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2.  BEVEZETÉS 
 

2.1 Előzmények 
 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 4. sz. főút menti kerékpárút felújítását tervezi. A terület 
geodéziai felmérése során kiderült, hogy a főút menti magáningatlanok kerítései, ingatlanhatárai  
nem egyeznek a terület hatályos szabályozási vonalával. Az önkormányzat a tulajdonviszonyok 
rendezését tűzte ki célul, ezért a szabályozási vonalak pontosítása vált szükségessé. 
 
2017. januárjában a módosítási tervezet előzetes tájékoztatási szakasza lezajlott 9 területre 
vonatkozóan FŐÉP/126/2017 ügyiratszámon. A megkeresés során kifogás nem érkezett, a beérkezett 
észrevételeket továbbtervezésnél figyelembe vettük. 
 
A véleményezési szakasz megkezdése előtt a 9 terület tárgyalásos eljárásából Állami Főépítész Úr 
kérésére a nem megfelelő eljárási típus megválasztása miatt – több más területtel együtt – kivettük 
és későbbre halasztottuk a 4. sz. főút menti szabályozási vonal korrigálását, amit jelen eljárásban 
folytatunk. A Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdése alapján a fenti módosítás az állami főépítészi 
eljárás szabályai szerint lefolytatható. 
 

2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei  
 
- a 71/2017. (III.30.), a 345/2016.(XII.15.), a 273/2016.(IX.22.), a 180/2016 (VI.30.) sz., a 2/2015. 
(I.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (III.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz. határozattal, a 
331/2012. (XII.13.) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012. (VI.28.) sz. 
határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (XII.15.) sz. határozattal, a 213/2011. 
(XI.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (VIII.25.) sz. határozattal, a 28/2011. (II.10) sz. határozattal, 
150/2010. (VI.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (XI.23.) sz. határozattal, 252-2/2009. (XI.23) sz. 
határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (III.2) sz. határozattal, 77/2008. (III.31) sz. 
határozattal, 76/2008. (III.31) sz. határozattal, 122/2007. (VI.11) sz. határozattal és a 117/2005. (V.4) 
sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (VI.21) sz. településszerkezeti tervi leírás 
 
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza 
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes 
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008. 
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (III.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(XI.24.) 
KGY a 36/2009.(XI.24.) KGY, a 18/2010.(VI.29.), a 7/2011.(II.11.) a 28/2011.(VIII.26.), 41/2011.(XI.25.), 
az 51/2011.(XII.16.), a 25/2012.(VI.6.), a 30/2012.(VI.29.), a 52/2012.(XII.14.), a 21/2013.(IV.26.), a 
24/2013.(V.31.), a 29/2013.(VII.26.), a 31/2013.(VIII.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(III.21.), a 
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (VIII.22.), a 22/2014.(VIII.22.), a 37/2014.(XII.19.), az 1/2015.(I.30.) és a 
8/2015.(III.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (VI.26.), a 18/2015. (VIII.28.), a 7/2016. (II.26.), a 
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. (VII.1.), a 21/2016. (IX.23.), a 24/2016. (XII.16.), a 14/2017. (III.31.), a 
17/2017. (IV.28.) és a 22/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel). 
 

2.3 A dokumentáció tartalma 
 
A dokumentáció két fő fejezetből áll: 
- Rendelettel jóváhagyandó munkarészek 
 A Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírásaiban 

módosítás nem vált szükségessé. 
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- Alátámasztó munkarészek 
 Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv egészére. A 

hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a módosítások 
mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek tárgyalásra 
tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési vizsgálatok. 

 
A módosítások nem teszik szükségessé a településszerkezeti terv módosítását, leírásainak 
módosítását, mivel a terület-felhasználási zónákban változás nem történik, határuk nem módosul. A 
különböző fejezetek a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák. 
 
 

3.  A módosítandó területek 
 

 
 

Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről 
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Sorsz. 

Módosítás 
megindításáról 
szóló határozat 

száma 

Szelvény-
szám 

Területlehatárolás Módosítás tárgya 

1. 27/2017. (III.23.) E5, E6 
A 4. sz. főút Újmajori út és 
02021 hrsz.-ú út közötti 
szakasza 

A 4. sz. főút menti kerékpárút 
szabályozási vonalának kiigazítása a 
meglévő kerítéshez 

 
 

4.  Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása 
 
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok: 
 
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011. (XII.1.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT) 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló 

147/2011. (XI.30.) számú önkormányzati határozat. 
 
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és 
természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és 
országos területrendezési tervi elhatározásaival. 
Az Országgyűlés 2013. december 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény módosítását a 2013. évi CCXXIX. tv.-el. A településrendezési eszközök készítése során a 
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban 
van a SzSzB MTrT módosítása. 
 
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás nem történik, határuk nem módosul, 
a szerkezeti tervünk nem módosul, így részletes összevetésre és területfelhasználási kimutatásra 
nincs szükség. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak. 
 
 
Az ország szerkezeti terve (részlet): 
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Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve (részlet): 
 
 

 

 

19/2011. (XII.1) önk. rendelethez 
TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV 

 

 

 
 
 
Nyíregyháza MJV Településszerkezeti Terve: 
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Összesítő táblázat az OTrT tv 2013. évi módosításának átmeneti rendelkezései alapján: 
(2013. évi CCXXIX. törvény 1/12. melléklet)  
 
 

 
Országos Területrendezési Terv 

1. Övezetek megnevezése Érintettség 

2. a) Országos ökológiai hálózat nem 

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nem 

4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület nem 

5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem 

6.   

7. e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem 

8. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület nem 

9. g) Országos vízminőség-védelmi terület igen 

10. 
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

nem 

11.   

12.   

13.   

14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem 

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

 
 
Jelenlegi módosításaink területe az országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintett. Az 
OTrT 15.§-ának megfelelően a szennyvíz elvezetése kialakult ezen a területen.  
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Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata: 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Országos ökológiai hálózat övezete 

 

 

 
 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete 
 

 

 
 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
 
 

 



Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása – 2017. 
          - Állami főépítészi eljárás 2., záró szakmai véleménykérő dokumentáció - 

Alátámasztó munkarész 

 
Ügyiratszám: FŐÉP/951-1/2017. 

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA 
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83. 
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647 

9 

 
 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete 
 

 
 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezete 
 

 
 

 
 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Világörökségi és világörökségi várományos 

terület övezete 
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 
 

 
 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 

továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

 

 

 
 

 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Megyei Területrendezési Terv rendelkezései 
alapján: 
(19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete) 
 
 

 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

1. Övezetek megnevezése Érintettség 

2. 
a) Magterület 
b) Ökológiai folyosó 
c) Pufferterület 

nem 
nem 
nem 

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nem 

4.   

5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem 

6. d) Erdőtelepítésre javasolt terület nem 

7. e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem 

8.   

9.   

10. 
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

nem 

11. e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület nem 

12. f) Rendszeresen belvízjárta terület nem 

13. g) Földtani veszélyforrás területe nem 

14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem 

15. h) Honvédelmi terület nem 

16.   

17. Megyei területrendezési terv  

18. a) tanyás térség nem 

19. b) tájrehabilitációt igénylő terület igen 

20. c) szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vont terület nem 

21. d) térségi árvízi kockázatkezelési terület nem 

 
 
A tájrehabilitációt igénylő terület esetében a település igazgatási területe esetenként érintett, de a 
tervezési terület nem. 
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Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Területrendezési Terv szerinti övezetekkel való érintettségeket: 
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5.  A módosítással érintett terület részletes bemutatása: 
 
 

1. 
A Pazonyi úti kerékpárúthoz kapcsolódó 4. sz. főút menti külterületi területek 

szabályozási vonalának rendezése 

Módosító eljárás típusa:  
Állami főépítészi eljárás 

Szelvényszám: 
E5, E6 

Módosítás célja: 

A kerékpárút felújításával összefüggésben a szabályozási vonal vonalvezetésének kialakult állapotnak 
megfelelő módosítása. 

Módosítás várható hatása: 

A kerékpárút felújításával összefüggésben a kerékpárúttal érintett ingatlanrészek tulajdonjogainak 
rendezése megtörténhet, az önkormányzat mentesül felesleges területek megvásárlásától. 

A terület hatályos szabályozási terv kivonata: 
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Sorsz. Szelvényszám Területlehatárolás 

1.  E5, E6 
A Pazonyi út 4. sz. főút menti északi oldali külterületi területe az Újmajori 
út és 02021 hrsz.-ú út között. 

 

 
A tervezési területek ortofotója (forrás: www.google.hu/maps) 

 

A tervezési területek alaptérképe - „Készült az állami alapadatok felhasználásával” 
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6.  Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat: 
 
Természetvédelmi kategória általi érintettség: 
 
Mivel a tervezési terület Natura 2000 területtel, természeti területtel, illetve egyéb országos és helyi 
jelentőségű védett területtel nem érintettek, így az övezetek nem ütköznek természetvédelmi 
előírásokkal. 
A módosítási terület az ökológiai hálózattal nem érintett, csak mellette található. Módosításaink 
nincsenek hatással az ökológiai hálózatra, a szabályozási vonal a kialakult állapothoz lett igazítva. 
 

 
 
BIA érték változás: 
 
Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért nem 
szükséges a biológiai aktivitási értéket újraszámolni, az nem változik. 
 
 

7.  Közlekedési vizsgálat és javaslat: 
 
A szabályozási terv alátámasztó munkarészének közlekedési fejezetéhez képest nem történik 
változás, a közlekedési hierarchiában sem történik változás. 
 

8.  Közműellátási vizsgálat: 
 
A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja. A tervezési területeken 
kialakultnak tekinthető. 
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9.  A fenntartható fejlődés biztosítottsága: 
 
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság 
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem 
járnak. A kerékpárút felújításával a komfortérzet nő. 
 
 

10.  Urbanisztikai vizsgálat: 
 
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítással érintett területet. A 
telekhasználatban, építészeti karakterben semmiféle változást nem jelent. 


