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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 

 

• 86/2006 (IV. 20.) számú határozat, Nagyhalász Város módosított Településszerkezeti 
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

• 11/2015 (XI. 10.) számú rendelet, Nagyhalász Város módosított Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról 
 
 

1.2. Átnézeti térkép 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.3. Helyszíni, környezet és a fejlesztés bemutatása 
 

1. Beavatkozási pont 
A beavatkozási terület külterületen, a település keleti részén, a Tiszarád- felé vezető út, a 
közigazgatási határ a 0323 és 0330 hrsz-ú utak által közre zárt tömb területén helyezkedik el 
a 0327/9 hrsz-ú teleken. 
 

 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 

 
A tervezett módosítás során a 0327/9 hrsz-ú terület mezőgazdasági üzemi építési övezetbe 
kerül mezőgazdasági általános övezetéből, új beépítésre szánt terület kialakításával. 
A területen és annak környezetében lakóterület nem található, azonban a telep 
hatásterületéhez tartozó védőtávolság – amely max. 300,0 méter, de méretezéssel az eljárás 
során pontosításra kerül – átnyúlik a szomszédos Tiszarád község közigazgatási területére. A 
maximális védőtávolságon belül lakóingatlan, vagy beépítésre szánt terület nem található, a 
település hatályos településrendezési eszközei ilyet nem tartalmaznak. A legközelebbi 
lakóépület cca. 1000,0 méterre található, Tiszarádi oldalon és 1100,0 méterre Nagyhalászi 
oldalon. 
A terület ismert régészeti lelőhellyel nem érintett, viszont építészeti örökség – a Csuha-Kállay 
kúria személyében – 1300,0 méterre, nyugatra helyezkedik el a területtől. 
A telep tájképben történő megjelenése – különösen Nagyhalász belterületének irányából – 
jelentős változást nem okoz, mivel a befogadó telektömb határán meglévő, jelentős 
szélességű fasorok (mezővédő) helyezkednek el. A telep építési övezetének tervezett előírása 
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szerint a megengedett legnagyobb építmény magasság 7,5 méter, így a meglévő fasorok azt 
kellő képen takarni tudják. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

M Általános mezőgazdasági terület övezete 
 

Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Kü-ü Különleges mezőgazdasági üzemi terület övezete 

Sz Szabadonálló beépítési mód 

40 40 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

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

2000 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 

 
Építési övezeti előírás tervezete a létesítendő telephez: 
„Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü): 
a) Az építési övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) 
tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek és 
szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági illetve 
mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó gazdasági tevékenység befogadására 
alkalmas. 
aa) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 

a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha az adott létesítmény 
védelmi övezetének kijelölésére – végzett tevékenységből adódó, engedélyezett biztonsági 
távolság - nem kerül sor, illetve ha azon kívül esik.  

ab) A keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban, 
műtárgyakban lehet. 

ac) Az építési övezetben pince szint létesítése lehetséges. Az állattartó épületeket minden 
esetben vízzáró szigeteléssel kell kialakítani. Trágya tárolására alkalmas építmények, 
tárolók nem helyezhetőek el közelebb 100,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, 
vízelvezető árkok partjától.” 

 
Azonos technológiai sorral megépült telep látképe 
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A terület közvetlenül nem érintett természetvédelmi értékeket hordozó területtel, de a tőle 
északra elhelyezkedő terület az Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe 
tartozik. Környezetvédelmi alátámasztó munkarész készül az eljárás során. 
 
Természetvédelmi érintettség (OKIR TIR)  
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A telephely helyszínrajza 

 

 
(Forrás: KLINKER KFT.) 
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2. Beavatkozási pont 
 
A tervezett beavatkozás külterületen, a belterülettől délre a Nyíregyháza felé vezető út (3834 
sz. út), a 0264 hrsz-ú csatorna, a 0258 hrsz -ú út, valamint a Kecskéshegy által közre zárt 
tömbben helyezkedik el.  
 

 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 

 

A módosítás során az érintett tervezési területen belüli eltérő művelési ágú területek eltérő 
terület-területfelhasználási kialakítása kerül egységesítésre oly módon, hogy a mezőgazdasági 
általános övezetbe (amelyet jellemzően szántó művelési ágú ingatlanok alkotnak) beolvad a 
közepén szigetszerűen elhelyezkedő, mezőgazdasági gyepes övezet (jelenleg 0263/4 hrsz). 
 
Ezzel egységes övezeti struktúra tud létrejönni, illetve egyéb az övezetben elhelyezhető építési 
tevékenységek jobban szervezhetőek, kialakíthatóak. 
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3. Beavatkozási pont 
A tervezett beavatkozás külterületen, a Tiszarád felé vezető út déli oldalán, a belterületi határ 
mentén, a 0335/1 hrsz-ú teleken helyezkedik el.  
 

 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 

 
A terület szomszédságában helyezkedik el a város rekultivált, korábbi hulladék lerakója. Maga 
az érintett helyrajzi szám korábban csurgalék víz tározó volt, azonban a rekultivációkor ez 
felszámolásra került, a terület kihasználatlan maradt. 
 
A város korábbi módosítás alkalmával a lerakó és a belterület között, illetve a rekultivált 
terület déli oldalán alakított ki gazdasági területeket, elsősorban a Tiszarád felé vezető út 
mentén, infrastrukturálisan arra építve. 
Jelen módosítás során a keleti, még fel nem használt oldal is bevonásra kerül gazdasági 
célzattal, amely előélete miatt vélhetően másra nem is nagyon lenne alkalmas. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

E Gazdasági erdőterület övezete 
 

Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Gip-1 Ipari gazdasági terület övezete 

Sz Szabadonálló beépítési mód 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

4,5-7,5 m 4,5- 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

2000 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 
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A terület közvetlenül nem érintett természetvédelmi értékeket hordozó területtel, de a tőle 
észak-keletre elhelyezkedő terület az Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe 
tartozik. 
 
Természetvédelmi érintettség (OKIR TIR)  
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4. Beavatkozási pont 
 
A tervezett beavatkozás külterületen, a belterülettől délre a Nyíregyháza felé vezető út (3834 
sz. út), a 0111 hrsz-ú csatorna, valamint a 0142/134, 0142/133 és 0142/72 hrsz -ú utak által 
közre zárt tömbben helyezkedik el.  
 

 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 

 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kerül tervezésre, lakóterület kialakítása céljából, 
jelenleg ültetvényes mezőgazdasági terület övezetéből. A beavatkozás Önkormányzati 
kezdeményezésre, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felhasználásával kerülne 
megvalósításra. 
A lakóterület olyan szélességben kerül kialakításra az összekötő út mentén, hogy az 
magánúttal belül, vagy annak határán feltárható, több ütemre bontva is megvalósítható. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Mü Mezőgazdasági terület – ültetvény övezete 
 

Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Lf-2* Falusias lakóterület övezete 

K Kialakult beépítési mód 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

4,5m 4,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

1300 1300 m2 – a minimum kialakítható telekméret 

 
A módosítás során meg kell vizsgálni, hogy hasonlóan tervezett, de meg nem valósult 
lakóterület visszasorolására szükség van-e, egy jobb helyzeti energiával rendelkező terület 
kialakításához.  
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5. Beavatkozási pont 
 
A tervezett beavatkozás belterületen, az Arany János utca (1285/2 és 310 hrsz-ek) – tervezett 
út (370 hrsz) által közrezárt telektömbben, a 342, 343,344 hrsz-ú telkeken helyezkedik el.  
 

 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 

 
A módosítás során a 310hrsz-ú út északi oldalán közpark és közcélú parkoló kerül tervezésre, 
az út déli oldalán elhelyezkedő intézmények (pl.: iskola, könyvtár) jobb kiszolgálására, 
kedvezőbb környezet kialakítására. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Vt Településközpont vegyes terület övezete 

O Oldalhatáron álló beépítési mód 

40 40 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

4,5-7,5 m 4,5- 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

700 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 

 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Vt Településközpont vegyes terület övezete 

K Kialakult beépítési mód 

40 40 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

4,5-7,5 m 4,5- 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

K Kialakult – a minimum kialakítható telekméret 
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Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Kö Közlekedés célú közterület 

 

Z Zöld terület (közpark) övezete 

 
6. Beavatkozási pont 
 
Az előző módosítási beavatkozások terület-felhasználási változásai során kialakuló biológiai 
aktivitási értékcsökkenés kompenzációjára történő övezeti átsorolás a külterületen, a 
település dél keleti részén, a belterületi határ, 0281, 0284/1 hrsz- ú utak, halastó által, 
valamint mezőgazdasági zártkerti út által közre zárt tömb. A módosítás során mezőgazdasági 
általános és mezőgazdasági gyep terület övezetéből, gazdasági erdőterület övezetébe történik 
átsorolása. 
 
A módosítás a településszerkezeti terv tervi állapotai közötti eltérés alapján került tervezésre 
és aktivitás érték növekményének felhasználására (erdőkataszter állománya alapján 
ellenőrizve). 
 

 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 
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2. Beavatkozási pontok ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!) 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
település keleti 
részén, a Tiszarád- 
felé vezető út, a 
közigazgatási határ a 
0323 és 0330 hrsz-ú 
utak által közre zárt 
tömb, a 0327/9 hrsz-ú 
telek. 

Különleges beépítésre szánt 
mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása, új 
beépítésre szánt terület 
kialakításával. 

- szántó  
 

- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 
 

5,68 21,02 

 

- Mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü) 5,68 3,98 - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

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

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

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A létrejövő új munkahelyek elősegíthetik a megélhetés javulását, helyben. 

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

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

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

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet 
részben megváltozik. 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő kapacitások és kapcsolatok kihasználására épül, hatása nincs. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új közlekedési kényszerek alakulhatnak ki. A terület 
környezetének zaj, szag és por terhelése növekedhet. 
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
belterülettől délre a 
Nyíregyháza felé 
vezető út (3834 sz. 
út), a 0264 hrsz-ú 
csatorna, a 0258 hrsz 
-ú út, valamint a 
Kecskéshegy által 
közre zárt tömb. 

Egységes ingatlanstruktúra 
kialakíthatóságának 
támogatása (mg. általános 
területbe történő átsorolás) 

-  gyep (R) 
 

- Mezőgazdasági terület – 
zömében gyep övezete (Mgy) 
 

n.a. 

 
n.a. 
 
 
 

 

- Általános mezőgazdasági terület (M) 
 

n.a. 

 
n.a. 
 
 
 

 

- 

 
 
 
 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

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

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

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs. 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs. 

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

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
Tiszarád felé vezető 
út déli oldalán, a 
belterületi határ 
mentén, a 0335/1 
hrsz-ú telek. 

Gazdasági építési övezet 
kialakítása, új beépítésre 
szánt terület kialakításával 
gazdasági erdő övezetből. 

-  erdő 
 

- Gazdasági erdő terület (E) 1,31 11,79 - Ipari gazdasági terület (Gip-1) 1,31 0,52 - 

 
 
 
 

 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

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

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:  
A vállalkozások fejlesztésének, vagy újak létrejöttével új munkahelyek jöhetnek létre. 

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezetvédelmi okokból szükség lehet határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult fenntartására. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A felhagyott területeken folytatott tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet 
részben megváltozik. 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás növekszik, új közlekedési kényszerek 
alakulhatnak ki, stb.). 
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4. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
belterülettől délre a 
Nyíregyháza felé 
vezető út (3834 sz. 
út), a 0111 hrsz-ú 
csatorna, valamint a 
0142/134, 0142/133 
és 0142/72 hrsz -ú 
utak által közre zárt 
tömb. 

Lakóterület építési 
övezetének kialakítása, 
mezőgazdasági beépítésre 
nem szánt területből, 
Önkormányzati területen. 
 

-  kert 
 

- Mezőgazdasági terület – 
ültetvény (Mü) 

6,64 33,20 - Falusias lakóterület (Lf-2*) 6,64 15,94 - 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Az egyre inkább Nyíregyházához agglomerálódó kisvárosok irányába történő kitelepülés kiszolgálására irányuló 

fejlesztés. 

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

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

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

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás növekszik, új közlekedési kényszerek 

alakulhatnak ki, stb.). 
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5. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Belterületen, az Arany 

János utca (1285/2 és 

310 hrsz-ek) – 

tervezett út (370 hrsz) 

által közrezárt 

telektömbben, a 342, 

343,344 hrsz-ú telkek. 

Településközponti vegyes 
területből közcélú parkoló és 
közpark kialakítása, 
intézmények és egyéb 
rendeltetések jobb 
kiszolgálása, és a városi 
környezet javítása 
érdekében. 

-  beépített terület 
 

- Településközpont vegyes 
terület (Vt) 

n.a. n.a. - Közlekedési célú közterület (Kö) 
- Zöldterület (közpark) övezet (Z) 

n.a. n.a. - 

 
 

 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

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

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

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
A közcélú parkoló kapacitás növelésével a szomszédos utcák terhelése csökkenhet. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A településrész zöldfelületi minősége kis mértékben javulhat 
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6. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
település dél keleti 
részén, a belterületi 
határ, 0281, 0284/1 
hrsz- ú utak, halastó 
által, valamint 
mezőgazdasági 
zártkerti út által közre 
zárt tömb. 

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

-  gyep  
- szántó 
 

- Mezőgazdasági terület – 
zömében gyep (Mgy) 
- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 

0,30 

10,52 

1,11 

38,92 

- gazdasági erdőterület (E) 10,82 97,38 - 

 
 

 
 

 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

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

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

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

 Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, övezet, 

HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 
Egyéb szabályozási 

módosítás, megjegyzés 

1. 

Külterületen, a település 
keleti részén, a Tiszarád- 
felé vezető út, a 
közigazgatási határ a 
0323 és 0330 hrsz-ú utak 
által közre zárt tömb, a 
0327/9 hrsz-ú telek. 

Különleges beépítésre szánt 
mezőgazdasági üzemi terület kialakítása, 
új beépítésre szánt terület kialakításával. 

- szántó  
 

- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 
 

5,68 21,02 

 

- Mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü) 5,68 3,98 - 

2. 

Külterületen, a 
belterülettől délre a 
Nyíregyháza felé vezető 
út (3834 sz. út), a 0264 
hrsz-ú csatorna, a 0258 
hrsz -ú út, valamint a 
Kecskéshegy által közre 
zárt tömb. 

Egységes ingatlanstruktúra 
kialakíthatóságának támogatása (mg. 
általános területbe történő átsorolás) 

-  gyep (R) 
 

- Mezőgazdasági terület – 
zömében gyep övezete (Mgy) 
 

n.a. 
 

n.a. 
 
 
 
 

- Általános mezőgazdasági terület (M) 
 

n.a. 
 

n.a. 
 
 
 
 

- 

3. 

Külterületen, a Tiszarád 
felé vezető út déli 
oldalán, a belterületi 
határ mentén, a 0335/1 
hrsz-ú telek. 

Gazdasági építési övezet kialakítása, új 
beépítésre szánt terület kialakításával 
gazdasági erdő övezetből. 

-  erdő 
 

- Gazdasági erdő terület (E) 1,31 11,79 - Ipari gazdasági terület (Gip-1) 1,31 0,52 - 

4. 

Külterületen, a 
belterülettől délre a 
Nyíregyháza felé vezető 
út (3834 sz. út), a 0111 
hrsz-ú csatorna, valamint 
a 0142/134, 0142/133 és 
0142/72 hrsz -ú utak által 
közre zárt tömb. 

Lakóterület építési övezetének 
kialakítása, mezőgazdasági beépítésre 
nem szánt területből, Önkormányzati 
területen. 
 

-  kert 
 

- Mezőgazdasági terület – 
ültetvény (Mü) 

6,64 33,20 - Falusias lakóterület (Lf-2*) 6,64 15,94 - 

5. 

Belterületen, az Arany 
János utca (1285/2 és 
310 hrsz-ek) – tervezett 
út (370 hrsz) által 
közrezárt telektömbben, 
a 342, 343,344 hrsz-ú 
telkek. 

Településközponti vegyes területből 
közcélú parkoló és közpark kialakítása, 
intézmények és egyéb rendeltetések 
jobb kiszolgálása, és a városi környezet 
javítása érdekében. 

-  beépített terület 
 

- Településközpont vegyes 
terület (Vt) 

n.a. n.a. - Közlekedési célú közterület (Kö) 
- Zöldterület (közpark) övezet (Z) 

n.a. n.a. - 

6. 

Külterületen, a település 
dél keleti részén, a 
belterületi határ, 0281, 
0284/1 hrsz- ú utak, 
halastó által, valamint 
mezőgazdasági zártkerti 
út által közre zárt tömb. 

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

-  gyep  
- szántó 
 

- Mezőgazdasági terület – 
zömében gyep (Mgy) 
- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 

0,30 

10,52 

1,11 

38,92 

- gazdasági erdőterület (E) 10,82 97,38 - 

Összesen: 24,45 106,04  24,45 117,82 
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3. Önkormányzati határozat 
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