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1 A területre jelenleg hatályos településrendezési eszközök 

 

 20/2011 (III. 28.) számú határozat, Nyírtelek Város Településszerkezeti tervének és 

szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

 08/2011 (III. 29.) számú önkormányzati rendelet, Nyírtelek Város Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 

2 Átnézeti térkép 
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3 Helyszín bemutatása 

 
1. beavatkozási pont 
Nyírtelek belterület északi részén a Dózsa György és Toldi utcák, valamint a belterület határ 
közötti területen elhelyezkedő, részben már beépített terület alkotja a jelenlegi tervezési 
területet. A területen belül kereskedelmi, sport, lakó valamint gazdasági célú rendeltetések 
találhatóak.  A sportpálya és a területén elhelyezkedő épületek együttese ad helyszínt a 
város jelentősebb kültéri rendezvényeinek.  
A tervezett módosítás folyamán a város által benyújtott „Barnamezős TOP-os” pályázati 
projektben megfogalmazott, elhatározások támogatására, településrendezési eszközökbe 
való beépítésére kerül sor. A módosítás építési övezeteken belüli övezetváltást irányoz elő, 
elsődlegesen a nem lakó funkciójú tömbrészek egységes vegyes területfelhasználású építési 
övezetbe való átsorolásával. Ezzel lehetőséget biztosítva az egyes ingatlanok tetszőleges és 
szükséges jogi határainak megváltoztatását, valamint a változó és kiegészülő rendeltetések, 
funkciók befogadhatóságát.  

 

 
 

Forrás: GoogleEarth 
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2. beavatkozási pont 
Nyírtelek belterületen, az Iskola - Dózsa György – Toldi – Rákóczi Ferenc – Szent István utcák 
által határolt területen belül helyezkedik el a város általános iskolája. A tömb belsejében 
jelentős kiterjedésű közterülettel fel nem tárt terület helyezkedik el. A hatályos szabályozási 
tervek a Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcákkal párhuzamos, az iskola jobb és bal oldalán 
(az Iskola és Toldi utcák között) kialakított tömbfeltáró utakat tartalmaz. Tervezett utakból, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó telekstruktúrából a mai napig kialakításra nem került semmi.  
Az iskola nyugati oldalára tervezett feltáró út Iskola utcáról induló szakaszának 
nyomvonalára az elmúlt években az oktatási intézményhez kapcsolódó sportpálya került 
elhelyezésre. 
A műszaki megvalósíthatóság korlátozottsága, valamint az elmúlt 8-10 év lakásépítési 
kedvének csökkenése – mindemellett jelentős kiterjedésű, fel nem használt lakóterületeket 
tartalmaznak a településrendezési eszközök – miatt az iskola nyugati oldalán tervezett 
feltáró út törlésre kerül a szabályozási tervekről.  

 

 

Forrás: GoogleEarth 
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3. beavatkozási pont 
Nyírtelek belterület déli oldalán a Vasvári Pál – Kastély – Petőfi Sándor – Béke – Arany János 
– József Attila – Bethlen Gábor – Arany János – Petőfi köz – Petőfi Sándor – Bem apó utcák 
által határolt tömbök alkotják a tervezési területet. 
A tervezett módosítás folyamán a város által benyújtott „Zöldváros TOP-os” pályázati 
projektben megfogalmazott, elhatározások támogatására, településrendezési eszközökbe 
való beépítésére kerül sor. A módosítás építési övezeteken belüli övezetváltást irányoz elő, 
elsődlegesen a lakó funkciójú tömbök egységes vegyes területfelhasználású építési övezetbe 
való átsorolásával. Ezzel lehetőséget biztosítva a változó és kiegészülő rendeltetések, 
funkciók befogadhatóságát. 

 
 
 

   

 
 Forrás: GoogleEarth 
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4. beavatkozási pont: 
Állattartó épületek elhelyezésére, méretbeli korlátozására vonatkozó rendelkezések 
beépítése a Helyi Építési Szabályzatba, elsődlegesen a lakó és a vegyes funkciójú építési 
övezetekben. 
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4 Beavatkozási pontok ismertetése 

1. 

Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 
beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, övezet, 
HÉSZ 

Terület (ha) 
Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírtelek belterület 
északi részén a Dózsa 
György és Toldi utcák, 
valamint a belterület 
határ közötti terület 

Pályázati fejlesztési projekt 
megvalósításnak támogatása, 
valamint a tervezett módosítások 
során létrejövő aktivitásérték 
csökkenés kompenzációja. 

- beépített terület  
- erdő (E3) 
 

- különleges sport terület 
(Ksp) 

- településközponti vegyes 
terület (Vt) 

- általános mezőgazdasági 
terület – gyep (Má/gy) 

 

3,7  
 
 
 
6,0 

11,1 
 
 
 
22,2 

- településközponti vegyes terület (Vt) 
- gazdasági erdő terület (Eg) 
 

3,7 
6,0 

1,85 
54 
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A
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
A sportpálya és környezetének fejlesztésével a létrejövő korszerű épületállományban biztosított 
funkciók és rendeltetések hozzájárulnak a környék, valamint a település egész lakosságának fizikai és 
szellemi megújulási igényére. 

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme: 
A közelben védett építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett 
területek. 

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

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld igénybevételére nem kerül sor. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A tervezett módosítás, beruházás folyamán aktív zöldfelület csökkenése nem jön létre. 
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2. 

Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 
beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, övezet, 
HÉSZ 

Terület (ha) 
Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírtelek belterületen, 
az Iskola - Dózsa 
György – Toldi – 
Rákóczi Ferenc – Szent 
István utcák által 
határolt terület 

Tervezett de meg nem valósult 
tömbfeltáró út törlése a 
szabályozási tervekről. 

- beépített terület  
 
 

 - kertvárosias lakóterület 
(Lke) 

1,3 3,51 - falusias lakóterület (Lf) 1,3 3,12  
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A
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Az út törlése érdemben nem befolyásolja a jelenlegi és a távlati tervezett közlekedési hálózatok 
működését. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme: 
A közelben védett építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett 
területek. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Települési térségen belüli módosítás, így hatása nincsen. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Települési térségen belüli módosítás, így hatása nincsen. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Települési térségen belüli módosítás, így hatása nincsen. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 
beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, övezet, 
HÉSZ 

Terület (ha) 
Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírtelek belterület 
déli oldalán a Vasvári 
Pál – Kastély – Petőfi 
Sándor – Béke – Arany 
János – József Attila – 
Bethlen Gábor – Arany 
János – Petőfi köz – 
Petőfi Sándor – Bem 
apó utcák által határolt 
tömbök 

Lakóterületi építési övezet 
átsorolása vegyes övezetbe, 
pályázati projekt támogatására, a 
bővülő funkciók és rendeltetések 
területének biztosítására. 

- beépített terület 
 
 

- kertvárosias lakóterület 
- falusias lakóterület 

0,89 
3,82 

2,4 
9,16 

- településközponti vegyes terület 4,71 2,35 új, egyedi építési övezeti 
szabályozás kialakítása, a 
meglévő és csatlakozó 
vegyes övezetekre 
vonatkozóan is, ezzel 
kialakítva egységes 
szabályozási előírásokat 
a szomszédos 
tömbökben.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
A

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

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme: 
A közelben védett, országos jelentőségű építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség 
által érintett terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Települési térségen belüli módosítás, így hatása nincsen. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Települési térségen belüli módosítás, így hatása nincsen. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Települési térségen belüli módosítás, így hatása nincsen. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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5 A térségi övezetek lehatárolása 
 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv 
hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során 
előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek, valamint az övezetek 
érintettsége, az alábbiak szerint: 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
terv, valamint a megyei területrendezési terv 

hatálya alá tartozó település településrendezési 
eszközének készítése vagy módosítása során 

előzetes adatszolgáltatásra kötelezett 
államigazgatási szervek 

Övezeti érintettség 

Közigazgatá
si területen 

Tervezési 
területen 

1. A magterület övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X  

2. Az ökológiai folyosó övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X  

3. A pufferterület övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X  

4. 
A kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezete 

Földmérési és Távérzékelési Intézet X  

5. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Földmérési és Távérzékelési Intézet X  

6. 
A kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezete 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 
Főosztály 

X  

7. Erdőtelepítésre javasolt terület Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 

 

8. 
A világörökség és világörökség 
várományos terület övezete 

Forster Gyula Nemzeti  
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ  

 

9. 
Országos vízminőség védelmi terület 
övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság X  

10. 

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 

 

11. 
Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezete 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
bányakapitánysága  

 

12. 
A rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 

 

13. 
A földtani veszélyforrás területének 
övezete 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
bányakapitánysága  

 

14. 
A kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal X  

15. A honvédelmi terület övezete Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
 

 

 

 


