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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 déli részén, a Nyíregyháza- felé vezető út 
(3834 sz út), a közigazgatási határ és a 0220/7 hrsz-ú út által közre zárt tömb, a 0221/25 hrsz-
ú telken. 
 

 
(Forrás: Lechner Tudásközpont) 

 

A tervezett módosítás során a 0221/25 
hrsz-ú terület kereskedelmi szolgáltató 
terület építési övezetbe kerül 
mezőgazdasági általános övezetéből, új 
beépítésre szánt terület kialakításával. 
Egy benzinkút, egy 3 állásos autómosó 
és egy gumis műhely építését tervezi a 
Beruházó. 
 
Az ingatlan jelenleg általános 
mezőgazdasági terület övezetébe 
sorolt. A településen beépítésre szánt és 
fel nem használt, a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő építési övezet 
nem található, így az a módosítás során 
kerül kialakításra. 
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Üzemanyag töltő állomás a közelben Nyíregyháza-Sóstóhegyen 5,0 km-re, Kemecsén 5,0 km-
re, Nagyhalász belterületén 9,5 km-re, illetve Bujon 13,0 km-re található. 
 
Közműhálózatok a tervezett beruházás környezetében 

 
(Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu) 

 
A tervezett beruházás ingatlanja előtt halad (így közvetlenül kapcsolódik ahhoz) észak-déli 
irányban a Nagyhalász- Nyíregyháza között a 3834. sz. összekötő út. A fejlesztési terület 
közművekkel (elektromos energia, ivóvíz, szennyvíz) ellátható a terület előtt haladó, illetve a 
cca. 150,0 méterre lévő közüzemi hálózati végpontról. 
 
A tervezett helyszín közelében lakó építési övezet nem található, azonban lakóépület a 
mezőgazdasági övezetbe ágyazottan cca. 130,0 méterre északkeletre már áll. 
 
A területen, illetve annak közelében ismert régészeti terület nem található. 
 
A terület vízminőség-védelmi terület övezetével érintett. 
 
Az újonnan beépítésre szánt építési övezet sem közvetlenül, sem közvetetten nem érintett 
természeti területtel. A legközelebbi természeti terület – országos ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó övezete – északnyugati irányban a Lónyai-főcsatorna túlpartján, cca. 800,0 méterre, 
valamint a 3823. sz. összekötő út déli oldalán, cca. 850,0 méterre található (Kemecse 
közigazgatási területén). 
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A tervezett projekt helyszíne (sárga nyíl) és a természeti területek elhelyezkedése 

 
(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 
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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 

Gksz-2 Kereskedelmi szolgáltató terület övezete 

Sz Szabadonálló beépítési mód 

60 60 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

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

2000 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 

 
Külterületi szabályozási fedvényterv tervezete 
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Helyszínrajz 

 

 
(Forrás: Gyöngyingatlan Kft.) 

Alaprajz 

 

(Forrás: Gyöngyingatlan Kft.) 
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Látványtervek 

 

 

 
(Forrás: Gyöngyingatlan Kft.) 
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2. Beavatkozási pont 

 

Az előző módosítás beavatkozási terület-felhasználási változásai során kialakuló biológiai 
aktivitási értékcsökkenés kompenzációjára történő övezeti átsorolás a külterületen, a 
település dél részén, a közigazgatási határ – 0230/8 hrsz-ú út – a Lónyai főcsatorna által közre 
zárt tömbben. A módosítás során mezőgazdasági általános 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://ekozmu.e-epites.hu) 
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2. Beavatkozási pontok ismertetése  

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 déli részén, 
a Nyíregyháza- felé 
vezető út (3834 sz út), 
a közigazgatási határ 
és a 0220/7 hrsz-ú út 
által közre zárt tömb, 
a 0221/25 hrsz-ú 
telek. 

Kereskedelmi szolgáltató 
terület kialakítása, új 
beépítésre szánt terület 
kialakításával. Egy benzinkút, 
három állásos autómosó és 
gumisműhely számára. 

- szántó (Sz5; Sz4) 
 

- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 
 

0,89 3,29 

 

- Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz2) 0,89 0,36 - 

 
 

 
 

 
 

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 
település dél részén, a 
közigazgatási határ – 
0230/8 hrsz-ú út – a 
Lónyai főcsatorna 
által közre zárt tömb 

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

-  erdő 
 

- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 

6,98 25,83 - gazdasági erdőterület (E) 6,98 62,82 - 

 

 
 

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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3. Térségi övezetek lehatárolása 

Ssz. Térségi övezetek 

A megyei területrendezési terv hatálya 
alá tartozó település településrendezési 
eszközének készítése vagy módosítása 

során előzetes adatszolgáltatásra 
kötelezett államigazgatási szervek. 

Övezeti érintettség 

Közigazgatási 
területen 

Módosí-
tással 

érintett 
területen 

1. 

1. A 
Magyarország és 
kiemelt 
térségeinek 
területrendezési 
tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. 
törvény szerinti 
országos 
övezetek 

a) ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

nemzeti park igazgatósága   

2. 
b) ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

nemzeti park igazgatósága +  

3. 
c) ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

nemzeti park igazgatósága   

4. 
d) kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala +  

5. 
e) jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala +  

6. 
f) erdők övezete megyei kormányhivatal erdészeti 

hatáskörében eljáró járási hivatala 
+  

7. 
g) erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala + + 

8. 
h) tájképvédelmi terület 
övezete 

nemzeti park igazgatósága +  

9. 
i) világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete 

fővárosi és megyei kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörében eljáró 
(fővárosi kerületi) hivatala 

  

10. 
j) vízminőségvédelmi terület 
övezete 

területi vízügyi igazgatósága + + 

11. k) nagyvízi meder övezete területi vízügyi igazgatósága +  

12. l) VTT- tározók övezete területi vízügyi igazgatósága   

13. 
m) honvédelmi és katonai 
célú terület övezete 

Honvédelemért felelős miniszter   

 

 


