az átmeneti védelmi sáv a lakóterületek 
telekvégére, az ingatlanok hátsókerti részére kerülne (ennek társadalmi egyeztetése még 
folyamatban van). 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Ge1 Ipar terület – egyéb terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

1000 Minimálisan kialakítandó telekméret 1000m2 

50 50 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

25 25% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

7,5 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

Az építési övezet / övezet tervezett besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Lf1 Falusias lakóterület 
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O oldalhatáron álló beépítési mód 

550 Minimálisan kialakítandó telekméret 550m2 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

40 40% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

5,0 5,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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7. beavatkozási pont 
 
Külterületen, a 0726 hrsz-út – a 100-as vasúti fővonal – a 4. sz. főút által közrezárt területen 
belül. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A tömb északnyugati sarkában, a Frühwald Kft. telephelyével szemben -a 0724, 0725 és 
0723/2 hrsz-ek részben történő felhasználásával 1,0 ha-t megnem haladó gazdasági terület 
kerül kialakításra, magán érdekű beruházás keretében. A 0725 hrsz-ú út Önkormányzati 
tulajdonból kerül magántulajdonba. 
A módosítás során kialakítandó gazdasági terület Ge1 jelű építési övezeti besorolása 
tervezett. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Ma mezőgazdasági általános övezet 

  

Eg gazdasági erdő övezete 
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Az építési övezet / övezet tervezett besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Ge1 Ipar terület – egyéb terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

1000 Minimálisan kialakítandó telekméret 1000m2 

50 50 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

25 25% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

7,5 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

A területre vonatkozóan a kérelmező/beruházó előzetes tájékoztatást kért és kapott (ikt.sz.: 
4773-2/2021) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától természetvédelmi érintettségről, 
illetve az övezeti átsorolással kérdéséről, amellyel szemben a tájékoztatás szerint kifogást 
nem emelnek. 
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8. beavatkozási pont 
Külterületen, a 0190 hrsz-ú út – a belterületi határvonal – a 3054. sz. összekötő út – a 0193 
hrsz-út által közrezárt terület. 

 
Forrás: e közmű 

A 3054. sz. összekötő út északi oldalán, a városi köztemető és a Honvédelmi Sportközpont 
között kerékpárút kiépítése tervezett. A hatályos településszerkezeti terv tartalmazza a 
közlekedési elemet, de a területét a szabályozási terv nem biztosítja teljes egészében. 
A módosítás során a tervezett nyomvonal által igénybe vett idegen területek kiszabályozásra 
kerülnek, közlekedési területbe kerülnek átsorolásra. 
 
A tervezett nyomvonal egy részlete 

Forrás: Tenderterv Kft. 
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9. beavatkozási pont 
 
Belterületen a Galamb utca – Árpád utca – Árpád köz – Balkányi utca – belterületi határvonal 
által közrezárt területen belül, a 4705 hrsz-ú Vasút utca szakasza. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A 4696 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a tőle keletre 
elhelyezkedő 4705 hrsz-ú Vasú utca nem használt területéből telekrészt vásárolna meg, saját 
ingatlanának kibővítésére. 
Ezért a módosítás során a 4705 hrsz-ú út egy közbülső szakasza - - a 4696 hrsz déli végétől a 
4704 hrsz északi végéig – megszüntetésre kerül és lakó építési övezeti besorolásba kerül. A 
4696 hrsz-hez nem összevont telekrész Önkormányzati tulajdonban marad, annak eladásáig, 
mint falusias lakóterület. 
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Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

 II. rendű közlekedési terület 

Az építési övezet / övezet tervezett besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Lke1 Kertvárosias lakóterület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

480 Minimálisan kialakítandó telekméret 480m2 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

50 50% - a kialakítandó zöldfelület minimális mértéke 

5,0 5,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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10. beavatkozási pont 
 
Külterületen, a belterülettől délre a 0551/11 hrsz-ú út – a 0551/99 hrsz-ú út – a 4. sz. főút 
által közrezárt terület. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A tervezett módosítás során a 0551/11 hrsz-ú út területéből 0,2 méter szélességben terület 
kerül csatolásra a 0551/140 hrsz-ú területhez. A 0551/140 hrsz-ú telek gazdasági célú építési 
övezete így 12,0m2-rel növekszik. A magán terület az Önkormányzattól vásárolt területtel 
változik. 
 
 
 



Újfehértó Város Településrendezési Tervének módosításához 

 TELJES ELJÁRÁS – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
  

 
23 

 
 
 



Újfehértó Város Településrendezési Tervének módosításához 

 TELJES ELJÁRÁS – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
  

 
24 

 



Újfehértó Város Településrendezési Tervének módosításához 

 TELJES ELJÁRÁS – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
  

 
25 

11. beavatkozási pont 
 
Külterületen, a belterülettől nyugatra, a 3504. sz. összekötő út – a 0174/120 hrsz-ú út – a 
0174/26 hrsz-ú út által közrezárt terület. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A módosítás során mezőgazdasági általános terület övezetéből, gazdasági erdőterület 
övezetébe történik átsorolás. A módosítás a településszerkezeti terv tervi állapotai közötti 
eltérés alapján került tervezésre és aktivitás érték növekményének felhasználására 
(erdőkataszter állománya alapján ellenőrizve). 
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2. Beavatkozási pont ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!) 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Újfehértó 
belterületétől 
északra, külterületen, 
a 040/32-33 hrsz-út – 
08/5 hrsz-ú út – 
08/22 hrsz-ú út – 
100-as vasúti fővonal 
– 4. sz. főút – 
belterületi határvonal 
által közrezárt 
terület. 
 

A 4. sz. főút 260+880km 
szelvényében kialakítandó 
körforgalmú csomópont 
területének biztosítása, 
valamint a 014/82 és 574/20 
hrsz-ek 
összevonhatóságának 
megteremtése. 

- út terület 
 

- kereskedelmi szolgáltató 
terület (Gk1 és Gk3) 
 

n.a. n.a. - I. rendű közlekedési terület 
- kereskedelmi szolgáltató terület (Gk1) 
 
 

n.a. n.a. -  

 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
A körforgalmi csomópont biztosítja a főút forgalmába becsatlakozó kiszolgáló utak forgalmának, a jelenlegitől 
biztonságosabb rávezetését.  

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A területek kiterjedése és hasznosíthatóságának korlátjai miatt érdemben nem változtatja meg. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Belterületen, a Tokaji 
utca – Egészségház 
utca – Bajcsy-
Zsilinszky utca – 
Szegfű utca által 
határolt tömbben a 
Tokaji köz nyugati 
oldala. 
 

A Tokaji köz nyugati oldalán 
elhelyezkedő ingatlanok 
felhasználásával egyedi 
sorházas lakóingatlan 
fejlesztés tervezett. 

- beépített terület -kertvárosias lakóterület 
(Lke1) 
 

n.a. n.a. -kertvárosias lakóterület (Lke2) 
 
 

n.a. n.a. -  

 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
A város belterületén a tömbbelsők intenzívebb felhasználásával biztosíthatóak az új lakások iránti igények, 

városiasabb jelleggel. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg. 
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése nem változik meg 
alapvetően. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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3. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

A közigazgatási 
terület lakó területei. 

Lakó építési övezetekre 
vonatkozó, egyedi 
telekpozíciókat és 
figyelembe vevő egyedi 
szabályozás kidolgozása.  

- 
 

- 
 

- - - 
 
 

- - Csak Rendeletet érintő 
módosítás 

 
 
 
 

 

H
A
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SO
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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4. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

A település teljes 
közigazgatási területe 

A hatályos HÉSZ 
rendeletének tartalmára 
vonatkozó, a hatályba 
lépése óta eltelt időben a 
használat során felmerült 
építésjogi kérdések, 
problémák szükség szerinti 
átvezetése, módosítása, 
pontosítása Önkormányzati 
észrevételek alapján. 

- 
 

- 
 

- - - 
 
 

- - Csak Rendeletet érintő 
módosítás 
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A
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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5. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Belterületen a Bartók 
Béla utca – Kodály 
Zoltán utca – Szent 
István út – Petőfi 
Sándor utca által 
közrezárt telektömb. 
 

A tömbbelsőben tervezett 
közterületi feltárás törlésre 
kerül, lakossági igényre. A 
tervezett ide vezető 
gyalogos közlekedési 
feltárások, illetve a Bartók 
Béla utca felől tervezett 
parkoló is törlésre kerül. 

- beépített terület 
 

- Zöldterület – közpark (Kp) 
 

1,97 11,82 - Településközpont vegyes terület (Vt1; Vt2; Vt3) 
 
 

1,97 0,99 -  
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A
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg. 
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése nem változik meg . 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A város belterületén kialakítható zöldterületek kiterjedése csökken. 
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6. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

A belterület déli 
végén, a Debreceni út 
– Munkás utca – 
Böszörményi út – 
Határ utca által 
határolt tömbben, 
meglévő gazdasági 
terület. 
 

A tömb nyugati végében 
elhelyezkedő gazdasági 
terület építési övezetének 
(Ge1) kiterjedése változik. 
Egyrészt a 4149/20 hrsz-ú 
ingatlan területével 
növekszik a gazdasági 
terület kiterjedése keleti 
irányba, másrészt a 4149/1-
6, 4149/16-17 és 4148 hrsz-
ú ingatlanok gazdasági 
övezeti besorolása változik 
falusias lakó építési öveztere 
(Lf1). 

- beépített terület 
 

- Ipari terület – egyéb 
terület (Ge1) 
- Falusias lakóterület (Lf1) 
 

1,57 
 
0,21 

0,63 
 
0,50 

- Falusias lakóterület (Lf1) 
- Ipari terület – egyéb terület (Ge1) 
 
 

1,57 
0,21 

3,77 
0,08 

-  
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg. 
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése nem változik. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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7. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 0726 
hrsz-út – a 100-as 
vasúti fővonal – a 4. 
sz. főút által 
közrezárt területen 
belül. 
 

Gazdasági terület kialakítása 
magán érdekű beruházás 
keretében. 

- agyaggödör (ag) 
- rét (R) 
 

- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 
-Gazdasági erdő terület (Eg) 
 

0,30 
 
0,65 
 

1,11 
 
5,85 

- Ipari terület – egyéb terület (Ge3) 
- Gazdasági erdő terület (Eg) 
 

0,94 
0,01 

0,38 
0,09 

-  
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A kialakítani kívánt telephelyen létrejövő új munkahelyek a helyi munkalehetőség kínálatot erősítik. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg. 
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése nem változik meg 
alapvetően. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A terület kiterjedése miatt érdemben nem változtatja meg. A környező területek is jellemzően gazdasági célt 
szolgálnak. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során részben termőföld igénybevétele történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Újabb kapacitások kiépítésére nincs szükség 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A terület használatának intenzitása jelentős mértékben megnő, közlekedési kényszerek alakulhatnak ki az 

irányába. 
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8. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 0190 
hrsz-ú út – a 
belterületi határvonal 
– a 3054. sz. 
összekötő út – a 0193 
hrsz-út által közrezárt 
terület  

Kerékpár út területének 
biztosítása a szabályozási 
terven. 

- szántó - mezőgazdasági általános 
(M) 

n.a. n.a. - I. rendű közlekedési terület n.a. n.a. - 
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Az újonnan létesült Honvédelmi Sport Központ biztonságos kerékpáros megközelítésének érdekében történő 

fejlesztés. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg. 
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése nem változik meg 
alapvetően. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A területek kiterjedése és hasznosíthatóságának korlátjai miatt érdemben nem változtatja meg. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Új közlekedési infrastrukturális kapacitás jön létre, kerékpáros területen.  

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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9. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Belterületen a 
Galamb utca – Árpád 
utca – Árpád köz – 
Balkányi utca – 
belterületi határvonal 
által közrezárt 
területen belül, a 
4705 hrsz-ú Vasút 
utca szakasza. 
 

Lakóterület kialakítása, 
meglévő ingatlan bővítésére 
és új építési telek 
kialakítására. 

- út terület 
 

- II. rendű főút 
 

n.a. n.a. - kertvárosias lakóterület (Lke1) 
 
 

n.a. n.a. -  
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
A felmerülő igények belterületen történő biztosítása, a terület intenzívebb használatával biztosíthatóak a 

jelenlegi lakásigények. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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10. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
belterülettől délre a 
0551/11 hrsz-ú út – a 
0551/99 hrsz-ú út – a 
4. sz. főút által 
közrezárt terület. 

A 0551/140 hrsz-ú ingatlan 
területének minimális 
növelése. 

- beépítettlen terület - közlekedési terület n.a. n.a. - egyéb gazdasági (Ge2) n.a. n.a. - 
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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11. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
belterülettől 
nyugatra, a 3504. sz. 
összekötő út – a 
0174/120 hrsz-ú út – 
a 0174/26 hrsz-ú út 
által közrezárt 
terület. 

A biológiai aktivitás 
értékcsökkenés 
kompenzációjára vonatkozó 
övezet váltás, általános 
mezőgazdasági terület 
övezetéből gazdasági 
erdőterület övezetébe. 

- erdő - mezőgazdasági általános 
(M) 

5,10 18,87 - gazdasági erdő (Eg) 5,10 45,9 - 
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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