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1. SZERKEZETI TERVLAP 

 
Teljes méretben lásd a dokumentumhoz csatolva. 
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2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

2.1. A terület-felhasználás 
 

2.1.1. Bevezetés 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018-ban határozott úgy, hogy a 
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi 
változások miatt új településrendezési eszközöket készíttet.  
  
A településrendezési terv eljárásrendjében és tartalmában is a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet, „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” alapján készült. 
 
A településszerkezeti terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban rögzített 
stratégiai célok összhangját biztosítsa. Ennek megfelelően az alábbi átfogó célok elérését 
segítse elő: 

- Gazdaságösztönző városfejlesztés - Gazdasági környezet és a helyi gazdaság fejlesztése   
- Klímabarát és környezettudatos városfejlesztés - Városi környezet fejlesztése 
- Közösségvezérelt városfejlesztés - Társadalmi környezet és a helyi közösség fejlesztése  

 

Az átfogó célok az alábbi részcélokat tartalmazza: 
- Gazdasági kínálatfejlesztés és befektetőbarát városfejlesztés 
- Élelmiszergazdaság feltételrendszerének fejlesztése, agrárlogisztikai és agrár 

innovációs kapacitások bővítése  
- Gazdaságösztönző és fenntartható közlekedésfejlesztés  
- Klímaváltozáshoz és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás növelése, a város 

mikroklimatikus viszonyainak javítása, környezeti erőforrások hasznosulásának 
ösztönzése és a környezettudatosság erősítése. 

- Városi környezetbiztonság növelése, a települési környezetgazdálkodás korszerűsítése 
- Közösségi környezet megújítása 
- Társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése 
- Közösségi erőforrások kiaknázása, társadalmi tőke mobilizálása, helyi társadalmi 

kohézió erősítése érdekében 
 
Újfehértó város településfejlesztési koncepciójának horizontális céljai: 

- Integrált városfejlesztés 
- Helyi erőforrásokra alapozott városfejlesztés 
- Közösségi alapú városfejlesztés 

 
A célok eléréséhez a településszerkezeti terv: 

- meghatározza a település távlati terület-felhasználását; 
- meghatározza az infrastrukturális-hálózat (közlekedés, közmű) fejlesztését; 
- segíti a települési arculat megőrzését és minőségi fejlesztését; 
- biztosítja a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését. 
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A város településszerkezetét meghatározó főbb strukturális elemek: 

- történetileg kialakult településszerkezeti adottságok, 
- nagy kiterjedésű összefüggő mezőgazdasági területek, 
- közlekedéshálózat meglévő elemei, különösen a 4.sz. főközlekedési út és a 100-as 

vasúti fővonal. 
 

2.1.2. Területi hatály, településszerkezet 
 

A tervezési terület Újfehértó Város teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A közigazgatási területet: 

- északon Kálmánháza, Nyíregyháza, 
- keleten Érpatak, Bököny, 
- délen Téglás, 
- nyugaton Téglás, Hajdúdorog települések határolják. 

A település szerkezetét befolyásoló meglévő és tervezett infrastrukturális elemek: 
- közutak közül a: 

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

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

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

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

elemként 
- vízfolyás, vízfelület: 

 Simai-főfolyás 
 Tőkés-féle szivárgó 
 VIII/4. sz. mellékág 
 VIII/6. sz. mellékág 
 VIII/6. sz. mellékág I. sz. kiágazása 
 Téglási (VIII./7. sz.) mellékág 
 VIII/7-1. sz. oldalág 
 Vörösréti szivárgó 
 Hadházi (VIII/7-2.sz.) oldalág 
 Szilasi szivárgó 
 Ereszvényi szivárgó 
 VIII.-7-2. Ereszvényi szivárgó átkötés 
 VIII/7-3.sz. oldalág 
 VIII/8. sz. mellékág 
 VIII/8-1. sz. oldalág 
 VIII/8-1-1. sz. oldalág 
 Nagypázmányi szivárgó 
 Romasovszki szivárgó 
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- földgázelosztó vezetékek: 
 Újfehértó – Téglás között 

- átviteli hálózat távvezetékei 
 750kV-os távvezeték (meglévő) Újfehértó déli oldalán 
 400kV-os távvezeték (tervezett) Újfehértó déli oldalán 
 132kV-os távvezeték Újfehértó déli oldalán 

 

2.1.3. Közigazgatási határ, belterületi határ módosítás 
 

Újfehértó Város közigazgatási határvonalán módosítás, változtatás tervezésre nem került.  
A belterületi határ vonalának módosítása, a település belterületéhez közvetlenül kapcsolódó 
meglévő és tervezett lakóterületek belterületbe vonásához kapcsolódik. 

 

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

- Kisvárosias lakóterület (szintterület sűrűség: 1,5) 
- Kertvárosias lakóterület (szintterület sűrűség: 0,6) 
- Falusias lakó terület (szintterület sűrűség: 0,6) 
- Településközpont vegyes terület (szintterület sűrűség: 1,8) 
- Intézményterület (szintterület sűrűség: 2,8) 
- Kereskedelmi, szolgáltató terület (szintterület sűrűség: 1,0) 
- Ipari gazdasági terület (szintterület sűrűség: 1,0) 
- Különleges idegenforgalmi terület (szintterület sűrűség: 1,0) 
- Különleges hulladék elhelyezésére szolgáló és szennyvíztároló terület (szintterület 

sűrűség: 0,2) 
- Különleges sportolási tevékenységre szolgáló terület (szintterület sűrűség: 1,0) 
- Különleges lovas turisztikai terület (szintterület sűrűség: 0,6) 
- Különleges mezőgazdasági üzemi terület (szintterület sűrűség: 0,8) 
- Különleges kutatás fejlesztés terület (szintterület sűrűség: 1,2) 

 
2.1.5. Beépítésre nem szánt területek besorolása 

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

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

 
2.2. A tájrendezés és természetvédelem 

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

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

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

 
A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak 
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi 
tájértékek fennmaradásáról. 

 
A környezeti és természetvédelmi elemek minőségének megóvása érdekében, a 
településrendezéssel érintett területeken csak olyan építmények, illetve azokhoz tartozó 
létesítmények, tevékenységek megvalósítását, üzemeltetését javasoljuk, amelyek ellenőrzött 
körülmények közötti működtetése hosszú távon sem veszélyezteti a környezeti elemek jó 
állapotát.  
 
Szintén kiemelt fontosságú a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező magterület, ökológiai 
folyosó övezetek helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása. Fontos a táj 
karakterének természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára jelentőséggel bíró, ennél fogva védelemre érdemes 
összetevőinek az egyedi tájértékeknek a megállapítása és nyilvántartásba vétele. 
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2.3. A zöldfelületi rendszer 
 
A településrendezés során elvárás, hogy a tervek gondoskodjanak a közigazgatási területen 
belül a klimatikus viszonyok megőrzéséről. Cél, hogy a települési klíma javítása érdekében a 
belterületen a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és a külterületi 
erdősávokból, vízfolyásokból, gyepekből álló egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer 
alakuljon ki. 
A legfontosabb zöldfelületi elemek, amelyek a tervezés alapjául szolgálnak: 
 

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

A településrendezési terveken is feltüntetésre kerültek a felsorolt területi és vonalas jellegű 
elemek, melyek hálózata Újfehértó zöldfelületi rendszerét alkotja. 
 
A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős kondicionáló hatással bír a környezetére: 
kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és 
felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E 
sokrétű szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe, 
hálózatba szervezettek. 
 
A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében: 

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

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

kell fektetni. 
 

2.4. Az örökségvédelem 
 
Újfehértó esetén jogszabályban előírt, országos védelem alatt álló kulturális örökségi 
elemekként az országos műemléki védelem alatt álló református templomot, valamint a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket tudjuk megemlíteni. Újfehértó építészeti és régészeti 
örökségét az örökségvédelmi hatástanulmány mutatja be részletesen. 
A helyi védelem célja elsősorban a századfordulón létrejövő polgári építkezések karakterének, 
épülettömegnek, az eklektikus, neoklasszicista homlokzatokkal jellemezhető utcakép 
megőrzése. A jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a 
településkép kedvező alakítása. 
Az igen kevés országos műemléki érték mellett a településen nagy számban találhatóak 
megőrzésre méltó helyi építészeti emlékek. Elsődleges feladat a településképi rendelet 
megalkotásakor a helyi védett értékek számbavétele. Az értékek kibontakozásának feltétele a 
műemléki igényességgel végzett szakszerű helyreállítás. Építészeti és helytörténeti értékei 
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miatt helyi védelemre javasolt: az egykori Kaszinó épülete, az egykori Komáromi család kúriája, 
az egykori pénzügyőr laktanya, Szent István utca 36. szám alatti lakóház, a Széchenyi István 
utca 2. szám alatti üzlet, a 3158 hrsz-ú ingatlanon álló üzlet.  
 
A helyi lakosság bevonása és a cél érdekében történő összefogása komoly jelentőségggel 
bírhat az értékek megőrzése terén. 
 
Az országosan védett értékek szinte teljes hiánya mellett jobban kellene tudatosítani a 
település arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró 
építészeti értékeket. Ebből a szempontból indokolt lehet a helyi védett értékek listájának 
bővítése.  A helyi védelem alkalmazásával nagyobb lehetőség nyílik a meglévő értékek 
továbbfejlesztésére, valamint annak segítségével csak olyan fejlesztések támogathatóak, 
amelyek nem rombolják le Újfehértó meglévő értékeit. 
A település régészeti örökségének védelmével kapcsolatosan hangsúlyozzuk, hogy a 
településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. 
Ahogyan fentebb említettük, Újfehértó nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott 
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá 
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál 
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a 
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 
 
A változtatással érintett területek közül a zöldmezős beruházások, ipari területek, 
kereskedelmi szolgáltató területek kialakítása, új nyomvonalon megvalósuló összekötő utak, 
kerékpárutak különösen magas örökségvédelmi kockázatot hordoznak. 
A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 
tervezett változások ismertetése, változások hatásai a régészeti örökségre, a történeti 
településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő műemléki 
értékekre. 
 

2.5. A közlekedés 
 
Újfehértó az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye délnyugati részén fekszik, 
Nyíregyházától ~15 km-re déli irányban, Debrecentől ~30 km-re északra. A város 
megközelítése vasúton és közúton egyaránt megfelelő. Személygépkocsival a 4–es számú 
Budapest – Debrecen – Záhony elsőrendű főúton közelíthető meg, vasúton a 100-as számú 
Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza vasútvonalon. Az M3-as autópálya a várostól 
északra húzódik ~ 7 km-re. A település elhelyezkedése igen előnyős, mivel két megyeszékhely 
közelében található, közlekedési infrastruktúráját tekintve is fő vonalakon fekszik. A két 
megyeszékhely közelsége egyfelől előnyös, másfelől érződik azok közlekedési kényszereket 
kiváltó hatása. 
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A település alföldi jellegének köszönhetően a lakosok nagy része használ kerékpárt is. Jelentős 
fejlesztés lehet, hogy a kerékpár hálózati elemek a település határain túl, a szomszédos 
települések irányába vezethetnek, kivált kép a 4. sz. főút mellett. Belterületen a települési 
forgalom jelentős része a burkolt közutakon és járdákon zajlik, balesetveszély helyzetet 
teremtve. A település helyi gyalogos forgalma nagyobb részben a kiépített járdákon, kisebb 
hányada az utakon bonyolódik. Az utak jelentős része mellett található járda.  
 
A település belső úthálózatának keresztmetszeti, szerkezeti kialakítása a jelenlegi terheltség 
mellett zömében megfelelő. Azonban az utak állapota kevés kivétellel nem megfelelő, a 
kátyúzásokkal csak rövid időre oldódnak meg a burkolati problémák.  
 

2.6. A közműellátás 
 
Vízellátás 
A város ivóvízellátó hálózata megfelelő kiépítettségű, jelentősebb hálózatbővítésre hosszú 
távon sem kell számítani. A későbbiekben fontos lenne az elöregedett azbesztcement csövek 
korszerű csőanyagra (pl: KM-PVC) történő cseréje. 
 
Szennyvízelvezetés 
A keletkező szennyvizek a település közigazgatási területén épült tisztítótelepre kerülnek. A 
jövőbeni feladat a lakossági rákötések minél nagyobb arányú megvalósítása. Ennek 
érdekében, hogy minél nagyobb legyen a rákötések aránya a szennyvíz gerinccsatornát 
javasolt kiépíteni a még el nem látott lakóterületeket érintő utcákban is. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat megfelelő. Minden önkormányzati és FETIVIZIG 
(korábban társulati) csatorna gravitációsan csatlakozik a fő befogadókhoz. A belterületen 
roncsolt, mélyfekvésű terület nincs. A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer lényegében 
alkalmas a keletkező csapadékvizek befogadóba történő juttatására 
 
Villamos energia 
A középfeszültségű szabadvezetékek és földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Rt. 
elosztóhálózatának részei. Ezek oldják meg közép/kisfeszültségű transzformátorokon 
keresztül a terület villamos energia ellátását. A meglévő középfeszültségű hálózatok 
alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására, beavatkozásra nincs szükség. 
 
Gázellátás 
Újfehértó város belterületi része megfelelően ellátott nagyközépnyomású ill. középnyomású 
vezetékes gázhálózattal, a kiépített csatlakozási pontok az igényeknek megfelelően 
üzemelnek. A gázfogadótól a belterület irányába DN 200 KPE halad, mely a belterületen DN 
160, DN 110, DN 90 elosztó vezetékekre ágazik el. A településen középnyomású (3 bar) hálózat 
épült KPE csőből, 63 mm mérettel. 
 
Hírközlés 
Elmondható, hogy a település vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési hálózata 
kiépült. A településrendezési tervben vázolt fejlesztések, az előzetes információk alapján a 
meglévő hálózat fejlesztése nélkül megvalósíthatóak.  
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2.7. A környezetvédelem 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Levegővédelem 

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

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

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

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

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

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

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

 

Infrastrukturális változások 

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

Hatások értékelése 

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



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez 

 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
  

 
18 

2.8. A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő 
elemeket is) 

 
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 22 kV-os elektromos légvezetékek mindkét 

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

oldalán 13,0 méteres védősávot kell biztosítani 
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 400 kV-os elektromos légvezetékek mindkét 

oldalán 39,0 méteres védősávot kell biztosítani 
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 750 kV-os elektromos légvezetékek mindkét 

oldalán 39,0 méteres védősávot kell biztosítani 
- A temető területén belül olyan területet kell biztosítani, ahol sírhely nem kerül 

elhelyezésre 
- A szennyvíztelep körül 500,0 méteren belül olyan területet kell biztosítani, amely lakó 

ingatlan elhelyezését nem szolgálja 
- A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

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

A településszerkezeti terv a hatályos jogszabályoknak megfelelően, önálló terület-
felhasználással védőterületeket (védelmi rendeltetésű erdőterületeket leszámítva) nem jelöl 
ki. 
 

2.9. A korlátozások 
 

2.9.1. Védőterületekhez és védősávokhoz kapcsolódó korlátozások 
 
A középnyomású gázvezetékek védősávjaiban, továbbá az átviteli hálózati elemek 
nyomvonalának két oldalán építési korlátozás, a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások 
alkalmazása szerint. 
 

2.9.2. NATURA2000 területekhez kapcsolódó korlátozások 
 
A külterületen elterülő jellemzően inkább szikes, vizes egybefüggő területen került kijelölésre. 
 

2.9.3. Az OTrT-hez, valamint az MTrT-hez kapcsolódó korlátozások 
 
Az egyes övezetekhez tartozó korlátozásokat az övezetekhez tartozó kötelező rendelkezések, 
térségi ajánlások jelentik (pl.: ökológiai hálózati elemekkel érintett területek esetén). 
 

2.9.4. Régészeti területekhez kapcsolódó korlátozások 
 
A település közigazgatási területén régészeti nyilvántartás szerinti területek találhatóak. Az 
érintett területeken a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások alkalmazása jelent 
korlátozást. 
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3. Változások 

3.1. Terület-felhasználást érintő beavatkozások 

Külterület 

A település északi részén a közigazgatási területtől délre: 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

A belterülettől észak-nyugatra: 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

4,60 ha 
 

A belterülettől délre:  

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

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

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

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

 



Újfehértó Város Településrendezés Tervéhez 

 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
  

 
23 

A település dél-keleti részén a vasúti terület és a közigazgatási terület között: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,23 ha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tervezett összekötő út Bököny felé: 3,85 km 

 Kálmánháza felé vezető összekötő út: 5,73 km 

 Belterületi gyűjtő utak: 7, 49 km 

 Tervezett kerékpárút: 

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

- 4 sz főút mentén: 9,36 km 

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

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

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

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

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

 Budapest – Záhony között gyorsvasút hálózat eleme a belterülettől délre: 6,15 km 

-  
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4.  A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

Beépítésre szánt terület 

 

Megnevezés színkód terület – felhasználás 
kiterjedése (ha) 

meglévő  változott 

Kisvárosias lakóterület   54,77 51,16 

Kertvárosias lakóterület  446,46 502,97 

Falusias lakóterület  489,12 363,27 

Településközpont vegyes terület  43,58 40,75 

Intézményterület  1,45 2,90 

Különleges terület:    
- idegenforgalmi terület 
- hulladék elhelyezésére szolgáló és szennyvíztároló 

terület 
- sportolási tevékenységekre (versenysport, 

szabadidős) szolgáló terület 
- lovas turisztikai terület 
- mezőgazdasági üzemi terület 
- kegyeleti célú építményi terület (működő temető) 
- kutatás fejlesztés céljára szolgáló terület 
- gyepmesteri telep 

 

 

43,96 151,73 

Gazdasági terület: 
- egyéb ipari gazdasági terület 

 
227,65 178,11 

Gazdasági terület: 
- kereskedelmi, szolgáltató terület 

 
73,96 94,90 

 

Beépítésre nem szánt terület 

 

Megnevezés színkód terület – felhasználás 
kiterjedése (ha) 

meglévő változott 

Gazdasági erdőterület  1099,33 1133,93 

Védelmi erdőterület  43,06 43,06 

Általános mezőgazdasági terület   11027,87 11010,23 

Kertes mezőgazdasági terület  118,77 142,39 

Közpark  5,75 9,51 

Vízgazdálkodási terület   176,96 176,96 

Természetközeli terület  126,02 126,02 

Különleges terület:  
- kegyeleti célú építményi terület (kegyeleti park, 

emléktemető) 
- agyag, homokbánya 

- megújuló energiaforrások céljára szolgáló terület 

 

58,15 9,0 
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,  
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok: 

o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT), 
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv), 
o a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019/(VI.14.) MvM rendelet. 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
o megyei területrendezési tervről szóló 5/2020.(VI.26.) sz. megyei önkormányzati rendelet (továbbiakban MTrT) 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

Övezeti érintettség MTrT szerinti 
területen 

Hatályos terv  
szerinti területen 

Módosítás után  
a terület nagysága 

Változás mértéke 

Közigazgatási 
területen ha ha % ha % ha % 

1. Erdőgazdálkodási térség érinti 5430,38 1028,89 18,94 1066,83 19,65 +37,94 +0,70 

2. Mezőgazdasági térség érinti 7057,20 6725,47 95,30 6762,75 95,82 +37,28 +0,54 

3. Sajátos terület-felhasználású térség nem érinti - - - - - - - 

4. Vízgazdálkodási térség érinti 134,64 134,64 100 134,64 100 0 0 

5. Települési térség érinti 1466,22 1466,22 100 1466,22 100 0 0 

6. 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 

érinti 175,02 174,87 99,15 174,87 99,15 0 0 

7. Ökológiai hálózat magterületének övezete érinti 922,91 922,91 100 922,91 100 0 0 

8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti 811,42 811,42 100 811,42 100 0 0 

9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete érinti 135,85 135,85 100 135,85 100 0 0 

10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete érinti 151,14 151,14 100 151,140 100 0 0 

11. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti 64,66 64,66 100 64,66 100 0 0 

12. Erdők övezete érinti 1013,87 1013,87 100 1013,87 100 0 0 

13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti 4747,45 4747,45 100 4747,45 100 0 0 

14. Tájképvédelmi terület övezete érinti 1303,18 1303,18 100 1303,18 100 0 0 

15. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete  nem érinti - - - - - - - 

16. Vízminőség-védelmi terület övezete érinti 5585,01 5585,01 100 5585,01 100 0 0 

17. Nagy vízi meder övezete nem érinti - - - - - - - 

18. VTT-tározók övezete nem érinti - - - - - - - 

19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti - - - - - - - 

20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete  érinti 33,63 33,63 100 33,63 100 0 0 

21. Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti - - - - - - - 

22. Tanyás területek övezete érinti - - - - - - - 

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete érinti - - - - - - - 

24. Térségi együttműködések övezete érinti - - - - - - - 

25. Határon átnyúló együttműködés övezete nem érinti - - - - - - - 

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete érinti - - - - - - - 

27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet nem érinti - - - - - - - 

28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet érinti - - - - - - - 
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2. Mezőgazdasági térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre 
szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület terület-felhasználási egységbe sorolható; 
 

a követelmény teljesítése:  
 
 
 

az OTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A) 7057,20 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület 6725,47 ha 

a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület 
csökkenése/növekedése 

+38,28 ha 

a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B) 6762,75 ha 

(A)x0,75 ≤ (B), így a feltétel teljesül 

  

1. Erdőgazdálkodási térség 

követelmény: 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terület-felhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

a követelmény teljesítése:  
 

 

az MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A) 5430,38 ha  

a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület 1028,89 ha  

tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése +37,94 ha 

 a tervezett módosítása után az erdőterület (B)  1066,83 ha 

az erdőtelepítésre javasolt területek összesen (C) 4747,50 ha 

(A) ≤ (B) + (C), így a feltétel teljesül 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 3.§ (1): A településrendezési eszközök készítése során az Országos 
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület terület-felhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén 
javasolt kijelölni. 

a követelmény teljesítése:  

Az Országos Erdő Adattárban szereplő erdő területeken túl (az MTrT-ben rögzített 
erdőgazdálkodási térség 18,95%-a) az erdőtelepítésre javasolt területek övezetében új 
beépítésre szánt terület kijelölésre nem került. Ez utóbbi területeken – a 
természetvédelmi szempontok figyelembe vételével – erdőtelepítést akadályozó 
tényező nem került tervezésre.  Az Országos Erdő Adattárban szereplő egyes erdő 
területek az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében helyezkednek el.  
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

követelmény: 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

d) a települési térség területén bármely települési terület-felhasználási egység kijelölhető; 

a követelmény teljesítése:  
 

 

A települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe kerület besorolásra: 

- Kisvárosias lakóterület 
- Kertvárosias lakóterület 
- Falusias lakóterület 
- Településközpont vegyes terület 
- Intézményterület 
- Kereskedelmi, szolgáltató terület 
- Egyéb ipari gazdasági terület 
- Különleges terület  
 

  

4. Vízgazdálkodási térség 

követelmény: 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 
természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a 
működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

a követelmény teljesítése:  
 

 

az MTrT vízgazdálkodási térségének a területe összesen 134,64 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a vízgazdálkodási terület 134,64 ha 

a tervezett módosítással a vízgazdálkodási terület 
csökkenése/növekedése 

0,0 ha 

a tervezett módosítás után a vízgazdálkodási terület 134,64 ha 

 

követelmény: 
 

OTrT 11. § c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően 
már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 
természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú erdőterület terület-felhasználási egységbe kell sorolni, és a 
működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

a követelmény teljesítése:  
A térségen belül vízgazdálkodási és természet közeli terület-felhasználási egység került 
kijelölésre, tehát a követelmény teljesült.  



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez 

 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
  

 

33 

6. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 
elhelyezésével igénybevett területek 

követelmény: 
 

OTrT 15. § (2) bekezdés: A településrendezési eszközökben 

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát 
képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő 
államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő 
államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok 
térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától. 

(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának 
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a 
folyamatos kapcsolódás lehetőségét. 

a követelmény teljesítése:  

A településrendezési eszközök tervezésekor az MTrT. 2. mellékletében rögzített térbeli 
rend szerint kerültek ábrázolásra az országos és térségi műszaki infrastruktúra-
hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét. 

A település közigazgatási 
területén, a műszaki 
infrastruktúra 
 

hossza a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 175,02 km 

hossza a hatályos településszerkezeti tervben 174,87 km 

hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 km 

hossza a tervezett módosítás után (B) 174,87 km 

 

követelmény: 
 

OTrT 18. § (1) bekezdés: Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve 
horizontálisan bővíteni csak a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor 
áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben 
nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, 
vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a 
települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési 
eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak 
akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – 
ha van elfogadott településrendezési eszköz – a településrendezési eszköz nyersanyag-
kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre 
szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta. 

a követelmény teljesítése:  
Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. A meglévő 
bányászati terület beépítésre nem szánt terület övezetébe sorolt. 
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7. A magterület övezet  

követelmény: 

OTrT. 25 § (1) bekezdés: Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol 
az Ország Szerkezeti Terve, vagy 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 és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes adatszol-
gáltatásának figyelembe 
vételével lehatárolt mag 
terület övezet  

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 922,91 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 922,91 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 922,91 ha 

 

követelmény: 
 

OTrT 25. § (2) (3) bekezdés: Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt 
terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

a követelmény teljesítése:  
Az övezet nem érintett új beépítésre szánt terület kijelölésével. 

követelmény: 
 

OTrT 25. § (4) bekezdés: Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési 
és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 

a követelmény teljesítése: 
A HÉSZ tervezet 6.§ tartalmazza az erre az esetre vonatkozó előírásokat. 

követelmény: 
 

OTrT 25. § (5) bekezdés: Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető. 

a követelmény teljesítése:  
Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

követelmény: 
 

OTrT 25. § (6) bekezdés: Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek 
közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

a követelmény teljesítése:  
 

Új erőművi terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 
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8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

követelmény: 
 

OTrT. 26 § (1) bekezdés: Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 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 és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt ökológiai 
folyosó övezet  

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 811,42 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 811,42 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 811,42 ha 

 

követelmény: 

OTrT 26. § (2) (3) bekezdés: (2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

a követelmény teljesítése: 
Az övezet nem érintett új beépítésre szánt terület kijelölésével. 
 

követelmény: 
 

OTrT 26. § (4) bekezdés: Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a 
közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az 
erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

a követelmény teljesítése:  
A HÉSZ tervezet 6.§ tartalmazza az erre az esetre vonatkozó előírásokat. 

követelmény: 
 

OTrT 26. § (5) bekezdés: Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető. 

a követelmény teljesítése:  
Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 
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9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete 

követelmény: 
 

OTrT. 27 § (1) bekezdés: 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. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt ökológiai 
puffer területének övezet  

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 135,85 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 135,85 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 135,85 ha 

 

követelmény: 

OTrT 27. § (2) (3) bekezdés: (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. 

a követelmény teljesítése: 
Az övezet nem érintett új beépítésre szánt terület kijelölésével. 

követelmény: 
 

OTrT 27. § (4) bekezdés: Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 

a követelmény teljesítése:  
Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 
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10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

követelmény: 
 

OTrT. 28 § (1) bekezdés: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre 
szánt terület – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

a követelmény teljesítése:  
 

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 151,14 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 151,14 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 151,14 ha 

 

követelmény: 
 

OTrT 28. § (2) bekezdés: A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses 
művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése:  Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

 

11. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

követelmény: 

9/2019 (VI. 14.) 2.§ (1):  A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 

a követelmény teljesítése:  
 

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 64,66 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 64,66 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 64,66 ha 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 2.§ (2): A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses 
művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése:  Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 2.§ (3): A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben a jó termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az 
(1) és a (2) bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre szánt terület csak abban az 
esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási területén a kijelölés máshol már nem 
lehetséges. 

a követelmény teljesítése:  A település nem tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá. 
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12. Erdők övezete  

követelmény: 
 

OTrT. 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
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. 

a követelmény teljesítése:  
 

az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdő összesen (A) 1013,87 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a terület  1013,87 ha 

a tervezett módosítással a terület 
csökkenése/növekedése 

0 ha 

a tervezett módosítás után a terület (B) 1013,87 ha 

 

követelmény: 
OTrT 30. §: Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

a követelmény teljesítése:  Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

 

13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 3.§ (1): A településrendezési eszközök készítése során az Országos 
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület terület-felhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén 
javasolt kijelölni. 

a követelmény teljesítése:  
 
 
 

területe az MTrT -ben (A)  4747,45 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 4747,45 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

a területe tervezett módosítás után (B) 4747,45 ha 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 3.§ (2):A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) 
bekezdésben foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolás esetén 

a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 
területhasználat folytatható, valamint 

b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult 
őshonos fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 

a követelmény teljesítése:  A település nem tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá. 
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14. Tájképvédelmi terület övezete  

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (1): A tájképvédelmi terület övezete területére a megye 
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 
tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt tájképvédelmi 
terület övezet 

területe az MTrT -ben (A) 1303,18 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 1303,18 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 1303,18 ha 

 

 
követelmény: 

 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (2): A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi 
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása 
érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait 

a követelmény teljesítése: 
A tervezett településrendezés eszközökben a terület-felhasználás (településszerkezeti 
terv és leírás) és az építés helyi rendjének egyedi szabályai (helyi építési szabályzat 
rendelet tervezet és szabályozási tervek) meghatározásra kerülnek. 

 
követelmény: 
 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

a követelmény teljesítése: 
A településkép védelméről szóló, 2/2018. (I. 31.) rendelettel elfogadott Önkormányzati 
rendelet 11.§ és 12.§-a rendelkezik a tájképvédelemről, többek között. 

 
követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (3): A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése: Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

 
követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (4): 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. 

a követelmény teljesítése: A HÉSZ tervezet 6.§ tartalmazza az erre az esetre vonatkozó előírásokat. 
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16. Vízminőség-védelmi terület övezete  

követelmény: 

9/2019 (VI. 14.) 5.§ (1): A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt vízminőség-
védelmi terület övezet  

területe az MTrT -ben (A) 5585,01 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 5585,01 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 5585,01 ha 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 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. 

a követelmény teljesítése: 
Az övezet kijelölésre került a településrendezési eszközökben. A HÉSZ tervezete a 
különleges mezőgazdasági üzemi területek és a környezetre jelentős hatást gyakorló 
ipari gazdasági területek esetében állapít meg egyedi szabályokat. 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 5.§ (3): A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése: Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 5.§ (4): A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a 
vízminőség-védelmi terület övezet területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve – nem létesíthető. 

a követelmény teljesítése:  A település nem tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá. 

 

  



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez 

 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
  

 

41 

20. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

követelmény: 
9/2019 (VI. 14.) 8.§ (1): Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt ásványi 
nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezet  

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 33,63 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 33,63 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 33,63 ha 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 8.§ (2): Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 
eszközökben csak olyan terület-felhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető 
ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

a követelmény teljesítése:  

Az övezet érinti a település közigazgatási területét, nyilvántartásba vett 
ásványinyersanyag-előfordulások, bányászati terület és mezőgazdasági terület érintik. 
Ezek összességében nem lehetetlenítik el a nyersanyagkészlet távlati felhasználását. 

 

22. Tanyás területek övezete 

követelmény: 

9/2019 (VI. 14.) 10.§ (1): A megyei területrendezési tervben a tanyás területek övezete 
azon járásokban jelölhető ki, ahol a kijelölést megelőző legutóbbi népszámlálás alapján 
a mezőgazdasági jellegű külterületen élő népesség aránya az összes lakónépességhez 
viszonyítva az országos átlag fölött van (teljes kül-171/mezőgazdasági kül-6/teljes 
népesség-12931). 

a követelmény teljesítése:  
 területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) - 

területe a hatályos településszerkezeti tervben - 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással - 

területe a tervezett módosítás után (B) - 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 8.§ (2): A tanyás területek övezetével érintett területre a tájfenntartó 
tanyai gazdálkodás és életmód fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás 
településszerkezet és tájkarakter megőrzése érdekében meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a 
településképi követelményeket. 

a követelmény teljesítése:  

A településkép védelméről szóló, 2/2018. (I. 31.) rendelettel elfogadott Önkormányzati 
rendelet 11.§ és 12.§-a rendelkezik a külterületi tájkarakter megőrzéséről, többek 
között. A településrendezési eszközök tervezetében jellemzően ezek a területek 
települési térségbe és mg. üzemi terület-felhasználás alá esnek. 

  



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez 

 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
  

 

42 

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 5.§ (1) d: A térszervező városok és a hagyományosan vidéki települések 
övezetébe tartozó települések a településhálózatra gyakorolt hatásuk mértékétől 
függően a következőek lehetnek: 
b) egyéb város, vagy 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 5.§ (5): Az egyéb városok esetén a településfejlesztési koncepció, 
integrált településfejlesztési stratégia készítése során a jövőkép és célrendszer 
kidolgozásakor vizsgálni kell a járás szerinti járásközponttal való együttműködés és 
feladatmegosztás lehetőségét. 

a követelmény teljesítése:  

A város 28/2019 (II.27.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója 
a járás szerinti járásközponttal – jelen esetben ez a megyeszékhely is egyben – szoros 
együttműködést fogalmaz meg és rögzít. 
A településrendezési eszközökre vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere.  

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (1): Új fejlesztési terület kijelölésekor, amennyiben a beépítetlen 
fejlesztési területek aránya meghaladja a település belterületének és beépítésre szánt 
területeinek 20%-át, akkor az új fejlesztési terület kiterjedésével legalább azonos méretű 
beépítetlen fejlesztési területet egyidejűleg vissza kell sorolni (visszasorolás). 

a követelmény teljesítése: 
A beépítetlen fejlesztési területek aránya nem éri el a beépítésre szánt területek 20%-
át, ettől függetlenül azonos mértékű visszasorolás tervezett lakóterület fejlesztés 
visszavonásával. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (2): A településrendezési eszközök készítése során a települési térség 
20%-át meghaladó, beépítetlen fejlesztési területek esetén meg kell vizsgálni a 
visszasorolás, vagy az időbeni ütemezés lehetőségét a környezeti, társadalmi és 
gazdasági folyamatok tükrében. 

a követelmény teljesítése: 
A beépítetlen fejlesztési területek aránya nem éri el a beépítésre szánt területek 20%-
át, ettől függetlenül azonos mértékű visszasorolás tervezett lakóterület fejlesztés 
visszavonásával. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (3): Az (1) bekezdés szerinti követelmény egymással határos 
önkormányzatok közös tervezése során a településcsoportra vonatkozóan is 
alkalmazható. 

a követelmény teljesítése: Közös tervezés nem történik az eszközök készítése során. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (4): Az (1)-(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha 

a) a fejlesztés megyei területfejlesztési programban, vagy települések által közösen 
készített integrált településfejlesztési stratégiájában szerepel, 

b) a módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
ügy tárgyát képezi, 

c) visszasorolás esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
szerinti kártalanítási kötelezettség fennáll. 

a követelmény teljesítése: Az eszközök készítése során egyik feltétel sem áll fenn. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (5): A településrendezési eszközök készítése során a beépítésre szánt 
területként kijelölt, de még a terület-felhasználásnak megfelelően nem kialakult zártkerti 
területek esetén meg kell vizsgálni a visszasorolás lehetőségét a valós területhasználat, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak, a meglévő építmények rendeltetése 
alapján. 

a követelmény teljesítése: 
A zártkerti területeken tervezett lakóterületi fejlesztések jelentős mértékben 
visszasorolásra kerültek. 

követelmény: 
5/2020 (VI. 26.) 6.§ (6): A központi belterülettel szerves településszerkezeti kapcsolatban 
nem álló zártkertek területén – a különleges terület kivételével – új beépítésre szánt 
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terület nem jelölhető ki. A központi belterülettel szerves településszerkezeti kapcsolatban 
áll az érintett zártkert, ha 

a)       az a meglévő belterülethatártól számított legfeljebb 2000 méteren belül fekszik 
és szilárd burkolatú helyi gyűjtőúttal megközelíthető, és 

b) közösségi közlekedési eszköz megállóhelyének legfeljebb 500 méteres körzetében 
található 

a követelmény teljesítése: Az eszközök készítése során ilyen terület újonnan nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 7.§ (1): Települési térségben lévő, jogszabály szerint lehatárolt 
barnamezős terület újrahasznosítása, fejlesztése érdekében olyan terület-felhasználási 
egységet kell kijelölni, mely elősegíti annak integrálódását a kialakult településszövetbe, 
összhangban van a szomszédos területek terület-felhasználásával és városok esetében 
elősegíti a térszervező szerep erősödését. 

a követelmény teljesítése: 
Ilyen terület nincs, így nem került lehatárolásra. 

követelmény: 
5/2020 (VI. 26.) 7.§ (2): 1 ha-nál nagyobb új lakó-, gazdasági és üdülőterület kijelölését 
megelőzően tisztázni kell a beépítés infrastrukturális feltételeit, valamint az útépítési és 
közművesítési hozzájárulás kötelezettségének teljesítésével érintettek körét. 

a követelmény teljesítése: 

A tervezett új gazdasági területek (ipari vagy mg. üzemi) meglévő infrastrukturális 
elem, kiépített közút mellett, vagy meglévő, már működő telephely bővítéseként jön 
létre. Ezeken a helyeken a működtetéshez szükséges infrastrukturális elemek 
rendelkezésre állnak. Elsősorban ezért kerültek az adott helyre betervezésre. 

követelmény: 
5/2020 (VI. 26.) 7.§ (3): Hagyományosan vidéki településeken új beépítésre szánt terület 
kijelölése során meg kell vizsgálni a települési térségben lévő felhagyott telkek, 
telekcsoportok adott fejlesztésre való alkalmasságát. 

a követelmény teljesítése: 
A város nem tartozik a hagyományosan vidéki települések térségéhez. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 7.§ (4)-(5): Az 5. § (1) bekezdésének ad) pontjával érintett települések, 
valamint a 3.13. melléklet szerinti „Záhony-Kisvárda térségébe” tartozó települések helyi 
építési szabályzata a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre az országos 
településrendezési követelményektől eltérően az építési telek megengedett legnagyobb 
beépítettségét 70%-ban, legkisebb zöldfelületét 15%-ban is megállapíthatja, amennyiben 
az érintett telkek: 

a)   a településrendezési eszközökben lehatárolt barnamezős területek, vagy 

b) az érintett építési telkek már beépült gazdasági területen találhatók, és a 
gazdasági tevékenységek helyhez kötöttsége miatt nincs mód a telephely területének 
bővítésére. 

(5) A (4) bekezdés szerinti eltérés nem alkalmazható településközpontban elhelyezkedő, 
vagy lakóterülettel körülvett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek esetén. 

a követelmény teljesítése: 
A településrendezési eszközök tartalmaznak ilyen területet, ezek további 
fejlesztésének akadályát nem okozza még a normatív értékek küszöbhatárának 
megközelítése vagy elérése.  
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24. Térségi együttműködések övezete 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 8.§ (2): A Debrecen-Nyíregyháza urbanizációs tengellyel érintett 
települések településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának készítése során olyan célokat, részcélokat, beavatkozásokat kell 
meghatározni, melyek erősítik a térség beépített területeinek és infrastruktúrájának 
minőségi fejlesztését, különösen: 

a)   a lakóterületek minőségi fejlesztését, 

b)   a központok, átszállási pontok elérhetőségének javítását, 

c)   az átszállási pontok környezetének rendezését, ingázás komfortjának növelését (pl. 
vasútállomások, autóbusz állomások), 

d)   a térszervező szerepű szolgáltatások erősítését és 

e)   a kerékpárút-hálózat folytonossá tételét. 

a követelmény 
teljesítése: 

A város 28/2019 (II.27.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója 
célok és részcélok területén is erősítik a minőségi fejlesztést, különösen a települési 
környezetre vonatkozóan. Ezekből a kerékpár-út hálózat folytonossá tétele az 
eszközökben direkt is megjelenik.  

 

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 10.§ (1): A településfejlesztési koncepció készítésekor a 
gyümölcsgazdálkodással (termelésszerkezet, termesztés, feldolgozás) és a 
gyümölcsturizmussal összefüggő célrendszert és beavatkozásokat a meglévő turisztikai 
kínálatot figyelembe véve kell meghatározni. 

a követelmény teljesítése: 
A város 28/2019 (II.27.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója 
a gyümölcstermesztéssel, feldolgozással (különösen a fürtös meggy) kapcsolatos 
fejlesztési irányokat is rögzít. 

követelmény: 
5/2020 (VI. 26.) 10.§ (2): A településrendezési eszközök készítésekor a 
gyümölcstermesztést és –feldolgozást támogató szabályokat kell kidolgozni a helyi 
gazdálkodási hagyományokkal összhangban. 

a követelmény teljesítése: 
A településrendezési eszközökben a feldolgozás és tárolás szintereit, továbbá az ezeket 
támogató K+F terület, kijelölésre került. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 10.§ (3): A településrendezési eszközök készítésekor le kell határolni a 
gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezetét a valós területhasználat alapján, ahol 
beépítésre szánt területek közül kizárólag a gyümölcstermesztésre, -tárolásra és –
feldolgozásra szolgáló különleges mezőgazdasági üzemi terület jelölhető ki. 

a követelmény teljesítése: 

A településrendezési eszközökben a központi települési térség és a 4. sz. főút által 
kijelölt beépítésre szánt területeken (ezek is települési térséghez tartoznak) kívül, 
szinte teljes egészében mg. üzemi és kutatás-fejlesztési területek jelennek meg 
beépítésre szánt területként. Ezek szinte teljes egészében a települési térségként 
jelennek meg az MTrT-ben, így külön lehatárolni nem szükséges. 
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28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 14.§ (1) A településrendezési eszközökben olyan 
területfelhasználási rendszert kell kialakítani, mely támogatja a beépítésre nem szánt 
területek táji-, természeti adottságokhoz igazodó használatát. 

a követelmény teljesítése:  
A tervezett, új beépítésre szánt területek tájba illesztése a meglévő és a tervezett új 
elemekkel, eszközökkel igazodik a már meglévő területi adottságokhoz. 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 14.§ (2) Erdőterület területfelhasználási egység csak a táji- és 
természetvédelmi célokkal összhangban jelölhető ki, különös tekintettel a tájkarakterhez 
való illeszkedésre. 

a követelmény teljesítése:  
 

Erdőterület az Országos Erdőállomány kataszter nyilvántartása alapján került kijelölésre. 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 14.§ (3) Természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
gyepterületek csak olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe sorolhatók, melyek a gyepterületek fenntartását, kutatását és bemutatását 
szolgálják. 

a követelmény teljesítése:  
 

Az ilyen típusú gyepterületeken és más hasonló természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken, additív módon szabályozott korlátozó előírások kerültek a rendelet 
tervezetbe. 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 14.§ (4): A településfejlesztési koncepcióban és az integrált 
településfejlesztési stratégia készítésekor olyan célrendszert és beavatkozásokat kell 
meghatározni, melyek elősegítik a vonatkozó megyei területfejlesztési dokumentumokban 
rögzített turisztikai fejlesztések megvalósulását, valamint hozzájárulnak az adott övezetbe 
tartozó települések, településcsoportok turizmusának összehangolásához. 

a követelmény teljesítése:  
 

A város 28/2019 (II.27.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója a 
turisztikával kapcsolatos fejlesztési irányokat is rögzít. Ezeknek a színterei a 
településrendezési eszközökben (különleges beépítésre szánt területekként) 
megjelenítésre is kerülnek. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 

Térségi Szerkezeti Terv 

 

 
 

1. Erdőgazdálkodási térség 
2. Mezőgazdasági térség 
3. Sajátos területfelhasználású térség 
4. Vízgazdálkodási térség 
5. Települési térség 
6. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 
elhelyezésével igénybevett területek 
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7. Ökológiai hálózat magterületének övezete 
8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
9. Ökológiai puffer területének övezete 
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10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
11. Jó termőhelyi adottságú szántók 

 
 

 

 

12. Erdők övezete 
12. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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 14. Tájképvédelmi terület övezete 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 16. Vízminőség-védelmi terület övezete 
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Lehatárolt terület a településrendezési eszközökben 

 

 

 20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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 22. Tanyás területek övezete 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete 
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 24. Térségi együttműködések övezete 

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete 
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 28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
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6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
 
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett 
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében, a 
változással érintett területeket figyelembe véve: 

 Jelenlegi aktivitási érték: 55647,66 érték 

 Területváltozást követő érték: 55767,76 érték 

Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási 
értéke a területek változásával fenn tartható. 
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Újfehértó Város területeire vonatkozó jelenlegi biológiai aktivitásérték 

  
 

  

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK  

3 Lakóterület  

5. Kisvárosias lakóterület 1,2 54,77 65,72 

6. Kertvárosias lakóterület 2,7 446,46 1205,44 

7. Falusias lakóterület 2,4 489,12 1173,89 

8. VEGYES TERÜLET 

9. Településközpont 0,5 43,58 21,79 

10. Intézmény terület 10 % zöldfelülettel 0,5 1,45 0,73 

11. GAZDASÁGI TERÜLET 

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 73,96 29,58 

13. Ipari terület 0,4 227,65 91,06 

17. KÜLÖNLEGES TERÜLET  

23. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 3,0 7,26 21,78 

24. 
A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 

2,2 5,3 11,66 

28. Hulladékkezelő-, lerakó területe 0,1 13,47 1,35 

30. Temető területe 3,0 11,34 34,02 

31. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 1,84 1,29 

32. 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 
(idegenforgalmi terület) 

1,5 0,15 0,23 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (lovas 
turisztikai terület) 

1,5 4,15 6,23 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (gyepmesteri 
telep) 

1,5 0,1 0,15 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

34. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 

36. 
Országos mellékutak, helyi gyűjtő utak, kerékpár- és 
gyalogutak, valamint vasúti pályák 

0,6 51,01 30,61 

37. ZÖLDTERÜLET 

48. Zöldterület 3 ha felett 8,0 5,75 46,00 

40. ERDŐTERÜLET 

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 43,06 387,54 

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 1099,33 9893,97 

44. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

45. Kertes mezőgazdasági terület 5,0 118,77 593,85 
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46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 11033,54 40824,10 

48. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 

49. Mocsár, nádas 8,0 126,19 1009,52 

51.  KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

54. 
Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 65 %-os 
zöldfelülettel 

3,2 40,26 128,32 

56. Temető területe 80% zöldfelülettel 6,0 11,25 67,50 

57. 
Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag előfeldolgozás 
céljára szolgáló terület  

0,2 6,64 1,33 

    Összesen:  55647,966 
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Újfehértó Város területeire vonatkozó változást követő biológiai aktivitásérték 

  
 

  

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK  

3 Lakóterület  

5. Kisvárosias lakóterület 1,2 51,16 61,39 

6. Kertvárosias lakóterület 2,7 502,97 1358,02 

7. Falusias lakóterület 2,4 363,27 871,85 

8. VEGYES TERÜLET 

9. Településközpont 0,5 40,75 20,38 

10. Intézmény terület 10 % zöldfelülettel 0,5 2,90 1,45 

11. GAZDASÁGI TERÜLET 

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 94,90 37,96 

13. Ipari terület 0,4 178,11 71,24 

17. KÜLÖNLEGES TERÜLET  

23. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 3,0 9,14 27,42 

24. 
A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 

2,2 5,30 11,66 

28. Hulladékkezelő-, lerakó területe 0,1 13,47 1,35 

30. Temető területe 3,0 11,34 34,02 

31. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 108,04 75,63 

32. 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 
(idegenforgalmi terület) 

1,5 0,15 0,23 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (lovas 
turisztikai terület) 

1,5 4,15 6,23 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (gyepmesteri 
telep) 

1,5 0,10 0,15 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

34. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 

36. 
Országos mellékutak, helyi gyűjtő utak, kerékpár- és 
gyalogutak, valamint vasúti pályák 

0,6 51,01 30,61 

37. ZÖLDTERÜLET 

48. Zöldterület 3 ha felett 8,0 9,51 76,08 

40. ERDŐTERÜLET 

41. Védelmi rendeltetésű erdőterület 9,0 43,06 387,54 

42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 1133,93 10205,37 

44. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

45. Kertes mezőgazdasági terület 5,0 142,39 711,95 
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46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 11015,90 40758,83 

48. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 

49. Mocsár, nádas 8,0 126,19 1009,52 

51.  KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

54. 
Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 65 %-os 
zöldfelülettel 

3,2 2,36 7,55 

56. Temető területe 80% zöldfelülettel 6,0 0 0 

57. 
Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag előfeldolgozás 
céljára szolgáló terület  

0,2 6,64 1,33 

    Összesen:  55767,76 

 

 

 


