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1. ELŐZMÉNYEK
1.1. TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV CÉLJA
Jelen telepítési tanulmányterv elsődleges célja a Debrecen-Józsa településrészen belül a 0116/3 hrsz-ú
beépítésre nem szánt erdőterület - Kiserdő utca - Platán utca határ által határolt területen lévő Platán
utcai 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0121/4, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0121/12
hrsz-ú ingatlanokat érintő lakóterület fejlesztési elképzeléseink megvalósíthatóságának megalapozása a
településrendezési eszközökben. Ezen fejlesztéssel összefüggésben a biológiai aktivitásérték szinten
tartásának biztosítására az A./ 01652/2 hrsz-ú vízfolyás – 01607 és 01822 hrsz-ú csatornák - 01605 és
01608/5 hrsz-ú saját használatú utak 01608/4 hrsz-ú szántó által határolt területen lévő 01608/3 hrsz-ú
ingatlan és a B./ 01658/10 és 01657 hrszú erdőterületek és a 01658/11 hrsz-ú szántó és erdőterület által
határolt területen lévő 01658/2 hrsz-ú ingatlan igénybevételével.
A telepítési tanulmányterv a Tulajdonosok megbízása alapján készült, célja, hogy olyan javaslatot tegyen
ami egyaránt összhangban van a beruházói szándékokkal és a települési érdekekkel. A kormány
családpolitikájának évek óta részét képezi a lakástámogatási rendszer folyamatos bővítése az
otthonteremtési program és egyéb lehetőségek keretében. Az országos szinten jelentkező lakásvásárlási,
otthonteremtési kedv a megyeszékhely területén még erőteljesebben jelentkezik a jelentős számú
gazdaságfejlesztési beruházások megjelenése révén. A város ingatlanpiaci szempontból a kedveltebb
települések közé tartozik, ahol a kínált lakások és a családi házak négyzetméterára jelentős emelkedést
mutat, csaknem a fővárosi szintet is elérve, azt meghaladva. Ezen növekedés a kínálati oldalon jelentkező
lakáshiánynak és a kereslet erősödésének (kevés eladó ingatlan és telekhiány) csökkenthető.
Mindez megalapozza a fejlesztés létjogosultságát, mely révén a lakáspiaci helyzetben a város életében
ugyan kis mértékben, de javulást eredményez. Ezen fejlesztési elképzelés indokolja a településrendezési
eszközök módosítását az értékesíthető lakótelkek számának növelését célozva.
A meglévő lakóterületek bővítésének racionalizálása, a reálisan kialakítható lakóterület szabályozása
szükséges. Jelen eljárás tárgyát képező lakóterületi fejlesztés reális, kis léptékű, valamint szerves részét
tudja képezni a meglévő lakóterületnek. A terv megalapozza a Józsai már kialakult szomszédos
lakóterülethez hasonló intenzitású és beépítésű lakóterület kialakítást a város ezen északkeleti részén.
A lakóterület kijelölése a településfejlesztési koncepció Stratégiai célok C.10. pontjával és annak
intézkedéseivel van összhangban, ebben az szerepel, hogy a megfelelő telekkínálatot biztosítani kell az
új lakásépítésekhez (infrastruktúrával ellátott területek; kompakt, fenntartható város szemlélet
érvényesülésével, egyes területeken és/vagy célcsoportokban speciális támogatási eszközök
kidolgozásával). Debrecenben jelenleg is számos olyan lakóterületeket van kijelölve, amelyek még nem
alakultak ki, sem a telekalakításuk, sem a beépítésük nem történt meg. Ez azonban nagyrészt azért
alakult így, mert ezek a telkek vagy kedvezőtlen geomorfológiai adottságokkal rendelkeznek, illetve
irreálisan magas költséggel alakíthatók ki az infrastrukturális és közúti igényeik miatt.
A módosítással érintett telkeknek az igénybevétele azonban jelen esetben nem jelent aránytalanul nagy
terhet sem a tulajdonosok sem az Önkormányzat számára, mivel már kialakult Platán utcáról mind a
közművek, mind a gépjárművel való megközelítés megvalósítható, biztosítható továbbá jelenleg
beépítetlen terület. A Tulajdonosok a 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0121/4, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8,
0121/9, 0121/10, 0121/11, 0121/12 hrsz-ú ingatlanokra a Platán utca nyugati oldalán rögzített lakóterületi
építési övezethez igazodó paraméterek rögzítését kérték a fejlesztési elképzelések megvalósításához.
A telkek erdőterület területfelhasználásba soroltak, azonban ezzel ellentétben nem beerdősített területről
beszélhetünk, amely alkalmas a lakóterület kialakítására. A tulajdonosi igények a hatályos
településrendezési eszközök módosítását teszik szükségessé. A fejlesztéssel érintett valamennyi
ingatlan tulajdonosa egyetért a módosítással, az erre vonatkozó előzetes nyilatkozatukat a
szerződéskötés feltételeként csatolni fogják.
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A Tulajdonosok fejlesztési szándékainak megvalósulása érdekében vizsgálni szükséges azok
kapcsolatát a hatályos településrendezési eszközökben foglat rendezési célokkal. A hatályos
településrendezési eszközök – Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat megállapítása
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének kizárólagos hatásköre.
A településrendezési tervek módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet)
megállapított Telepítési Tanulmányterv elkészítését követő önkormányzati döntés alapján kerülhet sor.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)
foglaltak alapján a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására
településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval, Étv. 30/A. § (2) és (3) bekezdése szerint a cél megvalósítója által készített tanulmányterv
képezi a településrendezési szerződés tárgyát.
A telepítési tanulmányterv a Rendeletben meghatározottak szerint került kidolgozásra. E keretek között
rögzíti a terület adottságait, a tervi előzményeket, valamint feltárja a területre vonatkozó
településrendezési tervek előírásait. A tanulmánytervben bemutatásra kerülnek az épületek mérete és
ezzel összefüggésben a kapcsolódó infrastruktúra igények.
A településszerkezetet érintő változások alapján erdőterületből kertvárosias lakóterület
területfelhasználásba történő módosítás szükséges, mely során a kieső biológiai aktivitásérték pótlásáról
gondoskodni kell. A biológiai aktivitás pótlását a Tulajdonosi közösség a Debrecen 01608/3 hrsz.-ú
földrészleten, ill. a Debrecen 01658/2 hrsz.-ú földrészleteken csereerdősítéssel végzi el. A
csereerdősítést az erdészeti hatóság HB/15-ERD/18666/2021., ill. HB/15-ERD/03826/2020. sz.
határozataiban engedélyezte, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság HB/17KTF/09643-2/2021 sz. ügyiratában tájékoztatását megadta a területeket illetően.
1.2. TERVI ELŐZMÉNYEK
A módosítással érintett területre Debrecen Megyei Jogú Város hatályos településfejlesztési
dokumentumai és településrendezési eszközei a
- 1979/2020. (XII.28.) sz. határozattal elfogadott DMJV Településfejlesztési Koncepciója
- 1980/2020. (XII.28.) sz. határozattal elfogadott DMJV Településszerkezeti Terve
- 47/2020. (XII. 28.) sz. rendelettel jóváhagyott DMJV Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ)
vannak érvényben.
1.3. A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSÁNAK MEGHATÁROZÁSA
A Rendelet 32. § (3) bekezdés alapján „...(3) Településrendezési eszköz készítése és módosítása során
- a (4)-(6a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - teljes eljárást kell lefolytatni:
Így a településrendezési eszközök módosítási folyamata során a teljes eljárási mód alkalmazható.
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2. AZ ÉRINTETT INGATLANOK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA
2.1. A VIZSGÁLATTAL ÉRINTETT TERÜLET ISMERTETÉSE
A módosításra kijelölt ingatlanok, Debrecen Józsa északkeleti területén, a városközponttól északra,
mintegy 10 kilométer távolságban található. A nyírségi erdészeti táj részét képező akácos kultúrerdő
mellett fekszik a Kiserdő utca és Platán utca kereszteződésében. A telkektől délre a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata TOP-os pályázat
keretén belül 96 férőhelyes bölcsőde
kialakítását tervezi a „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása
Debrecen-Józsa városrészen”
projekt elnevezéssel. Az aktivitásérték pótlásra
kijelölt telkek a város keleti külterületén
találhatók.
1. ábra: A módosítással érintett ingatlanok
és a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt
ingatlanok
elhelyezkedése Debrecenen
belül (Forrás: HereMap)

2.2. TERÜLETFELHASZNÁLÁS
A módosítási szándékkal érintett területet É-ról és K-ről erdőterület, D-ről intézményi terület és lakóterület,
Ny-ról lakóterület veszik körbe.

2-3. ábra: Légifelvételek a Debrecen lakóterület fejlesztéssel érintett ingatlanokról és környezetéről
(Forrás:GoogleMaps)
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A telkek jelenleg beépítetlenek. A
módosítással érintett területen belül nincs
az Országos Erdőállomány Adattárában
nyilvántartott erdőterület.

4. ábra: Debrecen lakóterület fejlesztéssel
érintett ingatlanok és környezete az Országos
Erdőállomány Adattárban
(Forrás:erdoterkep.hu)

A kieső biológiai aktivitásérték pótlás biztosítása érdekében igénybevenni kívánt területeket erdőterületek
és mezőgazdasági területek veszik körbe.

5. ábra: Légifelvételek a Debrecen biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területükről és környezet
(Forrás:Google Maps)

6-7. ábra: Debrecen lakó fejlesztéssel
érintett ingatlanok és környezete az
Országos Erdőállomány Adattárban
(Forrás:erdoterkep.hu)

A telkek jelenleg beépítetlenek. A 01608/3 hrsz-ú ingatlan egy része szerepel az Országos Erdőállomány
Adattárában, mely adottságra az aktivitásérték pótlás biztosításakor figyelemmel leszünk. A 01658/2
hrsz-ú ingatlan nem szerepel nyilvántartott erdőterületként.
Az érintett ingatlanok Természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, nem képezik Natura 2000 hálózat
részét, azonban közvetlenül határosak a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet országosan védett jelentőségű
védett területeivel, valamint ex-lege védelem alatt álló lápterületekkel, mely figyelembevétele már a
tervjavaslat készítésekor is megtörtént.
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2.3 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ISMERTETÉSE
2.3.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Az 1979/2020. (XII.28.) sz. határozattal elfogadott Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési
Koncepciója az alábbiakat rögzíti Józsa településrészre, így a módosítással érintett területre is, kiemelve
azt, hogy cél a megfelelő telekkínálat biztosítása az új lakásépítésekhez.
C10. Megfizethető lakhatás biztosítása
„Debrecen növekedésének motorját a foglalkoztatás-bővítő beruházások adják, melynek rövid és
középtávon kettős hatása lesz a helyi lakóingatlan piacra. Az ideiglenes és állandó lakóként beköltöző
munkavállalók a lakáspiac számos szegmensében erősíteni fogják a keresletet. Ennek hatására a helyi
ingatlanok árai is nagy valószínűséggel emelkedni fognak mind az értékesítési, mind a bérlakás piacon.....
C10.1. INTÉZKEDÉSEK

„...d) Megfelelő telekkínálat biztosítása az új lakásépítésekhez (infrastruktúrával ellátott területek;
kompakt, fenntartható város szemlélet érvényesülésével, egyes területeken és/vagy célcsoportokban
speciális támogatási eszközök kidolgozása)...”,
amely „...munkaerő megtartás és vonzás, a város lakosságszámának növekedése és reprodukciós
képességének javítása érdekében hozott intézkedés...”
6.1. A CÉLOK ÉS AZ ITS VÁROSRÉSZEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
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2.3.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMEK
A településszerkezeti terv 1. Szerkezeti Terv 1.1. Területfelhasználás tervlap a módosítással érintett
ingatlanokat beépítésre nem szánt erdőterületbe (E), északra és keletre beépítésre nem szánt
erdőterületbe (E), délre és nyugatra kertvárosias lakóterületbe (Lke) sorolja.

módosítással érintett terület

8. ábra

A biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek esetében beépítésre nem szánt általános
mezőgazdasági területbe (Má), környezetét beépítésre nem szánt erdőterületbe (E) és általános
mezőgazdasági területbe (Má) sorolja.

9. ábra
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A településszerkezeti terv 1. Szerkezeti Terv 1.2. Közlekedési infrastruktúra tervlap a lakóterület
fejlesztési területtől délre, a Nagyszentgyörgy utca mentén, tervezett kerékpárút nyomvonalát rögzíti.

tervezési terület

10. ábra

A biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek környezetében azoktól délre és nyugatra (Zsuzsi vonat)
keskeny nyomtávú vasútat rögzít.

11. ábra
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A településszerkezeti terv 1. Szerkezeti Terv 1.3.a. Természeti és épített környezet védelme tervlap a
módosítással érintett ingatlanokon ökológiai hálózat magterületének övezetét rögzíti, továbbá érinti a
Tájképvédelmi terület övezete és nyilvántartott régészeti terület. A magterület övezetének érintettségével
kapcsolatban a HNP Főépítészi Iroda részére adatszolgáltatásának részeként megküldött digitális
állomány már nem rögzíti a magterületi érintettséget a fejlesztéssel érintett ingatlanok esetében.
A Debrecen Helyi védett Természetvédelmi Terület és a Natura 2000 terület övezete határolja a
módosítással érintett területet északi és keleti oldalról.

12. ábra

tervezési terület

A biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek esetében ökológiai hálózat mag és pufferterületénk
övezetét, Hajdúsági Tájvédelmi Körzetet és Átlagosnál jobb minőségű termőföld területet rögzít.

13. ábra
10

A településszerkezeti terv 1. Szerkezeti Terv 1.3.b. Műszaki infrastruktúra, környezetvédelem tervlap a
módosítással érintett ingatlanokat érintően vízminőség-védelmi terület övezetét rögzíti.

tervezési terület

14. ábra

A biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek esetében nem rögzít környezetvédelmi elemet.

15. ábra

A településszerkezeti terv módosításával szükségessé válik a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.)
Korm. rendelet 9/A.§ - 9/C.§ szerinti adatszolgáltatás megkérése.
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A TSZT által rögzített érintettségek esetében a településszerkezeti terv az alábbiakat rögzíti. A
módosítások megfelelnek az előírásokban megfogalmazott céloknak. A lakóterület fejlesztéssel érintett
terület környezetében, annak megközelítésének biztosításával összefüggő fontosabb hálózati elemek a
településrész városközponttal és szomszédos településekkel való közúti megközelítését országos
hálózat szintjén a 35. sz. főút, kötöttpályás megközelítését 109-es számú Debrecen-Tiszalök vasútvonal
biztosítja, míg települési szinten a Bocskai István úton kijelölt gyűjtőúthálózat illetve gyalogos és
kerékpáros megközelítés szintjén a TSZT 1.2. közlekedési infrastruktúra tervlapon feltűntetett elemek
biztosítják.
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETEI (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján):
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvényben az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) által megállapított övezetek,
amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között
kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, amelynek részei a
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Pufferterület övezetbe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amik a magterületek, illetve az ökológiai folyosók
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják, vagy rendeltetésükkel ellentétesek. Az OTrT-ben rögzítettek
szerint pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet
ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét,
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.
Hajdúsági Tájvédelmi Körzet
Tájvédelmi körzet – a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint – az ország jellegzetes
természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az
ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól
megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek
megőrzése. A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet Debrecen délkeleti részeit érinti, amelynek lehatárolását a
Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 130/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
tartalmazza. A rendelet alapján a védettség indoka és célja a jellegzetes hajdúsági táj, valamint az
élőhelyek változatosságának, a rájuk jellemző természetes növény- és állatvilág megőrzése.
Helyi védett természeti terület (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2006 (VIII.14.) önkormányzati rendelete alapján)
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által rendeletben kijelölt – országos védelem
alatt nem álló – védendő területek tartoznak e védelmi kategóriába. Helyi jelentőségű védett természeti
terület Debrecenben összesen 17 db (pl. Honvédtemető) található. Az egyes területek védetté
nyilvánításának célját és a vonatkozó kezelési terveket a helyi jelentőségű védett természeti értékek
védelméről szóló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2017. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.
Tájképvédelmi terület övezete (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján)
Az övezetbe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása,
változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos
és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. A Trtv.
felhatalmazása alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapítja meg a tájképvédelmi terület övezetét. A
rendelet előírásainak megfelelően a TSZT megalapozó vizsgálatának keretében meghatározásra kerültek
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a tájjelleg megőrzendő elemei, elemegyüttesei, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzői. A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési,
elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell megvalósítani. Bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
Natura 2000 terület (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján)
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a
közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség
megóvását. A Natura 2000 területek lehatárolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza. A kormányrendelet
rendelkezései értelmében Natura 2000 területen csak olyan területfelhasználási kategória, illetve
infrastrukturális szerkezeti elem jelölhető ki, amely (jelentős közérdek kivételével) nem veszélyezteti, vagy
nem sérti a terület fenntartási céljainak elérését.
Átlagosnál jobb minőségű termőföld (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Osztályának adatszolgáltatása alapján)
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) értelmében átlagos
minőségű termőföld az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott
törzskönyvben szereplő, az adott település (kerület) azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített
aranykorona értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld. A tervlapon az ingatlannyilvántartás rendelkezésre álló törzskönyvi adatai szerint kerültek ábrázolásra az átlagosnál jobb
minőségű termőföldek. Az átlagosnál jobb minőségi osztályokat művelési ágak szerint kerületi bontásban
az alábbi táblázat tartalmazza:

A hatályos Tfvt. értelmében az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak
időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A Tfvt. szerint a településrendezési
eszközök készítése során az átlagosnál jobb minőségű termőföldeken beépítésre szánt területeket nem
lehet kijelölni (kivéve a volt zártkerti ingatlanokon), amennyiben a területfelhasználásra hasonló
körülmények és feltételek mellett az átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor
kerülhet, illetve kellő nagyságú térmértékben lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még
fel nem használt területén is.
2.3.3. A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
A településszerkezeti terv alapján elkészült szabályozási terv, a szerkezeti terv szerinti
területfelhasználásoknak megfelelően, a módosítással érintett védelmi erdőterületek (E-V/2) övezetbe
tartozó ingatlanok, környezetében gazdasági erdőterületek (E-G) övezetet és kertvárosias lakóterület
(Lke-J/12) építési övezetet rögzít.
Az ingatlanok megközelítésére a Platán utca szolgál, melyet a szabályozási terv is jelöl, jelen módosítás
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során a területen új közterület kialakítása nem történik.
A HÉSZ alapján a módosítással érintett telkek E-V/2 jelű védelmi erdő terület övezeti besorolásúak.
A szerkezeti terv szerinti területfelhasználásoknak megfelelően, a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt
és módosítással érintett telkek általános mezőgazdasági (Má/1 és Má/2) övezetbe tartozó ingatlanok,
környezetében erdőterületek (E-G és E-V/2) övezetet és általános mezőgazdasági terület (Má/1 és Má/2)
övezetet rögzít. Az ingatlanok vízgazdálkodási terület mentén fekszenek (V-Á és V/F), jelen módosítás
során a területen új közterület kialakítása nem történik.
A HÉSZ alapján a módosítással érintett telkek Má/1 és Má/2 jelű védelmi erdő terület övezeti
besorolásúak.

16. ábra: a Debrecen-Józsa 0116/3 hrsz-ú beépítésre nem szánt erdőterület - Kiserdő utca - Platán utca által
határolt területen a fejlesztéssel érintett ingatlanokra és környezetére vonatkozó HÉSZ 1. Szabályozási terv 1.1.
Jellemzően beépítésre szánt területek tervlapjai és 1.2. Jellemzően beépítésre nem szánt területek tervlapjainak
részlete
14

17. ábra: a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt Debrecen
A./ Debrecen 01652/2 hrsz-ú vízfolyás – 01607 és 01822 hrsz-ú csatornák - 01605 és 01608/5 hrsz-ú saját
használatú utak 01608/4 hrsz-ú szántó által határolt területen lévő 01608/3 hrsz-ú ingatlanra és a
B./ Debrecen 01658/10 és 01657 hrszú erdőterületek és a 01658/11 hrsz-ú szántó és erdőterület által határolt
területen lévő 01658/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó HÉSZ 1. Szabályozási terv 1.1. Jellemzően beépítésre szánt
területek tervlapjai és 1.2. Jellemzően beépítésre nem szánt területek tervlapjainak részlete
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tervezési terület

18-19. ábra: a Debrecen fejlesztéssel érintett ingatlanokra és környezetére, valamint a biológiai aktivitásérték
pótlásra kijelölt területekre vonatkozó HÉSZ 1. Szabályozási terv 1.4 Védelem, korlátozás, kötelezettség
tervlapjainak részlete
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A lakóterület fejlesztést elősegítő módosítással érintett telkek a HÉSZ mellékleteiben rögzítettek alapján
külterület részét képezik Beépítésre nem szánt területek, melyek nem közterületek és az ingatlanokra
vonatkozóan tilalmat vagy közmű infrastruktúra miatti korlátozást nem rögzít a hatályos HÉSZ.
Települési területi és építészeti érték a területen nem található. Azonban régészeti védelem érinti a
0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0121/12 hrsz-ú ingatlanokat. Ökológiai hálózat
magterületének érintettségét rögzíti a 0121/4, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0121/10, 0121/11,
0121/12 hrsz-ú ingatlanokon és tájképvédelmi övezet területeként jelöli a teljes tervezési területet.
Rendeltetését tekintve védelmi erdőterületbe sorolt. A telek szabályozási határértékeit tekintve :
övezeti kód meghatározó paraméterei

E-V/2

övezet megnevezése

védelmi erdőterületek

kialakítható telek legkisebb területe (m2)

-

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

0

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

-

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

-

A módosítással érintett területre érvényes előírásokat a HÉSZ XIII. fejezetének 117. és 118. § -ok rögzítik:
117.§ (1) Az E övezetbe tartozó, de még nem beerdősült területek mezőgazdasági célú hasznosítása, továbbá a megújuló
energiaforrások hasznosítását célzó létesítmények telepítése ideiglenesen, a tényleges igénybevételig megengedett.
(2) Az E övezet területén új vasúti iparvágány nem alakítható ki.
(3) Az E övezet területén a 2003. július 1-ig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy már jogerős és végrehajtható
használatbavételi engedéllyel rendelkező, statikailag állékony lakó, illetve idegenforgalmi, vendéglátó, kiskereskedelmi,
szolgáltató, valamint mező- és erdőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági rendeltetés megtartható és függetlenül
a teleknagyságtól, ezen időpont után egy alkalommal, rendeltetésének megváltoztatása nélkül
a) lakó, idegenforgalmi, vendéglátó, kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetést tartalmazó épület esetén legfeljebb bruttó
50 m2,
b) mező- és erdőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági rendeltetést tartalmazó épület esetén legfeljebb bruttó
100 m2
szintterülettel bővíthető. A bővítéssel önálló, új rendeltetési egység nem jöhet létre.
(4) Az E övezet területén rendeltetésmódosítás kizárólag akkor megengedett, ha az a terület környezeti, közlekedési
terhelését csökkenti a meglévő rendeltetéshez képest.
(5) Az E övezetben területet csak közbiztonsági okból lehet elzárni. Továbbá az övezetben a 10 ha-t meghaladó
területnagyságú telken legfeljebb a 3. mellékletben az övezetre meghatározott megengedett legnagyobb beépítési mértékkel
az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. A beépített területekhez legfeljebb azoknál 2-szer nagyobb
közhasználat elől elzárt terület tartozhat.
118.§ (1) Az E-V övezetbe az elsődlegesen természetvédelmi és környezetvédelmi célokat szolgáló meglévő és tervezett
erdőterületek tartoznak.
(2) Az E-V/1 övezet területén az épületnek nem minősülő építmények közül a közmű és közlekedési infrastruktúra hálózatok
és azok építményei helyezhetők el.
(3) Az E-V/2 övezet területén az épületnek nem minősülő
a) közmű és közlekedési infrastruktúra hálózatok és azok építményei,
b) pihenést, testedzést szolgáló építmények és
c) ismeretterjesztést szolgáló építmények
helyezhetők el.
(4) Az E-V-En övezet területén kizárólag az energiaszolgáltatási tevékenységgel közvetlenül összefüggő rendeltetések
helyezhetők el.
(5) Az E-V övezetek területén az övezet paramétereit a 3. melléklet 3. pont 3.1. alpontja határozza meg.

A módosítással összefüggően a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek a HÉSZ mellékleteiben
rögzítettek alapján külterület részét képezik, beépítésre nem szánt területek, nem közterületek, a HÉSZ
az ingatlanokra nem rögzít tilalmat vagy közmű infrastruktúra miatti korlátozást.
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Települési területi és építészeti érték, valamint régészeti védelem nem érinti az ingatlanokat. A HÉSZ
ökológiai hálózat mag és pufferterületének, valamint átlagosnál jobb minőségű termőföld érintettségét
rögzíti és tájképvédelmi övezet területeként jelöli a teljes tervezési területet, továbbá Hajdúsági
Tájvédelmi Körzetét, vízfolyások, állóvizek védőzónáját jelöli az ingatlanok egy részén és környezetén.
Rendeltetését tekintve általános mezőgazdasági területbe sorolt. A telkek szabályozási határértékeit
tekintve :
övezeti kód meghatározó paraméterei

hatályos építési övezeti kód
Má/1

sz

Má/2

övezet megnevezése

általános mezőgazdasági

kialakítható telek legkisebb területe (m2)

-

-

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

3

0,2

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

4,5

3,5sz

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

-

-

szabadidős, sportolási célú épületek esetén 4,5 m

A módosítással érintett területekre érvényes előírásokat a HÉSZ XIV. fejezetének 122., 123., 124. § -ok
rögzítik:
122.§ „... (1) Az Má és Mk övezetek területén
a) szabadidős, sportolási célú építmények csak legalább 5 ha telekterületen és
b) szállás, vendéglátó rendeltetésű épület legfeljebb 300 m2 nettó alapterülettel
helyezhető el...”
„... (3) Az Má és Mk övezetek területén az 1.4. melléklet tervlapján „Átlagosnál jobb minőségű termőföld”, „Ökológiai hálózat
magterületének övezete”, „Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete” és „Ökológiai hálózat pufferterületének övezete”ként jelölt területeken, továbbá kiváló termőhelyi adottságú szántó, országos természetvédelemmel érintett területen
(művelésből már kivont ilyen státuszú területek kivételével) új birtokközpont nem létesíthető...”
„... (6) Az Má és Mk övezetek területén rendeltetésmódosítás kizárólag akkor megengedett, ha az a terület környezeti,
közlekedési terhelését csökkenti a meglévő rendeltetéshez képest...”
123. § „... (1) Az Má övezetbe jellemzően a zöldség‐, gyümölcs‐ és dísznövény‐termesztési, illetve az ezekkel kapcsolatos
terményfeldolgozási és ‐tárolási, valamint haszonállat‐tartási célú nagytelkes mezőgazdasági területek tartoznak.
(2) Az Má övezet területén a növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás, tárolás építményei és a működéshez szükséges építmények helyezhetők el.
(3) Az Má/1 övezet területén gazdasági épület
a) szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén legalább 1 ha telekterületen,
b) szántó, rét, legelő és kivett művelési ág esetén legalább 3 ha telekterületen
helyezhető el.
(4) Az Má/1 övezet területén gazdasági épület nádas művelési ág esetén nem helyezhető el.
(5) Az Má/1 övezet területén lakóépület
a) szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén legalább 5 ha telekterületen,
b) szántó és kivett művelési ág esetén legalább 10 ha telekterületen
helyezhető el.
(6) Az Má/1 övezet területén lakóépület rét, legelő, nádas művelési ág esetén nem helyezhető el.
(7) Az Má/1 övezet területén
a) önálló lakóépületként egy lakó rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el legfeljebb 300 m2 alapterülettel,
b) új tanya nem létesíthető,
c) a telken épület az úttengelytől legalább 11 méterre helyezhető el és
d) üzemi épületek épületmagasságának szabályozott megengedett legnagyobb értéke növelhető a technológia igazolása
mellett...”
124.§ „... (1) Az Má/2 övezetbe a környezeti, tájvédelmi, valamint ökológiai okból nem beépíthető általános mezőgazdasági
területek tartoznak.
(2) Az Má/2 övezet területén
a) nyomvonal jellegű építmény,

18

b) kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,
c) honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgy,
d) természetvédelmi fenntartást, kutatást és bemutatást szolgáló épület és
e) legeltetéses állattartást szolgáló épület
helyezhető el.
(3) Az Má/2 övezet területén telkenként egy, legfeljebb 100 m2 beépített alapterületű épület helyezhető el.
(4) Az Má/2 övezet területén birtokközpont kialakítása nem megengedett...”

2.4.TULAJDONI VISZONYOK
HRSZ

művelési ág

terület ha

0121/1

szántó 5

0,29

0121/2

szántó 5

0,14

0121/3

szántó 5

0,07

0121/4

szántó 5

0,07

0121/5

szántó 5

0,11

0121/6

szántó 5

0,14

0121/7

szántó 5

0,14

0121/8

szántó 5

0,14

0121/9

szántó 5

0,14

0121/10

szántó 5

0,11

0121/11

szántó 5

0,14

0121/12

szántó 5

0,22

összesen

1,71

20.ábra: Beépítési terv szerinti terület tulajdonviszonyait bemutató ábra

21.ábra: Beépítési terv szerinti terület művelési ágait bemutató ábra
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tulajdon
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek
természetes
személyek

HRSZ

01608/3

művelési ág
rét
nádas
erdő
erdő
legelő
kivett árok

terület ha
1,59
1,75
0,304
5,386
2,13
0,055
11,23
1,40

tulajdon

természetes
személyek

összesen
szántó 6
01658/2
22.ábra: Biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek tulajdonviszonyát bemutató ábra

23-24.ábra: Biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területek művelési ágait bemutató ábra
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3. BEÉPÍTÉSI TERV
3.1. A TERVEZETT BEÉPÍTÉS BEMUTATÁSA
A beépítési javaslat a Rendelet 15.§ (5) bekezdése alapján készült el, amely meghatározza a beépítési
terv minimális tartalmát. A Beépítési terv a módosítással érintett telek területét érintően tartalmazza a
telekhatárokat, továbbá a beépítési és zöldterület kialakítási javaslatot.
A lakóterület fejlesztés célja a városészen a már kialakult Alsó-Józsai kertvárosias lakóterülethez hasonló,
szintben alacsonyabb intenzitású lakóterület kialakítása. A terület adottságait tekintve megfelelő
lakóterület kijelölésére tekintve, hogy a szomszédos, már beépített területekhez csatlakozva a természeti
és táji megjelenésben sem új elemként jelenne meg.
A kijelölésre kerülő új kertvárosias lakóterület 10 építési telek kialakítására ad lehetőséget, mely terület
intenzitása a már kialakult Alsó-Józsai kertvárosias lakóterület intenzitásához igazodik. Az oldalhatáron
álló építési módban elhelyezhető lakóépületek legfeljebb egyszintesek, telkenként maximum két lakással.
A területrész közlekedési feltárását a meglévő Platán utca 12 méter szabályozási szélességű lakóutcává
szélesítésével biztosítja, amely mentén lévő építési telkek előkertjei 5 méterben kerülnek
meghatározásra.
Új beépítésre szánt területek kijelölésének előírásait betartva, melynek a lakóterület kijelölésével
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületnek kell lennie, a telkek hátsókerti
területrészén a NATURA 2000. védettségű erdőterület szomszédságában a telek kötelező
zöldfelületeként kerül kialakításra, a zöldterületként kialakuló telekvégek pufferterületként biztosítják a
védelmet az erdőterület és a lakóterület között.
3.1.1. FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET HASZNÁLATI JAVASLATA:
A Tulajdonosok a terület beépítésével összhangban a korábban a területen illetve a városrészben
megvalósult beépítéshez kívánnak kapcsolódni, folytatva a már megkezdett kertvárosias családiházas
beépítéseket.
Az épületek telepítési javaslatát a beépítési terv mutatja, mely rögzíti a közterület céljára átadásra kerülő
területnagyságot, valamint a kialakuló építési telkek összterületét az alábbiak szerint:
Fejlesztéssel érintett terület
Ebből

1,72 ha

Közlekedési terület
Építési telkek (10 db)

0,03 ha
1,69 ha
Összesen:
1,72 ha
Jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében az Építési telkeken belül kötelezően
zöldfelületként fenntartandó rész került rögzítésre, melynek területe
0,8 ha

3.1.2. ÉPÜLET TÖMEG KIALAKÍTÁSA:
A fejlesztés során jellemzően földszintes, 4,5 méter épületmagasságot meg nem haladó, magastetős, 1
vagy két rendeltetési egységet tartalmazó beépítés kerül megvalósításra. A lakóterület fejlesztéssel járó
személygépjármű elhelyezési igényre a gépkocsik parkolását a területen, telken belül, épületben kerülnek
kialakításra.
3.2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INGATLANHASZNÁLAT LEHETŐSÉGEI
A módosítással érintett ingatlanokon belül lakóépület elhelyezésére alkalmas építési telkek kerülnek
kialakításra. Az ingatlanok beruházói igényeknek megfelelő beépíthetőségi vizsgálat során a hatályos
településrendezési eszközökben rögzített értékeket tekintettük kiindulási alapnak:
A telkek megközelítése a Platán utcáról lehetséges. A beépítési terv javaslat alapján a személygépjármű
elhelyezéshez szükséges területigény biztosítható.
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25.ábra: Beépítési tervet bemutató ábra
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3.3. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3.3.1. KÖZLEKEDÉS
A tervezett fejlesztés ellátható a városrész közmű és közlekedési infrastrukturális hálózatairól. A tervezett
épületek a már meglévő Platán utcáról megközelíthetők. Az lakóterület fejlesztéssel járó
személygépjármű elhelyezési igényre a személygépkocsik elhelyezése a telkeken belül épületben
kerülnek kialakításra.
3.3.2 KÖZMŰVEK
A hatályos szabályozási terv előírásainak megfelelően a tervezett beruházás vízellátása, szennyvíz és
csapadékvíz elvezetése a meglévő üzemelő létesítmények felhasználásával biztosítottnak tekinthető a
Platán utcáról leágazóan.
Az épületek az áramszolgáltató középfeszültségű és kisfeszültségű hálózatáról is elláthatóak, továbbá
elektronikus hírközléssel is ellátható a terület, mely új beépítés lévén javasolt földkábelekkel
megvalósítani.
A fejlesztéssel érintett terület gázellátása biztosított. A gázhálózatra való rákötések biztosíthatók. Védőtávolságot
igénylő vezeték, műtárgy a fejlesztési területet nem érinti. A Városrész ellátása a DN 400 nagyközépnyomású
földgáz elosztó vezetéken keresztül történik. Az ingatlanok földgáz energia igénye a beruházói igényektől függ.

26.ábra: vízelvezetés

27.ábra: vízellátás
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28.ábra: elektromos energia ellátás

29.ábra: gázellátás

30.ábra: hírközlés

3.3.5. VÍZVÉDELEM
A tervezett beruházás a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tevékenység során nem történik
felszíni vagy felszín alatti vizekbe beavatkozás.
A tervezett fejlesztés az előírások betartásával nem lesz káros hatással a felszín alatti vizekre.
A keletkező kommunális szennyvizeket nyomáspróbával ellenőrzött, szennyvízcsatornán keresztül kell
elvezetni, amely csatlakozik a városi szennyvíz gyűjtő hálózathoz. A területen keletkező csapadékvíz
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rendezett elvezetéséről gondoskodni kell.
A lakóépületek építése és használata az előírások betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és a felszín
alatti vizekre. A fent említett intézkedések betartásával a talaj és a felszín alatti víz elszennyezésére nem
kerülhet sor.
3.3.6. TERMÉSZET-ÉS TÁJVÉDELEM
A fejlesztéssel érintett ingatlanok országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett területet és a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti
területet nem érint. Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által
meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része. Az Országos Területrendezési Tervről szóló
2018. évi CXXXIX törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózatának része, amelyre a tervezés és
megvalósítás során figyelemmel kell lenni.
3.3.7. ZAJVÉDELEM
Az építkezéssel járó forgalom időszakos, az építési munkából származó zaj megengedett. A létesítés
alatti zaj és porterhelés a fejlesztési terület közvetlen környezetében várható. Az épületek használata
alatt zaj- és rezgés terheléssel nem kell számolni, csupán a célforgalom által okozott zajterheléssel kell
számolni.
3.3.8. LEVEGŐTISZTASÁG- VÉDELEM
A HÉSZ nem fogalmaz meg levegőtisztaságra vonatkozó előírásokat.

4. MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK
Debrecen Városa előirányozza a lakóterületek fejlesztését a településen, így a Józsai településrészen is.
A terület beépítése településképi szempontból kedvező, a módosításra kijelölt terület beépítetlen, nem
beerdősült terület, közlekedési és közmű infrastruktúrával ellátott, teljesítve ezzel a szükséges
feltételeket.
A tárgyi beruházást Debrecen északkeleti külterületén a belterülethez kapcsolódóan tervezik
megvalósítani. A Tulajdonosi közösségi cél olyan kertvárosias lakóterület fejlesztés, amely a
környezetébe illeszthető.
A szabályozási terv módosításának célja, hogy a tervezési terület a lakóterület fejlesztésére alkalmas
területként legyen rögzítve.
A kertvárosias lakóterület kijelölése és annak használata biztosítva van a szomszédos, azonos építési
övezeti területhez csatlakozva, továbbá a telkek északkeleti részén a telek zöldfelületként fenntartandó
része kijelölés az erdőterület irányába is biztosít védelmet. A telkeken a fejlesztés megvalósítása oly
mértékben történne meg, hogy az ne okozzon jelentősebb környezetterhelést, mint a jelenlegi.

5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTANDÓ
ELEMEI, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A településszerkezetet érintő változások alapján az
területfelhasználásba (Lke) történő módosítása szükséges,
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erdőterület

kertvárosias

lakóterület

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7.§ (3) b) pontjában
foglaltak szerint a területen a módosítás során biológiai aktivitásérték pótlási kötelezettség merül fel.
Új beépítésre szánt területek kijelölésével összefüggő előírások:
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CCXXIX. törvény
(továbbiakban: Trtv.) 12. §-ának előírásai szerint, ha a jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését
nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok
mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti barnamezős terület.
Az c) pont szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő
beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet
jelentene annak várható költsége miatt.
A Trtv. 12. § -ának további előírásai szerint az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése
esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre
szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a
véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.
A TSZT a fenti előírások figyelembevételével készült. Az 5%-nak megfelelő zöldterület a telek
zöldfelületként fenntartandó részével kerül kielégítésre, amely a beépítésre kijelölt terület
A TSZT a módosítással érintett területekre Lke-t javasol, melyre vonatkozóan az alábbiakat rögzíti:
Kertvárosias lakóterületek (Lke)
A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek
elhelyezésére szolgál. A lakó rendeltetésen kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, szállás jellegű és sport
rendeltetés is elhelyezhető. Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a város kiterjedt családiházas
lakóterületei a központi belterületen és a különálló belterületeken egyaránt. A beépítés karaktere
változatos, a legelterjedtebb szabadonálló beépítési mód mellett oldalhatáron álló, ikres és zártsorú is
előfordul. A megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,6 m2 /m2 .
A TSZT vonatkozásában, az alábbi tervlapok, szöveg közi ábrák és táblázatok változnak:
3. ábra Kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználási egység területei
29. ábra Erdőterület (E) területfelhasználási egység területei
30. ábra Mezőgazdasági (Má, Mk) területfelhasználási egység területei
50. ábra Zöldfelületi rendszer
52. ábra Változással érintett lakóterületek
26. táblázat Lakóterületek területi kimutatása
35. táblázat Tervezett beépítésre szánt területekre vonatkozó adatok
36. táblázat Tervezett beépítésre nem szánt területekre vonatkozó adatok
39. táblázat Mezőgazdasági térség
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A területet érintően a biológiai aktivitásérték számítás területfelhasználási egység alapján /a
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján/
Területhasználat

Értékmutató
(pont/hektár)

Terület
(ha)

Érték
(pont)

Jelenlegi állapot
33.
Védelmi célú erdő
37.
Általános mezőgazdasági terület
Jelenlegi aktivitási érték:
Tervezett állapot
4.

Kertvárosias lakóterület

33.
Védelmi célú erdő
Területváltozást követő érték:

Beépítésre nem szánt területek
9
1,7221
3,7
3,3089

Beépítésre szánt területek
2,7
1,7221
Beépítésre nem szánt területek
9
3,3089

15,4989
12,2429
27,7418

4,6497
29,7801
34,4298
Különbözet: 6,688

A biológiai aktivitás értéke a területfelhasználás módosítással érintett területen az alábbiak szerint változik
a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében az aktivitás érték a beavatkozást követően nő.
A módosítások összesített biológiai aktivitás értéke (BAÉ) + 6,688
A területfelhasználás módosításához köthető összesített területi mérleg
A területi mérleg változása
Jelenlegi állapot Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület (ha)
Terület (ha)
Beépítésre szánt területek
Lke
Kertvárosias lakóterületek
+ 1,7221
Beépítésre nem szánt területek
E
Erdőterület
- 1,7221
+ 3,3089
Má
Általános mezőgazdasági terület
- 3,3089
-
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31. ábra Javasolt településszerkezeti terv kivonat a Debrecen-Józsa 0116/3 hrsz-ú beépítésre nem szánt
erdőterület - Kiserdő utca - Platán utca által határolt területen a lakóterület fejlesztéssel érintett ingatlanokra
vonatkozóan
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32. ábra Javasolt településszerkezeti terv kivonat a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt Debrecen A./
Debrecen 01652/2 hrsz-ú vízfolyás – 01607 és 01822 hrsz-ú csatornák - 01605 és 01608/5 hrsz-ú saját
használatú utak 01608/4 hrsz-ú szántó által határolt területen lévő 01608/3 hrsz-ú ingatlanra és a B./ Debrecen
01658/10 és 01657 hrszú erdőterületek és a 01658/11 hrsz-ú szántó és erdőterület által határolt területen lévő
01658/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
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A településszerkezeti tervvel összhangban készül el a szabályozási terv javaslata. A szabályozási terv
módosítása szükséges a telepítési javalatban bemutatott lakóterület fejlesztés megvalósíthatósága
érdekében a rendelettervezet alapján.
A módosítással érintett területen belül a javaslat a Platán utca 12 méterre szélesítését rögzíti, és
kertvárosias lakóterület építési övezetet (Lke-J/17) jelöl ki az alábbi szabályozási határértékekkel:
övezeti kód meghatározó paraméterei

hatályos építési övezeti kód
E-V/2

tervezett építési övezeti kód
Lke-J/17

övezet megnevezése

védelmi erdőterület

kertvárosias lakóterület

kialakítható telek legkisebb területe
(m2)
Beépítésmód

-

600

-

oldalhatáron álló

Beépítettség megengedett
legnagyobb mértéke (%)
Épületmagasság megengedett
legkisebb mértéke (m)
Épületmagasság megengedett
legnagyobb mértéke (m)
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

0

30

-

-

-

4,5

-

50

Terepszint felett megengedett
bruttó
szintterületet meghatározó szorzó

-

0,50

A lakóterület módosítással összefüggően a biológiai aktivitás érték pótlásra kijelölt mezőgazdasági
területen belül a javaslat védelmi erdőterület övezetet jelöl ki:

sz

övezeti kód meghatározó paraméterei

hatályos építési övezeti kód
Má/1
Má/2

tervezett építési övezeti kód
E-V/2

övezet megnevezése

általános mezőgazdasági

védelmi erdőterület

kialakítható telek legkisebb területe
(m2)
Beépítettség megengedett
legnagyobb mértéke (%)
Épületmagasság megengedett
legnagyobb mértéke (m)
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

-

-

-

3

0,2

0

4,5

3,5sz

-

-

-

-

szabadidős, sportolási célú épületek esetén 4,5 m

HÉSZ 36. Kertvárosias lakóterületek (Lke) általános előírásai
47.§ (1) A kertvárosias lakóterület (a továbbiakban: Lke) laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési
egységet magába foglaló, 7,5 méteres beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek
elhelyezésére szolgáló terület.
(2) Az Lke építési övezetek területén – amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások másképpen nem rendelkeznek
– lakó rendeltetésen kívül
a) kereskedelmi, szolgáltató,
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
c) kulturális,
d) legfeljebb 2 vendégszobával rendelkező szállás jellegű és
e) sport
rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el.
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(3) Az Lke építési övezetek területén a melléképítmények közül – amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások
másképpen nem rendelkeznek – kizárólag
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy, kivéve egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, zárt szennyvíztároló,
c) hulladéktartály-tároló és
d) kerti építmény
helyezhető el.
...
(5) Az Lke építési övezetek területén előkertben hulladéktartály-tároló legfeljebb 4 m2 alapterülettel, a kerítés részeként
létesíthető.
(6) Az Lke építési övezetek területén lakásonként legfeljebb 1 db kerti tető helyezhető el.
(7) Az Lke építési övezetek területén saját használatú fürdőmedence csak építési helyen belül vagy hátsó kertben
helyezhető el.
(8) Az Lke építési övezetek területén – amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások másképpen nem rendelkeznek
– legfeljebb két önálló rendeltetési egység alakítható ki. Ha a telek mérete az építési övezeti előírásokban meghatározott egy
rendeltetésre vonatkozó telekhányad érték alá csökken, a telek beépíthető, ha az egyéb építési előírások teljesíthetőek.
(9) Az Lke építési övezetek területén legfeljebb egy lakás alakítható ki a telekterület minden 450 m 2-e után, valamint a 900
2
m -nél kisebb, de legalább 550 m2 telekterületű építési telkeken lakással egybeépítve további egy, maximum 30 m 2 nettó
alapterületű más, az építési övezet használati jellegéhez igazodó önálló rendeltetési egység is létesíthető.
...
(12) Az Lke építési övezetek területén oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott építési övezetek esetén az építési
hely egyik határvonalának az építési telek északi, északkeleti vagy északnyugati oldalhatárának kell lennie.
(13) Az Lke építési övezet területén a 4. melléklet szerinti „Középső zónában” és „Külső zónában” lakásonként 1 darab
személygépkocsi várakozóhelyet kell kialakítani saját telken, épületben.
54.§ (1) Az Lke-J építési övezetek a Józsa területén található elsősorban kertvárosias lakó épületek elhelyezésére szolgáló
területek.
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33. ábra A HÉSZ javaslata a Debrecen-Józsa 0116/3 hrsz-ú beépítésre nem szánt erdőterület - Kiserdő utca Platán utca által határolt területen a lakóterület fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozóan
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34. ábra A HÉSZ javaslata a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt Debrecen A./ Debrecen 01652/2 hrsz-ú
vízfolyás – 01607 és 01822 hrsz-ú csatornák - 01605 és 01608/5 hrsz-ú saját használatú utak 01608/4 hrsz-ú
szántó által határolt területen lévő 01608/3 hrsz-ú ingatlanra és a B./ Debrecen 01658/10 és 01657 hrszú
erdőterületek és a 01658/11 hrsz-ú szántó és erdőterület által határolt területen lévő 01658/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan
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6. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI
A beépítésre kerülő terület közművesítése biztosítható. Az előírt közművesítettség mértéke teljes
közművesítettséget ír elő, amelyek a használatba vétel előtt kiépítendők. A szükséges közműigény a
Platán utcáról biztosítható.

7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI, AZ ÖRÖKSÉGI
VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
A tervezési terület beépítésre nem szánt területen fekszik és a külterület része. A lakóterületi fejlesztéshez
kapcsolódóan a módosítással érintett területen a hatályos terv szerinti beépítettségi viszonyok kis
mértékben változnak, azonban illeszkedve a már meglévő lakóterülethez. A szomszédos telkeken
kertvárosias lakó területek és erdőterületek találhatóak. Az aktivitásérték pótlásra kijelölt terület illeszkedik
a környezetébe a beerdősítés során az HBMKH Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya,
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya és
a Hortobágyi Nemzeti Park is megkeresésre került, hozzájárulásukat, tájékoztatásukat megadták.
A módosítással érintett telkeket Nemzetközi természetvédelmi terület nem érinti, országos és helyi
természetvédelmi terület érinti. A lakóterület fejlesztéssel érintett ingatlanok esetében a magterület
övezetének érintettségével kapcsolatban a HNP Főépítészi Iroda részére adatszolgáltatásának részeként
megküldött digitális állomány már nem rögzíti a magterületi érintettséget a fejlesztéssel érintett ingatlanok
esetében.
A tervezett módosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.)
Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) bekezdés
szerint a terv megvalósításának várható környezeti hatása jelentőségének alapján dönthető el a
környezeti vizsgálat szükségessége. A terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának
jelentőségét, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességét KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése
szerint a rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell vizsgálni.
A terv megvalósulása csak kis mértékben jár természeti erőforrás közvetlen igénybe vételével, nem okoz
jelentős környezeti hatást, mivel a lakóterület fejlesztésre kijelölt ingatlanok beépítetlenek, nem
beerdősült területen fekszenek. A javasolt módosításokkal összefüggésben jelentős mértékű, a
környezeti állapotát veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem
prognosztizálható.
A tervezett változtatás az új területhasználatból eredő környezeti terhelések szempontjából várhatóan
nem kedvezőtlenebb, nem jelent jelentős többletterhelést a környezetre a hatályos településrendezési
tervek megvalósulása, a jelenlegi területhasználat esetén várható környezeti hatásokhoz viszonyítva.
Elmondható, hogy a tervezett fejlesztés kapcsán a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem
várható, a lakóterület és az erdőterület közötti telek zöldfelületeként fenntartott rész a két eltérő
területfelhasználást kívánja elválasztani.
A módosításnak nincs hatása a HÉSZ-ben rögzített környezetvédelmi rendelkezésekre, az országosan
és helyileg meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontok, levegőtisztaság-védelmi
szempontok, zajvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak.
A létesítéssel építkezéssel járó forgalom zaj és porterhelés a beruházási terület közvetlen környezetében
várható. Törekedni kell a környező területet legkevésbé zavaró módon kivitelezni az épületek
megépítését.
A jelenleg hatályos tervhez viszonyítottan a módosítás az építési övezeti besorolás változásával, új
beépítésre szánt terület kijelölésével, valamint a szabályozási terv a fejlesztéssel érintett és az
aktivitásérték pótlásra kijelölt telkekre vonatkozó módosulásával jár. Fentiek alapján a tervezett
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módosítással jelentős környezeti hatás nem várható.
Régészeti terület a tervezési területet érinti, azt az adatszolgáltatás alapján a HÉSZ rajzi elemként
feltüntette.

8. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL (TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK) VALÓ
ÖSSZHANG ELŐZETES VIZSGÁLATA
A Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX tv (a
továbbiakban: OTrT) települési térségbe és mezőgazdasági térségbe sorolja a módosítással érintett
területeket,
az OtrT szerinti települési térség területfelhasználási kategóriába az országos és a megyei
területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási
térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete,
valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak.
az OtrT szerinti mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába elsősorban szántó, gyep –
ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő művelési ágba sorolt területek –, szőlő, gyümölcsös és kert
területek tartoznak, és amelyen a mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokolt.
Az OTRT. tv. 11. § d) pont alapján: „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási
egység kijelölhető”
Az OTRT. tv. 11. § b) pont alapján: „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen
a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész
természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe sorolható”

tervezési terület

35 ábra: a Debrecen, fejlesztéssel érintett ingatlanokra és a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területekre
vonatkozó OtrT

A Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a
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továbbiakban: MTrT) OTrT-vel ellentétben a lakóterület fejlesztés területét erdőgazdálkodási térségbe
sorolja, az aktivitásérték pótlásra kijelölt területet szintén mezőgazdasági térségbe sorolja.
A településszerkezeti terv változtatásai ezekkel összhangban készülnek.

tervezési terület

36. ábra: a Debrecen, fejlesztéssel érintett ingatlanokra és a biológiai aktivitásérték pótlásra kijelölt területekre
vonatkozó MTrT

Magasabb szintű tervekkel való összhang ismertetése
Debrecen város
érintettsége

Tervezési terület
érintettsége

A konkrét
módosítás
érintettsége

igen

nem

nem

igen

nem

nem

igen

igen

igen

igen

nem

nem

igen

nem

nem

erdők övezete
erdőtelepítésre javasolt terület
övezete

igen

igen

nem/igen

igen

nem

nem

tájképvédelmi terület övezete
világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete
vízminőség-védelmi terület
övezete

igen

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

nagyvízi meder övezete

igen

nem

nem

VTT-tározók övezete
honvédelmi és katonai célú
terület övezete

nem

nem

nem

Lehatárolás
Az OtrT és MTrT
alapján
Az OtrT és MTrT
alapján
Az OtrT és MTrT
alapján
Az OtrT és MTrT
alapján
Az MvM és MTrT
rendelet alapján
Az OtrT és MTrT
alapján
Az MvM és MTrT
rendelet alapján
Az MvM és MTrT
rendelet alapján
Az OtrT és MTrT
alapján
Az MvM és MTrT
rendelet alapján
Az MvM és MTrT
rendelet alapján
Az MvM és MTrT
rendelet alapján
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nem

nem

későbbi eljárásban

ORSZÁGOS ÖVEZETEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ökológiai hálózat
magterületének övezete
ökológiai hálózat ökológiai
folyosó övezete
ökológiai hálózat
pufferterületének övezete
kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete
jó termőhelyi adottságú szántók
övezete
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MEGYEI ÖVEZETEK
1.
2.
3.
4.
5.1
5.2
5.3
5.4

ásványi nyersanyagvagyon
terület övezete
rendszeresen belvízjárta terület
övezete
tanyás területek övezete
földtani veszélyforrás terület
övezete
városkörnyéki
településegyüttesek övezete
gyógytényezőkkel rendelkező
települések övezet
klímaváltozással fokozottan
érintett területek övezet
a csillagos égolt park övezete

Debrecen város
érintettsége

Tervezési terület
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A konkrét módosítás
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nem
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későbbi eljárásban
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igen
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Az MTrT alapján
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-

-

-

-
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nem

későbbi eljárásban

igen

nem

nem

későbbi eljárásban

igen
nem

nem
nem

nem
nem

későbbi eljárásban
Az MTrT alapján

A térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra – hálózatot és egyedi építmények kategóriáját érintő
módosítások, változások nem tervezettek.
Józsa településrészt érintő térségi jelentőségű hálózati elemek:
3. Távlati főutak 3.1. Meglévő főutak
3.1.3. 35. sz. főút: (Nyékládháza (3. sz. főút)) – Polgár – Debrecen (4. sz. főút)
4. Mellékutak 4.3. Meglévő egyéb mellékutak
4.3.19. 35103 – Debrecen (Józsa) bekötő út
2. Tervezett országos kerékpárútvonalak
2.5. 41. Hajdúvárosok–Szabolcs kerékpárútvonal:
2.5.1. (Bekecs – Szerencs – Tarcal – (4. A kerékpárút Tarcal és Tokaj közötti szakasza) – Tokaj –
Gávavencsellő –
Nagyhalász – Nyíregyháza) – Hajdúnánás – Hajdúdorog – Hajdúböszörmény – Debrecen
3. Meglévő országos vasúti mellékvonalak
3.3. 109 (Tiszalök) – Debrecen (Tócóvölgy)
5. Meglévő térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózati távvezetékek
5.2. Debrecen – Hajdúböszörmény – Hajdúnánás – (Tiszalök)
1. Meglévő nemzetközi és hazai földgáz szállítóvezetékek (ágazati számmal)
1.6. 101-07 Debrecen – Hajdúböszörmény
A területfelhasználás rendszere, az építési övezetek, övezetek megállapított rendje a térségi szintű
területfelhasználás rendszeréhez viszonyítottan változik. Ezért a térségi övezetekkel való érintettség és
azoknak való megfelelés elemzése önálló alátámasztó munkarészben a későbbiekben kerül
feldolgozásra.
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Az OTrT és MTrT térségi övezetekre vonatkozó előírásaiban az alábbiakat rögzíti:
OTrT 15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet,
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai
hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel
kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint
táji értékeit nem veszélyezteti.
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is
kijelölhető.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben
célkitermelőhely nem létesíthető.

MTrT 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat övezetei - kivágat

OTrT 17. Erdők övezete
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek,
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű
bányatelket megállapítani és
bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
MTrT 3/3. melléklet - Erdők övezete – kivágat
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OTrT 52. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
81. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete tekintetében a 19. § (4)
bekezdése szerinti miniszteri rendeletben a tájképvédelmi terület övezetére meghatározott övezeti
előírások mellett – a bányászatra vonatkozó rendelkezés kivételével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
rendelkezés alkalmazandó.
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a hagyományos
tájhasználatnak megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, valamint
közmű és közút építése érdekében engedélyezhető;
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési eszközökben
biztosítani kell;
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők.
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi értékek
és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok
követése mellett, a beépítésre nem szánt területen a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb
3%-os beépítésével történhet;
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az
átrakóállomást kivéve – nem létesíthető;
c) csarnok nem helyezhető el;
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten;
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek
horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell.

MTrT 3/4. melléklet - Tájképvédelmi terület
övezete – kivágat

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelet előírása:
5. Vízminőség-védelmi terület övezete
5. § (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A kijelölést a hatályos tervek tartalmazzák, új egyedi szabályok bevezetése nem indokolt. A módosítással
érintett területek esetében a szennyvízelvezetés hálózati szinten megoldott, így nincs szükség egyedi
szabályok megállapítására. Az építés feltétele a teljes közművesítettség. Bányászati tevékenység nem
tervezett.
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MTrT 3/6. melléklet – Vízminőség - védelmi terület
övezete – kivágat

MTrT 6. Az egyedileg meghatározott megyei övezetek szabályai
7. § (1) A klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetével érintett települések településfejlesztési
koncepciójában és integrált településfejlesztési stratégiájában, továbbá településrendezési
eszközeinek környezetalakítás tervében és közművesítési javaslataiban is vizsgálni és tervezni kell a
település átszellőzésének javítása, a kondicionáló zöldfelületek növelése, a vízmegtartó vízgazdálkodás
és a víztakarékos mezőgazdálkodás érdekében szükséges, a helyi sajátosságoknak, szükségleteknek
és lehetőségeknek megfelelő tennivalókat.

MTrT 3/14. melléklet - Klímaváltozással fokozottan érintett területek övezet - kivágat

A településszerkezeti és a szabályozási terv változtatásai ezekkel összhangban készülnek.
Jelen módosítás a területrendezési tervekben foglalt ajánlásokkal nem ellentétes!
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9. A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSA – TELEPÜLÉSKÉPI DOKUMENTUMOKKAL
VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
A településképi követelmények érvényesítésének helyi eszközei a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése által
- elfogadott településképi arculati kézikönyv, valamint
- a 45/2017. (XII.14.) sz.önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településkép védelmi rendelete (a
továbbiakban: TKR.).
A javasolt módosítás a jelenlegi lehetőségekhez képest jelentősen nem befolyásolja közvetlenül a
településkép alakulását, a településkép védelmi rendeletre nincs közvetlen hatással, nem fekszik
településképi szempontból meghatározó területen.
A tervezési terület vonatkozásában a tervezett funkciók településképi illeszkedésével kapcsolatban kizáró
ok nem merült fel. Az épületek településképi követelményeknek való megfelelése a kapcsolódó
eljárásokon keresztül biztosítható.

10. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST BIZTOSÍTÓ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉS
A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó
minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos
magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és
védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. A
településrendezésnek csak egyik eleme a településtervezés, ezért a követelmények akkor teljesülhetnek
maradéktalanul, ha a rendezés egyéb összetevőiben - mint a közigazgatás, városgazdálkodás, fejlesztési
beavatkozások stb. - egyaránt figyelembe lesznek véve. A településtervezési szempontokat az Étv. 7.§.
(2)-(3) bekezdés részletezi.
A 7.§ szerinti fenntarthatósági követelmények
„...(2) A településfejlesztés és a településrendezés
során, valamint a településrendezési sajátos
Módosítások
Az érintettségből következő, a
jogintézmények alkalmazásával biztosítani kell a
összessége vonatkozó követelmények teljesülése:
területek közérdeknek megfelelő felhasználását a
jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során
figyelembe kell venni...”
a) a
népesség
demográfiai
változását,
A lakásszükségleteket kívánja kielégíteni
lakásszükségletét,
1
építési telkek kialakításával.
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit,
különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek,
a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a
kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint
a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek
működési feltételeinek lehetőségeire,
c) a helyi népesség identitásának erősítését,
kulturális
örökségük
sokféleségének
és
gazdagságának megőrzését,

0

0
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d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági
érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és
erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az
energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a
szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a
nyersanyaglelőhelyek biztosítását,
e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció
elmélyítését,
f) a közlekedési kényszer csökkentését és a
megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását,

-

0

0

-

0

g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a
népesség biztonságának általános követelményeit,
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy
településképi jelentőségű településrészek és az
építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását
és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény
és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az
ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak
mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos
beépítését ne akadályozza,
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem
szempontjait,
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép
formálásának összehangolt érdekeit, különös
tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az
élővilág védelmére,
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos
gazdálkodást,

0

-

0

0
1

Erdőtelepítés során a klíma és az élővilág
védelme is megvalósul.

0

l) az arra alkalmas természeti adottságok
gyógyászati hasznosításának elősegítését és
védelmét,
m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a
katasztrófavédelem érdekeit,
n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit,
o) az infrastrukturális erőforrások optimális
kihasználását, valamint
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő
fejlesztések támogatását.

0
0
0
0
1
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A lakóterület fejlesztéssel egy ütemben
telken belüli kötelező zöldterület is
kialakításra kerül.

A 7.§ szerinti fenntarthatósági követelmények
„...(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése különösen a természet- és a környezetvédelem, az
erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, Módosítások
az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel összessége
és a területekkel való takarékos bánás - érdekében
az alábbi követelményeknek kell érvényt
szerezni:...”
a) a településfejlesztés és a településrendezés
során a település teljes közigazgatási területét
érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz
szakszerű és ártalommentes elvezetését
0
biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben
tartása biztosításának az adottságok és a
lehetőségek szerinti figyelembevételével,
b) új beépítésre szánt terület kijelölésével
egyidejűleg a település közigazgatási területének
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti
0
aktivitás értékhez képest, az e törvény
végrehajtására
kiadott
jogszabályokban
meghatározottak szerint nem csökkenhet,
c) a települések beépítésre szánt területeinek
összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel
0
kell körülvenni, a települések összenövésének
elkerülése érdekében,
d) a termőföld igénybevételével járó, új beépítésre
szánt területek kijelölésénél elsősorban a
termőföld
védelméről
szóló
törvényben
1
meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű
termőföld-területek jelölhetők ki,
e) a település beépítésre szánt területe csak olyan
használati célra növelhető, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül
nincs megfelelő terület, és ezt a települési
1
önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a
Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat
képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.

Az érintettségből következő, a
vonatkozó követelmények teljesülése:

-

-

-

A lakóterület fejlesztésre kijelölt területek
besorolását tekintve 5. minőségi osztályú
termőföldek.

A városrész nem rendelkezik lakóterület
céljára kijelölt de beépítetlen területtel.

Jelmagyarázat:
0: nincs követelmény, a módosítás ezzel összefüggésben nem releváns
1: érintettség vagy részleges érintettség megállapítható.
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11. MELLÉKLETEK:
HBMKH Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály
HB/15-ERD/18666-2/2021
HB/15-ERD/03826-5/2020
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztáy
HB/17-KTF/09643-2/2021
HB/17-KTF/10015-2/2021
Hortobágyi Nemzeti Park
5534-3/2021
4418-2/2021
Tulajdonosi nyilatkozat a 01608/3 és 01658/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében
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