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2. MEGBÍZÁS
2.1. Megbízás tárgya
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelése alapján az Uvaterv Zrt. elkészítette
a 48. sz. II. rendű főút 3+500 – 18+065 km sz. közötti szakaszának a tervezett útpálya
rehabilitáció által érintett területre vonatkozó telepítési tanulmánytervet.
2.2. Adatszolgáltatás
A telepítési tanulmányterv elkészítéséhez:
• Útépítési engedélyezési tervdokumentáció
• Előzetes Régészeti Dokumentáció (2016.) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ által készített
• Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (2016. november)
A telepítési tanulmányterv elkészítéséhez Debrecen Város Önkormányzata rendelkezésre
bocsátotta:
• Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának (továbbiakban: DÉSZ)
hatályos, egységes szerkezetű rendeletét
• Illetve a rendelet mellékletét képező szabályozási tervet

3. ELŐZMÉNYEK
A 48. sz. Debrecen - Nyírábrány II. rendű főút fejlesztéséhez szükséges tervezői feladatok
elvégzésére vonatkozóan a NIF Zrt. az Uvaterv Zrt.-vel Tervezési Szerződést kötött 2016-ban.
A 48. sz. másodrendű főút Debrecen és országhatár közötti szakasz burkolata jelentősen
leromlott állapotban van, teherbírása nem megfelelő, burkolat- és koronaszélesség nem
elégíti ki a II. rendű főúttal szemben támasztott követelményeket, mára már alkalmatlanná
vált a forgalom elvárható szintű lebonyolítására.
A tervezett tevékenység célja a meglévő 2x1 sávos útszakasz 11,5 tonnás burkolat
megerősítése és szélesítése az érintett közművek kiváltásával és védelembe helyezésével
együtt. Baleseti gócoknál szintbeli csomópontok építése szükséges.
A burkolaterősítést és szélesítést úgy kialakítani, hogy egy esetleges későbbi kerékpárút
fejlesztés keretében a kerékpárút kiépítésének a lehetősége megmaradjon. A szükséges hely
biztosítását meg kell oldani a kezdőszelvénytől a végszelvényig. A kerékpárút tényleges
kiépítése csak azokon a szakaszokon történik meg, ahol a jelenlegi kerékpárút elbontásra
kerül a burkolatszélesítés miatt.
A főút érintett szakaszának tervezett útpálya rehabilitációja kapcsán burkolat megerősítés
került megtervezésre a határ nehéz-teherforgalom számára történő megnyitásával,
vízelvezetés megoldása, 4 db lokális beavatkozás tervezése, keresztszelvény szabványosítása,
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autóbuszmegállók öbölbe helyezésének tervezése, ingatlan és útcsatlakozások számának
lehetőség szerinti csökkentése. Az építési engedélyezési tervek készítése során idegen
területi érintettség is szükségessé vált és emiatt Debrecen Megyei Jogú Város
Településrendezési Tervének a módosítása is.
A tervezett beruházásra vonatkozó infrastruktúra-fejlesztési döntések
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról
2. melléklet - Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt
projektjei:
1.

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő
neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)
15,66

48. sz. főút Debrecen–
105. IKOP-4.1.0-15 Nyírábrány, országhatár NIF Zrt.
szakasz fejlesztése

(90,0% becsült
támogatási intenzitás
szerint csökkentett
összeg)

Szakmai elvárások
A 2x1 sávos főút
burkolatának 11,5 tonnás
tengelyterhelésre történő
megerősítése, Debrecen
belterület 2x2 sávos
fejlesztés, illetve
kapacitásbővítés

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
1. melléklet:
1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
- 1.120. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 48. számú főút
3+956–4+300 km szelvényei között.
- 1.198. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t
burkolaterősítése.
3. Egyes városi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
- 3.37. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.
1/a. melléklet: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-beruházások listája
1. Közúti közlekedési projektek
- 1.36. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t
burkolaterősítése.
3. Városi közlekedési projektek
- 3.16. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.
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4. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA
A 48. sz. II. rendű főút a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van. A főút jelenlegi állapotában
2x1 sávos.
3+500 – 9+000 km. sz. között: Debrecen határától, 6+000 km. sz. környezetéig a keskenynyomtávú vasút mellett halad. A kertségen keresztül keresztezi a jelentős kerékpáros
turisztikai útvonalat a Panoráma utat. Jellemzője a kertvárosi, laza beépítés néhol szerviz
utakkal. A laza beépítés azonban a külterületi jelleghez képest relatíve nagy számú
útcsatlakozást és kapubehajtó csatlakozást jelent. Ezek számának csökkentésére tettünk
kísérletet.
9+000 – 18+065 km. sz. között: Erdősült részeken halad keresztül. Érinti Csererdő (Nagycsere), Haláp Debrecen családi házas beépítésű részeit. Ezeken szabályozási tervek szerint a
további lakóterületi fejlesztések tervezettek. Szerencsére itt kialakult szerviz utak vannak és
az ingatlanok csak kevés része kapcsolódik közvetlenül a főúthoz. Erősebb gyalogos forgalom
és kerékpáros forgalom jellemzi ezt a szakaszt.
Az út menti zöldfelületek vegyes képet mutatnak.
Alföldi viszonylatban magas erdősültségű kistáj, de a homoki tölgyeseket jórészt felváltották
az ültetvények (főleg akácosok). A többé-kevésbé összefüggő erdőségeket mezőgazdasági
területek tagolják.
A főutat északról, önálló nyomvonalon kíséri a regionális kerékpárút részeként a Panoráma
útig a Debrecen–Nyírábrány kerékpárút. Ez a Panoráma útig kiépített. Innentől
helybiztosítást kellett adni a kerékpárútnak csatlakozva a Vámospércsen az út déli oldalán
már kiépített szakaszhoz. Az oldalváltást a Panoráma úti kiépítendő csomópontban javasolt.
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Településfejlesztési és rendezési tervekkel való összhang
Országos szinten
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) az ország egész területére határozza meg az egyes
térségek területfelhasználásának feltételeit és a műszaki infrastruktúrahálózat összehangolt
térbeli rendjét, tekintettel a jelenlegi adottságok megőrzésére és a fenntartható fejlődésre.
Az OTrT tehát az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az
ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
A felülvizsgált, 2014. január 1.-től hatályos OTrT 1/1. számú mellékletében "Az országos
közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei", a "2.1. A főúthálózat elemei" között szerepel a
48. sz. főút.
1/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez
Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi
térszerkezetet meghatározó főutak
2.1. A főúthálózat elemei
53.

48. sz. főút:

Debrecen (47. sz. főút) - Nyírábrány - (Románia)

48. sz. főút

2. számú melléklet
Az Ország Szerkezeti Terve

Megyei szinten
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati
rendelete Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéről szintén tartalmazza a 48. sz. főutat.
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Települési szinten
A települések rendezési és szerkezeti terve tartalmazza a meglévő főutat.
Az érintett települések helyi jogszabályai:
Debrecen
 124/2001. (VI. 21.) Kh. Határozat (többször módosított) Debrecen Megyei Jogú Város
településszerkezeti tervének megállapításáról
 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (többször módosított) Debrecen Megyei Jogú Város helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép
védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
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5. ÉRINTETT INGATLANOK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA
A megvalósítandó fejlesztés terület igénye eltér a jelenlegi településrendezési eszközökben
biztosítottól. Ezért szükséges az út menti területek szabályozásának módosításával a helyigény
biztosítása, annak I. rendű közlekedési közterület övezetébe való átsorolása.
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6. BEÉPÍTÉSI TERV
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7. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA, A
SZABÁLYOZÁS E CÉLBÓL MÓDOSÍTANDÓ ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az út-rehabilitáció célja a 48 sz. Debrecen - Nyírábrány (Oh.) II. r. főút 3+500-30+006 km sz.
közötti tervezési szakasz alkalmassá tétele a 115 kN megengedett tengelyterhelés, illetve a
440 kN megengedett jármű ősztömeg bevezetéséből adódó többletterhelések károsodás
nélküli elviselésére. Továbbá a lehetőségekhez képest a tervezett felújítás javítja az út
forgalombiztonságát és szolgáltatási színvonalát.
A főút érintett szakaszának tervezett útpálya rehabilitációja kapcsán burkolat megerősítés
került megtervezésre a határ nehéz-teherforgalom számára történő megnyitásával,
vízelvezetés megoldása, keresztszelvény szabványosítása, autóbuszmegállók öbölbe
helyezésének tervezése, ingatlan és útcsatlakozások számának lehetőség szerinti
csökkentése.
A tervezés kiindulási adata a mintaszelvény szabványos kialakítása volt. Ez külterületen 12,0
m útkoronát jelent, 7,50 m széles burkolattal.
Jelen állapotban a korábbi útárkok feltöltődtek, eltűntek.
A terület igénybevétel indokai legfőképpen a keresztszelvény szabványosítása, a jelenleg
szinte teljesen hiányzó létesítményeinek kialakítása, valamint a kerékpárút helybiztosítása és
a buszmegállók öbölben történő elhelyezése.
Törekedtünk a terület igénybevétel minimalizálására.
Debrecen határától, 6+000 km. sz. környezetéig a keskenynyomtávú vasút mellett halad. A
kertségen keresztül keresztezi a jelentős kerékpáros turisztikai útvonalat, a Panoráma utat.
Jellemzője a kertvárosi, laza beépítés néhol szerviz utakkal. A laza beépítés azonban a
külterületi jelleghez képest relatíve nagy számú útcsatlakozást és kapubehajtó csatlakozást
jelent.
A tervezett területi igénybevétel biztosításához szükséges a 8/2003 (V. 23.) Kr. rendelettel
jóváhagyott szabályozási tervek módosítása, a magán és közterületek határvonalának
módosítása szabályozással.
A szabályozással leválasztott telek területeket I. rendű közlekedési célú közterület övezetbe kell
sorolni.
A hatályos szabályozási terveken feltüntetett szabályozási elemek a teljes szakasz mentén, a
tervezetteknek megfelelően aktualizálásra kerülnek. A csatlakozó keresztutcákon tervezett
szabályozási tervi szélesítések megmaradnak.

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A tervezett utak besorolása:
Belterület:
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Tervezési osztály: B.IV.b.C
Keresztszelvényi elemek: 2x1 sávos főút
Tervezési sebesség: Vt = 50 km/h
Külterület:
Tervezési osztály: K.IV.A
Keresztszelvényi elemek: 2x1 sávos főút
Tervezési sebesség: Vt = 90 km/h
Keresztmetszeti kialakítás:
Belterület:
- Forgalmi sáv szélessége: 3,25 m
Külterület:
- Koronaszélesség: 12,00 m
- Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
- Burkolat szélesség: 7,50 m
Csomópontok, útcsatlakozások
Km szelvény
7+253
19+854
19+854
20+551
20+900
26+431
29+200

Létesítmény (tervezett)
szintbeli csomópont

szintbeli csomópont
településkapuzat (Vámospércs)
szintbeli csomópont

Csatlakozó út
Panoráma út
4807
4905
4806
4907
4904

Autóbusz megállóhelyek
Az érintett útszakaszon meglévő valamennyi autóbusz megállóhelyet buszöbölben szükséges
elhelyezni. A burkolat szélesítése miatt a jelenleg öbölben elhelyezett megállókat is át kell
építeni.
A főút fejlesztése a meglévő nyomvonalon történik, attól eltérés nem történik, ívkorrekcióra
nincs szükség.
A fejlesztés területigénye:
A meglévő burkolat és korona szélesítése miatt a teljes érintett útszakasz mind két oldalán
szükség lesz idegen területek igénybevételére.
A burkolaterősítést és szélesítést úgy kialakítani, hogy egy esetleges későbbi kerékpárút
fejlesztés keretében a kerékpárút kiépítésének a lehetősége megmaradjon. Kerékpárút
kiépítése jelenleg nem történik. A területbiztosításához az út mellett további mintegy 3 m
széles sáv szükséges a Debrecen - Vámospércs szakaszon.
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A szélesítendő út mellett a külterületi részeken többnyire erdő- és mezőgazdasági (általános,
illetve korlátozott használatú) területek találhatóak, a belterületi határhoz közel
mezőgazdasági kertes területek (Debrecen, Vámospércs). Gazdasági területek (Ge, Gksz)
szintén a külterületeken találhatóak.
Az érintett belterületek kertvárosias, és falusias lakóterületek, illetve településközpont
vegyes területek.
Különleges intézményi területtel Debrecen - Panoráma utat megelőző szakaszon határos az
út.
A meglévő főút közlekedési terület.
Debrecen felől következő Kertség, Csereerdő, Nagycsere és Haláp település részek
közigazgatásilag Debrecen részei, belterületi jellegűek, de a 48. sz. főút külterületi
kialakítással halad át.
Debrecen külterületén, a 48. sz. főút Debrecen külterülettől a közigazgatási határig. (3+50018+065 km szelvények között)

Az erdőterületek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósághoz tartoznak,
azon belül:
Erdészeti helység
Debrecen

Erdőtervezési körzet
Debrecen-Halápi körzet

18

K048.02-48. sz. Debrecen – Nyírábrány II. rendű főút fejlesztéséhez szükséges tervezői feladatok elvégzése

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
Erdőterület igénybevétel
Az út szélesítése során erdőterületek igénybevételére kerül sor.
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KIVONAT A DÉSZ-BŐL

11. §
Közlekedési és közmű zóna (Kö)
(1) Általános közlekedési zóna (Köá)
a) A közúti közlekedés céljára kijelölt terület.
[57]b) A területen a vasutak, a légi közlekedés építményeit kivéve
- az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók),
járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi
létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei.
- a zóna közlekedés, parkolás céljára szolgáló létesítménnyel térszint alatt beépíthető. Az így
kialakított építmények a telekhatárokon keresztül összekapcsolhatók a szomszédos zónák
pinceszintjeivel, és számukra közös lejárat is biztosítható.
- a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, különleges esetben kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület helyezhető el.
c) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési és közműterület 2%-át, az
újonnan elhelyezendő építmények magassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg.
(2) Vasúti közlekedési zóna (Köv).
[58]a) A területen a vasutak és azok működéséhez kapcsolódó közlekedési építmények,
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület,
továbbá gazdasági célú épület és ezen épületeken belül különleges esetben a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el.
b) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt vasúti közlekedési és közműterület legfeljebb a
telekterület 2%-a lehet.
[59](3) Légi közlekedési zóna (Köl)
a) A repülőterek céljára kijelölt terület.
b) A területen a légi közlekedés építményei helyezhetők el.
c) Az építmények által elfoglalt terület legfeljebb a telekterület 5%-a lehet.
13. §
Erdőzóna (E)
Erdőzóna (E)[64]
(1) Védelmi rendeltetésű erdőzóna (Ev)
a) A terület elsődlegesen védelmi (környezetvédelmi, illetve természetvédelmi) rendeltetésű
célokat szolgál.
[65]b) A területen épület csak a 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint helyezhető el.
(2) Egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőzóna (Ee)
a) A terület elsődlegesen a közcélú egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű
erdőhasználat céljára szolgál.
[66]b) A 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az erdő
rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. A beépített területekhez legfeljebb
azoknál 2-szer nagyobb közhasználat elől elzárt terület tartozhat. Az így igénybevett
telekrészen kívüli területek tulajdoni állapottól függetlenül a közhasználat elől nem zárhatók
el.
c) Az újonnan elhelyezendő építmények magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t.
(3) Gazdasági rendeltetésű erdőzóna (Eg)
a) A zónába az előző zónákba nem sorolható erdők területei tartoznak.
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[67]b)

A 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az erdő
rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.
c) Az újonnan elhelyezendő építmények magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t.
14. §
Mezőgazdasági zóna (M)
Mezőgazdasági zóna (M)[68]
(1) Mezőgazdasági kertes zóna (Mke)
a) A zónába a volt zártkertek, illetve zártkert jellegű kisüzemi művelésű, jellemzően kistelkes
területek tartoznak.
b) A zónába eső telkeken a növénytermesztés és ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és
tárolás építményei, illetve a jelen előírásokban rögzített feltételeknek megfelelő lakóépületek
építhetők.
c) Az építményelhelyezés feltételei a zónába eső telkeken:
1. 720-1500 m2 közötti telekterületen (csak szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágban
nyilvántartott telken) egy gazdasági épület és egy terepszint alatti építmény (pince)
létesíthető,
[69]2. 1500 m2 feletti telekterületen (csak szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágban
nyilvántartott telken) max. három gazdasági épület és egy pince, továbbá különleges esetben
kizárólag a terület rendeltetésével összefüggő kereskedelmi, szolgáltató épület (rendeltetés
módosítással is) létesíthető, legfeljebb 80 m2 nettó alapterülettel,
[70]3. lakóépület és hozzá tartozó gazdasági épületek csak 6000 m 2 feletti telekterületen, csak
szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágú telken létesíthetők,
[71]4. szántó, rét, legelő, nádas művelési ágú telek nem építhető be, csak abban az esetben,
ha a telek az 1., 2., 3. pont alatt meghatározott nagyságú és művelési ágú telekrészt is
tartalmaz.
[72]d) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot, és a 600 m2-t sem. Önálló
lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a (de max. 300 m2) építhető be, de a
teleknagyságtól függetlenül az állattartás céljára szolgáló építmény által elfoglalt
telekterület nem haladhatja meg a bruttó beépíthető terület 30%-át.
e) A telken újonnan elhelyezendő építmény
1. szabadon állóan
[73]2. hatályon kívül helyezve
[74]3. hatályon kívül helyezve
[75]4. magas tetővel, max. 45° tetőhajlásszöggel létesíthető, és
5. az úttengelytől legalább 11,00 m-re helyezhető el
f) Állattartó telep a zónában nem létesíthető.
(2) Mezőgazdasági tanyás zóna (Mt)
a) A zónába a jellemzően tanyás jellegű mezőgazdasági területek tartoznak.
b) A zónába eső telkeken a növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat, továbbá az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, és tárolás építményei illetve a jelen előírásokban
rögzített feltételeknek megfelelő lakóépületek, valamint a jelen előírás 15. §-ban felsorolt
építmények helyezhetők el.
c) A zónába eső telken új építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság és
művelési ágak esetén szabad:
1. Gazdasági épületek:
[76]1.1 szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén: min. 1 ha telekterület,
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[77]1.2

szántó, rét, legelő művelési ág esetén: min. 3 ha telekterület,
nádas művelési ág esetén: nem helyezhető el, csak akkor, ha a telek az 1.1. és 1.2. pont
alatt meghatározott nagyságú és művelési ágú telekrészt is tartalmaz.
2. Lakóépület gazdasági épületekkel:
[79]2.1 szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén: min. 5 ha telekterület,
[80]2.2 szántó művelési ág esetén: min. 10 ha telekterület,
[81]2.3 rét, legelő, nádas: nem helyezhető el, csak akkor, ha a telek az 2.1. és 2.2. pont alatt
meghatározott nagyságú és művelési ágú telekrészt is tartalmaz.
[82]d) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot, birtokközpont telkén a 45%-ot.
Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a, de max. 300 m2 építhető be. Az 1000
m2-t meghaladó épület csak a beépítés feltételeit tisztázó elvi építési engedély alapján
helyezhető el.
[83]e) A telken újonnan elhelyezhető építmények – beleértve a mezőgazdasági technológiához
közvetlen kapcsolódó építményeket is – csak
1. szabadonállóan,
2. az úttengelytől mért legalább 11,0 m előkert biztosításával,
3. önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m építménymagassággal és magas tetővel, max.
45 tetőhajlásszöggel
telepíthetők.
f) Egy telken újonnan csak egy tanyaudvar alakítható ki, amelynek területe (lakóépület,
gazdasági építmények és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület)
[84]1. nem lehet nagyobb, mint 6000 m2 és nem haladhatja meg a telek területének az 50%át,
2. utólag sem alakítható át önálló telekké, ha a megosztás következtében az újonnan
kialakuló telek a legfeljebb 3%-os beépítettség előírásnak nem felel meg.
[85]g) hatályon kívül helyezve.
(3) Mezőgazdasági különleges I. zóna (Mk 1)
a) A zónába jellemzően az Erdőspuszták területén lévő, erdőterületek közé ékelődő
hagyományosan kialakult mezőgazdasági területek tartoznak.
b) A zónába eső telkeken a növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat, továbbá az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, illetve a jelen előírásokban
rögzített feltételeknek megfelelő lakóépületek, valamint jelen előírás 15. §-ában felsorolt
építmények helyezhetők el.
[86]c) Új építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság és művelési ágak esetén
szabad:
1. Gazdasági épület:
1.1. szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén: min. 2 ha telekterület,
1.2. szántó, legelő művelési ág esetén: min. 5 ha telekterület,
1.3. rét, nádas: nem helyezhető el épület, csak akkor, ha a telek az 1.1. és 2.1. pont alatt
meghatározott nagyságú és művelési ágú telekrészt is tartalmaz.
2. Lakóépület gazdasági épületekkel:
2.1. szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén: min. 5 ha telekterület,
[87]2.2. szántó, rét, legelő, nádas művelési ág esetén: nem helyezhető el új lakóépület, csak
akkor, ha a telek az 2.1. pont alatt meghatározott nagyságú és művelési ágú telekrészt is
tartalmaz.
d) Nagy létszámú állattartó telep (az Állategészségügyi Szabályzat meghatározása szerint) a
zónában nem létesíthető.
[78]1.3
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[88](e)

600 m2 beépített területet meghaladó épületet létesíteni, továbbá védett természeti
területet érintő beépítést megvalósítani csak a beépítés feltételeit tisztázó elvi építési
engedély alapján lehet.
(4)Mezőgazdasági különleges II. zóna (Mk 2)
a) A zónába a környezet és tájvédelmi, ökológiai okból nem beépíthető mezőgazdasági
művelési ágú területek tartoznak.
[89]b) A zónában nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyakon, a külön jogszabályok
keretei között a köztárgyakon, a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem
minősülő építményeken, a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyakon, a
nyilvános illemhelyeken, hulladékgyűjtőkön túl csak a természetvédelmi fenntartást, kutatást
és bemutatást, illetve a legeltetéses állattartást szolgáló legfeljebb 3,5 m
építménymagasságú épület létesíthető, min. 5 ha nagyságú telken, telkenként max. egy,
legfeljebb 100 m2 beépített területű épület elhelyezésével.
(5)Mezőgazdasági zónák közös előírásai
[90]a.) Az Mt és Mk 1 mezőgazdasági zónában, ha azok nem esnek védett területbe,
kialakítható gyorsforgalmi út építéséhez anyagnyerő bányatelek, ha annak területe nem
haladja meg a 10 000 m2-t. A 10 000 m2-t meghaladó telkek csak különleges bányászati
zónákban alakíthatók ki.
b.) A nyersanyag kitermeléshez ily módon kialakított telkeken
a) a bányászattal kapcsolatos üzemi épületek nem építhetők, csak a bányászatot kiszolgáló
felvonulási épületek helyezhetők el,
b) az építmények által elfoglalt terület a telekterület 5%-át, és az új építmény magassága - a
fúróberendezések építményét kivéve - a 7,5 m-t nem haladhatja meg. Az építményeket,
létesítményeket a bányászat befejezése után azonnal el kell távolítani.
[91]c.) A felhagyott anyagnyerő helyén a bányászatot felváltó területhasználat és építés csak a
terület egészére kiterjedő tájrendezési terv alapján végrehajtott rehabilitáció után
lehetséges.
d.) A dűlő utak mentén az úttal határos földtulajdonosokat az önkormányzat határozatában
a telekhatáron védő fasor telepítésére kötelezheti.
[92]e.) Lakóépület esetén legfeljebb 2 lakást (rendeltetési egységet) tartalmazó épület
legfeljebb 4,5, gazdasági épület maximum 3,5 méter építménymagassággal létesíthető.
Gazdasági épület tetőtere nem beépíthető.
[93]f.) Amennyiben a terület rendeltetésével (használatával) összefüggő gazdálkodás
(mezőgazdasági) indokolttá teszi, úgy a területen az előírt beépítettség mértékéig, gazdasági
épület esetén, az (5) bekezdésben meghatározottnál nagyobb építménymagasságú épületek
is elhelyezhetőek (pl. terménytárolók, géptárolók)
[94]g.) Birtokközpont csak beépíthető mezőgazdasági területen (Mke, Mt és Mk1) alakítható
ki, és területébe is csak beépíthető mezőgazdasági területen lévő telkek vonhatók be.
[95]h.) A birtoktest telkei mezőgazdasági kertes zónában 720 m 2, mezőgazdasági tanyás és
mezőgazdasági különleges 1 zónában pedig 1500 m2 területet elérő és a DÉSZ-ben a beépítés
feltételeként előírt művelési ágú területtel rendelkező telkek lehetnek.
[96]i) A mezőgazdasági birtoktest (a birtokközpont és a hozzá tartozó telkek) együttes
területének minimális mértéke a DÉSZ-ben a mezőgazdasági területek beépíthetőségének
feltételeként meghatározott mérték.
[97]j) A birtoktest telkeinek beépíthetősége (3%) a birtokközpont terület beépíthetőségének
része akkor is, ha nem meríti ki a birtokközpont 45 %-os beépíthetőségét.
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[98]k)

A birtoktest további telkei csak a birtokközpont 45%-os beépítését biztosító
telekterületen túli beépíthetőség terhére – kiegészítő birtokközpont kialakításával –
építhetők be.
[99]l) A birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítő központ csak indokolt esetben
alakítható ki akkor, ha a birtoktest telkeinek összevont beépíthetősége a birtokközpont
telkének beépíthetőségét meghaladja (azon nem használható ki az összes beépíthetőség). A
kiegészítő központ területének minimális mérete 1 ha.
[100]m) A birtokközpont telekterülete min. 1 ha.
[101]n) A birtokközpont telkén védőtávolságot igénylő épület (építmény) úgy helyezhető el,
hogy annak jogszabályban előírt védőtávolsága a birtokközpont telkén belül legyen
biztosítható. A védőtávolság biztosítására a birtokközpont telkével közvetlenül határos
birtoktest telke is igénybe vehető.
[102]o) A pinceszint területe az építmény beépítés szempontjából figyelembe vehető
területét(szinjét) legfeljebb 50%-os mértéket meghaladó lehet. Pinceszint csak az építmény
további legalább egy, a beépítés szempontjából figyelembe veendő építmény szintjével
együtt létesülhet.
[103]15.

§

Mezőgazdasági és erdőzónák közös előírásai
[104](1) Valamennyi mezőgazdasági és erdőzónában a DÉSZ hatályba lépése előtt az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett, vagy már jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel
rendelkező, és statikailag állékony külterületen meglévő lakóépület, illetve idegenforgalmi,
vendéglátó, kiskereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló épületek - függetlenül a
teleknagyságtól - átalakíthatók, korszerűsíthetők, felújíthatók, illetve a DÉSZ hatályba lépését
követően csak egy alkalommal, rendeltetésének megváltoztatása nélkül legfeljebb nettó 50
m2 szint területtel bővíthetők. A bővítéssel önálló, új rendeltetési egység nem jöhet létre.
[105](2)

A területen különleges esetben elhelyezhetők olyan szabadidős, sportolási
tevékenységek létesítményei, amelyek a terület mezőgazdasági jellegéhez illeszthetők (pl.
lovassport, golf, horgászat, tenisz, füves pályás labdajátékok). Épületet és a működéshez
szükséges építményeket művelési ágtól függetlenül legalább 5 ha telekterületen, legfeljebb
4,5 m építménymagassággal, szabadonálló módon szabad létesíteni legfeljebb 300 m2 nettó
alapterülettel (pl. szociális blokk, öltözők-mosdók, étterem). Lakó- és szállás épület, az őrzést
és a területi gondnokságot célzó szolgálati lakáson kívül nem létesíthető. Ezen szolgálati
lakás legfeljebb nettó 60 m2 alapterületű lehet, az általános előírás szerint maximálisan
beépíthető területet (300 m2-t) meghaladóan is.
41. §
A közterületek általános előírásai
[241](1) hatályon kívül helyezve
[242](2) Pavilonok csak a rendeltetési zóna előírásainak betartásával telepíthetők.
(3) A 16 m-nél nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali, a
12 m, illetve annál kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken legalább
egyoldali fasort kell telepíteni, illetve a meglévők védelméről gondoskodni kell.
[243](4) Közmű gerincvezetékre rákötő közművek, valamint az újonnan kiépítendő II. rendű
közutak valamennyi költsége az érintett telektulajdonosokat terheli.
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8. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI
KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰFEJLESZTÉS, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE,
IGÉNYE
Közlekedés
Az út-rehabilitáció célja a 48 sz. Debrecen - Nyírábrány (Oh.) II. r. főút 3+500-30+006 km sz.
közötti tervezési szakasz alkalmassá tétele a 115 kN megengedett tengelyterhelés illetve a
440 kN megengedett jármű össztömeg bevezetéséből adódó többletterhelések károsodás
nélküli elviselésére. Továbbá a lehetőségekhez képest a tervezett felújítás javítja az út
forgalombiztonságát és szolgáltatási színvonalát.
A fejlesztéssel érintett szakaszon a Panoráma úti csomópont, új szervízutak kerülnek
kiépítésre. A közösségi közlekedés részét képező helyi és helyközi buszközlekedés megállói is
átépítésre kerülnek. Az átépítések során a jelölt helyeken egységes, szabványos méretű
autóbuszöböl és várakozóhelyi sziget kialakítása szükséges.
Közmű (vízellátás, csatornázás)
Az út átépítése során meg kell oldani az érintett közművek kiváltását és védelembe
helyezését. Az érintett közművek az útépítés által igénybe vett területen találhatóak. Az
előzetes vizsgálat során ismert 22 kV légvezeték kiváltás beépített, kiskertes, illetve szántó
területen történik.
Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az útról lefolyó, valamint a terepről az út felé
gravitáló csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését, valamint a keresztező vízfolyások és
üzemi árkok út alatt való átvezetését. A tervezett utakról lefolyó, ill. a környező területekről
ide gyűlő csapadékvizeket az utak oldalán kialakított talpárkokkal vezetjük a befogadókba.
A víztelenítési rendszer kialakításánál a fő szempont az volt, hogy a csapadékvizeket
lehetőség szerint gravitációsan - még ha a tervezett talpárkok hosszesése minimális is vezessük a befogadókba. Azokon a szakaszokon, ahol erre nincs lehetőség tározópárologtató árkokat terveztünk.
Párhuzamos utak kialakítása során egyes helyeken az utak között az útburkolat
víztelenítésére burkolt folyóka került betervezésre.
Azokon a szakaszokon, ahol a terület vízelvezető belvíz csatornája párhuzamosan halad az
úttal, külön útárok nem került kialakításra.
1.1 Zöldfelület rendezés

A DÉSZ „A közterületek általános előírásai” 41.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„(3) A 16 m-nél nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken
kétoldali, a 12 m, illetve annál kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú
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közterületeken legalább egyoldali fasort kell telepíteni, illetve a meglévők védelméről
gondoskodni kell.”
A növénytelepítési terv célja, hogy elősegítse a biztonságos közlekedést, a lehetőségekhez
képest szolgálja az út és a környezet védelmének célkitűzéseit, az úton közlekedők számára
változatos és esztétikus környezetet biztosítson.
A meglévő út kétoldali szélesítése és a kerékpárút építése várhatóan számos fa kivágását
teszi szükségessé és több helyen erdőterületek szélét is érinti. A fasorokat lehetőség szerint
a közút területén belül pótoljuk. A meglévő és megmaradó növényállomány védelmét
biztosítani kell.
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9. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI
Talaj
A tervezett beruházás kisebb-nagyobb mértékű földterület felhasználásával jár. Mivel a
terület-felhasználás a tervezett útfejlesztésnél meghaladja a 400 m2 –t, ezért a talajvédelmi
terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet d.) pontja
értelmében talajvédelmi tervet kell készíteni.
A területfoglalással jelen esetben kisajátítandó mezőgazdasági, mezőgazdasági korlátozott
felhasználású területek, zöldterületek, erdős részek, ipari és kereskedelmi területek és
kertvárosias és falusias lakóterületek érintettek
A területfoglalás kedvezőtlen hatása különösen ott jelentkezik, ahol az út területfoglalása
magas talajértékszámú talajok kiesését eredményezheti a mezőgazdasági termelésből. A jó
termőképességű talajokat az építés során le kell termelni, és humuszgazdálkodási tervnek
megfelelően fel kell használni. A tervezési terület környezetében kisebb mezőgazdasági
kapacitású, nem kiváló minőségű, gyakran terméketlen talajok találhatók.
A 48. sz. főút tárgyalt szakasza a meglevő úton halad, így jelenleg is a mezőgazdasági
művelésből kivett burkolt területeket foglal magába. A további útszélesítés, illetve
buszöblök, ill. csomópontok kiépítése a területek mezőgazdasági termelésből és
erdőművelésből való kivonását vonhatja maga után. A nem beépített külvárosi részeken a
szélesítéssel esetlegesen érintett agrárhasznosítású területek humuszrétegét meg kell óvni.
Azt az építkezés előtt le kell termelni, és a környező mezőgazdasági területeken és
rekultivációhoz felhasználni.
Belterületi szakaszokon, valamint külterületen található kereskedelmi és ipari
létesítményekkel foglalt részeken értékes, művelés alatt álló területek, szántóterületek nem
találhatók.
Felszín alatti víz
A talajvíz esetében elmondható, hogy az útpálya kiépítésének számottevő hatása nincs a
talajvíz szintjének változásában. Változások csak akkor fordulhatnak elő, ha az útpálya
töltése gátként funkcionálva, visszaduzzasztja a felszíni lefolyás vizeit, mely lokálisan többlet
beszivárgáshoz vezet. Másik esetben a bevágás okozhat oldalirányú hozzáfolyást, és ezáltal
szint változást. Ezek a hatások azonban nem relevánsak, mivel jelen beruházásnál újabb
töltés- vagy bevágás kialakításával nem kell számolni.
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területen helyezkedik el. A tervezett út nyomvonala sérülékeny vízbázison halad át. A
vízbázis területén végzett tevékenységek során fokozott figyelmet kell fordítani a
szennyeződések felszínre, felszín alá kerülésének megakadályozására.
Felszíni víz
A vízháztartás változását okozza, a nagy területen megjelenő burkolt felület, ahol nincs
beszivárgás a pálya alatti területre, ezáltal az útpályára hulló csapadék szinte teljes
mértékben felszíni vízként az árokrendszerben fog megjelenni.
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A vízfolyások, árkok út alatti átvezetését úgy kell megvalósítani, hogy azok sem az érintett
területen, sem az útpályában károkat ne okozzanak és a felvízi oldalon visszaduzzasztás, az
alvízi oldalon pedig káros kimosódás ne keletkezhessen.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet
73. § (1) bekezdése alapján: "vizet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat más
nyomvonalas jellegű létesítménnyel megközelíteni úgy szabad, hogy állagukat,
biztonságukat, valamint használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő
létesítmény ne veszélyeztesse, illetve ne akadályozza."
A vízfolyás keresztezéseknél a burkolásokat lehetőleg természetes anyagok használatával
kell megoldani. A vízfolyások keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízilétesítmény
kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.
Táj- és természetvédelem
Természetvédelmi szempontból értékes területek

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

Az érintett nyomvonal több helyen is érinti a 2/1988. (V. 26.) KVM rendelet által védetté
nyilvánított és a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 130/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet által fenntartott Hajdúsági Tájvédelmi Körzet több területegységét.
A vizsgált terület táj- és természetvédelmi szempontból jelentős területei:
̶ Hajdúsági Tájvédelmi Körzet: a 48. sz. főút É-i oldalon közvetlenül határos az alábbi
területegységekkel:
̶ Nagycserei Kőrises Arborétum (9+990 - 10+177 km sz. között)
̶ Halápi Hármas-hegy alja és Rachbauer-erdő (13+385 - 14+735 km sz., 15+625 15+949 km sz. és 15+985 - 16+248 km sz. között)
̶ Ex lege védett láp: a 48. sz. főúttal D-i oldalon közvetlenül határos Debrecen, 01543
hrsz-ú ingatlan (13+537 km sz.)
̶ Helyi jelentőségű védett természeti területek:
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̶

̶ Debreceni Erdőspuszták: a főút D-i oldalán (6+200 - 7+240 km sz. között), illetve a
Panoráma út után mindkét oldalon (7+240 - 7+570 km sz. között)
̶ Nagycserei ligeterdő maradványok: a főút D-i oldalán, Haláp településrész előtt
található (13+850-13+930 km sz. között)
̶ Halápi-rét: a 48. sz. főúttal É-i oldalon közvetlenül határos (15+150-15+545 km sz.
között)
Országos Ökológiai Hálózat: A főút nyomvonala jelentős mértékben érinti az OÖH
elemeit, ezek közül is döntő részben a pufferterületeket, kis mértékben a
magterületeket.

A fejlesztéshez elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) eljárásának – készítője
Uvaterv Zrt. - lezáró határozatában (ikt.sz.: HB/10-KTF/08414-34/2016) a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megállapította,
hogy „ nem feltételezhető jelentős környezeti hatás” a tervezett beruházással kapcsolatban.

6 ábra: A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet mozaikos területegységei (Forrás: www.hnp.hu)

A 48-as főút mentén a fenti térképi számozás alapján az alábbi területegységek találhatók
meg:
̶ 4. Nagycserei Kőrises Arborétum
̶ 5. Halápi Hármas-hegy alja és Rachbauer-erdő
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7. ábra: A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet Nagycserei Kőrises Arborétumhoz kapcsolódó részterülete 9+990 10+177 km sz. (pirossal a védett területek)

8. ábra: A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet Haláp környéki területei 13+385 - 14+735 km sz. (pirossal a védett
területek)

A főút nyomvonala sem a jelenlegi szélességében, sem a tervezett szélesítést követően nem
érinti a 2004-ben az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Nkr.) kijelölésre
kerülő Natura 2000 területeket. Az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet sem
tartalmazza az érintett helyrajzi számok felsorolását.
A területhez legközelebb fellelhető Natura 2000 terület a 340 méterre lévő és a kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területek közé tartozó Kőrises-Jónás-rész (HUHN20025).
Az Országos (Nemzeti) Ökológiai Hálózatot (NÖH) az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvény (OTrT) határozza meg és a 2.§ 24. pontja a következőképpen
definiálja: „országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos
jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot
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teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.”
A főút nyomvonala jelentős mértékben érinti a NÖH elemeit, ezek közül is döntő részben a
pufferterületeket, kis mértékben a magterületeket.

Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve 3/1. számú melléklet Ökológiai hálózat térségi övezetei tervlap
részlete a tervezési területre vonatkozóan

A főút nyomvonala és a NÖH elemei (pirossal a magterületek, sárgával a pufferterületek) és a Natura 2000
területek (sraffozott)
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Összegzésképpen megállapítható, hogy az út menti területek változatos élőhelyekkel
jellemezhetők igazodva a talaj- és a domborzati, mikrodomborzati viszonyokhoz.
Természetes és/vagy természetközeli élőhelyek gyakorlatilag nem, vagy csak kis mértékben
vannak jelen a 48-as számú főút 50-50 méteres sávjában. Jellemzőek a településszerű, a
szántóföldi területhasználatok, jelentős számmal bírnak az erdőterületek, melyek között
többségben vannak a tájidegen ültetvények. Az őshonos fafajokkal rendelkező erdők kis
száma általánosnak tekinthető alföldi viszonylatban, sokszor ezen erdők is tájidegen fajokkal
elegyednek.
Védett természeti területek kizárólag az út északi oldalán találhatók, ennek figyelembe
vétele a tervezési szempontokat is segítheti.
Védett növényfajok előfordulása az út 50 méteres sávjában is előfordul, az érintett élőhely
mindenképpen kímélendő.
Az állatfajok érintettsége, elütése a szélesítést követően várhatóan nem fog jelentősen
megemelkedni, ez a teljes szakaszt érintheti. Kiemelten fontos a vizes élőhelyek melletti
szakaszok, csatornakeresztezések érintettsége.
Természetvédelmi szempontú javaslatok a tervezett szélesítéssel kapcsolatosan
• Az út szélesítésénél a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet érintett részeit olyan mértékben
kell figyelembe venni, hogy a tervezett szélesítés a védett természeti területtel
ellentétes oldalon történjen.
• Kivételt képez ez alól az útszelvényezés szerinti jobb oldalon, a 14+000 km szelvény
előtti helyi védett tölgyes megóvása Haláp belterületi szakasza előtt. Lehetőség
szerint itt a szélesítést a meglévő idős faállomány megóvása mellett kell elvégezni.
• Ahol lehetséges, kerülni kell a vizesebb élőhelyek érintettségét (az út menti keskeny
vízelvezető árkok kivételével).
• Felvonulási területként, depóniaterületként csakis 1-es természetességű élőhelyfolt
vehető igénybe. A tervezett felvonulási területeket, depóniaterületeket előzetesen
egyeztetni kell a HNPI-vel.
• Fakivágást, bozótirtást fészkelési időn kívül (szeptember 30. - március 1.) lehet
végezni.
• A mocsári békaliliom (Hottonia palustris) helyi védett élőhelye az út közelsége miatt
nem érinthető, itt mindenképpen az út déli oldalán kell a szélesítéssel tervezni.
• A mocsári békaliliom (Hottonia palustris) élőhelyét és a védett területeket érintő
szakaszon az építkezés előtt ideiglenes kerítéssel kell lehatárolni az építési terület
határát.
• A jelentősebb csatornakeresztezéseknél javasolt kétéltű-terelő berendezéssel az
átereszekbe terelni a kétéltűeket, esetleg hüllőket az átereszek, hidak minimum 5050 méteres irányában.
Zajvédelmi szempontból az építési időszakra vonatkozóan zajvédelmi intézkedéseket kell
tenni. A jelenlegi zajterhelésnél magasabb értékek várhatók minden tervezési szakaszon.

32

K048.02-48. sz. Debrecen – Nyírábrány II. rendű főút fejlesztéséhez szükséges tervezői feladatok elvégzése

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

10.ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Építészeti örökség
A 48. sz. főút érintett szakaszának közvetlen környezetében az alábbi védett értékek
találhatóak:
̶ Halápi Csárda - műemlék; kategória: Középület
(53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról,
valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének
megszüntetéséről)
Műemlék: Haláp tanya 296. szám alatti, 01678/2 helyrajzi számú ingatlan
Műemléki környezet: a 01678/5 és 01678/6 helyrajzi számú ingatlanok
A védetté nyilvánítás célja az 1839-ben emelt Halápi csárda népies klasszicizáló stílusú
épületének megőrzése.
Az ingatlan jelenleg nagyon rossz állapotban található.
̶ Zsuzsi Erdei Vasút - műemléki védelem (KÖH azonosítószám: 11210, törzsszám: 11119);
kategória: közlekedési emlék
Érintett helyrajzi számok: 1301/5, 1301/6, 1301/18, 1300/2, 1316, 2706/6, 25001/2,
32701/16, 02208/2, 02134/1, 02013/1, 01845/1, 1298/8, 1304
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről
szóló 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
III. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
12. § (1) Jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert
hordozó szempontok, valamint településszerkezeti adottságok alapján meghatározott
településképi szempontból meghatározó területek
a) a város történelmi településszerkezetét alkotó városközponti, belvárosi cívis építészeti
karakterrel jelölt területek,
b) a taksástelkes, belső és külső kertségi, valamint a villanegyedi építészeti karakterrel jelölt
területek,
c) a lakótelepi „egyéb” építészeti karakterrel jelölt területek,
d) a belterületi és a belterülethez kapcsolódó gazdasági és intézményterületek, valamint
e) a város bevezető fő közlekedési útjai mentén lévő 100-100 méter széles területek.
(2) A településképi szempontból meghatározó területek rajzi ábrázolását a 3. melléklet
tartalmazza.
13. Településképi követelmények a településképi szempontból meghatározó területen
16. § Területi építészeti településképi követelmények:
a) meg kell őrizni az eredeti karaktert, egységes arculatot,
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b) az érintett terület beépítésének, tetőidomainak vizsgálatát a városképpel való összhang és
építészeti egység érdekében el kell végezni, beleértve a szemközti oldal utcaképének
vizsgálatát is, az érintett ingatlan mindkét oldalán 2-2 telek mélységig,
c) átépítés esetén a terület jellegéhez, a településrész karakteréhez illő funkciót kell
megvalósítani,
d) figyelemmel kell lenni az adott elemek megóvására, fenntartására,
e) kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetési egység előtti zöldterületet várakozási, parkolási
célú használatához a közterület tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni,
f) érintett területeken a város történelmileg kialakult utca- és térszerkezetét, (utcai)
légtérarányait, a helyi egyedi védelemmel érintett elemein a város jellegzetes építészeti
hangulatát meg kell őrizni.
A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, térképészeti kutatások során, a
tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében 24 ismert
(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adat gyűjtésére került sor.
Név:
Debrecen – Középkori mezőváros
Debrecen – Ceglédi u. 1.
Debrecen – Bellegelő
Debrecen – Huszti-kert
Debrecen – Vámospércsi út, Szőke–
tanya
Debrecen – Csörsz-árok XIII. / Ördögárok
XIII.
Debrecen – Csereerdő
Debrecen – Tömöri-tanya
Debrecen – Haláp-Gajdos János kaszálója
Debrecen – Halápi telek, Varga tanya
Debrecen–Halápi telek, templom
Debrecen–Halap-Városi akácerdő
Debrecen–Haláp-Magyar János kaszálója

Nyilvántartási
szám:
35196
47407
30524
78803
78187

Az adat
forrása:
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés

Érintettség:

75497

Adatgyűjtés

Érintheti

30424
62968
28116

Adatgyűjtés
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés

Nem érinti
Érinti
Nem érinti

30526
81327
28118
28119

Adatgyűjtés
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés
Adatgyűjtés

Érinti
Érintheti
Érintheti
Érintheti

Érinti
Érinti
Nem érinti
Nem érinti
Nem érinti
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A régészeti értékvizsgálat – adattári gyűjtés – során ezen a nyomvonalszakaszon nem
található olyan, a Korm. R. 4. § (3) C) bekezdésében meghatározott, elkerülendő régészeti
lelőhelyekre utaló adat, amelyek veszélyeztetik a beruházás ezen a helyszínen történő
megvalósítását.
Név:

Debrecen –
Középkori
mezőváros

Debrecen –
Ceglédi u. 1.
Debrecen –
Bellegelő
Debrecen –
Husztikert
Debrecen –
Vámospércsi út,
Szőke–tanya
Debrecen –
Csörszárok XIII.
/ Ördögárok
XIII.

Nyilv.t.
szám:

Típusa:

Kora:

telep
telep
telep
telep

Árpád–kor
rézkor
bronzkor
újkor

éve
2005
2007
2008
2010

telep
temető
telep
telep
telep

szarmata
szarmata
rézkor
Árpád-kor
középkor

2011
2012
2012
2015
2004

temető

1936

35196

47407

78803

telep

ismeretlen
kor
ismeretlen
kor
őskor

78187

telep

őskor

2011

75497

sánc

késő
római kor

2010

sánc

késő
római kor

1962

30524

telep

1936
2011

1986
2000
Debrecen –
Csereerdő

30424

2010

2011
Debrecen –
Tömöritanya
Debrecen –

62968

temető

késő avar

2009

28116

temető

avar

1928

A lh.-en végzett tevékenység
típusa
vezetője
ásatás
M. Nepper Ibolya
ásatás
Szabó László
ásatás
Szabó László
megelőző
Szabó László
feltárás
ásatás
Szabó László
ásatás
Szabó László
ásatás
Szabó László
ásatás
Bálint Marianna
ásatás
M. Nepper Ibolya
helyszíni
szemle
helyszíni
szemle
próbaásat
ás
helyszíni
szemle

helyszíni
szemle
ásatás
helyszíni
szemle
helyszíni
szemle
helyszíni
szemle
helyszíni
szemle
ásatás

Balogh István
Balogh István
Szolnoki László
Aranyos
Annamária, Bálint
Marianna
Aranyos
Annamária

Patay pál
M. Nepper Ibolya
Bálint Marianna
Aranyos
Annamária, Bálint
Marianna
Nagy Levente
Aranyos
Annamária – Dani
János
Sőregi János –
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Haláp-Gajdos
János kaszálója
Debrecen –
Halápi telek,
Varga tanya
Debrecen–
Halápi telek,
templom
Debrecen–
Halap-Városi
akácerdő
Debrecen–
Haláp-Magyar
János kaszálója

Zoltai Lajos
30526

telep
telep

81327

telep

28118

bizonytalan
jellegű
lelet
temető
telep

28119

Árpád-kor
késő
középkor
Árpád-kor,
késő
középkor
őskor,
szarmata

1907
2012

szarmata
bronzkor

1905
1905

2012

ásatás
helyszíni
szemle
helyszíni
szemle

1905

Sőregi János
Szolnoki László
Szolnoki László

Zoltai Lajos
ásatás
ásatás
ásatás

Zoltai Lajos
Zoltai Lajos

A régészeti értékvizsgálat – adattári gyűjtés – során ezen a nyomvonalszakaszon nem
találtunk olyan, a Korm. R. 4. § (3) C) bekezdésében meghatározott, elkerülendő régészeti
lelőhelyekre utaló adatot, amelyek veszélyeztetik a beruházás ezen a helyszínen történő
megvalósítását.
Mivel a terület mozaikosan volt kutatva, ezért a tervezés további fázisban javasolt a régészeti
terepbejárás elvégzése.
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