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1 Előzmény 
 
1.1 A területen jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

 117/2005. (V.4) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének és leírásának 
elfogadásáról 

 
 21/2007. (VI. 12.) sz. KGY rendelettel elfogadott Nyíregyháza Város Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási tervének elfogadásáról 
 
1.2 Átnézeti térkép 
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1.3 Átnézeti térkép – kivágatok 
 

1. beavatkozási pont – Tokaji út 2. beavatkozási pont - Sóstógyógyfürdő 
 

 
 

 
 

 

 
 

1.4 Módosítással érintett területek 
 
 

Sor-
szám 

Megindító 
határozat 

száma 

Szelvé
ny-

szám 
Tervezési területek Módosítás tárgya 

1. 
65/2021.  
(IX. 27.) 

E4 

Tokaji út - Kopogó utca - vasút 
területe – Hímes utca - Érpataki 

(VIII.)-főfolyás - Árok utca - Széna 
tér - Mező utca - Bethlen Gábor 

utca – vasút területe - Sirály utca 

A Tokaji út és a Rákóczi Ferenc utca Mező utca és 
Kopogó utca közötti szakaszán külön szintű 

csomópont és a hozzá kapcsolódó 2x2 forgalmi sáv 
kialakításához a területi lehatárolás a szabályozási 

tervben jelölt közlekedési célú közterület 
határvonalának módosítását vonja maga után. 

2. 54/2021. 
(VIII.26.) 

C5 
Szindbád sétány  – Berenát utca – 

Igrice (VIII/1.)-csatorna - Blaha 
Lujza sétány által határolt terület 

Aquarius Élményfürdőnél lévő területen a 15108 
hrsz.-ú ingatlanon tervezett II. rendű közlekedési célú 

közterület törlése és egyéb szabályozási elemek 
rendezése szükséges a fejlesztési elképzelések 

megvalósíthatósága érdekében. 
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1.5 Helyszín, környezet és a fejlesztés bemutatása 
 

1.5.1 1. Beavatkozási pont - Tokaji út 
 
Nyíregyháza a külterület – belterület határán a Tokaji út - Kopogó utca - vasút területe – Hímes utca - 
Érpataki (VIII.)-főfolyás - Árok utca - Széna tér - Mező utca - Bethlen Gábor utca – vasút területe - 
Sirály utca területe által határolt tömbben helyezkedik el a tervezési terület. 
 

 
(Forrás: www.google.hu/maps) 

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata régóta tervezi a Tokaji út – 100. sz. vasútvonal 
kereszteződésénél különszintű csomópont kialakítását. A projekt megvalósítására állami 
beruházásként van lehetőség, ezért a beruházó-megrendelő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(1134 Budapest, Váci út 45. AB porta, a továbbiakban: NIF Zrt.) lett, aki a tervezési feladatokkal az 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-t (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) bízta meg közbeszerzési eljárás 
nyerteseként. 
 

A 2x2 sávos közúti aluljáró megtervezése mellett a projekt része a 38. sz. főút (Tokaji út és a Rákóczi 
Ferenc utca) Kopogó utca és Mező utca közötti mintegy 1,5 km hosszú szakaszának 2x2 forgalmi 
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sávosra történő bővítése is. A projekt megvalósíthatóságához szükséges terület lehatárolása a város 
rendezési tervének módosítását vonja maga után. Nyíregyháza MJV Városstratégiai és 
Környezetvédelmi Bizottsága 65/2021. (IX. 27.) sz. határozatában jóváhagyta a rendezési terv 
módosító eljárás megindítását. 
 
Magyarország Kormánya a „Nyíregyháza, 38. számú főút (Tokaji út) 100. számú vasútvonal feletti 
külön szintű átvezetésének megvalósítása” címen a projektet az egyes közlekedésfejlesztési 
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1.4. 
pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházássá minősítette. 
 

 
Áttekintő térkép 
Tervező: 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
1024 Budapest, Lövőház utca 37. 
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A beruházás az alábbi projektelemeket tartalmazza: 

- a Kopogó utca és a Vásártér megközelítésére szolgáló újonnan kialakításra kerülő északi út 
csomópontjában 1x1 sávos 4 ágú körforgalmi csomópont kialakítása 

- 2x2 sávos közúti aluljáró kialakítása kerékpárút átvezetéssel és gyalogos átvezetéssel 
- a vasút mindkét oldalán párhuzamos parkolást megengedő egyirányú szervizút kialakítása az 

aluljáró oldalán lévő ingatlanok kiszolgálására 
- a meglévő 2x1 sávos útszakasz 2x2 sávosítása új kerékpárúttal, járdával, buszöblökkel, az 

elválasztó sziget miatt visszafordulási lehetőség biztosításával és helyenként parkoló 
kialakítással 

- az Érpataki főfolyás felett történő átkelést biztosító híd átépítése 
- az Érpataki főfolyástól a Nagykörútig tartó szakasz környezetében csatlakozó utcák (Moszkva 

u., Zágráb u., Simonyi u., Szófia u., Bukarest u., stb.) csomópontjának átépítése 
 
A módosítási tervezetben az alábbi szabályozási tervi változtatásokat eszközöljük: 

- I. és II. rendű közlekedési célú közterület határvonalának a projekt megvalósításához szükséges 
terület határvonalához igazítása 

 

 
 

 
 

 
Munkaközi forgalomtechnika helyszínrajz 

Tervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) 
-Felelős tervező (út): Tóth Kinga KÉ-T/01-11635 

- felelős tervező forgalomtechnika): Kádi Ottó KÉ-K/01-11990. 
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A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által a város közigazgatási területére vonatkozó 
21/2007. (VI.12) Közgyűlés rendeletével jóváhagyott szabályozási terv (továbbiakban: Hész) 11. § 
értelmében: 
 

„(1) Közúti közlekedési zóna (KÖá)  
a)  A közúti közlekedés céljára kijelölt terület.  
b)  A területen   

1. az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók, 
mélyparkolók), járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, víz- elvezetési rendszere, 
környezetvédelmi létesítmények, a közművek és a hírközlés építményei, továbbá  
2.  a közúti közlekedést kiszolgáló   

-   közlekedési építmények,   
-   kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek,   
-   igazgatási épületek,   
- gazdasági célú épületek, azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások 

helyezhetők el.  
c) Az elhelyezhető építményekhez önálló építési telket kell kialakítani.  A telken belül a beépítés nagysága 

legfeljebb 5% lehet.  Az építmények magassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 
 

(2) Vasúti közlekedési zóna (KÖk) 
a) A területen a vasutak és azok működéséhez kapcsolódó közlekedési építmények, kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, igazgatási épületek, a gazdasági célú épületen 
belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhető el. 

b) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület legfeljebb a terület 2%-a lehet 
c) A Vasútállomás környezetében a 36. számú főút és a Móricz Zsigmond utca közötti vasútterületen az 

elhelyezhető építmények által elfoglalt terület legfeljebb a terület 5%-a lehet az Állami Főépítész 
SZ/4ÁF/00126-30/2021. ügyiratszámú záró szakmai véleményében megadott OTÉK eltéréshez történő 
hozzájárulás alapján.” 
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1.5.2 2. Beavatkozási pont - Sóstógyógyfürdő 
 

Nyíregyháza belterületén a Szindbád sétány  – Berenát utca – Igrice (VIII/1.)-csatorna - Blaha Lujza 
sétány által határolt tömbben helyezkedik el a tervezési terület 

 

 
(Forrás: www.google.hu/maps) 

 

Nyíregyháza turisztikai célú központja Sóstógyógyfürdő. Az Önkormányzat az Aquarius Élményfürdő 
bejárata előtti terület hangsúlyosabb megjelenése érdekében és a kedvelt turisztikai területekkel (pl. 
a tó kötüli sétánnyal) történő összekapcsolás érdekében a terület fejlesztését határozta el. Ennek 
első ütemében elkészült az új attrakció: a zenélő és fényjátékot játszó szökőkút. A tér új sétautjainak 
kialakítása és hatékonyabb hasznosíthatósága érdekében szükségessé vált a 15108 hrsz.-ú ingatlanon 
tervezett II. rendű közlekedési célú közterület törlése és egyéb szabályozási elemek rendezése. 
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Tervezett átnézeti helyszínrajz 

Tervező: A-STÚDIÓ ’90 Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 5. I. em.) 
-Felelős építész tervező: Banu Roland É-15-0351, Tenkely Szabolcs É-15-0347 

 

 
Földhivatali alaptérkép kivonat 
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A törlésre javasolt II. rendű közlekedési célú közterület és egyéb szabályozási elemek rendezése az 
alábbi területekkel érintett: Központi vegyes zóna (Vk), Üdülőházas zóna (Üü), Különleges 
közhasználatú építményi zónák (Ki). Az építési övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek 
összefoglaló táblázata: 
 

Jelenlegi szabályozás 
Övezeti kód KÖá 
Terület-felhasználás Általános közlekedési zóna 
Építészeti karakter - 
Építési övezet kialakult-e - 
Beépítési mód - 
Megengedett legkisebb telekméret - 
Megengedett legnagyobb beépítettség 5% 
Megengedett építménymagasság 7,5m 
 

Tervezett szabályozás 
Építési övezeti kód Vk 711757 
Terület-felhasználás Központi vegyes zóna (Vk) 
Építészeti karakter egyéb 
Építési övezet kialakult-e nem kialakult 
Beépítési mód szabadonálló - telepszerű 
Megengedett legkisebb telekméret 2500 m2 
Megengedett legnagyobb beépítettség 40% 
Megengedett építménymagasság 12,5 – 16,0 m 
Legkisebb zöldfelület 30% 

Tervezett szabályozás 
Építési övezeti kód Üü 700040 
Terület-felhasználás Üdülőházas zóna (Üü) 
Építészeti karakter egyéb 
Építési övezet kialakult-e kialakult 
Beépítési mód adottságoktól függő 
Megengedett legkisebb telekméret adottságoktól függő 
Megengedett legnagyobb beépítettség 30% 
Megengedett építménymagasság adottságoktól függő 
Legkisebb zöldfelület adottságoktól függő 

Tervezett szabályozás 
Építési övezeti kód Ki 711946 
Terület-felhasználás Különleges közhasználatú építményi zónák (Ki) 
Funkció Gyógyfürdő 
Építészeti karakter egyéb 
Építési övezet kialakult-e nem kialakult 
Beépítési mód szabadonálló - telepszerű 
Megengedett legkisebb telekméret 10000 m2 
Megengedett legnagyobb beépítettség 30% 
Megengedett építménymagasság 9,5 – 12,5 m 
Legkisebb zöldfelület 40% 
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A Hész 11. § (1) bekezdése értelmében: 
 
„(1) Közúti közlekedési zóna (KÖá)  

a)  A közúti közlekedés céljára kijelölt terület.  
b)  A területen   

1. az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók, 
mélyparkolók), járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, víz- elvezetési rendszere, 
környezetvédelmi létesítmények, a közművek és a hírközlés építményei, továbbá  
2.  a közúti közlekedést kiszolgáló   

-   közlekedési építmények,   
-   kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek,   
-   igazgatási épületek,   
- gazdasági célú épületek, azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakások 

helyezhetők el.  
c) Az elhelyezhető építményekhez önálló építési telket kell kialakítani.  A telken belül a beépítés nagysága 

legfeljebb 5% lehet.  Az építmények magassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg.” 
 

A HÉSZ 7. § (2) bekezdése értelmében: 
 
„(2) Központi vegyes zóna (Vk) 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magában foglaló központi igazgatási, kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen elhelyezhető  
ba) igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb 

közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
épület, sportépítmény, többszintes parkolóház, valamint ahhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő, nem 
zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,  

bb) lakások, de csak az I. emelet feletti szinteken, és csak akkor, ha az épületben elhelyezett összes 
lakószint-terület nem lépi túl az épület összes szintterületének 50%-át. 

c) A területen elhelyezhető épületeken belül a tulajdonos, a használó számára szolgáló lakás 
engedélyezhető.” 

 
A HÉSZ 9. § (1) bekezdése értelmében: 
 
„(1) Üdülőházas zóna (Üü) 

a) A terület jellemzően üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
b) A területen 

- olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, 
kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú 
tartózkodásra alkalmasak. 

c) A területen olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület üdülési rendeltetését nem zavarják és 
az üdülési használatot szolgálják. 

d) A területen  
- ha az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, állattartó épület – a 

lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével – állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett 
anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény – terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével –nem 
helyezhető el. 

e) A területen hulladékudvar nem alakítható ki.” 
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A HÉSZ 10. § (2) bekezdése értelmében: 
 
„(2) Különleges közhasználatú építményi zónák (Ki) 

a) Az építési övezet területén elhelyezhetőek: 
 aa) különleges célokat szolgáló közhasználatú építmények, és egyéb, helyi sajátosságot hordozó 

kulturális, sportolási, szabadidős célú, szórakoztatási-vendéglátási, az alapvető rendeltetéshez 
kapcsolódó kiegészítő gyógy-, és egészségügyi szolgáltató létesítmények, kivéve ha egyedi területi 
lehatárolás másként nem rendelkezik. 

ab) A Blaha Lujza sétány – Kemecsei út – Sóstói út - Szindbád sétány által határolt területen belül a helyi 
sajátosságot hordozó kulturális, sportolási, szabadidős célú, szórakoztatási-vendéglátási, 
szálláshely szolgáltató építmények helyezhetőek el. Szálláshely szolgáltató építmények elhelyezése 
esetén állattartó épülettől, állatkifutótól min. 5,0 méteres védőtávolság tartandó. 

b) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett, vagy az ott megnevezettel funkcionális egységet 
képező építmény-csoportok és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények 
helyezhetők el. Amennyiben a szabályozási tervlapon az építési övezet kódjánál mégsem került rögzítésre 
az elhelyezhető építmény, építmény-csoport, úgy abban az esetben jelen bekezdés a) pontjában 
rögzítettek az érvényesek. 

c) A szabályozási terv az egyes övezetbe tartozó ingatlanokon belül eltérő kizárólagos használatot is és azok 
kialakításának feltételeit, módját, helyét is rögzíthet és rendeltetést is meghatározhat. 

d) A szabályozási terven jelölt kizárólagos használatú közforgalom elől el nem zárható területeket elkeríteni 
nem lehet, de rájuk a közhasználatú közcélú területekre alkotott helyi rendelet szerinti használat módja 
alkalmazandó.  

e) Sportolási, szabadidős célú létesítményeknél a technológiailag szükséges építménymagasság 
engedélyezhető maximum 18,5 m-ig.” 
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2 Beavatkozási pontok ismertetése 
 

1. 

Módosításra kijelölt terület Módosítás célja és tárgya 
Jelenlegi 

területhas
ználat 

Hatályos 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Biológiai 
aktivitási 

érték 

Tervezett 
területhasználat, övezet, 

HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Biológiai 
aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási módosítás, 
megjegyzés 

Tokaji út - Kopogó utca - vasút 
területe – Hímes utca - Érpataki 
(VIII.)-főfolyás - Árok utca - Széna 
tér - Mező utca - Bethlen Gábor 
utca – vasút területe - Sirály utca 

A Tokaji út és a Rákóczi Ferenc utca 
Mező utca és Kopogó utca közötti 
szakaszán külön szintű csomópont és 
a hozzá kapcsolódó 2x2 forgalmi sáv 
kialakításához a területi lehatárolás a 
szabályozási tervben jelölt 
közlekedési célú közterület 
határvonalának módosítását vonja 
maga után. 

kivett 
országos 
közút 

I. rendű 
közlekedési célú 
közterület (Köá) 

5,3  I. rendű közlekedési célú 
közterület (Köá) 
 

5,3   - közlekedési célú területek 
határvonalának kis mértékű 
módosítása (szabályozási vonal) 

 
 Hatályos szabályozási terv kivonata 

 

 

„Készült az állami alapadatok felhasználásával” 

H
AT

ÁS
O

K 

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

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

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

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

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
A tervezett aluljáró és a 2x2 sávos útberuházás megvalósítása során biztonságosabb és 
gyorsabb lesz a közlekedés forgalmának levezetése a Tokaji úton. 
Lakó- és munkakörülmények: 
A munkába járáshoz a közlekedési lehetőségek könnyebbé vállnak. 

Építészeti és régészeti örökség védelme: 
Épített örökségi elem a közelben nem található. Ismert régészeti terület a tervezési 
területet érinti, a módosítandó területet nem érinti. 
Környezet-, természet- és tájvédelem: 
A tervezett módosítás a város kialakult táji adottságaihoz igazodik, a tájban kirívó változást 
nem okoz. A beavatkozási pont nem része sem védett, sem Natura 2000 területnek. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs. 

Infrastuktúrális erőforrások kihasználása: 
A területen már meglévő erőforrások kihasználására épülő fejlesztés történik, ezért hatása 
nincs a területre. 
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 

A tényleges használatot nem változtatja meg, hatása nincs. 
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2. 

Módosításra kijelölt terület Módosítás célja és tárgya 
Jelenlegi 

területhas
ználat 

Hatályos 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Biológiai 
aktivitási 

érték 

Tervezett 
területhasználat, övezet, 

HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Biológiai 
aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási módosítás, 
megjegyzés 

Szindbád sétány  – Berenát 
utca – Igrice (VIII/1.)-csatorna 
- Blaha Lujza sétány által 
határolt terület 

Aquarius Élményfürdőnél lévő 
területen a 15108 hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett II. rendű 
közlekedési célú közterület 
törlése és egyéb szabályozási 
elemek rendezése szükséges a 
fejlesztési elképzelések 
megvalósíthatósága érdekében. 

kivett 
élményfür
dő 

II. rendű 
közlekedési célú 
közterület (Köá) 

2,62 - Központi vegyes zóna (Vk), 
Üdülőházas zóna (Üü), 
Különleges közhasználatú 
építményi zónák (Ki) 

2,62 - - közlekedési célú közterület törlése 
- egyéb szabályozási elemek 
rendezése 

 
Hatályos szabályozási terv kivonata 

 

 
„Készült az állami alapadatok felhasználásával” 

 

H
AT

ÁS
O

K 

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

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

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
A Botanikus Kert fejlesztése a kulturális örökség része lehet, erősíti a helyi identitást. 
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 

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

Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
A módosítással a turisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan közlekedési fejlesztés is 
kapcsolódik. 
Lakó- és munkakörülmények: 

Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme: 
Épített örökségi elem a közelben nem található, ismert régészeti terület nem található a 
területen. 
Környezet-, természet- és tájvédelem: 
A tervezett módosítás a város kialakult táji adottságaihoz igazodik, a tájban kirívó változást 
nem okoz. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
A módosítandó terület gyógyhellyel érintett, hatása arra nincs. 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs. 

Infrastuktúrális erőforrások kihasználása: 
A területen már meglévő erőforrások kihasználására épülő fejlesztés történik, ezért hatása 
nincs a területre. 
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 

Nem változik, hatása nincs. 
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3 A térségi övezetek lehatárolása 
 

Ssz. Térségi övezetek 

A megyei területrendezési 
terv hatálya alá tartozó 

település 
településrendezési 

eszközének készítése vagy 
módosítása során 

előzetes 
adatszolgáltatásra 

kötelezett államigazgatási 
szervek 

Övezeti érintettség 

Közigazga
tási 

területen 

Tervezé
si 

területe
ken 

1. 

1. A 
Magyarország 

és egyes 
kiemelt 

térségeinek 
területrendez

ési tervéről 
szóló 2018. évi 

CXXXIX. 
törvény 
szerinti 

országos 
övezetek 

a) ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

Nemzeti park igazgatósága x  

2. 
b) ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójának 
övezete 

Nemzeti park igazgatósága x  

3. 
c) ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

Nemzeti park igazgatósága x  

4. 
d) kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

x  

5. e) jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

x  

6. f) erdők övezete 
Megyei kormányhivatal 
erdészeti hatáskörében 
eljáró járási hivatala 

x  

7. g) erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

x  

8. 
h) tájképvédelmi terület 
övezete 

Nemzeti park igazgatósága x x 

9. 
i) világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete 

Fővárosi és megyei   

10. 
j) vízminőség-védelmi 
terület övezete 

Területi vízügyi 
igazgatósága 

x x 

11. k) nagyvízi meder övezete 
Területi vízügyi 
igazgatósága   

12. l) VTT-tározók övezete 
Területi vízügyi 
igazgatósága 

  

13. 
m) honvédelmi és katonai 
célú terület övezete 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

x x 

 
Nyíregyháza, 2021. december 


