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1. A KÖRNYEZETIALAKÍTÁS TERVE 

 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, terület-felhasználási rendszer 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

 
A beépítésre szánt területek jellemzően a belterületen és annak közvetlen vonzáskörzetében 
összpontosulnak. A távolabb elhelyezkedő ilyen típusú területek (jellemzően gazdasági célú 
területek, különösen mezőgazdasági üzemi területek) a belterülettől délre és nyugatra 
találhatóak, a nagyobb egybefüggő mezőgazdasági területek közé ágyazva. 
 
A belterületet jellemzően lakó területek alkotják, kisvárosias, kertvárosias, falusias terület-
felhasználás mellett. Térszerkezetileg a településmagot – a történelmi településközpontot - 
övező területeken összpontosulnak. Ettől kissé eltérő, de még a belterületi területek a 4. sz. 
főút utca keleti és nyugati oldalán kialakult „újkori” lakóterületek. 
 
A történelmi településközpontot közvetlenül a kisvárosias lakóterületek övezik, az egyéb 
helyen találhatóak, valamely újkori rendeltetés következményeként ékelődik be a 
településszerkezetbe. 
 
A település ki és bevezető útszakaszai mentén – a település hagyományos szerkezetéhez 
igazodva – jellemzően falusias lakóterületek (néhány helyen gazdasági terület zárványokkal 
megszakítva) helyezkednek el. 
 
Újonnan tervezett lakóterület kialakítását a terv nem irányoz elő. A jelenlegi lakóterületek fel 
nem használt, intenzitásában alulhasznosított területeinek illetve egyéb alulhasznosított 
területek (lezárt temető, kegyeleti park) használatát preferálja a tervezet. Ilyen területek 
viszonylag nagy számban állnak rendelkezésre. A korábbi településszerkezeti tervekben 
újonnan előirányzott, de fel nem használt lakóterületek kisebb része megtartásra, beépítésre 
került a térszerkezetbe. Nagyobb részük elvetésre került, a tényleges használat szerinti 
terület-felhasználás mellett kerültek rögzítésre. 
 
A településmagot alkotó településközponti területek a Szent István út, Debreceni út és a 
Kossuth Lajos utcák mentén/között találhatóak. A gazdasági területek (kereskedelmi, 
szolgáltató; ipari-gazdasági) jellemzően a belterület perifériájára szorulva, néhol a lakó 
területek közzé ékelődve, szorulva (történelmileg mozaikos az elhelyezkedés, különösen a 4. 
sz. főút keleti oldalán) helyezkednek el. A jelentősebb gazdasági célú területek kivétel nélkül 
a külterületen összpontosulnak, a belterület északi és déli végénél, leginkább a 4. sz. főút 
mentén. Különleges sport célú területek – méretükből adódóan - a lakóterületek határán, az 
idegenforgalmi terület a külterületen, a belterületi határ mellett közvetlenül helyezkedik el. 
 
Beépítésre szánt területek (külterületen és belterületen egyaránt) terület-felhasználásai az 
alábbiak szerint: 

- Kisvárosias lakóterület 
- Kertvárosias lakóterület 
- Falusias lakó terület 
- Településközpont vegyes terület 
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- Intézményterület 
- Kereskedelmi, szolgáltató terület 
- Ipari gazdasági terület 
- Különleges idegenforgalmi terület 
- Különleges hulladék elhelyezésére szolgáló és szennyvíztároló terület  
- Különleges sportolási tevékenységre szolgáló terület 
- Különleges lovas turisztikai terület 
- Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

 
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, nagyobb súllyal a külterületen helyezkednek el. 
Meghatározóan mezőgazdasági területek (mezőgazdasági általános és kertes) jellemzik. 
Kisebb hányadban erdő (gazdasági célú és védelmi erdő) és vízgazdálkodási területek is 
alkotják.  
 
Zöldterületek, közparkok területei a belterületre, a lakó és vegyes területek szövetébe 
ágyazódva koncentrálódnak, egy-egy településrészen illetve a központban. A belterületen 
további vízgazdálkodási területek tartoznak még a beépítésre nem szánt területekhez. 
 
Közlekedési területek jellemzően az országos utak és vasutak, valamint a helyi közutak, önálló 
kerékpár utak, gyalogutak és ezek csomópontjai. 
 
Az erdő területek kiterjedése a településen viszonylag alacsony. Jellemző tendencia hogy a 
rosszabb minőségű területek erdősítésre kerülnek, így a tájszerkezet, még ha kis mértékben is 
de megváltozik. A város közigazgatási területéből az erdő területek, a mezőgazdasági területek 
mellett alig több mint 7%-át teszik ki (területi kiterjedésben). Elhelyezkedésüket a nagyobb 
tömbszerű területek jellemzik. Nagyobb egybefüggő területek a belterület északi és déli 
oldalán terülnek el. 
 
Vízgazdálkodási területek a csatornák és azok parti sávja, tavak és egyéb vízvételi területek. 
 
Különleges területet viszonylag keveset találunk a város területén. Az egyik a belterülettől 
nyugatra elterülő homokbánya területe, a másik a belterülettől délre a régi 4-es út és a 
jelenlegi 4. sz. főút csomópontjának közelében, megújuló energiaforrások hasznosításának 
céljára szolgáló terület. 
 
Beépítésre nem szánt területek (külterületen és belterületen egyaránt) terület-felhasználásai 
az alábbiak szerint: 

- Általános mezőgazdasági terület 
- Kertes mezőgazdasági terület 
- Gazdasági erdő terület 
- Védelmi erdőterület 
- Vízgazdálkodási terület 
- Természetközeli terület 
- Zöld terület (Közpark) 
- Különleges kegyeleti célú építményi terület (működő temető) 
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- Különleges kegyeleti célú építményi terület (kegyeleti park, emléktemető) 
- Különleges agyag-, homokbánya területe 

 
  

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 
A település szerkezetét alapvetően a közlekedési folyosók határozzák meg. A szomszédos 
települések irányában már meglévő közlekedési folyosók mellé továbbiak nem tervezettek, 
azok a meglévő hálózati elemeken, elérhetőek, megközelíthetőek: 
 
A település szerkezetét befolyásoló meglévő és tervezett infrastrukturális elemek: 

- közutak közül a 
 4. sz. főút Nyíregyháza – Debrecen között 
 3509. sz. összekötő út Újfehértó – Hajdúböszörmény között 
 3504. sz. összekötő út Újfehértó – Hajdúdorog között 
 4912. sz. összekötő út Újfehértó – Nagykálló között 
 Összekötő út Újfehértó – Geszteréd között 

- kerékpárutak közül 
 3504. sz. összekötő úttal párhuzamosan Hajdúdorog irányába, tervezett 

elemként, 
 4. sz. főúttal párhuzamosan Nyíregyháza – Debrecen között tervezett 

elemként, 
 települési összekötő úttal párhuzamosan Újfehértó-Geszteréd között, tervezett 

elemként 
- vasútvonal 

 Budapest - Záhony közötti 100. számú vasúti fővonal 
- nagysebességű vasútvonal 

 Budapest - Záhony között 
- vízfolyás, vízfelület 

 Nagy-Vadas-tó 
 Csürhe-réti-víztároló 
 Simai (IX.sz.) főfolyás 
 Téglási (VIII/7) mellékág 
 Vörösréti szivárgó 
 Bökönyi (VIII/8) csatorna 
 Hadházi (VIII/7-2) oldalág 

- földgázelosztó vezetékek: 
 Újfehértó – Téglás között 

- átviteli hálózat távvezetékei 
 750kV-os távvezeték (meglévő) Újfehértó déli oldalán 
 400kV-os távvezeték (tervezett) Újfehértó déli oldalán 
 132kV-os távvezeték Újfehértó déli oldalán 
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1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

A településszerkezeti terv a hatályos jogszabályoknak megfelelően védősávot jelöl ki az 
alábbi helyeken: 
 
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 22 kV-os elektromos légvezetékek mindkét 

oldalán 5,0 méteres védősávot kell biztosítani 
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 132 kV-os elektromos légvezetékek mindkét 

oldalán 13,0 méteres védősávot kell biztosítani 
- A közigazgatási terület északi részén keresztülhaladó közép nyomású földgázszállító 

vezetéknek 10,0 méter védősávot kell biztosítani, a gáznyomás szabályzónál 15,0 
méteres védőzóna kialakítása szükséges 

- A temető területén belül olyan területet kell biztosítani, ahol sírhely nem kerül 
elhelyezésre 

- A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 22/A. §. a) pontja alapján, külterületen a közút tengelyétől számított 50 
méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és 
egyéb ásványi anyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított 
10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

- a kommunális szennyvíz kezelésére és elhelyezésére szolgáló terület körül 300,0 méter 
védősávot kell biztosítani. 

 
A településszerkezeti terv a hatályos jogszabályoknak megfelelően, önálló terület-
felhasználással védőterületeket védelmi erdő területeként jelöl ki. 
 
Védőterületekhez és védősávokhoz kapcsolódó korlátozások: 
A térségi jelentőségű szénhidrogén szállító vezetékek és nagyfeszültségű elektromos 
távvezetékek védősávjaiban a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások alkalmazása jelent 
korlátozást. 
 
Az OTrT-hez, valamint az MTrT-hez kapcsolódó korlátozások: 
Az egyes övezetekhez tartozó korlátozásokat az övezetekhez tartozó kötelező rendelkezések, 
térségi ajánlások jelentik. 
 
Régészeti területekhez kapcsolódó korlátozások: 
A település közigazgatási területén régészeti nyilvántartás szerinti területek találhatóak. Az 
érintett területeken a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások alkalmazása jelent 
korlátozást. 
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
 
Terület-felhasználást érintő beavatkozások 

Külterület: 

A település északi részén a közigazgatási területtől délre: 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi 
terület: 3,21 ha 

- Ipari gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 0,79 ha 

 

Hajdúdorog felé vezető út mentén (3054 sz. út): 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági 
üzemi terület: 3,72 ha 

- Ipari gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 12,67 ha 
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A település dél-nyugati részén: 

- Ipari gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 1,98 ha 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi 
terület: 1,45 ha 

- Ipari gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 7,27 ha 

 

A belterülettől észak-nyugatra: 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági 
üzemi terület: 0,67 ha 

- Ipari gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 0,58 ha 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági 
üzemi terület: 17,06 ha 

 

Északon és észak-keleten a belterületi határ mentén (a korábban tervezett lakóterület bővítés 
visszaállítása művelési ág szerint): 

- Kertvárosias lakóterületből általános mezőgazdasági terület: 2,19 ha 
- Falusias lakóterületből kertes mezőgazdasági terület: 3,09 ha 
- Falusias lakóterületből általános mezőgazdasági terület: 6,62 ha 
- Falusias lakóterületből általános mezőgazdasági terület: 11,88 ha 
- Falusias lakóterületből általános mezőgazdasági terület: 13,50 ha 
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A belterülettől dél-nyugatra valamint belterületi határ mentén:  

- Gazdasági erdő területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület: 
1,31 ha és 1,33 ha 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi 
terület: 0,44 ha 

- Ipari gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 6,83 ha 
 

A Hajdúböszörmény felé vezető út mentén (3509 sz. út): 
- Kereskedelmi szolgáltató területből általános mezőgazdasági terület kialakítása: 2,43 

ha 
- Ipari gazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 

4,60 ha 
 

A belterülettől délre:  

- Ipari gazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
4,49 ha 

- Általános mezőgazdasági területből egyéb ipari gazdasági terület kialakítása: 17,64 ha 
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A belterülettől dél-nyugatra 0458 hrsz-ú mezőgazdasági dűlő út mentén általános 
mezőgazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 0,32 ha 
 
A Hajdúböszörmény felé vezető úttól délre: 

-  Megújuló energiaforrás céljára szolgáló területből gazdasági erdő terület kialakítása: 
37,92 ha 

- Ipari gazdasági területből mezőgazdasági üzemi terület: 25,86 ha 
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A település dél-keleti részén a vasúti terület és a közigazgatási terület között: 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 0,44 ha 

- Ipari gazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
2,11 ha 

A település dél-keleti részén a közigazgatási határ mentén általános mezőgazdasági területből 
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 1,17 ha 

A település déli részén a megye határ mentén általános mezőgazdasági területből 
kereskedelmi szolgáltató terület kialakítása: 0,50 ha  

 

A település keleti részén a Bököny felé tervezett úttól északra általános mezőgazdasági 
területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 0,22 ha. 

A település keleti részén a Bököny felé tervezett út déli oldalán általános mezőgazdasági 
területből beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 0,62 ha. 
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A belterületi határ mentén a Margaréta utca külső oldalán általános mezőgazdasági területből 
beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató terület kialakítása: 1,51 ha. 
 
A 4 sz. főút mentén: 

- Általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
kialakítása: 3,27 ha 

- Gazdasági erdőterületből beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület: 1,48 ha 
 

A vasút területtől keletre általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt mezőgazdasági 
üzemi terület kialakítása: 2,02 ha 
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Belterület: 

Hajdúdorog felé vezető úttól (3054 sz. út) északra: 

- Falusias lakóterületből különleges sportolási tevékenységre szolgáló terület 
kialakítása: 1,88 ha 

- Kegyeleti park területéből falusias lakóterület kialakítása: 5,62 ha 
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Kistó utca és az 1682 hrsz-ú csatorna között: 

-  Falusias lakóterületből kertes mezőgazdasági terület kialakítása: 16,27 ha 

- Kertvárosias lakóterületből kertes mezőgazdasági terület kialakítása: 4,26 ha. 

Az 1881 hrsz-ú csatorna mentén közpark kialakítása: 
- Kertvárosias lakóterületből közpark: 2,17 ha 
- Parkoló területből közpark: 0,24 ha 
- Kisvárosias lakóterületből közpark: 1,12 ha 

 
A Garibaldi utca és a Széchenyi István utca között falusias lakóterületből közpark kialakítása: 

0,23 ha. 

A Gyár utca és a Nyíregyházi út kereszteződésénél településközpont vegyes terület kialakítása 

- Kereskedelmi szolgáltató területből településközpont vegyes terület: 0,66 ha 

- Kertvárosias lakóterületből településközpont vegyes terület: 0,54 ha. 

A Lujza sor és a Kökény utca között kertvárosias lakóterületből intézmény terület kialakítása: 

1,45 ha 
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A település központjában településközpont vegyes területből közpark kialakítása:  
- A Bartók Béla utcától északra: 0,22 ha 

A 3231 hrsz-ú csatorna és Óvoda köz közötti területen kisvárosias lakóterületből kertvárosias 
lakóterület kialakítása: 2,49 ha 

Dél-nyugaton a belterületi határ mentén: 
- Falusias lakóterületből kereskedelmi szolgáltató terület kialakítása: 22,02 ha 
- Falusias lakóterületből gazdasági erdőterület: 0,80 ha. 

A belterület déli részén a Böszörményi út és a Debreceni út két oldalán kertvárosias 
lakóterület kialakítása: 

- Településközpont vegyes területből kertvárosias lakóterület: 3,82 ha 
- Falusias lakóterületből kertvárosias lakóterület: 60,81 ha 

A Kölcsei Ferenc utca és a Radnóti Miklós utca között kegyeleti park területéből falusias 
lakóterület kialakítása: 5,63 ha. 
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Infrastrukturális elemet érintő beavatkozások 

 Tervezett összekötő út Bököny felé: 3,85 km 

 Kálmánháza felé vezető összekötő út: 5,73 km 

 Belterületi gyűjtő utak: 7, 49 km 

 Tervezett kerékpárút: 

- Tervezett összekötő út (Bököny-felé) mentén:3,5 km 

- 4 sz főút mentén: 9,36 km 

- Hajdúdorog felé vezető út (3054 sz út) mentén: 2,4 km 

- Belterületen Vasvári Pál utca - Széchenyi István utca - Béke tér - Eötvös József 

utca - Böszörményi út - Százados utca közötti szakasz: 2,67 km 

- Debreceni út külterületi részén a 4 sz főútig: 0,6 km 

 400kV-os átviteli hálózati elem a belterülettől délre: 8,42 km 

 Budapest – Záhony között gyorsvasút hálózat eleme a belterülettől délre: 6,15 km 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 

 
A település közigazgatási területe legnagyobb részt mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
térségbe, valamint kisebb részt települési és vízgazdálkodási térségbe sorolt. 
 
A mezőgazdasági térség területe csökkent az elmúlt években, évtizedekben a kisebb-nagyobb 
erdő területekkel, illetve az erdőgazdálkodási térség kimutathatóan növekedett. Azonban a 
változás mértéke nem számottevő, a megyei terv szerint is ezért az övezet inkább csak jelentős 
mértékben „erdőtelepítésre javasolt” terület övezete. A tényleges erdő terület a 20%-ot sem 
éri el a térségen belül.  
 
Az alábbi övezetekkel érintett a település: 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Mezőgazdasági térség 
- Vízgazdálkodási térség 
- Települési térség 
- Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 
- Ökológiai hálózat magterületének övezete 
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
- Ökológiai hálózat puffer területének övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
- Erdők övezete 
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
- Tájképvédelmi terület övezete 
- Vízminőség-védelmi terület övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
- Tanyás területek övezete 
- Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete 
- Térségi együttműködések övezete 
- Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete 
- Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

 
A műszaki infrastruktúrában a változtatást jelentősnek nem tekinthetjük. Új közúti közlekedési 
kapcsolat – amely jelen terv sajátja és nem korábbi elhatározások tovább vitele - nem 
tervezett. A továbbra is fenntartott tervezett elemek a szomszédos települések irányába 
hiányzó néhány (pl. Geszteréd) összekötő úthálózati rangú elem. A főközlekedési és az 
összekötő utak mentén tervezett térségi jelentőségű kerékpárút igazodik (belterületen, a 
központban minimálisan eltérő nyomvonallal), kapcsolódik az MTrT. elhatározásaihoz. 
 
A településrendezési tervekkel való összhang kidolgozása az Alátámasztó dokumentumok 
külön fejezetében került kidolgozásra. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2019 (II.27.) számú határozatával 
hagyta jóvá „Újfehértó Város Településfejlesztési Koncepcióját” 
 
A település a meglévő térszerkezet felhasználásával a mennyiségi jellemzőket átrendezve, 
háttérbe szorítva a minőségi változásokat tűzte céljául. A települési környezet minőségének 
javítása – a városiasabb karakter megteremtése mellett – nem generál számottevő új 
beépítésre szánt terület kialakítását. 
Az Önkormányzati indíttatású külterületi gazdasági terület fejlesztés jól illeszkedik az átfogó 
célokhoz: 

 a gazdasági tereknek, területeknek az újrapozícionálása, a szinergikus hatások 
erősítése, a tervezett célterületek további fenntartása 

 a településközpont centrális, kisvárosi jellegének tovább erősítése 

 aktív zöldterületek kialakítása, a használati érték növelése, a lakó övezetek környezeti 
minőségének javítása, városiasabb környezet megteremtése. 

 
A településfejlesztési koncepció, a javaslat műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli 
rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra reflektál, 
kiemelten: 
 
Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának átfogó céljai:  

 Gazdaságösztönző városfejlesztés - Gazdasági környezet és a helyi gazdaság fejlesztése   

 Klímabarát és környezettudatos városfejlesztés - Városi környezet fejlesztése  

 Közösségvezérelt városfejlesztés - Társadalmi környezet és a helyi közösség fejlesztése  
 
Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának részcéljai: 

 Gazdasági kínálatfejlesztés és befektetőbarát városfejlesztés 

 Élelmiszergazdaság feltételrendszerének fejlesztése, agrárlogisztikai és agrár 
innovációs kapacitások bővítése  

 Gazdaságösztönző és fenntartható közlekedésfejlesztés  

 Klímaváltozáshoz és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás növelése, a város 
mikroklimatikus viszonyainak javítása, környezeti erőforrások hasznosulásának 
ösztönzése és a környezettudatosság erősítése. 

 Városi környezetbiztonság növelése, a települési környezetgazdálkodás korszerűsítése 

 Közösségi környezet megújítása 

 Társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése 

 Közösségi erőforrások kiaknázása, társadalmi tőke mobilizálása, helyi társadalmi 
kohézió erősítése érdekében 
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1.2.4 A hatályos településképi rendelettel való összhang 
 
A tervezett módosítások – területi elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján – érdemben nem 
befolyásolják a település kép kialakult jellegét. Az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott településképi 
előírások összeegyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó szerkezeti 
elemekhez. 
 
Az esetlegesen felmerülő településképet befolyásoló szabályozási irányelvekre adott rendeleti 
válaszokat a hatályos rendelkezés már tartalmazza, azokon változtatni nem szükséges. 
A helyi védelem alá vont építészeti emlékek szabályozási tervlapokon ábrázolásra kerültek, 
tájékoztató elemként. 
 
A tájképvédelmi szempontból is rögzít már előírásokat a rendelet a 11.§ és 12.§-ban. Ezzel és 
a HÉSZ rendeletében megfogalmazottakkal, illetve a szabályozási tervlapokon rögzítettekkel 
egyetemben, a tájképvédelem megfelelő eszközöket kap. 
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2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
 

A településrendezési terv célja, hogy a területfelhasználási kategóriákat a valós és reálisan 
tervezhető területhasználathoz igazítsa, ezzel elősegítve a tájszerkezet fennmaradását, a 
jellegzetes táji elemek megőrzését. 

A település kedvező természeti adottságai közé tartozik a természetszerű homoki 
erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos tölgyesek, kisebb részben 
keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a lápi jellegű 
mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és 
leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj nyugati felének tómedreiben a szoloncsák 
sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható.  

Ezeket a pótolhatatlan természeti kincseket meg kell őrizni, és fejleszteni kell azzal, hogy a 
természetközeli zöldfelületeket a község belsejében lévő parkok, és az egyes elemeket 
összekötő utcai fasorok egészítsék ki zöldfelületi rendszerré. A zöldfelületek fejlesztése 
jelentős szerepet játszhat a várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédésében.  

A fejlesztési koncepció alapelveit figyelembe véve az alábbi javaslatokat tesszük: 

- Fontos feladat a vízfolyások környezetének rendezése, az értékes vizes- élőhelyek 
védelme érdekében. A vízfolyások legalább egyik oldalán honos növényekből álló 
növénysáv kialakítása javasolt.  

- A nagyobb kiterjedésű természetközeli gyepeket, valamint a belterületen elhelyezkedő 
zöldterületeket, vonalas zöldfelületi elemekkel kell összekötni, a fajok vándorlásának 
elősegítése miatt. 

- Törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz igazodó földhasznosításra, a komplex 
szemléletű környezet- és tájgazdálkodásra, a környezetet kevésbé terhelő, 
környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazására.  

- A tájidegen fafajokat a termesztésből ki kell szorítani, fel kell váltani. Az újabb erdők 
telepítésénél csak honos és a tájra jellemző fafajokat kell ültetni az ökoszisztéma 
védelme érdekében. 

- A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak 
természetes és természetközeli állapotát. 

- Gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti 
értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

- A külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a 
már meglévő, hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a 
természetközeli területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új 
fejlesztési területek kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken 
belüli védőfásítással, védőerdők telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba 
illesztését. 

- A művelés alól kivett területek esetleges bővítése – az ex lege védett lápok és 
Natura2000 területek védelme érdekében – É-i vagy D-i irányban javasolt.  

- Javasolt a meglévő, nagy kiterjedésű szántók táblaméreteinek csökkentése és a 
szegélyek, védőfásítások telepítése/pótlása. Ezek alapvető fontosságúak a táj jellegének 
megőrzéséhez és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. 
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- Törekedni kell arra, hogy az erdőterületek, rétek területei tovább ne csökkenjenek. 
 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
 
A különleges természeti környezet fenntartása érdekében az alábbi javaslatokat tesszük: 

- A terület egységének, természetes élőhelyi sokféleségének megőrzése, a különböző 
szikes élőhelyek, és azokkal szerves élőhelyi együttest alkotó egyéb természetközeli 
élőhelytípusok megőrzése szükséges. Ezek megóvása beszántással, erdősítéssel, 
fásítással, beépítéssel, vonalas létesítmények kialakításával, bővítésével, illetve a 
természetes hidrológiai folyamatokat jelentősen megváltoztató beavatkozásokkal 
szemben elsődleges feladat. A szikes tavak legnagyobb veszélyeztető tényezője a 
tudatos lecsapolásból eredő vízvesztés. A lecsapolással járó vízvesztés mellett 
jelentkezik még a globális felmelegedéssel összefüggő klimatikus vízhiány. A 
kiszáradási tendencia másodlagos káros folyamatokat is előidéz. Egyrészt arra 
ösztönöz, hogy elhódítsuk a természettől ezeket az időszakos vízjárta területeket, 
például szántóföld reményében feltörjük a köztudottan gyenge termőképességű 
szikes területeket. Másrészt a kiszáradás kedvez olyan tájidegen gyomfajok 
elterjedésének, amelyek a természetes vegetáció degradációját eredményezik. 
Gyakori, hogy a fennmaradt vizes élőhelyek közvetlenül a partvonalig 
szántóföldekkel, mezőgazdasági területekkel szegélyezettek. A bemosódó műtrágya 
intenzív eutrofizációt, elmocsarasodást, a sziki élőhely megváltozását idézi elő, illetve 
a bejutó növényvédőszer-maradványok egyéb úton is károsíthatják a vízi élővilágot. 
Az egyedülálló szikesek védelme érdekében a csatornák vízvisszatartása, a lecsapoló 
funkció mérséklése javasolt. A közvetlen vízgyűjtőkön és mederben, valamint a 
gyepeken bármiféle szennyezés (vegyszerezés, trágya) bejutását meg kell 
akadályozni. A Natura 2000 területein belül ajánlott a gyepesítés, illetve a tápanyag 
és vegyszerszennyeződés kockázatát minimalizáló gazdálkodásra való áttérés. 

- A területen található gyepek fenntartása a megfelelő kaszálási/legeltetési rendszer 
alkalmazásával biztosítható, amely alkalmazkodik az élőhelyi sokféleséghez. Általános 
célkitűzés a terület összes gyeptípusára vonatkozóan a legeltetés, illetve a kíméletes, 
kaszálatlan mozaikokat is meghagyó kaszálás akár kombinált alkalmazása. Ugyancsak 
kaszálással és legeltetéssel szükséges gondoskodni a nádasok és az inváziós fajok 
gyepek rovására történő terjedésének megakadályozásáról. A gyepek égetése tilos! A 
kaszálást évente kétszer ajánlott elvégezni a kaszálandó terület középpontjából 
indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell 
elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata szükséges. A gyepeken szükség 
szerinti cserjeirtás, az inváziós fajok (pl. ezüstfa) eltávolítása szükséges. 

- A védett területen áthaladó nagy forgalmú 4. számú főúton javasolt vadátjárók 
építése hüllők és kétéltűek számára. 
 

- Az invazív fajok felszámolására nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel azok kiszorítják a 
területre jellemző őshonos fajokat, ezzel lecsökkentve a biodiverzitás értékét. A 
település kül- és belterületén legnagyobb számban megtalálható invazív fajok az 
alábbiak: 



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez 

 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
  

 
25 

  

akác (Acacia pseudoacacia) bálványfa (Ailanthus 

altissima) 

zöld juhar (Acer negundo) 

  

japánkeserűfű (Reynoutria spp.) gyalogakác (Amorpha 

fruticosa) 

ezüstfa (Eleagnus angustifolia) 

 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

 
Alapvetően a hagyományos tájszerkezet kell, hogy domináljon a területhasználati egységek 
kijelölésénél. A lehetőségek szerint a társadalmi, gazdasági- és természetvédelmi 
szempontból - a helyi adottságok figyelembe vétele mellett - a tervezés során a 
legmegfelelőbb megoldásra kell törekedni. 
 
Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslataink az alábbiak: 

- A tájvédelem elsődleges feladata a tájra jellemző élőhelyek (szikesek, nedves gyepek, 
magaskórósok, mocsarak, cserjés szegélyek, üde mézpázsitos szikfokok, nyílt 
homokpusztagyepek és őshonos fafajú facsoportok, erdősávok) fenntartása. 

- Fontos a hagyományos tájszerkezetbe nem illő ipari-gazdasági területek tájba 
illesztése. Erre a leghatékonyabb módszer a háromszintes védősávok kialakítása. 
Különös figyelmet fordítva a védett természeti területek (ex lege védett szikesek, 
Natura2000 területek) közelében lévő beépítésekre. 

- Az utak menti fasorok telepítése elengedhetetlen. A fasorok karakteres tájelemek, 
emellett összekötik a szigetszerűen megjelenő települési zöldfelületeket, ezzel 
elősegítve a fajok vándorlását és a biodiverzitás növekedését. Nem utolsó sorban 
segítik az egységes településkép kialakulását. 

- Fontos feladat az illegális hulladéklerakások felszámolása, az újbóli kialakulásuk 
megelőzése a környezeti nevelés módszereivel. 

A fás legelőknek kis kiterjedésük ellenére különleges szerep jut a biológiai sokféleség 
megőrzésében. Ennek elsődleges oka éppen átmeneti jellegükből adódik. Ezek ugyanis se 
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nem erdők, se nem legelők, hanem csak azok együtt élő keverékei. Az ország egész 
területéhez képest minimális kiterjedésű fás legelők tehát századokkal ezelőtti állapotú 
országunk egy-egy kis mozaikját őrzik a bennük élő fajok társulásaival együtt. A településen 
kiemelkedően magas a legelőkön és szántókon található magányosan álló és csoportos fák 
száma. A különleges élőhelyek védelme érdekében javasoljuk a magányosan álló fák 
felmérését, fakataszter készítését, illetve az értékes fák helyi jelentőségű természetvédelmi 
oltalom alá helyezését. 
 
A településen található magányos fák 

 
 (Forrás: www.mepar.hu) 
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2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 
 
A település meghatározó alkotóeleme - az épített elemeken kívül - a zöldfelület mennyisége 
és minősége. Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, 
rendezettsége is hozzátartozik. A 2018-as településfejlesztési koncepció egyik átfogó célja a 
környezettudatos és klímabarát város megteremtése, amely a város ökológiai környezetének 
fejlesztését, mikroklimatikus viszonyainak és környezeti állapotának javítását célozza. A 
kitűzött cél eléréséhez elengedhetetlen a zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztése. 
Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az alábbiakat kell szem előtt tartani: 
 

- A város mikroklimatikus viszonyainak javítása érdekében kiemelt cél a meglévő 
zöldfelületek rehabilitálása, minőségi megújítása, új települési zöldfelületek 
kialakítása, zöldfelületi hálózatok létrehozása. A zöldfelületi rendszer fejlesztése a 
település környezeti állapotának javítását, a vonzó települési környezet 
megteremtését, a zöldfelületek értékőrző hasznosítását, a városi közterületek 
környezet, klímatudatos és családbarát megújítását célozza. 

- A növényfelületek, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelületek 
növényállományának rekonstrukciója, védőfasorok telepítése hozzájárul a városi 
klíma javításához. További cél aktív rekreációs zöldterületek kialakítása a közösségi 
életterek bővítése érdekében. 

- Az utcafásításoknál csak a honos, tájra jellemző fafajok, esetleg azok változatai 
engedhetők meg. 

- Gondoskodni kell az értékes növényzet, fák, fasorok helyi védelem alá helyezéséről és 
ezt követően azok szakszerű fenntartásáról. 

- A ’zöldítésre’ alkalmas helyszínek kihasználása, beültetése átgondolt egységes 
rendszer alapján történjen. 

 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 
A településrendezés során elvárás, hogy a tervek gondoskodjanak a közigazgatási területen 
belül a klimatikus viszonyok megőrzéséről. Cél, hogy a települési klíma javítása érdekében a 
belterületen a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és a külterületi 
erdősávokból, vízfolyásokból, gyepekből álló egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer 
alakuljon ki. 
A legfontosabb zöldfelületi elemek, amelyek a tervezés alapjául szolgálnak: 
 

- a belterületet övező fajgazdag szikes tavak, 
- a nagy kiterjedésű szántók és azokat szegélyező mezsgyék, fasorok, 
- a falusias és kertvárosias lakóterületek nagyméretű kertjei, 
- a belterület fasorai, 
- növényzettel fedett belterületi közterek, közparkok, 
- a hagyásfás legelők 

A településrendezési terveken is feltüntetésre kerültek a felsorolt területi és vonalas jellegű 
elemek, melyek hálózata Újfehértó zöldfelületi rendszerét alkotja. 
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2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
 

A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős kondicionáló hatással bír a 
környezetére: kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási 
viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és 
minőségi romlását. E sokrétű szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan 
megfelelni, ha rendszerbe, hálózatba szervezettek. 
 
A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében: 
 

- A szigetszerű zöldfelületi elemeket össze kell kötni zöldhálózati elemekkel. 
- A település utcáinak fásítását pótolni kell. 
- A vízfolyások menti fás, cserjés zöldfelületi sávokat pótolni kell. 
- A külterületi utak menti fásítást és mezsgyerendszert erősíteni kell, a termőhelyi 

viszonyoknak megfelelő őshonos fajok használatával. 
- Az idős fák a zöldfelületi rendszer fontos részét képezik, gondozásukra nagy hangsúlyt 

kell fektetni. 
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 

3.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Újfehértó az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye délnyugati részén fekszik, 
Nyíregyházától ~15 km-re déli irányban, Debrecentől ~30 km-re északra. 
Újfehértó az Észak-alföldi régió települése, mely régió három megyét foglal magába: Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyét, Hajdú-Bihar megyét és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. 
A város megközelítése vasúton és közúton egyaránt megfelelő. Személygépkocsival a 4–es 
számú Budapest – Debrecen – Záhony elsőrendű főúton közelíthető meg, vasúton a 100-as 
számú Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza vasútvonalon.  
A település a megyeszékhelytől és járási székhelytől, Nyíregyházától 15 km, Debrecentől 30 
km, Nagykállótól 16 km, Hajdúnánástól 21 km távolságra található. 
Az M3-as autópálya a várostól északra húzódik ~ 7 km-re. A település elhelyezkedése igen 
előnyős, mivel két megyeszékhely közelében található, közlekedési infrastruktúráját tekintve 
is fő vonalakon fekszik. A két megyeszékhely közelsége egyfelől előnyös, másfelől érződik azok 
munkaerő – elszívó hatása. 

 

 

 (Forrás: Google Earth) 

 
3.2. Közúti közlekedés 

 

Újfehértó természetföldrajzi szempontból a Nyírségi homokvidék területén fekszik, 
közelebbről a Közép-Nyírségben.  
Jól megközelíthető a 4-es számú Budapest – Debrecen – Záhony elsőrendű főúton.  
A település belterületén halad keresztül: 

- a 4912 sz. Újfehértó – Nagykálló összekötő út,  
- a 3509 sz. Hajdúböszörmény – Újfehértó összekötő út,  
- a 3504 sz. Hajdúdorog – Újfehértó összekötő út.  
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A településtől északi irányban található az M3 autópálya. 
Jelentősebb gyűjtőutak között a Debreceni út, Böszörményi út, Kossuth Lajos utca, és a Szent 
István út említhető. 
Ezek az utak a településen átmenő állami tulajdonú közutak.  
 
4. sz. elsőrendű főút:  
A 4. sz. fkl. út a Budapest – Debrecen – Záhony közötti elsőrendű főút.  
Osztályba sorolása K.IV. I. rendű főút, illetve a települési átkelési szakaszon B.IV.c. belterületi 
I. rendű főút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 8489 j/nap = 9672 E/nap. Az út 2×1 
forgalmi sávos. Helyszínrajzi vonalvezetése vegyes. Egyenes illetve enyhén íves szakaszok 
váltják egymást, ez megfelelőnek mondható. A külterületi burkolatszélesség 6,0 – 7,0 m, 
mely megfelel az előírásoknak. A burkolatok minősége helyenként felújításra szorul. 
 
Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok között 
 
4912. sz. ök. út:  
Debrecen – Újfehértó - Nagykálló összekötő út. Osztályba sorolása K.V. külterületi 
összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért 
átlagos napi forgalma ÁNF = 3047 j/nap = 3375 E/nap. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi 
burkolatszélesség 5,0 – 5,5 m, mely nem felel meg az előírásoknak. A burkolatok minősége 
helyenként felújításra szorul. 
 
Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok között 
 
3509. sz. ök. út:  
Hajdúböszörmény - Újfehértó közötti összekötő út. Osztályba sorolása K.V. külterületi 
összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért 
átlagos napi forgalma ÁNF = 540 j/nap = 599 E/nap. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi 
burkolatszélesség 5,0 – 5,5 m, mely nem felel meg az előírásoknak. A burkolatok minősége 
helyenként felújításra szorul. 
 
Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok között 

 
3504. sz. ök. út:  
Hajdúdorog - Újfehértó közötti összekötő út. Osztályba sorolása K.V. külterületi összekötőút, 
illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi 
forgalma ÁNF = 838 j/nap = 1067 E/nap. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi 
burkolatszélesség 5,0 – 5,5 m, mely nem felel meg az előírásoknak. A burkolatok minősége 
helyenként felújításra szorul. 
 
Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok között 
 
A települést érintő egyéb fejlesztési javaslatok: összekötő út kiépítése Bököny felé, illetve 
összekötő út építése Kálmánháza felé, a szomszédos települések könnyebb megközelítése 
céljából. 
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Összekötő út Bököny felé 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

Belső úthálózat 

A település belső úthálózatának keresztmetszeti, szerkezeti kialakítása a jelenlegi terheltség 
mellett zömében megfelelő. Azonban az utak állapota kevés kivétellel nem megfelelő, a 
kátyúzásokkal csak rövid időre oldódnak meg a burkolati problémák.  
 

Fejlesztési javaslat: Legfontosabb feladat az utcák keresztmetszeti fejlesztése a kiszolgált 
ingatlanok száma alapján. A 10 lakóingatlannál kevesebbet kiszolgáló vagy csak összekötő 
funkciójú lakóutaknál min. 4,0 m-es burkolatszélességeket javasoltunk. A 10 lakóingatlannál 
többet kiszolgáló lakóutak és egyéb belterületi gyűjtőutak szélessége min. 5,5 m. 
Az átépítendő belterületi gyűjtő- és kiszolgáló utak burkolata 2 rétegű aszfaltból 
készülhetnek, az építés idején érvényes tervezési forgalmaknak és útügyi előírásoknak 
megfelelő rétegződéssel és vastagsággal. Az útcsatlakozásoknál és csomópontokban a 
rálátási háromszögbe eső területen kilátást akadályozó bármilyen építményt elhelyezni tilos, 
a meglévők elbontását pedig távlatban elő kell irányozni. 

 
3.3. Közösségi közlekedés 

 
A közúti és vasúti közlekedési lehetőségek mellett nem található más közösségi közlekedési 
lehetőség. 

 

Közúti közlekedés: 
 

A településen az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. buszjáratai biztosítják a napi 
közlekedést. A belterületen 8 megálló található, Az autóbuszos közlekedés a Nyíregyháza – 
Debrecen vonalhoz kapcsolódik, illetve Nagykálló, Hajdúhadház, Hajdúdorog irányába. 
Az autóbusz megállók helye a rájárási távolságot nézve majdnem mindenhol megfelelő. A 
leszállóhelyeket előírás szerint kell kialakítani, illetve átalakítani. A 4-es főút melletti 
buszmegállók igényesen kialakított beállóval, buszöböllel rendelkeznek. Az egyéb utak melletti 
megállók esetében a buszöböl hiányzik, beálló nincs mindenhol. 
 

Fejlesztési javaslat: Az autóbusz megállóhelyek nem szabványos kialakításúak, a fel-
leszállóhelyeket min. 1,5 m széles burkolt peronnal kell ellátni, és a települési járdahálózatba 
burkolt járdával bekötni. 
Megfelelően kialakított buszmegálló: 
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- biztonságos közlekedés érdekében buszöblök kialakítása. 
- fedett buszmegállók kialakítása 

Kötöttpályás közlekedés: 
 
A vasúti közlekedés gerincét a 100-as számú Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza 
vasútvonal adja, amely érinti a települést. A vasútvonal kétpályás, villamosított. Ez a vonal 
biztosítja az összeköttetést a két szomszédos megyeszékhellyel, illetve kapcsolatot teremt az 
országos hálózattal. 
A vasútállomás épülete a település keleti peremén található. A vasútállomás mellett 
buszmegálló található, így a tömegközlekedési eszközök kapcsolata biztosított.  
 
Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok között a vasút fejlesztése. 
 
Kerékpáros és gyalogos közlekedés: 
 
Újfehértón megfelelően kiépített járda hálózat található. A település alföldi jellegének 
köszönhetően a lakosok nagy része használ kerékpárt is. Kiépített kerékpárút a Szent István u., 
Vasút u. és a Nyíregyházi út mellett található. Településekkel összekötő kerékpárút nincs. 
A kerékpáros forgalom jelentős része a burkolt közutakon és járdákon zajlik, balesetveszélyes 
helyzetet teremtve. A kerékpárforgalom biztonsága érdekében hosszútávon indokoltnak 
látszik a 4-es főút mellett kerékpárút kiépítése legalább Nyíregyháza irányába.  
 

Fejlesztési javaslatok: 

- Javasolt kerékpárút: 
 Javasolt összekötő út (Bököny-felé) mentén:3,5 km hosszban 
 4 sz főút mentén: 9,36 km hosszban 
 Hajdúdorog felé vezető út (3054 sz út) mentén: 2,4 km hosszban 
 Belterületen: Vasvári Pál utca - Széchenyi István utca - Béke tér - Eötvös József 

utca - Böszörményi út - Százados utca közötti szakasz: 2,67 km hosszban. 
 Debreceni út külterületi részén a 4 sz főútig: 0,6 km hosszban 

Belterületen javasolt gyalog és kerékpárutat kialakítani, 3,00 m szélességben. 
 

3.4. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
 
Újfehértó belvárosában számos olyan intézmény működik, amelyek meghatározzák a helyiek 
mindennapjait. 
Kijelölt parkoló jelenleg a polgármesteri hivatal, a kulturális intézmények, a bankok, a nagyobb 
üzletek és bevásárlóközpontok, a rendőrség és a tűzoltóság, valamint a templomok 
környezetében található. 
 

Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok között új parkoló kialakítása. 
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Közlekedés  

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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Közlekedés – Keresztszelvény 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

 4.1. Vízrendezés 
 
A település csapadékvizeinek befogadója az önkormányzati, illetve FETIVIZIG kezelésű 
csatornákon keresztül az Érpataki-főfolyás valamint a Simai-főfolyás. 
A város külterületén az alábbi belvízcsatornák találhatóak: 
 

Sorszám Csatorna neve Csatorna kezelője 

1. Simai-főfolyás FETIVIZIG 

2. Tőkés-féle szivárgó Önkormányzati 

3. VIII/4. sz. mellékág FETIVIZIG 

4. VIII/6. sz. mellékág FETIVIZIG 

5. VIII/6. sz. mellékág I. sz. kiágazása Önkormányzati 

6. Téglási (VIII/7. sz.) mellékág FETIVIZIG  

7. VIII/7-1. sz. oldalág FETIVIZIG  

8. Vörösréti szivárgó FETIVIZIG  

9. Hadházi (VIII/7-2. sz.) oldalág FETIVIZIG  

10. Szilasi szivárgó FETIVIZIG  

11. Ereszvényi szivárgó FETIVIZIG  

12. VIII.-7-2. Ereszvényi szivárgó átkötés FETIVIZIG 

13. VIII/7-3. sz. oldalág FETIVIZIG  

14. VIII/8. sz. mellékág FETIVIZIG 

15. VIII/8-1. sz. oldalág FETIVIZIG 

16. VIII/8-1-1. sz. oldalág FETIVIZIG 

17. Nagypázmányi szivárgó Önkormányzati 

18. Romasovszki szivárgó FETIVIZIG 

 
A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat megfelelő. 
Minden önkormányzati és FETIVIZIG (korábban társulati) csatorna gravitációsan csatlakozik a 
fő befogadókhoz.  
A belterületen roncsolt, mélyfekvésű terület nincs. 
A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer lényegében alkalmas a keletkező csapadékvizek 
befogadóba történő juttatására 
 

4.2. Közművek 
 
Ivóvíz 
 
A város ivóvízellátó hálózata megfelelő kiépítettségű, jelentősebb hálózatbővítésre hosszú 
távon sem kell számítani. 
A település vízellátását biztosító geszterédi vízműtelep és az újfehértói víztorony a Tiszamenti 
Regionális Vízművek ZRt. tulajdona. A települési gerincvezetékek és a lakossági mérőhelyek a 
Nyírségvíz ZRt. tulajdonában vannak. 
Újfehértó települési elosztóhálózata, NA 150, 100 és 80 azbesztcement csövekből, valamint 
NA 160 és 110 KPE csövekből készült. 
 
Fejlesztési javaslat: A későbbiekben fontos lenne az elöregedett azbesztcement csövek 
korszerű csőanyagra (pl: KM-PVC) történő cseréje. 
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Szennyvíz 
 
A megépült szennyvízcsatorna hálózat gravitációs, elválasztó rendszerű, anyaga KG–PVC, 
mérete NA 300, 200, a bekötővezetékek mérete NA 150. A nyomóvezetékek anyaga KM-PVC, 
KPE és azbesztcement, mérete NA 200, 150, 110, 90 és 63. A gerinccsatornán iránytöréseknél 
illetve maximum 100 méterenként tisztítóakna, valamint 35-40 méterenként tisztítóidom 
épült. A gerincvezeték hálózaton összesen 16 db átemelő működik. 
A keletkező szennyvizek a település közigazgatási területén épült tisztítótelepre kerülnek. A 
keletkező szennyvízmennyiség átlagosan 742 m3/d. A tisztítótelepre érkező szennyvíz 
mennyisége átlagosan 790 m3/d. A telep technológiáját tekintve nagyterhelésű eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító, biológiai nitrogén és kémiai foszforeltávolítással. 
A tisztított szennyvíz befogadója a Simai (IX. sz.) főfolyás 31+605 fkm. szelvénye. 
 
Fejlesztési javaslat: A jövőbeni feladat a lakossági rákötések minél nagyobb arányú 
megvalósítása. Ennek érdekében, hogy minél nagyobb legyen a rákötések aránya a szennyvíz 
gerinccsatornát javasoltl kiépíteni a következő utcákban: - Garibaldi utca, 

- Alma utca, 
- Farkasnyári utca, 
- 1539/59 hrsz-ú út, 
- 1539/32 hrsz-ú út, 
- 1539/9 hrsz-ú út, 
- 1539/45 hrsz-ú út 
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Vízellátás 

   
(Forrás: saját szerkesztés) 
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Szennyvízelvezetés  

  
(Forrás: saját szerkesztés) 
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Vízrendezés  

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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4.3. Energiaellátás 

 4.3.1 Villamos energia 

 
 4.3.1.1 Fogyasztói hálózatok 

 
A középfeszültségű szabadvezetékek és földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Zrt. 
elosztóhálózatának részei (ezek több helyen magántelkeken haladnak). Ezek oldják meg 
közép/kisfeszültségű transzformátorokon keresztül a terület villamos energia ellátását. 
A meglévő középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására, 
beavatkozásra nincs szükség. 
 
A település energiafogyasztási adatai az utóbbi években: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Háztartási villamos energia 

fogyasztók száma (db): 

5102 5135 5155 5125 5101 5066 5056 4978 5055 5058 

A háztartások részére 

szolgáltatott villamos energia 

mennyisége (1000 kWh) 

14053 14460 14900 14189 14544 13716 13384 13658 14172 14573 

Villamosenergia fogyasztók 

száma (db) 

5399 5433 5458 5456 5460 5381 5381 5303 5412 5442 

Szolgáltatott összes villamos 

energia mennyisége (1000 

kWh) 

18713 20397 20903 20025 22040 20701 20834 21567 22136 22557 

Népesség száma: 13672 13589 13521 13433 13352 13276 13183 13113 13058 13004 

 
Az egy fogyasztási helyre jutó éves villamosenergia fogyasztás: 
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Az egy fogyasztási helyre jutó villamos fogyasztás görbéje jól tükrözi a magyarországi trendet. 
Jól látszik, hogy a 2008-ban kezdődő válság 2009 és 2010 fogyasztási adatain erősen éreztette 
hatását. A következő években egészen 2013-ig lényegében stagnál a fogyasztás. A gazdasági 
növekedés 2014. évi beindulásával (legfőképp az ipari termelés erős felfutásával) az 
áramfogyasztás erőteljes növekedésnek indult. 
 
A MAVIR nettó fogyasztás-előrejelzéseinek alapváltozata a 2015 utáni időszakra 1,1% éves 
növekedéssel számol 2020-ig, ezt követően 1%-os, majd 0,9%-os növekedést vár 2030-ig 
országosan, de ezek a számok várhatóak a településre vonatkozóan is. 
A meglévő hálózatok a jövőben is alkalmasak lesznek a folyamatos energiaellátásra. 
Újfehértó közigazgatási területén keresztülhalad a MAVIR OH – Albertirsa 750kV-os 
távvezeték. A kapott adatszolgáltatás szerint, ezzel a távvezetékkel párhuzamosan fog haladni, 
egy tervezett 400kV-os távvezeték. 
Újfehértó közigazgatási területén lévő KÖF/KIF transzformátor állomások normál üzemviteli 
ellátása Kisvárda 132 kV-os alállomás(rövidnév KVTI)  22 kV – os celláiból történik. 
 
Az E.ON Zrt. adatszolgáltatásai szerint a településrészt 91 db TR állomás látja el elektromos 
energiával. A meglévő TR állomások tovább bővíthetőek. A meglévő transzformátorok a 
szokásosan jelentkező bővítéseket jelenleg is, de gépcserével hosszabb távon is biztosítani 
tudják. Nagyobb igények kielégítésére kell újabb TR állomást telepíteni.  
 
A településen lévő TR állomások adatai, kihasználtságai: 

TR állomás száma TR állomás megnevezése Tr. állomás típusa 

39949 Újfehértó, Arany, J. út OTR 20/400 

39917 Újfehértó, Vasút út OTR 20/400 

39957 Újfehértó, szegfű u. OTR 20/400 

39965 Újfehértó, Aszfaltkeverő OTR 20/400 

39919 Újfehértó, Mályvás kert VOTR 20/250 

33913 Nyíregyháza, Üdülőtel. Sügér u. OTR 20/400 

33905 Nyíregyháza, Oláh rét dél OTR 20/250 

39922 Újfehértó, Csibenevelő FOTR 20/125 

39931 Újfehértó, Kutató Intézet VOTR 20/250 

60304 Újfehértó, Bodnár Tanya OTR FF 1400 

39918 Újfehértó, Kismicske BOTR 20/160 

39921 Újfehértó, Kovács tanya VOTR 20/250 

39963 Újfehértó, Pap-tag gyümölcsös OTR 20/400 

60390 Újfehértó, Áncsán tanya OTR AF 1400 

39956 Újfehértó, Kölcsey u. OTR 20/400 

39959 Újfehértó, Kisrétsor OTR 20/400 

33901 Nyíregyháza,. Béke TSZ-Vadas FOTR 20/160 

39927 Újfehértó, Árpád út OTR 20/400 

33769 Újfehértó, Debreceni út OTR FA 2200 

39916 Újfehértó, Böszörményi 1. OTR 20/400 

33767 Újfehértó, Molnár Juhtelep OTRL 20/100 

39920 Újfehértó, Lenin Tsz. OTR 20/400  
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39941 Újfehértó, Vágóhíd Dorogi OTR 20/400  

39937 Újfehértó, Sipos Vadas FOTR 20/125  

37098 Nyíregyháza, Oláhrét nyugat OTR 20/400  

39925 Újfehértó, Pozsgai kert OTR FF 1400  

39947 Újfehértó, Farkasnyári u. OTR 20/400  

39926 Újfehértó, Szt. István út OTR 20/630  

39924 Újfehértó, Széchenyi út FOTR 20/400  

39929 Újfehértó, Tokaji út 1. VOTR 20/125  

39942 Újfehértó, Táncsics tag OTR 20/400  

39950 Újfehértó, Kökény út OTR 20/400  

39809 MÁV Újfehértó FOTR 20/125  

60467 Újfehértó, SPAR Áruház OTR AA 2200  

39932 Újfehértó, Mókus út OTR 20/400  

37099 Nyíregyháza, Butyka 4-es főút OTR 20/400  

39938 Újfehértó, Attila u. OTR 20/250  

36969 Nyíregyháza, Kisbutyka Császárszállás OTR 20/63  

39798 Érpatak, Szeszfőzde OTR 20/400  

39915 Újfehértó, Gyapjúszövő EHTR 20/630  

39800 Érpatak, Termelőszövetkezet VOTR 20/125  

33914 Nyíregyháza, Mazák-Butyka OTR 20/400  

33759 Újfehértó, Nyíl u. OTR 20/400  

39804 Érpatak, Gyümölcsös OTR 20/400  

33766 Újfehértó, Lujza u. OTR 20/400  

33903 Nyíregyháza, Butyka sor FOTR 20/125  

33908 Nyíregyháza, Fövényes-Butyka OTR 20/400  

39955 Újfehértó, Gyár u. OTR 20/400  

39803 Érpatak, Tsz. Központ OTR 20/400  

39961 Újfehértó, Bercsényi u. OTR 20/400  

31641 Hajdúdorog, Csontoskert Simon Mihály 
(Átmenő) 

OTR 20/63  

31605 Újfehértó, Gyümölcsös Bocskai Tsz OTR 20/400  

31643 Hajdúdorog, Erdői major Bocskai Tsz FOTR 20/160  

62154 Újfehértó, Dorogi u. II. OTR AF 1400  

62074 Újfehértó, Fodor tanya OTR FF 1400  

39945 Újfehértó, Tolsztoj út OTR 20/400  

33765 Újfehértó, Ereszvény tanya OTR 20/400  

39939 Újfehértó, Petőfi tag FOTR 20/125  

39923 Újfehértó, Kossuth út OTR 20/400  

39811 Újfehértó, Durisol Ládaüzem OTR 20/400  

39958 Újfehértó, Part u. OTR 20/400  

39930 Újfehértó, Ganzler Vadas OTR FF 1400  

39954 Újfehértó, Kiss tanya OTR 20/63  

39940 Újfehértó, Vöröshajnal Géptelep OTR 20/400  

60376 Újfehértó, Eötvös J. u. OTR AF 1400  
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60461 Újfehértó, Vasvári Pál u. OTR FA 2200  

60358 Újfehértó, Szabó öntöző OTR AF 1400  

39943 Újfehértó, Timár út OTR 20/400  

39810 Újfehértó, Autócsárda Ny.házi VOTR 20/125  

39946 Újfehértó, Munkás út OTR 20/400  

33902 Nyíregyháza, Oláh rét észak FOTR 20/125  

39934 Újfehértó, MÁV Kismicske FOTR 20/125  

39948 Újfehértó, Gyöngyvirág út OTR 20/400  

39960 Újfehértó, Lehel u. OTR 20/63  

39953 Újfehértó, Molnár tanya OTR 20/63  

39936 Újfehértó, Hétkereszt út OTR 20/400  

39962 Újfehértó, Petőfi tag 2. OTR 20/63  

39944 Újfehértó, Bem Apó út OTR 20/400  

39933 Újfehértó, Béla kert FOTR 20/125  

39952 Újfehértó, Fogadó (Kárpátia) OTR 20/400  

39951 Újfehértó, Nagymicske Juhtelep OTR 20/400  

39964 Újfehértó, Ady E. u. OTR 20/400  

39928 Újfehértó, böszörményi 2. VOTR 20/250  

39935 Újfehértó, Szabadság tér VHTR 20/630  

60367 Újfehértó, Sorhegy OTR AF 1400  

62232 Újfehértó, Sorhegy II. OTR AF 1400  

62155 Újfehértó, Nyíregyházi u. OTR FA 2200  

62097 Újfehértó, Böszörményi III. OTR FF 1400  

62111 Újfehértó, Szilashát OTR AF 1400  

62153 Újfehértó, Dorogi u. OTR FF 1400  

62135 Újfehértó, Suták-tanya OTR FF 1400  

 

A kisfeszültségű hálózatokat az E.ON folyamatosan tartja karban, azokat korszerűsíti.  
Más beavatkozásra nincs szükség.  
 
Az új fogyasztói igényeket árokba fektetett földkábelekkel javasoljuk kiépíteni. A dőlt 
oszlopokat függőlegesbe kell állítani. 
 

4.3.1.2 Közvilágítás 
 
A közvilágítási feladatokat az E.ON látja el, a felépítmény az ő tulajdonukban van, az 
áramszolgáltatás költségét a város fizeti. 
A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes 
hálózattal üzemel, többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó oszlopsorra szerelt lámpákkal 
van megoldva. Az önálló közvilágítási hálózat, a szabadvezetékes környezetben minimális. A 
város egyes frekventált részein a közvilágítási lámpatestek LED-esek, azonban Újfehértó 
jelenlegi közvilágítása csak részben tekinthető korszerűnek. A lámpatesteket folyamatosan 
kell karban tartani, azokat folyamatosan korszerűbbre kell cserélni. 
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Szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 

 csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 
 csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek 
azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 
rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető. 
 
A város frekventált részein javasoljuk a közvilágítási, valamint a fogyasztói légvezetékes 
hálózatokat földkábelesre cserélni. A közvilágítást környezetbe illő elegáns megjelenésű 
oszlopkandeláberekkel kell megoldani. 
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Villamos energia hálózat  

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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4.3.2 Gázenergia 
 
A város gázellátására a térségi gázelosztó rendszerekhez csatlakozva nyílt lehetőség, így a DN 
160 nagynyomású hálózat kapcsolódik az Újfehértó belterületi határa mentén a 0576/5. hrsz-
ú telken lévő átadó állomáshoz. 
Újfehértó város belterületi része megfelelően ellátott nagyközépnyomású ill. középnyomású 
vezetékes gázhálózattal, a kiépített csatlakozási pontok az igényeknek megfelelően 
üzemelnek. A gázfogadótól a belterület irányába DN 200 KPE halad, mely a belterületen DN 
160, DN 110, DN 90 elosztó vezetékekre ágazik el. A településen középnyomású (3 bar) hálózat 
épült KPE csőből, 63 mm mérettel. 
 
Fejlesztési javaslat: A hálózat kiépítettsége a településen teljes mértékben megvalósult, de a 
település határ módosítása végett javasolt a gázgerinc vezeték meghosszabbítása a 
Farkasnyári utcában, kb: 500m hosszon. 

 
4.3.3 Távhő 
 

A településen távhő hálózat nem üzemel. 
 
4.3.4 Megújuló erőforrások 

 
Az önkormányzati intézmények közül az alábbiak vannak ellátva napelemekkel: 
 
Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagóvoda  

 Beépített napelem teljesítmény: 3kWp (polikristályos) 

 12db 250Wp-os polikristályos JGS-250P típusú napelem tábla 

 1db Fronius Galvo 3.0 inverter 
 
Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye  

 Beépített napelem teljesítmény: 50kWp (polikristályos) 

 200db 250Wp-os polikristályos Polysol típusú napelem tábla 

 2db Fronius Symo 17.5-3-M (17,5kVA) inverter 

 1db Fronius Symo 10-3-M (10kVA) inverter 
 
A megtermelt árammal el lehet látni ezen intézmények villamos igényét, a felesleget a város 
eladja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-nek.  
 
A jövőbeli fejlesztések során is elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló energiaforrás 
alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is figyelembe véve, 
szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése nem lenne 
gazdaságos. 
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4.3.5 Hírközlés 
 
A mobil távközlési ellátás szempontjából a település lefedettnek tekinthető. A jövőben 
jelentkező kábel nélküli telefonigények is kielégíthetők. A mobilszolgáltatók saját hálózatukat, 
felépítményüket folyamatosan karbantartják, fejlesztik. 
Újfehértón a széles sávú kommunikációs és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat 
földkábeles és légkábeles elhelyezésben az INVITEL Zrt. és a UPC Magyarország Kft biztosítja. 
Ezen kívül várható lesz földkábeles illetve légkábeles kialakításban a UPC Magyarország Kft. és 
Wellopnet Kft. üzemeletetésében álló optikai hálózat kiépítése. 
A szolgáltatók a meglévő hálózataikat folyamatosan működtetik és korszerűsítik.  
A rendszereket az új utak mellett is ki kell építeni és a jelentkező csatlakozási igényeket 
folyamatosan biztosítani szükséges. 
A digitális földfelszíni televíziós adások a város minden területén jól foghatóak. 
 
Telefonhálózattal A Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetésében rendelkezik a város légkábeles 
kivitelben, a TV és internethálózattal közel azonos nyomvonalon, azok hálózati jellemzőinek 
megfelelően. 
A vállalat a hálózatot folyamatosan bővíti és korszerűsíti. Új telkek telefon igényei esetén a 
szolgáltatókkal egyeztetett beruházásokra lesz szükség.  
 
A hálózatbővítő beruházásokat elsősorban a fogyasztói igények határozzák meg. A távközlési 
ellátás vállalkozási alapon fog fejlődni.  
Az esetleges új igények esetén, illetve a város frekventált részein is törekedni kell a hírközlési 
hálózatok földkábeles kialakítására, összhangban az erősáramú vezeték kiváltásokkal. 
 
A hálózatbővítő beruházásokat elsősorban a fogyasztói igények határozzák meg. 
A távközlési ellátás vállalkozási alapon fog fejlődni.  
A hírközlés fejlődéséhez kapcsolódóan folytatni kell a csillagpontosítást, a kábelhálózat optikai kábelre 
való cseréjét. Elvárható igény, hogy minél előbb biztosítsák a rendszerek interaktivitását, az internet 
szolgáltatás és televíziós műsor szórás magasabb szintű, biztonságosabb üzemeltetését, az igények 
kielégítését. A hírközlési hálózatok kialakításának 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a település minden lakója szabadon választhasson a városban 

jelenlévő hírközlési szolgáltatók közül. 
 
Összefoglalás: 
Elmondható, hogy a település vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési hálózata 
kiépült. A településrendezési tervben vázolt fejlesztések, az előzetes információk alapján a 
meglévő hálózat fejlesztése nélkül megvalósíthatóak.  
 
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megfogalmazott törekvések célja a Digitális 
Magyarország létrehozása. 
A Digitális Magyarország magában foglalja a 2020-ig uniós és hazai forrásból megvalósuló 
összes infokommunikációs fejlesztést, és a kormányzati szerveken kívül más partnerek, cégek 
és intézmények is aktív résztvevőként csatlakozzanak a fejlesztési programsorozathoz. 
A program küldetése, hogy a digitális környezet kiegyensúlyozottan fejlődjön, lehetővé téve, 
hogy az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások pozitív lendületet adjanak a 
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versenyképességnek, a fenntartható gazdasági növekedésnek, a foglalkoztatásnak és a 
társadalmi esélyegyenlőségnek. 
Célja, hogy beavatkozásai révén növekedjen és minőségileg javuljon az állampolgárok és a 
vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége (megfelelő 
eszközrendszer és hálózati infrastruktúra biztosításával, intelligens megoldásokkal, 
elektronikus szolgáltatások nyújtásával stb.), illetve ezen szolgáltatások igénybe vételének 
aránya (készségfejlesztés). 
A Digitális Magyarország olyan integrált megközelítést alkalmazó komplex fejlesztési program, 
amely képes a helyi közösségek egyéni igényeinek kiszolgálására is. 
 
A Digitális Magyarország főbb céljai: 
 

- szupergyors internet elérhetővé tétele, 
- közösségek összetartozásának erősítése a digitális technológia révén, 
- az állam által nyújtott szolgáltatások fejlődése, 
- az ország versenyképességének növelése a digitális szolgáltatások, 
 valamint a digitáliskészségek terjedésének elősegítse által, 
-digitális infokommunikációs alkalmazások, szolgáltatások elterjesztésének 

támogatásán keresztül az életminőség javítása minden élethelyzetben. 
 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

A településen az alábbi intézmények vannak ellátva napelemekkel: 
 
Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagóvoda  

 Beépített napelem teljesítmény: 3kWp (polikristályos) 

 12db 250Wp-os polikristályos JGS-250P típusú napelem tábla 

 1db Fronius Galvo 3.0 inverter 
 

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye  

 Beépített napelem teljesítmény: 50kWp (polikristályos) 

 200db 250Wp-os polikristályos Polysol típusú napelem tábla 

 2db Fronius Symo 17.5-3-M (17,5kVA) inverter 

 1db Fronius Symo 10-3-M (10kVA) inverter 
 
A fejlesztések során törekedni kell a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az 
energiafelhasználást gazdaságosabbá tehető napelemek és napkollektorok használatával. 
 
A később történő esetleges fejlesztések során is ezen energiára kell gondolni megújuló 
energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is 
figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése 
nem lenne gazdaságos. 
 
További fontos lépés a lakóházak, nonprofit szervezetek, valamint önkormányzati épületek 
energiahatékonysági korszerűsítése.  
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Ösztönözni kell az egyéni családi házak felújítása során az energiahatékonysági korszerűsítést, 
a megújuló energiák felhasználását. 
 

Az önkormányzati intézmények közül az alábbiakban korszerű, energiatakarékos világítótestek 
kerültek felszerelésre és a villamos hálózat is felújításra került: 
 

 Nonprofit Közösségi-szolgáltató Ház 

 Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc 
 Tagintézménye  
 
A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 
üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni LED-es lámpatestekre. 
 
Javasoljuk ezen kívül az elektromos hálózatok felújítását is. 
Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények térvilágításának gazdaságos 
működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő működtetését, de kézi 
lekapcsolásra való lehetőséggel. 
 
Az elektromos szempontból felújításra szoruló épületek a következők: 
 

 Zajti Ferenc Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény  

 Zajti Ferenc Kulturális Központ Művelődési Központ és Könyvtár  

 Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala  

 Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda  

 Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagóvoda  

 Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház  

 Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház „Hancurka” 
 Játszóház  

 Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye  

 Mályváskerti Általános Iskola  
 

A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai 
célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú 
energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú 
alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más 
energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós 
fűtésre javasolható. 
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Gázellátás  

  
(Forrás: saját szerkesztés)
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5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI JAVASLATOK 

 

5.1 Védelmi és korlátozó elemek 
 
Kulturális örökségvédelmi szempontból védelmi és korlátozó elemek 

Újfehértó esetén jogszabályban előírt, országos védelem alatt álló kulturális örökségi 
elemekként az országos műemléki védelem alatt álló református templomot, valamint a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket tudjuk megemlíteni. Újfehértó építészeti és régészeti 
örökségét az örökségvédelmi hatástanulmány mutatja be részletesen. 

A kulturális örökség védelmére irányuló tervmódosítási feladatok 

Újfehértó belterülete jelenlegi helyén kései, XVII. század elején történő betelepülés 
eredménye. A jelenlegi belterület közvetlen Árpád-kori, középkori előzményekkel nem 
rendelkezik. A település utcaszerkezete, telekrendszere XVII. századi előzményeken nyugszik. 
A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapjainak tanulmányozása 
alapján megállapíthatjuk, hogy erre az időre, a településszerkezetet meghatározó terek, utcák, 
főutak vonala kialakult, a későbbiek folyamán elsősorban a település terjeszkedése, területi 
növekedése volt nyomon követhető. 

Újfehértó fiatal város. A XIX. század első harmadában válik mezővárossá. Jelentős fejlődés 
ekkor indul meg a településen. Az ipari és kereskedelmi felfutás lenyomataként polgári 
építkezések valósulnak meg, nemesi úrilakok épülnek. Az új építkezések ellenére falusias 
jellegét sokáig megőrizte. A település meghatározó épületei a XVIII. században, barokk 
stílusban épült egyházi épületek. A település képének feltárulásában ma is elsődleges szerepet 
a templomtornyok játszanak. Az egyházi épületek közül egyedül a református templom áll 
országos műemléki védelem alatt. 

A XIX. század második feléből és XX. század elejéről ma már csak néhány épület maradt meg, 
amelyek azonban meghatározó elemei Újfehértó arculatának. A századfordulón alakul ki a 
főtér jelenlegi arculata, megépül a főtér északi térfalát alkotó üzletsor. A zártsorú beépítésű 
üzletsor kisvárosi hangulatot kölcsönöz a település központjába. Az eklektikus stílusban épült 
kaszinó és városháza, a település első emeletes középületei, jelentős szerepet játszanak a 
városkép formálásában. 
 
Újfehértó a meglévő kulturális örökségi értékeire alapozva, azokat megóvva léphet előre, 
ezért a településfejlesztés során gondoskodni kell Újfehértó meghatározó értékeinek 
védelméről.  

A református templom országos műemléki védelme továbbra is szükséges. A műemlékek 
védelmére vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
rendelkezéseinek betartása, betartatása elsődleges fontosságú. 
A helyi építészeti értékek megőrzése szempontjából fontosnak tartjuk az országosan védett 
műemlékek körének bővítését. Az egykori Nozdrovitzky kastély, valamint az egykori 
Gencsy/Irinyi kastély a településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, 
kvalitásos építészeti értékekkel rendelkező, helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék, 
amelyek méltóak a műemléki kategória megszerzésére. 
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Szent István utca 4-6-8 számú épületek által meghatározó utcarészlet helyi értékvédelmi 
területté nyilvánítása javasolt. A Virág-Ajándékbolt – Húsbolt – Fehér Kígyó Gyógyszertár 
zártsorú beépítése a jellegzetes utcakép, telekrendszer, beépítési vonal megőrzése miatt. 
Újfehértó arculatát alapvetően befolyásoló, helytörténeti jelentőségű épületek nagy része 
helyi védelem alatt áll. Újfehértó Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2008. (I. 29.)  az 
épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében 13 
épületet, építményt helyezett helyi védelem alá.  
 
A helyi védelem célja elsősorban a századfordulón létrejövő polgári építkezések karakterének, 
épülettömegnek, az eklektikus, neoklasszicista homlokzatokkal jellemezhető utcakép 
megőrzése. A jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a 
településkép kedvező alakítása. 

A település számos építészeti, örökségi értékkel rendelkezik, amelyek jelenleg nem állnak 
védelem alatt. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése 
folyamatban van. A települési értékleltár felhasználásával a településképi rendeletben 
kerülhetnek meghatározásra a helyi védett terület, az egyedi helyi védett értékek, valamint a 
településképhez való illeszkedést biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati 
kialakításra és zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó településképi követelmények. 
 
Az igen kevés országos műemléki érték mellett a településen nagy számban találhatóak 
megőrzésre méltó helyi építészeti emlékek. Elsődleges feladat a településképi rendelet 
megalkotásakor a helyi védett értékek számbavétele. Az értékek kibontakozásának feltétele a 
műemléki igényességgel végzett szakszerű helyreállítás. Építészeti és helytörténeti értékei 
miatt helyi védelemre javasolt: az egykori Kaszinó épülete, az egykori Komáromi család kúriája, 
az egykori pénzügyőr laktanya, Szent István utca 36. szám alatti lakóház, a Széchenyi István 
utca 2. szám alatti üzlet, a 3158 hrsz-ú ingatlanon álló üzlet.  
 
Az országos védelemmel nem rendelekező értékek esetén legfontosabb feladat a 
településképi rendeleten belül a helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó előírások 
megalkotása. 
 
A helyi lakosság bevonása és a cél érdekében történő összefogása komoly jelentőségggel 
bírhat az értékek megőrzése terén. 
 
Az országosan védett értékek szinte teljes hiánya mellett jobban kellene tudatosítani a 
település arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró 
építészeti értékeket. Ebből a szempontból indokolt lehet a helyi védett értékek listájának 
bővítése.  A helyi védelem alkalmazásával nagyobb lehetőség nyílik a meglévő értékek 
továbbfejlesztésére, valamint annak segítségével csak olyan fejlesztések támogathatóak, 
amelyek nem rombolják le Újfehértó meglévő értékeit. 

A település régészeti örökségének védelmével kapcsolatosan hangsúlyozzuk, hogy a 
településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. 
Ahogyan fentebb említettük, Újfehértó nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott 
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá 
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál 
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak 
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tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a 
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 

A földmunkával járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 
a jelenleg lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti 
körülményt ma már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, 
hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a 
nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát. 
 

A változtatással érintett területek közül a zöldmezős beruházások, ipari területek, 
kereskedelmi szolgáltató területek kialakítása, új nyomvonalon megvalósuló összekötő utak, 
kerékpárutak különösen magas örökségvédelmi kockázatot hordoznak. 

A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 
tervezett változások ismertetése, változások hatásai a régészeti örökségre, a történeti 
településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő műemléki 
értékekre. 
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A tervezett módosítások és hatásuk 

Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

1.  A kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – a település északi részén 

a közigazgatási területtől délre: 

Általános mezőgazdasági területből beépítésre 
szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület: 
3,21 ha 
                 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen 

nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az örökségvédelmi szempontból bolygatott területen felmerülő 

esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell 

tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.                                                                             

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol.  
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

2. A kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település északi 
részén a közigazgatási területtől délre: 

Ipari gazdasági területből különleges beépítésre 

szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 

0,79 ha                   

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                   

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 

 

Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

3. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Hajdúdorog felé vezető 
út mentén (3054 sz. út): 

Általános mezőgazdasági területből beépítésre 
szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület: 
3,72 ha               

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

4. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – Hajdúdorog felé vezető 

út mentén (3054 sz. út): 

Ipari gazdasági területből különleges beépítésre 

szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 

12,67 ha                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

5. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település dél-nyugati 
részén: 

Ipari gazdasági területből különleges beépítésre 
szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
1,98 ha 
                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

6. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település dél-nyugati 
részén: 

Általános mezőgazdasági területből beépítésre 

szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület: 

1,45 ha                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

7. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település dél-nyugati 
részén: 

Ipari gazdasági területből különleges beépítésre 

szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 

7,27 ha                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

8. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – belterülettől észak-

nyugatra: 

Általános mezőgazdasági területből beépítésre 
szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület: 
0,67 ha 
                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

9.  településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Általános 
mezőgazdasági területből beépítésre szánt 
különleges mezőgazdasági üzemi terület: 17,06 
ha                      

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen 

nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az örökségvédelmi szempontból bolygatott területen felmerülő 

esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell 

tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.                                                                             

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol.  
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Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

10. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – belterülettől észak-

nyugatra: 

Ipari gazdasági területből különleges beépítésre 
szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
0,58 ha 
                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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11. a korábban tervezett lakóterület bővítés 
visszaállítása művelési ág szerint 

 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Északon és észak-keleten a 
belterületi határ mentén (a korábban tervezett 
lakóterület bővítés visszaállítása művelési ág 
szerint): 

- Kertvárosias lakóterületből általános 
mezőgazdasági terület: 2,19 ha 

- Falusias lakóterületből kertes 
mezőgazdasági terület: 3,09 ha 

- Falusias lakóterületből általános 
mezőgazdasági terület: 6,62 ha 

- Falusias lakóterületből általános 
mezőgazdasági terület: 11,88 ha 

- Falusias lakóterületből általános 
mezőgazdasági terület: 13,50 ha 

                     

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból nem jár földmunkavégzéssel, a jelenlegi 

művelési ág megtartását jelenti. A terület átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.            

 Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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12. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A belterülettől dél-nyugatra 
valamint belterületi határ mentén: 

- Gazdasági erdő területből beépítésre szánt 
különleges mezőgazdasági üzemi terület: 
1,31 ha és 1,33 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                               

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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13. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A belterülettől dél-nyugatra 
valamint belterületi határ mentén: 

- Általános mezőgazdasági területből 
beépítésre szánt különleges 
mezőgazdasági üzemi terület: 0,44 ha 

      

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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14. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A belterülettől dél-nyugatra 
valamint belterületi határ mentén: 

- Ipari gazdasági területből különleges 
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása: 6,83 ha 

 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                            

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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15. a korábban tervezett kereskedelmi 
szolgáltató terület visszaállítása művelési ág 
szerint 

 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – a Hajdúböszörmény felé 
vezető út mentén (3509 sz. út): 

- Kereskedelmi szolgáltató területből 
általános mezőgazdasági terület 
kialakítása: 2,43 ha 

 
     

Hatáselemzés 

A terület átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                            

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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16. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – a Hajdúböszörmény felé 
vezető út mentén (3509 sz. út): 

- Ipari gazdasági területből beépítésre szánt 
mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
4,60 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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18.  településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – a belterülettől délre:  

- Általános mezőgazdasági területből egyéb 

ipari gazdasági terület kialakítása: 17,64 ha 

 

Hatáselemzés 

A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként egyéb ipari gazdasági terület kialakítása 

valósulna meg. A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában.  

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen 

nyilvántartott régészeti lelőhely található. A tervezett beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell, amit az engedélyezés során készítendő előzetes régészeti dokumentáció 

tartalmaz.                                                                                                                                                                    

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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19. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – a belterülettől délnyugatra:  

- 0458 hrsz-ú mezőgazdasági dűlő út mentén 
általános mezőgazdasági területből 
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása: 0,32 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                                     

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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20. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A Hajdúböszörmény felé 
vezető úttól délre: 

- Megújuló energiaforrás céljára szolgáló 
területből gazdasági erdő terület 
kialakítása: 37,92 ha 
 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol, az érintett terület jelenleg is erdő.                                

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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21.  településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A Hajdúböszörmény felé 
vezető úttól délre: 

- Ipari gazdasági területből mezőgazdasági 
üzemi terület: 25,86 ha 
 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell.                                                                                                                                                               

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen 

nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az örökségvédelmi szempontból bolygatott területen felmerülő 

esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell 

tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.                                                                                           

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol.  
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22. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település dél-keleti részén 
a vasúti terület és a közigazgatási terület között: 

- Általános mezőgazdasági területből 
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása: 0,44 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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23. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település dél-keleti részén 
a vasúti terület és a közigazgatási terület között: 

- Ipari gazdasági területből beépítésre szánt 
mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
2,11 ha 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell.                                                                                                                                                                     Nem 

érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. A 

módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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24. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település dél-keleti részén 
a közigazgatási határ mentén általános 
mezőgazdasági területből beépítésre szánt 
mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 1,17 ha 

 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell.                                                                                                                                                               

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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25. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település déli részén a 
megye határ mentén általános mezőgazdasági 
területből kereskedelmi szolgáltató terület 
kialakítása: 0,50 ha  

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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26. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település keleti részén a 
Bököny felé tervezett úttól északra általános 
mezőgazdasági területből beépítésre szánt 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
0,22 ha. 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell.                                                                                                                                                               

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol.  
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27. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A település keleti részén a 
Bököny felé tervezett út déli oldalán általános 
mezőgazdasági területből beépítésre szánt 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 
0,62 ha. 

 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell.                                                                                                                                                 

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol.  
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28. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A belterületi határ mentén 
a Margaréta utca külső oldalán általános 
mezőgazdasági területből beépítésre szánt 
kereskedelmi szolgáltató terület kialakítása: 1,51 ha. 
 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.         

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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29. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A 4 sz. főút mentén: 
 

- Általános mezőgazdasági területből 
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása: 3,27 ha 

- Gazdasági erdőterületből beépítésre szánt 
mezőgazdasági üzemi terület: 1,48 ha 

 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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30. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – A vasút területtől keletre 
általános mezőgazdasági területből beépítésre 
szánt mezőgazdasági üzemi terület kialakítása: 2,02 
ha 
 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                                                                    

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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31. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – Belterület, Hajdúdorog 

felé vezető úttól (3054 sz. út) északra: 

- Falusias lakóterületből különleges 
sportolási tevékenységre szolgáló terület 
kialakítása: 1,88 ha 

 
 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell. 

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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32. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – Belterület, Hajdúdorog 

felé vezető úttól (3054 sz. út) északra: 

- Kegyeleti park területéből falusias 
lakóterület kialakítása: 5,62 ha 

 
 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell. 

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 

 

33. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – Belterület, Kistó utca és az 

1682 hrsz-ú csatorna között: 

-  Falusias lakóterületből kertes 

mezőgazdasági terület kialakítása: 16,27 ha 

- Kertvárosias lakóterületből kertes 

mezőgazdasági terület kialakítása: 4,26 ha. 

Hatáselemzés 

A terület átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                            

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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34.  településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Belterület, Az 1881 hrsz-ú 
csatorna mentén közpark kialakítása: 

- Kertvárosias lakóterületből közpark: 2,17 
ha 

- Parkoló területből közpark: 0,24 ha 
- Kisvárosias lakóterületből közpark: 1,12 ha 
- A Garibaldi utca és a Széchenyi István utca 

között falusias lakóterületből közpark 

kialakítása: 0,23 ha. 

- A település központjában településközpont 
vegyes területből közpark kialakítása: A 
Bartók Béla utcától északra: 0,22 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                              

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 

 

35.  településszerkezeti, területhasználati és 

beépítettségi változás – Belterület, A Gyár utca és a 

Nyíregyházi út kereszteződésénél településközpont 

vegyes terület kialakítása 

- Kereskedelmi szolgáltató területből 

településközpont vegyes terület: 0,66 ha 

- Kertvárosias lakóterületből 

településközpont vegyes terület: 0,54 ha. 

- A Lujza sor és a Kökény utca között 

kertvárosias lakóterületből intézmény 

terület kialakítása: 1,45 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                             

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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36.  településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Belterület, Dél-nyugaton a 
belterületi határ mentén: 

- Falusias lakóterületből kereskedelmi 
szolgáltató terület kialakítása: 22,02 ha 

Hatáselemzés 

A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület 

kialakítása valósulna meg. A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában. A 

rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű terület, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. A változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül egyrészt azért, mert a Szilas, egykoron vízborította terület magaspartján 

húzódik. Az egykori szikes tó nyugati, északnyugti partján számos nyilvántartott régészeti lelőhelyet sikerült 

térképezni, így a tó keleti partján is nagy valószínűséggel húzódik régészeti lelőhely. A változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül másrészt azért is, mert a Szilas határrészen húzódik. Szilas az okleveles 

adatok tanúsága alapján Újfehértó határában lévő Árpád-kori település. A települést sajnos a korábbi régészeti 

kutatások alkalmával még nem sikerült azonosítani, de a földrajzi nevek elemzése alapján nagy valószínűséggel 

Szilas, egykori szikes tó partján kell keresni. A zöldmezős beruházás örökségvédelmi kockázatát a teljes 

változással érintett terület régészeti érintettségének vizsgálatával jelentősen csökkenthetjük. Javasoljuk, hogy 

még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület régészeti érintettségét feltérképező előzetes régészeti 

dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó régészeti feltárások pontos idő- és költségvonzata 

megállapítható.  A tervezett beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével 

számolni kell. A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással 

érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az örökségvédelmi szempontból bolygatott 

területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével 

számolni kell. Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési 

építészeti értéket. A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban 

szereplő építészeti értékekre hatást nem gyakorol.  
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37. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Belterület, Dél-nyugaton a 
belterületi határ mentén: 

- Falusias lakóterületből gazdasági 
erdőterület: 0,80 ha. 

Hatáselemzés 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület 

régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi 

szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 

és költségigényével számolni kell. 

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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38. a kialakult állapot átvezetése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

településszerkezeti, területhasználati és 
beépítettségi változás – Belterület, A belterület déli 
részén a Böszörményi út és a Debreceni út két 
oldalán kertvárosias lakóterület kialakítása: 

- Településközpont vegyes területből 
kertvárosias lakóterület: 3,82 ha 

- Falusias lakóterületből kertvárosias 
lakóterület: 60,81 ha 

- A Kölcsei Ferenc utca és a Radnóti Miklós 
utca között kegyeleti park területéből 
falusias lakóterület kialakítása: 5,63 ha 

Hatáselemzés 

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület 

átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.                                                                      

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 

Változás 

sorszáma 

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások 

ismertetése 

39. tervezett összekötőút Bököny felé, 3,85 km, 

valamint a tervezett út mellett futó 

kerékpárút 

infrastrukturális változás                     

Hatáselemzés 

A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként új nyomvonalon megvalósuló közút 

kialakítása valósulna meg. A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában. A 

tervezett területhasználati változással érintett területen több nyilvántartott régészeti lelőhely található, 

azonban a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének vizsgálata nem történt meg. Javasoljuk, 

hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület régészeti érintettségét feltérképező előzetes régészeti 

dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó régészeti feltárások pontos idő- és költségvonzata 

megállapítható.  A tervezett beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével 

számolni kell. A tervezett nyomvonal mentén több jelentős tájképi értékkel rendelkező kurgán található. A 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései szerint a tájképi értékkel bíró régészeti 

lelőhelyeket a beruházások során el kell kerülni. A végleges nyomvonalat úgy kell meghatározni, hogy az út 

nyomvonala a halmok palástjának teljes területét kerülje el.                                  

Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. 

A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti 

értékekre hatást nem gyakorol. 
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Újfehértó esetén komoly örökségvédelmi kockázatot jelentenek az infrastrukturális elemeket 
érintő beavatkozások: 
- tervezett összekötő út Bököny felé 
- tervezett kerékpárút a Bököny felé tervezett összekötő út mentén 
- tervezett kerékpárút a 4. sz. főút mentén 
- tervezett kerékpárút a Hajdúdorog felé vezető mentén 
- tervezett kerékpárút a Debreceni út külterületi részén a 4. sz. főútig. 
A tervezett infrastrukturális beruházások során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani, azaz a tervezett utak engedélyezése során a 
nyomvonalak régészeti érintettségét tisztázó előzetes régészeti dokumentációt el kell 
készíteni, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó régészeti feltárások pontos idő- és 
költségvonzata megállapítható.  Az utak tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- 
és költségigényével számolni kell.          
Újfehértó területén a régészeti örökségi kockázatok fenti vázlatos áttekintése alapján, a 
számos ismertté vált régészeti lelet ellenére azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Újfehértó 
nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A régészeti lelőhelyek 
térképre vetítése során nagy területek mutatkoznak fehér foltként, kutatatlan területként. A 
település területén folytatott régészeti ásatások elsősorban különböző építkezésekhez 
kapcsolódtak. Az utóbbi években a Kossuth utca végén felépült fedeles lovardához 
kapcsolódóan került sor egy szarmata településrészlet feltárására, majd 2017. végén a 4. 
számú főút – Jókai köz – Balkányi utca által határolt terület beépítése során egy bronzkori 
település maradványait tárták fel a régészek.  A feltárás során világossá vált, hogy a régészek 
által az Ereszkedő-hegyen gyűjtött kerámiatöredékek alapján lehatárolt nyilvántartott 
régészeti lelőhely kiterjedése a valóságban nagyobb. Az újabb kutatások alapján nyilvánvalóvá 
vált, hogy a régészeti jelenségek áthúzódnak a főút nyugati oldalára is. A 4. számú főút – Jókai 
köz – Balkányi utca által határolt terület további beépítése során újabb régészeti leletek 
előkerülésére és feltárására kell számítani. A nyilvántartott régészeti lelőhely új kiterjedésű 
poligonját a szerkezeti tervlapon át kell vezetni. 
 

 

A 36555 azonosítójú régészeti lelőhely kiterjedésének változása a legújabb régészeti 
kutatások eredménye alapján 
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6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015-ben határozott úgy, hogy a 
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi 
változások miatt új településrendezési tervet készíttet. A módosítások néhány 
területkialakítást érintenek terület felhasználási, valamint infrastrukturális oldalról a település 
bel és külterületén.  
Az új rendezési terv alapján történő változások környezetvédelmi vonatkozásai nem 
jelentősek. 
A változások közül a környezetvédelmet jellemzően az alábbi változás érinti, annak 
környezetre gyakorolt hatását az alábbiakban mutatjuk be:  
 
Terület-felhasználást érintő jelentősebb beavatkozások az alábbiak: 
 
A településen tervezett mintegy 25 db módosítás esetében leggyakoribb és jellemezően a 
mezőgazdasági területek térnyerése várható (üzemi vagy különleges besorolás). Ezzel a 
település láthatóan a térségben amúgy is erős agrártevékenységét kívánja tovább növelni, 
kedvezve a gépesített nagytáblás gazdálkodásnak.  
Külterületen a Hajdúböszörmény felé vezető út 3509 sz. út mentén Általános mezőgazdasági 
területből egyéb ipari gazdasági terület kialakítása 17,64 ha jelentős mértékű beavatkozás, ez 
esetben a lakóterületek védőtávolsága biztosított. 
Kis mértékben kereskedelmi és szolgáltató területek kialakítása 3 esetben várható. Ezek közül 
egy jelentősebb Dél-nyugaton a belterületi határ mentén 22 ha terület átsorolásával kerülne 
megvalósításra. 
Jelentős változás a megújuló energiaforrás céljára szolgáló területből gazdasági erdő terület 
kialakítása 37,92 ha ami pozitív hatással bír. 
A felülvizsgált rendezési terv koncepciója során elmondható, hogy annak jelentős részét 
jellemzően mezőgazdasági üzemi területek, nagyobb részt tényleges használat szerinti 
kialakítása jelenti. 
         

Mezőgazdasági üzemi területek bővítése, kialakítása  
A terület felhasználást érintő változtatások között szereplő, mezőgazdasági üzemi területek 
külterületen történő bővítése, meglévő mezőgazdasági majorságok valóságnak megfelelő 
állapotának biztosítása szerepel, amelyekhez közvetlenül nem kapcsolódik infrastrukturális 
fejlesztés. A tervezett átalakítás teljes területe nem jelentős összesen ~75 ha. A beavatkozások 
beépítésre szánt övezetben külterületen találhatóak. 
Környezeti célok között szerepel, hogy a megvalósítás után az üzemelés megkezdésével a 
levegő minőség állapota ne romoljon. A telephelyeken folytatott tevékenységek (állattartás, 
terményszárítás) által keltett szaghatások valamint zaj a környéken élőket ne zavarja. A 
folytatott tevékenység során felszín alatti közeg ne szennyeződjön. A tevékenység során itt 
dolgozók gépei ne másoknak kárt ne okozzanak. Várhatóan a már meglévő ingatlanok 
tulajdonosai tevékenységeik fejlesztését kívánják előirányoznia a jövőben, támogatási 
rendszerek igénybevételével. 

 

Kereskedelmi-szolgáltató területek kialakítása  
A terület felhasználást érintő változtatások közötti fejezetekben szereplő, kereskedelmi 
szolgáltató területek bel,- külterületen történő bővítése, valamint új területek kialakítása 
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szerepel, ezekhez sem kapcsolódik infrastrukturális fejlesztés. A tervezett átalakítás teljes 
területe nem jelentős összesen 25 ha.  
Az ilyen típusú módosítások esetében is számolni kell levegőt terhelő emissziókkal, valamint 
növekvő zajterheléssel. Az új beruházások következtében új közlekedési kényszerek 
alakulhatnak ki, melyek szintén zavaró hatásuk lehetnek. Meglévő tevékenyég fejlesztése, 
területfoglalás jelentős mindkét esetben, tájképet érő változások szintén tapasztalhatóak.  
A fejlesztések kiváltanak különböző szintű infrastrukturális beavatkozásokat. Ez a jelenlegi 
szerkezeti tervből nem derül ki, azonban a beruházások megvalósításához további 
közművesítés szükséges a településen. 
 

Infrastrukturális elemet érintő beruházások  
A fenti fejezetekben bemutatott infrastrukturális beruházásokról elmondható hogy a 
környezetre jelentős hatással bírnak. A beruházások két jelentős időszakra ezzel együtt járó 
hatásokra tehetjük. A megépítés, kivitelezés időszaka, valamint a használat, üzemeltetés 
időszaka. Első időszakban a terület fizikai átalakítása miatt tájkép jelentősen megváltozik. A 
kibocsátott emberi tevékenység miatt, környéken élő fajok zavarása valósul meg. A 
beszállított anyagok miatt a térséget érő káros hatások tovább növekednek, a beruházások 
hatására többnyire új közlekedési kényszerek alakulnak ki. A kibocsátott expozíciók nehezen 
mérhetőek, intenzitásuk folyamatosan változik. Az üzemeltetés időszakában a zavarás 
állandósul a zavart fajok egy része elvándorol, illetve elpusztul. Az üzemelés gyakorlati hatásai 
miatt (zaj, por, emberi tevékenység) levegőt érő terhelések megnőnek. A külterületen 
található vonalas létesítmények megvalósításával a szabad mozgás megszűnik.   
A beruházásokat két jelentős időszakra ezzel együtt járó hatásokra tehetjük. A megépítés, 
kivitelezés időszaka, amely felvonulás valamint kivitelezés miatt területfoglalással jár. A 
használat, üzemeltetés időszakában a különböző emissziós hatások miatt romlik a környezet 
állapota. A terület fizikai átalakítása miatt tájkép jelentősen megváltozik.  
A kibocsátott emberi tevékenység miatt, környéken élő fajok zavarása valósul meg. A 
beszállított anyagok miatt a térséget érő káros hatások tovább növekednek, a beruházás ha-
tására többnyire új közlekedési kényszerek alakulnak ki. A kibocsátott expozíciók nehezen 
mérhetőek, intenzitásuk folyamatosan változik.  
Az üzemeltetés időszakában a tevékenységek volumenétől függően, lakossági zavarás 
állandósulhat. Az üzemelés gyakorlati hatásai miatt (zaj, por, emberi tevékenység) levegőt érő 
terhelések megnőnek. A külterületen található vonalas létesítmények megvalósításával a 
szabad mozgás korlátozódik.  Ezzel szemben a kibocsátott expozíciók viszonylag jól mérhetők. 
 
Helyi építésre vonatkozó sajátos szabályozórendszer kialakítása:  
- A HÉSZ megalkotásánál figyelembe lettek véve a magasabb szintű jogszabályok, azok 

ismétlésére nem került sor a többszintű, illetve párhuzamos szabályozás elkerülése 
érdekében.  

- A különböző területhasználatok találkozásánál, egymás zavarását elkerülendő fásítás 
előírása javasolt, amely már megjelenésében is jelöli a területhasználat-váltást.  

- Lakóterület rendezés, távlati fejlesztési lehetőség biztosítása a meglévő területek 
felhasználásával, a szükséges és elégséges mértékben.  

 
Lakóterületek környezetminőségének javítása érdekében 
- Javasoljuk, hogy a parlagfű visszaszorítására érdekében, a települési önkormányzat 

adjon ki helyi rendeletet. 
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- A felszín alatti vizek vonatkozásában érzékeny besorolás valamint nitrát érzékenység 
miatt, mezőgazdasági tevékenységeket ellenőrizzék. Trágya termőföldre történő 
kihelyezése esetén trágyakihelyezés szabályai szerint járjanak el.  Termőföldek 
minőségét évente vizsgálják.  

- Fényszennyezés csökkentése érdekében a település térvilágításának fejlesztése 
valamint ipari létesítmények esetében „barátságos” megvilágítást (alacsony 
hőmérsékletű síküvegbúrás eszközök beépítését javasoljuk.  

- Az épületek elhelyezésével, a szemben lévő homlokzatok kialakításával a visszaverődő 
hangenergia, ezzel az eredő zajterhelés is csökkenthető.  

- Az utak és a lakóépületek közötti szabad területek célszerűen felhasználhatóak olyan 
kereskedelmi-szolgáltató zónák kialakítására, abban olyan épületek létesítmények 
elhelyezésére, amelyek zajkibocsátása csekély, és zaj elleni védelmet nem igényelnek 
továbbá a mögöttük lévő, zajérzékeny épületeket árnyékolják. 

 
Javasolt környezetvédelmi intézkedések, a település környezeti állapotának megtartása 
érdekében 
 
A településnek átlagosan működő kommunális, valamint műszaki infrastruktúrája van. A 
lakosság komfort érzetének, életminőségének az emelése, valamint a fenntartható fejlődés és 
a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni való a 
kommunális infrastruktúra rendszerein, mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a 
csapadékcsatornázottságot, ezzel együtt meg kell valósítani a település egészében a felszíni 
vízelvezetést, lefolyástalan területeket fel kell számolni, a város klímaváltozásához a 
vízvisszatartás feltételeit biztosítani szükséges. 
A város területén a további vállalkozások megtelepedéséhez a lakóövezetektől szükséges 
védőtávolsággal rendelkező közművesített iparterületen valósítható meg a fejlesztés. 
Belterületi lakó övezetekben ipari, gazdasági terület kialakítása ellenjavalt.   
 
A település zöldfelületi rendszerén elsősorban a meglévő zöldfelületi állomány minőségén 
javítani szükséges. Teljes komplex zöldfelületi tervet szükséges szakemberrel elkészítetni. 
Ennek a tervnek figyelembe kell venni a meglévő állományok (temető, játszóterek) mellett, a 
fejlesztési területek védőerdőségét. A zöldfelület vonatkozásban közös kapcsolat mozaikos 
elrendezés szükséges a várható klímaváltozás hatásainak ellensúlyozására. 
 
A településen a csapadékvizek (felszíni vizek ) visszatartását – az ehhez szükséges helyszínek 
valamint felületek kijelölésével – biztosítani szükséges. Vízvisszatartást oly módon kell 
megvalósítani, hogy településen minőségi zöldfelült párolgatása megoldható legyen. 
 
Az új épületek engedélyeztetése során tájékoztatni szükséges a beruházókat, a vezetékes gáz 
és az alternatív fűtési megoldások előnyeiről, ezzel együtt adminisztratív eszközökkel 
csökkenteni szükséges a vegyes tüzelésű kazánok kiépítését.  
A szelektív hulladékgyűjtés további erősítésére, jellemzően a kertes területek nagysága miatt 
a komposztálás előnyeire fel kell hívni a figyelmet! 
A városi hatás, a biztonságos közlekedési feltételekhez, valamint a kényelmi funkciók erősítése 
végett a meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges.  
A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb cél, hogy az 
embert körülvevő épített és természetes elemek közötti összhangot megteremtsék, valamint 
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állapotuk javulását elérjék. A környezetterhelés csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés, 
az emberi életminőség javítása a program kiemelt területeit képezik. 
 

Felszín alatti közeg védelmében 
A felszíni alatti közeg jó állapotának megtartása érdekében javasoljuk, hogy az Európai víz 
keret irányelvnek megfelelően, a település földtani közeg védelmét különös gondossággal 
őrizzék meg.  
Különös tekintettel: 
- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny vízminőségi kategóriára 
- A 43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet értelmében a település területe nitrát érzékeny. 
- Hígtrágya elhelyezés ellenőrzése 

 
Levegővédelem 

Az alábbi javaslatok végrehajtásához az új rendezési terv terület alapú differenciált 
szabályozása lehetőséget biztosíthat, úgy mint: 
- Mezőgazdasági tevékenység következtében fellépő bűzterhelés esetén (panasz) 

vizsgálat elvégzése hatósági kötelezés mellett javasolt.  
- Üzemeltető részéről az elérhető legjobb technika (BAT) szabályai szerinti fejlesztés 

végrehajtása szükséges.  
- A levegőszennyezés több pontforrásnak a következménye, amely manapság 

legjellemzőbben, a szabadtéri avar- és hulladékégetésből, kommunális 
energiafelhasználásból, így a fűtési időszakban a háztartások fűtésekor kibocsátott 
füstből és égéstermékekből, valamint a közlekedésből származik. Az előbbi 
szabályozására (területre vagy időszakra) helyi rendeletalkotással biztosított lehet.  

 
Hatások és azok összegzése 
A funkcióváltással érintett területek településhálózati pozíciója pozitívan változik: 
- A levegőminőséget érintő változások a megengedhető terheléseken belüli hatásokat 

jelentik. A terület felhasználás változása következtében a lokális alapterhelés a 
megengedett értékhatárokon belül növekszik, kockázatos levegőterhelést várhatóan 
nem okoz!  

- A terv talajra és vizekre gyakorolt hatása jelenlegi információk alapján semleges. 
- A hulladékgazdálkodásra gyakorolt hatása semleges. 

 

Infrastrukturális változások 
A műszaki infrastruktúra a teljes környezeti biztonságot garantáló közművesítettség a 
belterületen biztosított, ezzel a kíméletes környezethasználat lehetősége elérhető, de nem 
biztosítható automatikusan.  
 

Hatások értékelése 
A település gazdasági pozíciója, területhasznosítása a változások révén javulhat. A műszaki 
infrastruktúra terén történő változások a társadalomra pozitív irányú hatást gyakorolnak.  
A mezőgazdasági, gazdasági területek beépítésével a környezetet érhetik negatív hatások, 
melyek már a későbbiekben az emberre is kihatnak.  
Összességében a települési környezetre gyakorolt hatások jelentőségüktől függően általában, 
változó növekvő környezeti hatást eredményeznek.  
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7. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A hatályban lévő településrendezési eszközök: 
- 122/2010. (VII. 14.) számú határozat, Újfehértó Város Településszerkezeti tervének és 

szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
- 11/2010 (VII.15.) rendelet, Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás 

Tervének elfogadásáról 
 

A Képviselő-testület a jóváhagyást követően többször módosította az érvényben lévő 
településrendezési eszközöket, így a településszerkezeti terv a nagyobb felmerülő, aktuális 
fejlesztések területi igényeit már kezelte. Jelen településrendezési eszközök jóváhagyásakor 
hatályon kívül helyezésre kerülnek. 
 
A hatályos településszerkezeti tervhez képest jelentősebb területi változtatást lakóterületi 
bővítések visszavonása és gazdasági területek kiterjesztése tekintetében alkalmaztunk. A 
tervezés folyamán a megváltozott jogszabályi környezetből eredő változtatások integrálása – 
MTrT, OTrT – mellett, a fejlesztési koncepció térszerkezetet befolyásoló elemeinek beépítése 
az elsődleges. 
 
A módosítások területi kiterjedése és relációja a település léptékéhez viszonyítva igen 
visszafogott, azokat az 1.2-es fejezet taglalja bővebben. 
 
Meghatározó változást – műszaki infrastrukturális szempontból - az új infrastrukturális elemek 
megjelenésén túl (a belterület délnyugati szektorának gyűjtő út vonalvezetésének 
megváltoztatása, a keleti szektor elkerülő út nyomvonalának elhagyása), a terv nem alkalmaz. 
Azok főképp a megyei tervben is rögzített elemek, amelyeket a korábbi program is 
tartalmazott. 
 
A lakóterületek igényekhez mért kiterjedésének racionalizálásával egy időben, a gazdasági 
területek nőttek hasonló mértékben, a települési térségen belül, a belterület déli végénél. 
 
A belterületi úthálózatban tervezett bővítések, amelyek az esetlegesen megnövekedő 
lakásigények kielégítését célozta volna, szintén nem jöttek létre az előző településrendezési 
eszközök hatálya idején, így azok nem kerültek át az új eszközökbe (egyrészt a demográfiai 
adatok változása miatt, másrészt az épület állomány korából jelentős számban átépülésre 
lehet számítani a közeljövőben). 
 
A különleges területek – legyen az beépítésre szánt vagy nem szánt – területén a korábbi 
kaotikusnak nevezhető állapot (elnevezés és jelölésbeli eltérések, törölt vagy meglévő elemek) 
rendezésre kerül. Új területként csak a „kutató állomás” melletti új beépítésre szánt terület 
jelenik meg a terven. 
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8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A szabályozás kialakításának folyamán támaszkodtunk a hatályos eszközökben szereplő 
előírások egy részére, a támogatott rendeltetések tovább vitelére. Az övezetek, építési 
övezetek legtöbbjén, azok térbeli rendjének kialakításában jelentős változtatást – a tényleges 
használatot is figyelembe véve - nem alkalmaztunk. A korábbi terv által tartalmazott, de meg 
nem valósított új beépítésre szánt lakóterületek visszavonásával és a tényleges használat 
szerinti besorolásával a települési térség racionalizálódott. Tényleges új beépítésre szánt 
terület – a megyei terv települési térség határán belül – a helyzeti energiával rendelkező régi 
és új 4. sz. főút déli csatlakozási térségében került kijelölésre. 
A jelenleg hatályos terv tervi elhatározások főbb vonalakban – minőségi szempontból 
ténylegesen, mennyiségi szempontból racionalizálva - továbbra is biztosított. 
 
A település szerkezetéből, valamint az egyes funkciók térbeli rendjéből, a viszonylag homogén 
lakóterületek, egységesen lehetővé teszik a jól elkülöníthető egységes tömb/építési övezet 
szabályozási irányelvek alkalmazhatóságát. Ezekkel a homogenizált tömbökkel a lakóterületek 
építési övezete részben térben is elválasztható a beékelődő hagyományos vegyes (igazgatási 
és oktatási rendeltetéseket is magába foglaló) illetve kereskedelmi szolgáltató területektől. 
Ahol ezek történelmileg mozaikosan helyezkednek el, ott egyedi szabályozási előírások 
kerültek beépítésre, amelyek nagyobb részt korábban is alkalmazásban álltak. Különös 
tekintettel a lakó – kereskedelmi szolgáltató területek viszonylatában. 
 
A szabályozott övezetek előírásai (elsősorban a lakó területeken), normatív értékei, bizonyos 
határokon belül, összevonásra kerültek, ezzel elkerülhető az övezetek, építési övezetek 
további nagyszámú alövezetre történő bontása, a túl összetett előírások rögzítése. Az így 
kialakuló rendelkezések struktúrája rövid, egyszerű, közérthető. Ezen alapelv mellé társul az 
az elgondolás, hogy a szabályozásnak lehetőség szerint kerülnie kell a „kialakult” övezeti 
jellemzők használatát, az „eltérő szempont, eltérő értelmezés” problematikájának kezelésére 
(ezt igen jól kezeli az elkészült településképi rendelet). 
 
A gazdasági területek kijelölésénél alapvetés, hogy a zavaró hatású tevékenység elhelyezésére 
szolgáló területek köre ne bővüljön, a meglévő területek fennmaradása biztosított maradjon. 
A már meglévő és működő telephelyek fejlődésének teret biztosítsunk, a koncentrációt, mint 
alapelvet követve. A nagyobb gazdasági területeknél – melyek kevésbé illeszkednek a 
település épített környezetébe, inkább a tájképet határozzák meg – a tájba illesztés 
elősegítése az elsődleges cél. Ennek eszköze lehet az architektúrális megjelenés szabályozása 
– a településképi rendeletben már rögzített feladatként -, illetve a védelmi rendeltetésű zöld 
sávokra vonatkozó előírások rögzítése. Ezek egyöntetű, vagy külön-külön történő alkalmazása 
egyedi elbírálás alá esik. 
 
A külterületi majorsági, üzemi területek korábbi ipari gazdasági besorolása – a korábbi 
jogszabályi lehetőségek hiányában – nem fedte a tényleges használatot. Ezek egységes 
formában mezőgazdasági üzemi területbe kerültek átsorolásra, kiegészítő un. védelmi 
távolságokra épített egyedi szabályokkal kiegészítve. 
 
A mezőgazdasági területek tekintetében az övezeti besorolások legfőbb alapelve, hogy a 
természetvédelmi (pl.: ökológiai hálózati elemek) korlátozásai részben – leginkább a 
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belterülettől nyugatra és délkeletre található nem egységes blokkot alkotó területek esetében 
– ne különüljenek el az övezetei előírásokban. 
 
Az ökológiai hálózat területeinek – a közigazgatási terület nyugati és délkeleti részén - 
differenciált szabályozással történő kezelése, egyetlen tényező miatt nem hatékony ezért 
ennek additív kezelése a legcélravezetőbb. Az additív szabályozással kezelhető az eltérő 
jellemzővel rendelkező területek, kizárólag az additív szempont szerinti elkülönítése. Ezzel 
azonos alapú, de mégis helyi jellemzővel bíró szabályozás hozható létre. 
 
A közterület – magánterület tervezett viszonyát meghatározó szabályozási vonalak tömeges 
alkalmazása helyett, az átépülést és a későbbi tényleges megvalósítást támogató, növelt 
előkerti mélység és építési vonal került sok helyen rögzítésre. Ezek tényleges értékének 
leolvasásához, digitális méretleolvasást lehetővé tevő állomány kerül az Önkormányzat 
birtokába. 
 
A belterület keleti oldalán, a Hajdúdorogi út déli oldalán – még belterületen – a szabályozási 
terv hatálya alá nem tartozó terület került megjelölésre. A város belterületének egy olyan 
területéről van szó, amely jellegében mezőgazdasági kertes művelés alatt áll és a korábbi terv 
szerinti tervezetek nem tudtak kialakulni. A jelenlegi tervezet részben eltér a korábbitól, 
egyfajta „tartalék” fejlesztési területként lehet rá tekinteni. Geomorfológiai adottságai jók, 
azonban infrastruktúra szempontjából még nem feltárt terület, így konkrét fejlesztési igényt 
leszámítva, nem elsődleges célterület a város térszerkezetében, de annak mégsem 
elhanyagolható része. 
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9. BEÉPÍTÉSI TERV 

A terv készítése során olyan típusú beavatkozás, változtatás, amely szükségessé tenné 
beépítési terv szintű részletezettséget, nem került tervezésre. Ezért jelen tervfejezet, 
munkarész kidolgozásra nem került. 
 
10. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

A dokumentum terjedelme miatt külön, önálló dokumentumként került elkészítésre és 
mellékelésre. 
 


