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DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca
(hrsz:13810) – Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érintő
MÓDOSÍTÁSA
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LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2.
Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896
E-mail: lengyelepitesz@gmail.com

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca
(hrsz:13810) – Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érintő
MÓDOSÍTÁSA

Felelős tervező,
Településrendezés:

.......................................................
Lengyelné Mucsa Ildikó
okl. építészmérnök
vezető településtervező
TT/1 09-0095

Építész, ügyvezető
.......................................................
Lengyel István
okl. építészmérnök
É/1 09-0096

TARTALOMJEGYZÉK
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2018. (IV.26.) határozata
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001.
(VI.21.) Kh. határozat módosításáról
Rajzi munkarész:
TR/szt. „Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének a Debrecen, 29. számú
vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (hrsz:13810) – Leiningen utca –
Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területét érintő módosítási javaslata”
megnevezésű tervlap 1:4000
Szöveges munkarész:
A terv leírása
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Kisvárosias lakóterület (Lk)

Meglévő épület

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk)

Tervezési terület határa

Országos főút
Gyűjtőút
Helyi művi értékvédelmi terület

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervét megállapító
124/2001. (VI.21.) Kh. határozatát módosító 62/2018. (IV.26.) határozattal fogadta el.
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út - 11801 hrsz-ú iparvasút Előd utca (hrsz:13810) - Leiningen utca - Mikepércsi út által határolt terület
településszerkezeti terve M=1:4000

TR/szt
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

A terv leírása
Debrecen településszerkezeti tervének a Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801
hrsz-ú iparvasút – Előd utca (hrsz:13810) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú
országos főút) által határolt területét érinti.
A településszerkezeti terv módosítási javaslata:
A fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához a beépítésre szánt területen belül kisvárosias
lakóterület területfelhasználás kerül rögzítésre.
A módosítás lényegi eleme:
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk) helyett kisvárosias lakóterület (Lk)
területfelhasználás kerül rögzítésre a javaslatnak megfelelően a 13811/7 hrsz-ú ingatlan
területén.
A tervezési tömb további részterületének kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk)
területfelhasználása a módosítás során nem változik.
A módosítással érintett a 13811/7 hrsz-ú ingatlan területe, nagysága 4,616 ha.
Területfelhasználás területi változása a tervezési területen:
Területfelhasználás szerinti bruttó terület nagysága
Sajátos használat megnevezése
kisvárosias lakóterület (Lk)
kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (Gk)
összesen

Érvényben lévő
szerkezeti terv szerint
(ha)
0
5,693

Szerkezeti terv
módosítási javaslata
szerint (ha)
4,616
1,077
5,693

Infrastrukturális elemek:
A tervezési területet a Mikepércsi út, mint a 47. számú országos főút, valamint a gyűjtőút
funkciójú Monostorpályi út és Leiningen utca határolja. A terület megközelítése ezekről a
kiépített utakról jelenleg is biztosított. A területek kiszolgálása a Monostorpályi útról és
Leiningen utcáról megoldott.
Jelen településszerkezeti terv módosítása során a közlekedéshálózatban módosítás nem
történik.
A tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv módosításának a település egészére
nincs kedvezőtlen hatása.
A terület terv szerinti felhasználásának eredménye:
A módosítással érintett területen belül a területfelhasználás megállapítása lehetőséget teremt
a fejlesztési elképzelések megvalósítására, a tervezett lakópark kialakítására.
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LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2.
Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896
E-mail: lengyelepitesz@gmail.com

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca
(hrsz:13810) – Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érintő
MÓDOSÍTÁSA
„B” RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
ZÁRADÉKOLT DOKUMENTÁCIÓ

Debrecen, 2018. május hó

LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2.
Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896
E-mail: lengyelepitesz@gmail.com

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca
(hrsz:13810) – Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érintő
MÓDOSÍTÁSA

Felelős tervező,
Településrendezés:

.......................................................
Lengyelné Mucsa Ildikó
okl. építészmérnök
vezető településtervező
TT/1 09-0095

Építész, ügyvezető
.......................................................
Lengyel István
okl. építészmérnök
É/1 09-0096

TARTALOMJEGYZÉK
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2018. (IV.26.)
önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet módosításáról
Rajzi munkarész:
A R.81.§ 1. számú melléklet szerinti belterületi szabályozási tervlap módosításaként az
1. számú melléklet szerinti szabályozási terv módosítása tervlap M 1:4000 léptékben

Debrecen, 2018. május hó
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Tervezési terület határa

SZÖVEGES SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

Lk 612845(MOLP) építési övezet jele
Rendeltetési zónák jele és megnevezése:

Lk kisvárosias lakózóna
Gk kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna
Építési kód magyarázata:

Lk 6..... egyéb építészeti karakter
Lk .1.... nem kialakult építési övezet
Lk ..2... beépítési mód: szabadonálló - általános
Lk ...8.. megengedett legkisebb építési telek nagysága:
2500 m2
Lk ....4. megengedett legnagyobb beépítettség mértéke:
4: 30 %,
5: 40%
Lk .....5 megengedett legnagyobb beépítettség mértéke:
4: 7,0-9,5 m,
5: 8,5-12,5 m
Lk ......(MOLP) sajátos előírások

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V.23.) Kr. rendeletet módosító 13/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el.
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út - 11801 hrsz-ú iparvasút Előd utca (hrsz:13810) - Leiningen utca - Mikepércsi út által határolt terület
szabályozási terve M=1:4000

TR/sz
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2.
Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896
E-mail: lengyelepitesz@gmail.com

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
a 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (hrsz:13810) –
Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érintő
MÓDOSÍTÁSA
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

ZÁRADÉKOLT DOKUMENTÁCIÓ

Debrecen, 2018. május hó

LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2.
Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896
E-mail: lengyelepitesz@gmail.com

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
a 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (hrsz:13810) –
Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érintő
MÓDOSÍTÁSA
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
ALÁÍRÓLAP

Felelős tervező,
Településrendezés:

.......................................................
Lengyelné Mucsa Ildikó
okl. építészmérnök
vezető településtervező
névj. sz.: TT/1 09-0095

Építész, ügyvezető
.......................................................
Lengyel István
okl. építészmérnök
névj. sz.: É/1 09-0096
Tájrendezés:

.......................................................
Zsila László
okl. táj- és kertépítész mérnök
Tájvédelmi szakértő
névj. sz.: TK-09-0583/21, Sz-030/2013

Közlekedés:

.......................................................
Mocsári Attila
okl. közlekedéstervező
névj. sz.: Tkö 09-0745

.......................................................
Máté Sándor
okl. közlekedésmérnök,
útépítési- fenntartási- és üzemeltetési szakmérnök
névj. sz.: KÉ-K 09-0826
Vízi közművek:

.......................................................
Laczik Miklós
vezető tervező
névj. sz.: VZ-SZ-09/0453, VZ-T-09/0453

Gáz:

.......................................................
Kovács Csaba
okl. gépészmérnök
névj. sz.: GOP-09-0485

Elektromos energia:

.......................................................
Marton Sándor
okl. villamosmérnök
névj. sz.: HBM MK TE-T- /09-0101

Hírközlés:

.......................................................
Petruska István
okl. gépészmérnök
névj. sz.: HI-T 09-0317

Környezetvédelem:

.......................................................
Lévai Béla
környezetvédelmi szakmérnök, szakértő
névj. sz.: HBM MK SZKV-hu; le; vf; zr- 09-0036

TARTALOMJEGYZÉK
Előzmények
Területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának ismertetése
Az Étv. 7.§ előírásainak való megfelelés igazolása
A módosítással érintett terület és környezetének településrendezési ismertetése
A módosítás során elérhető célok
A javasolt módosítás környezeti hatásai, infrastrukturális igénye
A településszerkezeti terv módosítási javaslata
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítási javaslata
Az épített környezet alakítása
Tájrendezés alátámasztó javaslat
Közlekedés alátámasztó javaslat
Közművesítés alátámasztó javaslatok
Viziközmű alátámasztó javaslat
Vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés javaslata
Energiellátás alátámasztó javaslat
Elektromos energiaellátás javaslata
Gázellátás javaslata
Hírközlés alátámasztó javaslat
Környezeti hatások és feltételek meghatározása alátámasztó javaslat
Mellékletek: Közmű nyilatkozatok (E-ON, TIGÁZ)
Rajzi alátámasztó javaslatok:
Beépítési javaslat
TR/beép
M=1:2000
Közlekedési javaslat
TR/közl
M=1:2000
Út-mintakeresztszelvények TR/közl-mksz1, TR/közl-mksz2

ELŐZMÉNYEK
Megbízás
DMJV településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatának és a szabályozási
tervének a 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (hrsz:13810)
– Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területét érintő
módosítását az Aranypart Ingatlanbefektetési Alap (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.), mint
érintett tulajdonos megrendelése alapján készült.
A tulajdonos fejlesztési tervei:
A terület tulajdonosának fejlesztési elképzelése, hogy a módosítással érintett területen
lakóparkot alakítana ki lakásokkal és egyéb rendeltetési egységgel (üzletek, irodák stb.).
Településrendezési tervek tervezési területre vonatkozó elhatározásai

Hatályos településszerkezeti terv kivonatai
Településszerkezeti terv
Debrecen településszerkezeti tervét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával állapította meg. A hatályos településszerkezeti
terv a területre kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk) területfelhasználást rögzít.
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nagysága 5.693 ha.
A területet a Mikepércsi út - 47. számú országos főút, a Monostorpályi út és a Leiningen utca
- helyi gyűjtőutak határolják.

Hatályos szabályozási terv kivonata

A helyi építési szabályzat és szabályozási terv
A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése a 8/2003. (V. 23.) Kr. számú
rendelettel fogadta el. A szabályozási terv és a
helyi építési előírások alapján a módosítással
érintett tömb beépítésre szánt terület, melyen a
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gk) zónára
vonatkozó övezeti előírások érvényesek. A
vonatkozó építési övezeti kód Gk 611854.
Az építési övezet az egyéb építészeti karakterű, a
nem kialakult kategóriába tartozik. Az építési
övezetben a szabadon álló-telepszerű beépítési
mód alkalmazható, a megengedett legkisebb telek
nagysága 2500 m2, a megengedett legnagyobb
beépítettség mértéke 40 %, a megengedett
legnagyobb építménymagasság 7,0-9,5 m.
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Területfelhasználás változása

A tulajdonos módosítási igénye
A fejlesztési elképzelés megvalósíthatósága miatt
módosítani szükséges a településszerkezeti tervet,
valamint a helyi építési szabályzatot és a szabályozási
tervet. Ennek megfelelően az érintett területrészen belül a
13811/7 hrsz-ú ingatlan területére a településszerkezeti
tervben rögzített kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület (Gk) területfelhasználást kisvárosias lakóterület
(Lk) területfelhasználásra szükséges módosítani.
Módosítani szükséges s szabályozási tervet a módosított
területfelhasználásnak megfelelően, és meg kell határozni
az építésjogi követelményeket.
A 13812/1 hrsz-ú ingatlan hatályos területfelhasználását a
módosítás nem érinti. A módosítást követően a
kisvárosias lakóterület nagysága 4.616 ha-ral nő, míg a
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nagysága
4.616 ha-ral csökken a területen.

A
TERÜLETRENDEZÉSI
TERVEK
ÖSSZHANGJÁNAK ISMERTETÉSE

ÉS

A

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERV

Országos Területrendezési Terv
Jelenleg figyelembe veendő a 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos
Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT tv.) előírásai, melyet a 2013. évi CCXXIX.
Törvénnyel megállapított rendelkezések módosítottak.
Ezeknek megfelelően az Ország Szerkezeti Terve a tervezési területet a Települési térség
1000 ha felett országos területfelhasználási kategóriába sorolja. (OTrT kivonatok forrása:
www.terport.hu (Fejlesztési dokumentumok / Országos területrendezési terv))

Az Ország Szerkezeti Terve - 2. sz. melléklet

Az Ország Szerkezeti Terve - 2. sz. melléklet

Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terv
Jelenleg figyelembe veendő a 13/2010. (IX.17.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott HajdúBihar Megye Területrendezési Terv (továbbiakban: MTrT), valamint a 171/2010. (IX.17.)
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önkormányzati határozattal jóváhagyott Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terv térségi
szerkezeti tervéhez és övezetihez kapcsolódó irányelvek és ajánlások.
Ennek megfelelően az MTrT Térségi szerkezeti terve a módosítással érintett területet a
Városias települési térség térségi területfelhasználási kategóriákba sorolja. (MTrT kivonatok
forrása: www.terport.hu (Fejlesztési dokumentumok / Megyei területrendezési tervek / HajdúBihar megye területrendezési terve)

Térségi szerkezeti terv-2.sz. melléklet

Térségi szerkezeti terv-2.sz. m.-részlet

Országos és térségi övezeti tervek:
Az „OTrT tv. 12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
település rendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi
övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.”

Országos ökológia hálózat eleme-3/1. sz. melléklet

Az OTrT tv. szerinti Országos ökológiai hálózat övezete
az OTrT tv. 3/1. sz. melléklete szerint nem érinti a tervezési
területet.

MTrT Ökológiai hálózat térségi övezetei-3/1.sz. melléklet

Az érintett államigazgatási szerv adatszolgáltatásának
hiányában nem határolható le a térségi övezet.
Az MTrT ökológiai hálózat térségi övezetei nem érintik a
tervezési területet.
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete-3/2. sz. melléklet

Az OTrT tv. szerinti Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete a FÖMI adatszolgáltatása alapján nem
érinti a tervezési területet.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete-3/3. sz. melléklet

Az OTrT tv. szerinti Jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezete a FÖMI adatszolgáltatása alapján nem érinti a
tervezési területet.

KIváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete-3/4. sz. melléklet

Az OTrT tv. szerinti Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete az erdőkataszteri nyilvántartásban rögzítettek. A
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya (HB/11ERD/17036-2/2016. ügyiratszámú levél alapján) által közölt adatok alapján a tervezési
területet erdőtag nem érinti.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete-3/5. sz. melléklet

Az OTrT tv. szerinti Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetének pontosítását a MTrT még nem
tartalmazza, lehatárolásához és kiterjedéséhez a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatósága nem adott tájékoztatást.

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete-3/6. sz. melléklet

Az OTrT tv. szerinti Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete Debrecen területét nem érinti.

Országos vízminőség-védelmi terület övezete-3/7. sz. melléklet

Az OTrT tv. Országos vízminőség-védelmi terület övezete
az érintett államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján
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(hivatkozással a TIVIZIG K000231-0546/2016. ügyiratszámú levelében foglaltakra) nem érinti
a tervezési területet.

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete-3/8. sz.
melléklet

Az OTrT tv. szerinti Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
keretében
megvalósuló
vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezetét
érintően az érintett államigazgatási szerv – TIVIZIG – nem nyilatkozott.

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete-3//9. sz. m.

Az OTrT tv. szerinti Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
övezete a település közigazgatási területét lefedi, a térségi
övezetek kiterjedését a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerinti érintett államigazgatási szerv tájékoztatása
szerint (hivatkozással a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1660/110/8494-1/2016.
nyilvántartási számú levelében foglaltakra) a tervezési terület a honvédelem érdekeit nem
érinti, mivel a településen található kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetbe tartozó
ingatlanokat, valamint azok védőterületeit nem érinti.
Az OTrT tv. 12. § (2) bekezdése szerinti megyei övezetekkel való összefüggések
igazolása:
Az OTrt tv.19/A. §-a szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály (HB/11ERD/17036-2/2016 ügyiratszámú levél alapján) által közölt adatok alapján nem érinti a
tervezési területet.
Az OTrT tv. 19/B. §-a szerinti ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete nem érinti a
tervezési területet (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya által HB/15/2036-6/2016. ügyiratszámú
levelében foglaltakra hivatkozva).

MTrT Rendszeresn belvízjárta terület övezete-3/11. sz. melléklet

Az OTrT tv. 23. §-a szerinti rendszeresen belvíz járta terület
övezete tekintetében a TIVIZIG nem szolgáltatott adatott.
Az MTrT Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti
a tervezési területet.
Az OTrT tv. 25. §-a szerinti földtani veszélyforrás területnek övezetét a hatályos MTrT nem
tartalmazza. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya által közöltek szerint (HB/15/2036-6/2016.
ügyiratszámú levelében foglaltakra hivatkozva) nem érinti földtani veszélyforrás a tervezési
területet.
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MTrT Kiemelt fontosságú, meglévő honvédelmi terület övezete
Honvédelmi terület övezete-3/13. sz. melléklet

Az OTrT tv. 27./A. §-a szerinti honvédelmi terület övezetét
a hatályos MTrT tartalmazza. A Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály 1660/110/8494-1/2016. nyilvántartási
számú levele alapján a tervezési területen tervezett
módosítások a településen található honvédelmi terület övezetbe tartozó ingatlanokat,
valamint azok védőterületeit nem érintik.

MTrT Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete-3/5. sz. m.

Az OTrT tv. VI/A. fejezetében az ajánlott megyei övezetek
közül a tájrehabilitációt igénylő terület övezetét a hatályos
MTrT tartalmazza. A tervezési területet nem érinti.

AZ ÉTV. 7. § ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (1)
bekezdése kimondja, hogy „A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság
életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható
fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek
érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának
biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az
erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.”
A (2) bekezdése kimondja, hogy „A településfejlesztés és a településrendezés során
biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre
tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,
→ A módosítás elsődlegesen a városrész lakásszám változását, növekedését érinti,
hiszen a módosítás konkrét célja, hogy a területen lakópark megvalósítására adódjon
fejlesztési lehetőség.
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok,
az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő
és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési
feltételeinek lehetőségeire,
→ A módosítás nem érinti a fenti lehetőségek biztosítását.
c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és
gazdagságának megőrzését,
→ A módosítás nem érinti a fentieket.
d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek
megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a
közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és
vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a
nyersanyaglelőhelyek biztosítását,
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→ A módosítás közvetlenül nem érinti a fenti érdekeket, de a területen kialakításra
kerülő kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és bériroda rendeltetésű egységek elősegítik a
fentieket.
e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az
integráció elmélyítését,
→ A módosítás a terület infrastrukturális fejlesztésével elősegíti a fentieket.
f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés
kialakítását,
→ A módosítás nem változtatja meg a terület meglévő közlekedési rendszerét, a terület
beépítéséhez szükséges közlekedési fejlesztéseket, kialakításokat.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály (HB/04-ÚO/1383-1/2016. ügyiratszámú) levelében foglaltak szerint „a tervezési
területet jól kiépített országos és helyi közutak határolják, a településrendezési eszközök
módosítása a közlekedési alátámasztó munkarész módosítását nem teszi szükségessé, a
területhasználat megváltoztatása közlekedési érdeket nem sért”.
g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános
követelményeit,
→ A tervezett terület-felhasználások és a tervezett építési övezetre vonatkozó
előírások biztosítják az egészséges lakó- és munkakörülményeket és a népesség biztonságát.
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és
az építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint
az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló
kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne
akadályozza,
→ A módosítás nem érinti a fentieket.
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,
→ A módosítás a lakófunkció fejlesztésénél, a zöldfelületek kialakításánál a fentieket
biztosítja.
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös
tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
→ A módosítás a fenti érdekeket nem érinti.
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,
→ A módosítás a város belterületét, beépítésre szánt, jelenleg beépítetlen területét
érinti. A módosítás termőföldet nem érint. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztálya (10014-48/2016. ügyiratszámú) levelében foglaltak szerint „földvédelmi
szempontból feltétel nélkül hozzájárul, mivel a módosítás művelés alól kivett ingatlanokat érint’
l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és
védelmét,
→ A módosítás a fenti hasznosítást nem érinti. Az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal (KEF-17673-2/2016. iktatószámú)
levélében foglaltak szerint „természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn”.
m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,
→ A módosítás a fenti érdekeket nem érinti. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztály (1660/110/8494-1/2016/hho nyilvántartási számú) levelében foglaltak szerint a
tervezett módosítások „a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és
Szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított…”, valamint …”a tervezési területen
tervezett módosítások a településen található kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetbe
és honvédelmi terület övezetbe tartozó ingatlanokat, valamint azok védőterületeit nem érintik”.
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n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit,
→ A módosítás a fenti érdeket nem érinti. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
(BO/15/2036-5/2016. ügyiratszámú) levelében foglaltak szerint „az érintett területeken
engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás nincs, azok nem érintenek az
Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari
készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet”.
o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint
→ A módosítás a fenti érdeket nem érinti.
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását.
→ A módosítás zöldfelületek tekintetében területi növekedést és minőségi javulást
eredményez, a további érdekeket nem érinti.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a
környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és
belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:
a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási
területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes
elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának
az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével,
→ Ezt a követelményt a településszerkezeti leírás és a helyi építési szabályzat
szabályozza. Az előírás normatív módon javasolja a csapadékvizek hasznosítási
kötelezettségét előírni.
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás
értékhez képest nem csökkenhet,
→ Újonnan beépítésre szánt területek nem került kijelölésre. Ugyanakkor a
területfelhasználás módosításával biológiai aktivitás érték növekedés is keletkezett.
c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag
lehetséges - beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a
települések összenövésének elkerülése érdekében,
→ A módosítással érintett tömb a város beépítésre szánt területének belső
részterülete. A módosítást a fentiek nem érintik.
d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél
elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál
gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki,
→ A módosítás termőföldet nem érint.
e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára
növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs
megfelelő terület.
→ A módosítás tervezési területe a hatályos tervekben beépítésre szánt terület, így
jelen módosítás következményeként a beépítésre szánt területek nem növekednek.
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A
MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ISMERTETÉSE

TERÜLET

ÉS

KÖRNYEZETÉNEK

A tervezési terület területhasználatának változása:
A tömb területe korábban a Monostorpályi úti Tüzép területe volt, a
Leiningen utcához kapcsolódó tömb telkein lakóházakkal.
A Tüzép évekkel ezelőtt megszűntetésre került. A területére bevezető
iparvágányok és a funkciót kiszolgáló épületek egy kivételével bontásra
kerültek.
A tömbben csak a Leiningen utca menti lakóházak maradtak meg.
A Mikepércsi út – Leiningen utca 13812/1 hrsz-ú saroktelkén felépült a
C+C Reál élelmiszer áruháza.
Településszerkezet, területfelhasználás
A módosítással érintett terület Debrecen déli városrészében, a Kerekestelep északi részén
helyezkedik el. A területet északnyugatról a Mikepércsi út - 47. számú országos főút,
északkeletről a Monostorpályi út és délnyugatról a Leiningen utca, mint helyi gyűjtőutak
határolják.
A terület elhelyezkedése és közlekedési megközelítése kedvező, mivel a határoló utak jelenleg
is biztosítják a terület megközelítését és kiszolgálását.
A tömb területének jelenlegi felhasználása:
A tömb kisebb területe jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként használt, míg
nagyobb része beépítetlen terület.
A tömb területe ~55.729 m2, azaz 5.573 ha.

Térkép részlete

Légifotó

A módosítással érintett terület környezetének felhasználása:
A módosítással érintett területet a Monostorpályi út északkeleti oldalán egyéb ipari gazdasági
terület, ill. a volt Gabonafelvásárló és Forgalmazó Vállalat telephelyének területére tervezett
kisvárosias lakóterület - még beépítetlen területe határolja.
A 11801 hrsz-ú iparvasút és az Előd utca délkeleti oldalán meglévő kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület található.
A Leiningen utca délnyugati oldalán egyéb ipari gazdasági terület területfelhasználás rögzített
a hatályos tervekben, de valójában Titanic játszóház, Hűtés és klímatechnika üzlete, Kerékpár
üzlet, Fürdőszoba-szalon működik a területen, ami inkább kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területi felhasználást jelent.
A Mikepércsi út északnyugati oldalán meglévő egyéb ipari gazdasági terület – az Erőmű
területe található.
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A tömb telekállománya:
A tömböt jelenleg két telek alkotja: 13811/7, 13812/1.
A 13812/1 hrsz-ú telek a tömb nyugati oldalán fekszik. A C+C
Reál élelmiszer áruház lapostetős csarnoképülete található
rajta. Az épület földszintes kialakítású, kiszolgálása a Leiningen
utcáról biztosított, parkolói telken belül kialakítottak. A telek
beépítési módja szabadonálló-általános, a hiteles térképen
mért adatok szerint a telek nagysága ~9.567 m2, számított
beépítettsége 31,4 %-os, becsült építménymagassága 5,0 m. A
helyszíni vizsgálatok szerint a telkén lévő épület területe
nagyobb a térképen ábrázolt épületkontúrtól. Így a becsült épületnagyság cca. 4300 m2, ennek
tükrében a beépítettség cca. 45 %.
A 13811/7 hrsz-ú telek a Mikepércsi út - Monostorpályi út Leiningen utca között fekvő átmenő telek, nagysága 4.6162 m2.
A telek közepén és a Leiningen utca mentén egy-egy kisebb
magas tetős kialakítású épület áll, ezek együttes nagysága a
telek nagyságához viszonyítva elenyésző, a fejlesztés során
ezek az épületek bontásra kerülnek.

A 13811/7 hrsz-ú telek déli oldalán a Leiningen utca mentén
földszintes magas tetős kialakítású épületek találhatók. A
Célmegvalósító fejlesztési elképzelései szerint ezek az
épületek is bontásra kerülnek.

A 13811/7 hrsz-ú telek északkeleti része a Mikepércsi út –
Monostorpályi út közlekedési csomópontja felől.

Funkciók:
A tömbben a gazdasági (C+C áruház) funkció jelenik. A 13811/7 hrsz-ú telek nem hasznosított.
Közlekedés, közterületek:
A területnek kialakult utcahálózata, közlekedési rendszere van. A Mikepércsi út (47. számú
országos főút), a Leiningen utca és a Monostorpályi út (helyi gyűjtőutak) I. rendű közlekedési
célú közterületeként szabályozottak.
A Mikepércsi út érintett szakaszának 30-32 m között, a Monostorpályi út érintett szakaszának
30-40 m között, a Leiningen utca érintett szakaszának 20-24 m között változik az építési
szélessége. A hatályos szabályozási terv a kialakult közterületek építési szélességét nem
változtatja meg, csupán a Leiningen utca és a Mikepércsi út csomóponti kialakításának a
helyét módosítja.
10

A tömböt határoló burkolt utakról a kiszolgálás biztosított. A Monostorpályi út északkeleti oldala
mentén még kiépített az iparvasút vágányrendszere, amely a Nagyállomás vasúti területéhez
kapcsolódott.
Zöldfelületek: A területet megvizsgálva megállapítható, hogy a terület zöldfelületben,
utcafásításban hiányos. Ez köszönhető a terület és környezet gazdasági funkcióinak, a
területeket korábban kiszolgáló iparvasút területi igényének, a terület beépítetlen voltának,
használaton kívüliségének és a közlekedési utak burkolásának is.
A C+C áruház telke burkolt, a 40 %-os beépítettséghez előírt 40 %-os zöldfelületi fedettség
nem biztosított. A beépítetlen terület zöldfelületét zömében gyepes felületek és a kerítés
melletti fasor, facsoport képezi, valójában a telek régi használatának (Tüzép) megszűnése
utáni állapotot mutatja. A telek déli oldala mentén meglévő fák határozott zöldfelületként
láthatók a légifotón.
A Monostorpályi út és az iparvágány (hrsz:11801) mentén megszakadó fasorok találhatók
széles zöldsávban. A Leiningen utcán középső szakaszán jelenik meg rövidebb fasor. Ezen
két útra a szabályozási terv nem jelöl kötelező utcafásítást, de mindenképpen javasolt kétoldali
fásítással növelni a terület zöldfelületi fedettségét a tervezési területre és a „volt
Gabonafelvásárló területére tervezett lakófunkciókra való tekintettel is.
A Mikepércsi út faltól-falig burkolt felülete mentén nincsenek fasorok, csak az áruház előtt van
egy rövid fasor, ámbár az érvényes szabályozási terv kétoldali utcai fasor kialakítását írja elő.
Közmű ellátás:
A terület közműellátottsága megoldott, ill. a fejlesztés igényeinek megfelelően a hálózatok
fejleszthetők.
Hulladékgazdálkodás:
A tervezési tömb bekapcsolt a városi hulladékgyűjtés rendszerébe, a hulladékgazdálkodás
feltételei a terület fejlesztését követően biztosíthatók.
Természetvédelem:
Természeti érték a területen nem található. A területfelhasználás módosítása a város
beépítésre szánt területén belül történik. A módosítás következtében a terület biológiai
aktivitásértéke a növekedni fog 4,6162 ha x (1,2(Lk)-0,4(Gk)) = 3,693 értékkel.
Örökségvédelem:
A módosítással érintett területet nyilvántartott régészeti lelőhelyek poligonjai nem érinti.
A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRHETŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A város déli területeinek fejlesztésével és infrastrukturális fejlődésével a tömb kedvező
adottságú területté vált. Beépítetlen területe, elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai, a
meglévő, kialakult utcahálózata, a telkek adottságai, a terület közművesítettsége kedvező
feltételeket biztosítanak a terület fejlesztése számára.
Beépítési tartalékokkal rendelkező, hasznosításra váró területként lehet számon tartani a
városfejlesztésben.
Megállapítható, hogy a hatályos szerkezeti terv és a szabályozási terv nem felel meg a
tulajdonos fejlesztési elképzeléseinek.
A módosítás célja az érintett tömb részterületén a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő
területfelhasználás - kisvárosias lakóterület - rögzítése és szabályozás készítése, mely
lehetőséget ad a területen lakópark megvalósítására.
A tömb délnyugati részén megmarad a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, mivel ez
a terület meglévő, funkcionáló felhasználása. A tömb így nem használt egységes
területfelhasználással, de a lakóterület jól szervezett megformálásával, a zöldfelületek minél
gazdagabb kialakításával a két felhasználás egy tömbön belül is képes funkcionálni.
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A terület hasznosításával, a lakópark megépítésével a meglévő beépítetlen, roncsolt
állapothoz képest jelentős változás várható a területen. A terület hasznosítása, a kialakuló
beépítés kedvezően alakítja a tömb és a város utcaképeit.

A JAVASOLT MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYE
A tervezési terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett kisvárosias
lakóterületként történő felhasználása mind a tömbre, mind a szűkebb-tágabb környezetére
pozitív hatással eredményez.
- A tervezett fejlesztés megvalósulásával a város belterületének jelentős nagyságú
beépítetlen területe kerül hasznosításra. Ez a város területének gazdaságos
felhasználását mutatja és eredményezi.
- A tervezett fejlesztés megvalósítása nyilvánvaló, hogy a jelenlegi beépítetlen
állapothoz képest nagy változás jelent. A beépítetlen, rendezetlen állapot helyett
kulturált kialakítású lakópark épül épületekkel, utakkal, zöldfelületekkel. Az egységes
építészeti tervezés kedvező megjelenést adhat morfológiailag, építészetileg és
utcaképileg is a területnek. Nem elhanyagolható hatás, hogy a terület beépítésével a
déli irányból a városba érkezők számára kedvezőbb városképet, utcaképet, térfalat
nyújthatnak a lakópark épületei.
- A lakóterület, a lakóépületek kialakításával kedvezőbb környezeti állapot alakul ki a
tömbben és a környezetére vonatkozóan is. Ez főleg a környék meglévő és tervezett
lakóterületeinek használatában, az ott élő számára jelenthet sokat.
- Csökken a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 40 %-ról 30 %-ra, ami
10 %-kal cca. 4600 m2-rel kevesebb beépített területet jelent.
- A kisebb beépítettséghez (30%) nagyobb zöldfelületi fedettség (40 % helyett 50 %)
tartozik, így ez is 10 %-kal növekszik, cca. 4600 m2-rel több zöldfelület kerül előírásra
és kialakításra. Ez akár sokkal nagyobb valós növekményt is jelenthet, hiszen látjuk,
hogy gazdasági területeken jellemzően nem alakítják ki az előírt zöldfelületeket, ami a
lakóterület használatához, kulturált környezetéhez, a lakásvásárlók megnyeréséhez
viszont elengedhetetlen eleme a fejlesztésnek.
- A terület és így a város biológiai aktivitás értéke is nő 3,68 értékkel.
- A kialakított lakásszám függvényében növekedni fog a közlekedési forgalom a határoló
utakon, a csomópontokban, de ez a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként
történő felhasználás esetében is így lenne, sőt egy folyamatos nagyobb terhelést
jelentene a területen.
- A város beépítésre szánt területén az infrastrukturális hálózatok kiépítettek, többlet
kapacitással is rendelkeznek vagy az igénynek megfelelően bővíthetők, kiépíthetők.
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználás (Gk) helyett kisvárosias lakó
területfelhasználás (Lk) kerül rögzítésre a 13811/7 hrsz-ú területen. A 13812/1 hrsz-ú területen
a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználás (Gk) megtartandó.

Területfelhasználási adatok:
Területi mérleg a tömb területén:
Területfelhasználási módok
Kisvárosias lakóterület:
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:
Tervezési terület / tömb összesen:

Terület nagysága
46.160 m2
10.770 m2
56.930 m2.

Területi aránya
81,08%
18,92%

Változások:
- a kisvárosias lakóterület nagysága:
4.616 ha-ral nő,
- a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nagysága: 4.616 ha-ral csökken.
A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
I. rendű közlekedési célú közterületek
Az I. rendű közlekedési célú közterületek hatályos szabályozási tervben rögzített szabályozási
elemeit jelen terv megtartotta.
Közterületi rendezése során a hatályos szabályozási terv tartalmazza a Leiningen utca –
Epreskert utca – Mikepércsi út közlekedési csomópont területének kisebb korrekcióját.
A hatályos szabályozási terv a Leinigen utca csomópontját délebbre tolja, a 12935 hrsz-ú telek
területén 17 m építési szélességgel merőleges rávezetéssel kapcsolódva a Mikepércsi úthoz.
Ezzel a Leiningen utca (hrsz.:12937) jelenlegi területéből cca. 1190 m2 nagyságú terület a
tervezési tömbhöz szabályozott. A terület elhelyezkedése, valamint nagysága miatt önálló
telekalakításra nem alkalmas, mivel a tömbben a szabályozás 2500 m2-ben határozta meg a
minimális teleknagyságot. A területrésszel az áruház telkét javasolt bővíteni, így biztosítható
lenne a telek zöldfelületi fedettségének kialakítási lehetősége is.
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A hatályos szabályozási tervben az I. rendű közlekedési célú közterületeken egyéb
szabályozási elemként rögzített utcai fasorokat jelen szabályozási terv módosítási javaslata
megtartotta, valamint a Monostorpályi út déli oldalán és a Leinningen utca északi oldalán a
kisvárosias lakóterület mentén egyéb szabályozási elemként utca fasor telepítését rögzítette.
Kisvárosias lakózóna
A településszerkezeti tervvel összhangban a szabályozási terv módosításának javaslatában a
módosítással érintett területen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna (Gk) helyett
kisvárosias lakózóna (Lk) kerül rögzítésre. A módosítással érintett terület javasolt építési
övezeti kódja Lk 612845(MOLP)
A javasolt övezeti kód szerint a kisvárosias lakózóna építési övezete az egyéb (6) építészeti
karakterbe tartozik, a nem kialakult (1) kategóriába tartozik, az építési övezetben alkalmazható
beépítési mód szabadonálló-általános (2), a megengedett legkisebb építési telek
nagysága 2500 m2 (8), a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 % (4), a
megengedett építménymagasság 8,5-12,5 m (5).
A kisvárosias lakózóna és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna közös telekhatára
mentén a lakózóna területén 10 m széles telken belüli fásítási kötelezettség rögzített.
A zóna területén a Mikepércsi út, a Monostorpályi út és a Leiningen utca felől 10 m-es előkert,
az iparvasút felől 10 m-es, ill. kisebb szakasza felől 8,5 m-es előkert, az Előd utca felől 8,5 mes előkert rögzített a szabályozási terven.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna
A 13812/1 hrsz-ú ingatlan javasolt építési övezeti kódja Gk 612854(MOLP).
A javasolt övezeti kód szerint a kisvárosias lakózóna építési övezete az egyéb (6) építészeti
karakterbe tartozik, a nem kialakult (1) kategóriába tartozik, az építési övezetben alkalmazható
beépítési mód szabadonálló-általános (2), a megengedett legkisebb építési telek
nagysága 2500 m2 (8), a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 40 % (5), a
megengedett építménymagasság 7,0-9,5 m (4).
DÉSZ IV. fejezet A VÁROS EGY-EGY RÉSZÉRE ÉRVÉNYES SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK
A R. 79. §-a a következő a tervezési területre vonatkozó sajátos előírásokkal egészül ki:
A Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca
(hrsz:13810) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt
területére (MOLP) vonatkozó sajátos előírások:
a) A szabályozási tervlapon jelölt kisvárosias lakózónában a DÉSZ 6. § (2) bekezdés
előírásaitól eltérően lakóépület nem helyezhető el:
- a Mikepércsi út akusztikai középvonalától számított 80 m-es sávban,
- a Leiningen utca akusztikai középvonalától számított 25 m-es sávban,
- a Monostorpályi út akusztikai középvonalától számított 35 m-es sávban.
b) A DÉSZ 6. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakásonként (rendeltetési egységenként)
maximum nettó 100 m2-es alapterületi korlátot a lakófunkciótól eltérő egyéb rendeltetés
esetében nem kell figyelembe venni.
c) A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítási kötelezettséggel jelölt terület a kötelező
zöldfelület részeként kezelendő.
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA
Beépítési javaslat - Lakópark területe
A tanulmányterv beépítési koncepciójának kiinduló gondolatát megtartva a beépítési javaslat
a fejlesztésre szánt telket (13811/7) egyben tartotta a területen. Ez lehetőséget biztosít olyan
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minőségű lakóterület kialakítására, ahol az épületeken kívüli területek közös zöldfelületként,
játszó- és sportterületként minden lakó számára elérhető módon tervezhető.
A területet így nem aprózza fel a közlekedés szervezése során a közterület alakítás és a
telkenként kialakítandó közlekedési kapcsolat.
A lakópark Monostorpályi út felőli tömbrészének épületei a Híd utcával szemben *és a Csülök
büfé mellett* kialakított bejáratokhoz, a Leiningen utcai tömbrész épületei az utcafront
harmadoló pontjaiban kialakított két bejárathoz kapcsolódó belső útról közelíthetők meg,
*melyek a telek keleti oldalán összekötésre kerülnek a területrészek átjárhatósága
érdekében*. (*2017.06.13. Kiegészítve az egyeztetéseket követően, a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal – Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály –
Útügyi Osztály véleményét követően.)
A tömb északnyugati, Mikepércsi út felőli területe a nagy forgalom miatt elsősorban közösségi
funkciók telepítésére alkalmas, ezért a Mikepércsi út közterülethatárától mért 30 m széles
teleksávban lakóépület elhelyezése nem engedett.
Ezen a területen elsősorban kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és bériroda rendeltetésű
egységek elhelyezése javasolt. Az itt tervezendő épülettömb délkeleti szárnyrészében
lakófunkciók is tervezhetők. A belső oldalon a Mikepércsi út negatív hatása kevésbé
érvényesül, mivel a lakások főhelyiségei az intenzív belső zöldre néznek.
A beépítési javaslat szerint kialakítható iker-lakótömbök köztes oldalán a gépkocsi
közlekedést, míg külső oldalán a gyalogos közlekedést sétány jelleggel a zöldfelületben
javasolt kialakítani. A lakások kelet-nyugati jó tájolással szervezhetők. A főhelyiségek, a
teraszok az iker-lakótömbök közötti zöldterületekre néznek. A javasolt beépítési rendszerrel
kedvező térarányok alakíthatók ki az épületek között, kevesebb burkolt felületet, jól
szervezhető parkolót, nagyobb zöldfelületet lehet biztosítani a telkes beépítéshez képest.
A tervezett lakóépületek alagsor+földszint+3 emelet szintszámmal tervezettek, az
építménymagasság 8,5-12,5 m között változik.
A területen a jó térkihasználás, előnyös tájolás mellett értékesítési szempontból is megfelelő
lakásszám alakítható ki. Az előzetes kalkuláció alapján cca. 300 db rendeltetési egység / lakás
kerül építésre a szabályozás adta kereteken belül.
A gépkocsik részben az alagsorban, részben felszíni parkolókban helyezhetők el. A javaslat
220 db felszíni parkolót és 260 db az épületben alagsori szinten kialakított gépkocsi tárolót
tartalmaz.
A Mikepércsi út, a Monostorpályi út és a Leiningen utca felől 10 m-es előkert, az iparvasút felől
10 m-es, ill. kisebb szakasza felől 8,5 m-es előkert, az Előd utca felől 8,5 m-es előkert
kialakítása javasolt.
A lakópark és a C+C Reál élelmiszer áruház közös telekhatára mentén a lakóterület telkén
10 m széles fásított terület kialakítása kötelező. A telken belüli fásítási kötelezettséggel jelölt
terület a kötelező zöldfelület részeként kezelendő.
Az előkertek, a fásított területek, a zöldfelületek többszintes növényállománnyal történő
kialakítása, nemcsak a lakópark használati értékét növelheti, hanem a szűkebb és tágabb
környezetére is kedvező hatással lehet.
A jelenlegi állapothoz képest a terület beépítése ugrásszerű változást fog jelenteni, üde
színfoltja lehet a városrésznek új épületeivel, zöldfelületi kialakításával.
Tervezési alapadatok a beépítési javaslatban ábrázoltak alapján a lakópark területén
Lakópark tervezett telekterülete:
Tervezett beépített terület / alapterület:
Tervezett beépített szintterület:
Tervezett utak, parkolók felülete:
Tervezett beépítettség:
Tervezett zöldfelület nagysága:

46.162 m2
10.636 m2
31.908 m2
9.361 m2
26,15 %
24.728 m2
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Tervezett zöldfelületi fedettség:
Tervezett lakásszám/rendeltetési egység szám:

53,56%
300 db

C+C Reál élelmiszer áruház
A C+C Reál élelmiszer áruház területét (hrsz.:13812/1) és épületét meglévő, megmaradó
létesítményként kell figyelembe venni a területen. Beépítettsége, közterületi kapcsolta, parkoló
rendszere kialakult.
A terület közterületi rendezése során a hatályos szabályozási terv tartalmazza a Leiningen
utca – Epreskert utca – Mikepércsi út közlekedési csomópont területének kisebb korrekcióját.
A hatályos szabályozási terv a Leinigen utca csomópontját délebbre tolja.
Ezzel a Leiningen utca (hrsz.:12937) jelenlegi területéből cca. 1190 m2 nagyságú terület a
tervezési tömbhöz kapcsolható. A terület elhelyezkedése, valamint nagysága miatt önálló
telekalakításra nem alkalmas, a területrésszel az áruház telkét javasolt bővíteni, így
biztosítható lenne a telek zöldfelületi fedettségének kialakítási lehetősége is.
Kialakítható telekterület cca.10.757 m2, beépített alapterület cca. 4300 m2, beépítettség cca.
40 %.
A tervezési területet ellátó oktatási és egészségügyi intézmények a városrészben
Óvodák
Az óvodai körzetjegyzék alapján a Monostorpályi út a Homokkerti Pitypang Óvodához (Db,
Szabó Kálmán utca. 39.), a Leiningen utca az Áchim András Utcai Óvodához (Db, Áchim
András utca 20-22.) tartozik.
A terület környezetében található még a Szivárvány Óvoda (Monostorpályi utca 39).
Általános iskolák
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala meghatározása szerint a
Leiningen utca és a Monostorpályi utca körzetileg a Debreceni Petőfi Sándor Általános
Iskolához (Db, Szabó Kálmán utca 3-5.), az Epreskerti Általános Iskolához (Db, Epreskert utca
80.) és a József Attila Általános Iskolához (Db, Monostorpályi út 63.) tartozik.
Orvosi rendelők
Házi gyermekorvosi rendelő biztosított a Híd utca 14. alatt.
Felnőtt háziorvosi rendelő működik a Szabó Kálmán utca 1-7. alatt (a Híd utcai házi
gyermekorvosi rendelő mellett), valamint a terület környezetében pl. a Monostorpályi utca 54.
alatt.
A tervezés jelen fázisában nem meghatározható a terület fejlesztésének pontos rendeltetési
egységek szerinti összetétele (lakás, iroda, egyéb funkciók részaránya), illetve a lakópark
„használatbavételének” pontos időpontja, ahogy a majdan ott élők korösszetétele sem. Az
előbbi okok és az oktatási rendszerben várható változások (pl. kilencosztályos általános iskola
stb.) miatt konkrét adatokkal számolni a terv nem tudott.
Megállapítható, hogy a fent felsorolt intézmények a városrész jelenlegi oktatási és
egészségügyi ellátását biztosítják, valamint a város számos intézménye biztosítja a szükséges
ellátást a körzeten kívülről jelentkezők számára is.
Debrecen, 2018. május hó
Lengyelné Mucsa Ildikó
okl. építészmérnök
vezető településtervező
TT/1 09-0095
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TÁJRENDEZÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT
Debrecen város településrendezési tervének 2017. évi felülvizsgálata a jelenleg
Debrecen, Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca – Leiningen utca –
Mikepércsi út által határolt területre vonatkozó övezeti átsorolási igények miatt merült fel.
Az övezeti átsorolások belterületet érintenek.
A tervezési területet illetően tervezett módosítások:
kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület
>
kereskedelmi- szolgáltató gazdasági-; kisvárosias lakóterület
--------------------------------------------------------------------------------------------------A tervezési területre vonatkozó területi mérleget a Településszerkezeti és Szabályozási terv
módosító anyaga tartalmazza!
Táji, természeti adottságok tekintetében a leendő különleges közlekedési és egyéb
rendeltetésű terület tervezési területet nem érintik a hatályos településrendezési szakterületi
vizsgálatoktól eltérő új megállapítások. Az országos és helyi szintű védett természeti értékek
a tervezési területet nem érintik, hatáskörzetében sem találhatók.
A tervezési terület nem érint (Debrecen város közigazgatási területe viszont érintett):
- Natura 2000 Különleges természetmegőrző terület
- Natura 2000 Különleges madárvédelmi terület
- Kiváló termőhelyi adottságú szántó területet
- Érzékeny természeti területet
- Felszíni vizek szempontjából fokozottan érzékeny területet
- Kiemelten fontos érzékeny területet
- Kiváló termőhelyi adottságú erdő területet
- Országos komplex tájrehabilitációt igénylő területet
- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet
- Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
- Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területet
- Ex lege védett területet
- Országos ökológiai hálózat területét
- Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
- Országos jelentőségű tájképvédelmi területet
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A tervezési terület DNy-i részének terület-felhasználása nem változik. A tömb különleges
abban a tekintetben, hogy a városba érkező 47.sz. országos főút mentén, a városközponthoz
rendkívül közel hasonlóan nagy területű, egységes fejlesztésre nem mutatkozik lehetőség
(rendelkezésre álló nagyméretű ingatlan léte). A fejlesztés a Debrecen déli részéhez
kapcsolódó nagy volumenű iparfejlesztési tervek háttér kiszolgálására kifejezetten alkalmas.
Mindezeken keresztül igen nagy térség társadalmi fejlődésére pozitív hatással lehet egy ilyen
léptékű beruházás.
Különleges a helyzet a közlekedési infrastruktúra szempontjából is, hiszen közeli autópálya
kapcsolat van, az ingatlanokat országos főút határolja, valamint közel van a Budapest-Záhony
vasút vonal, és Debrecen vasútállomás.
A fejlesztés túlmutat Debrecen lokális jelentőségén, a várható beköltöző lakosok és irodákat
működtető cégek által.
A Tervezési területet a 47.sz. országos főút belterületi szakasza, a Monostorpályi út, a
Leiningen utca, valamint ipari vasút területe határolja. A lakóterületre legzavaróbb hatással a
Mikepércsi út lehet, a 2x3 sáv + lekanyarodó sávok kifejezetten nagy forgalmat bonyolítanak
le, nagyszámú nehézgépjárművet is beleértve. Ennek a forgalomnak jelentős zaj- por-, levegő, fény- és rezgés emissziója van, melyek zavaró vagy veszélyeztető hatásúak. A nagy forgalom
egyúttal jelentős baleseti forrásként is megjelenik, bár nem veszélyesebb, mint más, hasonló
forgalmú közlekedési területek.
A Monostorpályi út forgalma – bár elmarad a Mikepércsi útétól – szintén jelentős, ugyanis
jelentős lakos számú városrész, ill. kiterjedt iparterület érhető el ezen a városi főútvonalon.
Az iparvágány viszonylag ritkán van használva, de elsősorban zaj- ill. levegő szennyezési
terheléssel kell számolni használat idején, valamint a gyalogos közlekedésre veszélyt jelent a
beékelődő vasútvonalon végzett mozgás.
A környezetterhelés szempontjából vizsgálandó a Mikepércsi út É-i oldalán elhelyezkedő
erőmű és a lakóterület viszonya. Az erőmű normál működés esetén vélhetően a rá vonatkozó
normák betartása révén nem okoz határértéket meghaladó emissziót, persze egy ilyen üzem
rendkívüli esemény bekövetkezésekor komoly hatással lehet a környezetére. Az erőmű
vizuális szempontból viszont mindenképpen környezet terhelő tényezőnek tekintendő.
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Természeti adottságok
Debrecen környékén három jellegzetes táj találkozik: a Nyírség, a Hajdúhát, valamint SárrétBerettyó vidéke. A város földrajzi elhelyezkedése minden korszak népét vonzotta. Régészeti
leletek, tudományos kutatások bizonyítják, hogy a város területe az újkőkor óta lakott hely, mai
helyén már az i.e. III. évezred közepén is léteztek állandó emberi települések.
Debrecen városa a Dél-Nyírség kistáj területén fekszik.

Debrecen közigazgatási területének Ny-i része a Dél-Hajdúság kistáj É-i részének löszös
hordalékkúpjához, DK-i része a Dél-Nyírség kistáj D-i részéhez csatlakozik.
A tervezési terület a Tócó-patak medrétől K-re fekszik. A talajviszonyokat tekintve a Tócópatak természetes határvonalat képez a löszös hordalékkúp és a homoktalajjal borított
területek között.
A közigazgatási terület Ny-i részén a kiváló termőképességű löszös talajok borítják, míg a
közigazgatási terület többi részét alapvetően mérsékelt-gyenge termőképességű
homoktalajok borítják, melyeken közepes hatékonysággal folytatható mezőgazdasági
termesztés, jellemző a legeltetéses állattartás, a kaszáló, ill. erdőművelés.
Debrecen közigazgatási területének D-i, DNy-i része kifejezetten gyengén erdősült. A
külterületen a város É-i, Dk-i és K-i határához közel találhatók nagy erdőfoltok (Nagyerdő ill.
Erdőspuszták).
A tervezési terület a Hajdúsági löszhát, a Dél-Nyírség, valamint a Bihari síkság tájegységek
találkozási-összemosódási sávjában fekszik. Flórája és faunája egyrészt tükrözi a három
tájegység alkotóit, viszont mindháromtól el is különül, így karakteressége alapján nem igazán
sorolható egyik tájegységhez sem. Mindez azt jelenti, hogy az elkülönülő tájegységekre
alapvetően jellemző fajokat nem találjuk meg egyik tájegységre sem jellemző mértékben.
A tervezési terület környezetében alapvetően lakó területek, kisebb részben kereskedelmi
szolgáltató- ill. ipari gazdasági területek fekszenek.
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A módosítással érintett terület jelenlegi, valóságos használata alapvetően megfelel a hatályos
TrT területhasználati kijelölésének, bár tervezési terület több ingatlana használaton kívül várja
a változásokat.
3 évtizede óriási jelentőségű építőanyag kereskedő telephely volt itt, mely a 90-es évek során
lezajlott társadalmi változások hozadékaként megszűnt.
Az utóbbi években a terület használatára vonatkozó igények és szükségletek megváltoztak, a
térségben fellelhető ipari parkokban további fejlesztési-bővítési igények merültek fel, melyek
erőteljesen igénylik az adminisztratív háttér tevékenységet, de a lakás szükségletek
növekedését is.
Ezt felismerve a beruházó komplex ingatlan fejlesztést kíván végrehajtani.
A tervezési terület hatályos besorolás szerinti használati módja egyes részletekben nem, más
részletek esetében viszont jelentős mértékben változik.
A város zöldfelületi rendszerét meghatározó városszerkezetben jelentős zöldfelületi
elemek találhatók, de kapcsolati rendszerük esetleges. Tudatos, tervszerű egységes
rendszerré szervezésüket már a hatályos rendezési terv alátámasztó munkarésze is célként
nevezte meg. Ennek morfológiai rendje a sugaras-gyűrűs-szigetes szerkezet szerint írható le.
A tervezési terület a város zöldfelületi rendszerében nem tölt be hálózati szerepet, a 2000-ben
készült zöldfelületi programterv sem számol ezen területet is figyelembe vevő hálózati
rendszerrel.
A jelenlegi használaton kívüli, nagy felületű burkolatokkal is terhelt üres terület viszont nagyon
perspektivikus zöldfelületi fejlődést is rejt magában.
A tervezési terület növényzete kis mennyiségű fás szárú állományból (jelentős része invazív
gyomfa), valamint lágyszárú gyomnövényekből és gyepes felületekből áll.
A tervezési területet közlekedési területek határolják, ahol kis részben fasorok találhatók, a
közlekedési területeken túli lakó-, ill. gazdasági területek növényekkel való fedettsége és
gondozottsága jelentősen jobb, mint a tervezési tömbben.
A terület fásítottsága általában rendkívül gyenge, mely a környezet korábbi valós terület
felhasználás (építőanyagok raktározása) következményeképp is indokolható. Ez alól a
tervezési terület D-i részében meglévő, kis terjedelmű fásított folt faállománya képez kivételt.
A C+C áruház telkén az előírt 40% zöldfelületi fedettség nem biztosított.
A fásítottság hiánya felerősíti a kistáj területén az utóbbi években felerősödő deflációs
jelenségeket. Az utóbbi években ismétlődő porviharok keletkeznek száraz-szeles időjárási
körülmények között. A szél talaj közeli szinteken mérhető erősségét az ingatlanon telepíthető
fásítások képesek lennének gyengíteni, a tervezési területen azonban jelenleg nincs ilyen
telepítési rendszer.
A kistáj területén az évi átlagos csapadék összege 550-600 mm közötti, ebből a vegetációs
időszakra mindössze 350 mm várható.
A tervezési terület nagy részén a valódi biológiai potenciál értékek, a biodiverzitás alacsony.
A különböző tájképi elemek váltakozásából adódó szegélyhatás rendkívül alacsony, mivel
csak nagyon kis mértékben változatos az ingatlan hasznosítása.
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Tájhasználat, tájszerkezet
Tájtörténeti vizsgálat
Debrecen területének egy része a Hajdúsági löszháthoz, másik része a Dél-Nyírség hullámzó
homokterületéhez tartozik, a közigazgatási terület D-DNy-i része a Bihari síksághoz
csatlakozik. A természetes vízfolyások környezete évszázadokig mély fekvésű adottságai
miatt „mocsárvilág” volt, melyek nyaranta kiszáradva szikes gyepeket alkottak. A magasabban
fekvő területeket népesítette be a lakosság.
Debrecen a Hajdúság jellegzetes és fontos települése. Településszerkezetén kis mértékben a
mai napig látható nyomot hagytak a hajdúsági városok kialakulásának jellegzetes nyomai.
A természetes táj évszázadokkal korábban alapvetően erdőkkel sűrűn tarkított gyepes
legelőkből állt. A táj a népesség növekedésével arányosan fokozatosan megváltozott,
folyamatosan növekedett a szántó gazdálkodás területe, míg az arra megfelelő részeken a
gyepgazdálkodás megmaradt, az erdők nagy része viszont áldozatul esett.
A vízfolyások XIX. századi szisztematikus szabályozása, a vízzel tartósan borított területek
lecsapolása megváltoztatta a terület használatokat, de valószínűleg a klimatikus
körülményeket is.
A tervezési terület a város D-i kertségei egyikének, a Kerekes telepnek az É-i határa körül
fekszik. A kertség alapvetően kis területű ingatlanokból állt, de a város növekedése
funkcionális terjeszkedést is magával hozott, így a kertség É-i, vasúthoz közeli részein
ingatlanok összevonásával nagy felületű telephelyeket alakítottak ki, melyeken a város energia
igényeit kiszolgáló elektromos- és hő erőmű, különböző raktározási és kereskedelmi
telephelyek, valamint a városi lakosság építő- és tüzelőanyag igényeit kiszolgáló TÜZÉP telep
városközponthoz közeli fekvése megvalósult.
Tájhasználat értékelése
A tervezési terület maga a valóságban alapvetően üres telephely. A terület tájképi
megjelenése egyhangú, némi változatosságot a Terület D-i részén található fásított folt, ill. az
ipari vasút, valamint a Monostorpályi út mentén elszórt fák nyújtanak.
A tervezési terület határaiként megjelenő közlekedési vonalas létesítmények mentén sem
találni összefüggő fasort vagy szélesebb fásítást.
A fás-bozótos területek hiánya erőteljesen csökkenti a természetes fauna egyedeinek élet
lehetőségeit, ezzel is csökkentve a terület biodiverzitását.
Összefoglalva, a tervezési terület alapvetően ingerszegény táj- és településképi megjelenésű.
Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
A tervezési területen semmilyen védendő természeti érték nem található.
Mindazonáltal minden egyes fa egyed, mely nem tartozik valamely invazív vagy özönnövény
fajhoz, léte miatt érdemes a védelemre.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A tervezési területen belül nincs tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.
Ökológiai hálózat
A tervezési területen nem található az ökológiai hálózat egyik eleme sem.
A módosítás várható tájkép módosító hatásai
Az egyhangú, sík, szilárd burkolatokkal bőven fedett terület tájképe alapvetően megváltozik a
tervezett, nagy felületű építmények és a kísérő környezet kialakításának eredményeképpen.
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A tervezett változás kapcsolódik akár a meglévő, egyre nagyobb forgalmat bonyolító repülőtér,
a tervezett déli ipari park, ill. a régióban vezető szerepet betöltő, iparosodó város által generált
igényekhez.
A módosítás eredményeképpen egységesen tervezett épületekből álló, összefüggő, modern
irodai centrum, ill. lakó épület együttes jön létre. Ez az épületegyüttes egy modern városrész
képét fogja mutatni. Ez a kép nem lesz idegen a terület mellett meglévő város képétől, a XXI.
századi emberi tevékenységtől, de a XXI. sz. emberi tevékenységeknek megfelelő
felelősséggel kell kezelni a környező tájba illeszthetőség érdekében.
A térbeli megjelenésen kívül a kialakításra tervezett épület- és burkolt felület-együttes
megváltoztatja a terület vízháztartását, a területre jellemző hő egyensúlyt, mely változások
csökkentése érdekében megfelelő intézkedésekkel és megoldásokkal lehetőség van effektív,
hasznos behatásokat elérni.
A tervezett beépítés a terület élővilágát is megváltoztatja. A vizsgálat alapján kimondható,
hogy a változtatás nem veszélyeztet egyetlen védett növény- vagy állatfaj számára életteret
biztosító élőhelyet sem. A területen a jelenlegihez képest csak növelni lehet az élővilág
lehetőségeit.
A tervezési terület tervezett csökkentett beépítettségi mértéke, valamint megnövelt, 50%-os
zöldterületi fedettsége jó alapot ad a terület elfogadható zöldítésére, és sok állatfaj (különböző
madarak) számára fog életteret biztosítani.
A terület jelenlegi használatának és a tervezett állapotnak az összehasonlító vizsgálata a
biológiai aktivitás értékek összesítése érdekébent a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint nem
szükséges, mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
Az övezeti átsorolások belterületet érintenek.
A tervezési területet illetően tervezett módosítások:
kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület
>
kereskedelmi- szolgáltató gazdasági-; kisvárosias lakóterület
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tájvédelmi és táj-, ill. településképvédelmi javaslatok
Javasolt a létesítendő kisvárosias lakóterületi határai mentén változatos fásítás, fasortelepítés
végrehajtása. Az épületek közötti zöldfelületek kialakítása változatos, foltszerű fa-, cserje-,
évelő- és egynyári virág-, valamint gyep telepítésekkel javasolt.
Javasolt továbbá, hogy a zöldfelületek és az épületek használatát biztosító burkolatok
vízáteresztő anyagokkal és technológiával legyenek kialakítva.
A területen meghatározott 50% fedettséget biztosító zöldfelületeken aktív zöldterületi funkciók
(játszótér, szabadtéri kondipark, utcabútorok, ivókutak, stb) is legyenek kialakítva.
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Az általános mikroklíma romlás enyhítése érdekében az épületek tetején napelemek és
napkollektorok elhelyezése javasolt, valamint az épületeket és burkolatokat körülvevő
zöldfelületeken intenzív növényállomány telepítése és annak intenzív, öntözött fenntartása
indokolt és szükséges.
Javasolt emellett lehetőség szerinti mértékben zöldtetők telepítése is.
A tervezett létesítmény beépítettsége: 30%.
A tervezett létesítmény burkolat igénye 20%.
A létesítmény zöldfelületei 50%-ot tesznek ki.
A tervezett létesítmény zöldfelületeinek legnagyobb része intenzív fenntartású
gyepfelületekből áll majd.
Mindenképpen javasolt az építési engedély feltételéül szabni a létesítendő zöldfelületeken a
nagyobb hatásfokot képviselő intenzíven fásított növényállomány megvalósítását, melyet
jogosult szaktervezővel kell megterveztetni.
A tömbhatárok mentén javasolt fasorokkal, talajtakaró cserjékkel, évelőkkel rendelkező,
komplex zöldsávok kialakítása, melyek állományai várostűrő növények fajaiból kerüljenek ki.
A ingatlan határok, a közlekedési területek mentén megkövetelendően telepítendő fásítások a
tájba illesztés legfontosabb elemei, mert a környező területek, utak használói szem
magasságának perspektívájából az ezen helyeken ültetett növények képesek a legnagyobb
vizuális takarásra.
A tájrendezési javaslat része a csapadékvíz összegyűjtés utáni lehető legnagyobb mértékű
hasznosítása. A zöldfelületek öntözésére, egyes használati víz funkciók biztosítására az
összegyűjtött csapadékvíz jelentős része felhasználható. A zöldfelületek intenzív, öntözéses
fenntartása a jelentős tájba illesztési elvárás és a homoktalaj csekély vízmegtartó képessége
miatt kiemelten fontos.
Egy jól kidolgozott vízgazdálkodási rendszer a környezet vízháztartásának csak kis mértékű
változtatását eredményezi.

Biológiai aktivitásérték változása
A biológiai aktivitás érték, bár nem szükséges vizsgálni, a területfelhasználás változása által
is növekszik, a valós biológiai potenciál pedig a valódi zöldfelületek kialakításával nagy
mértékben fog emelkedni.

ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSEK
Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
Telephelyen belüli intézményi kertek, vonalas zöldfelületi elemek
A tervezési területet különböző vállalkozások és jelentős mértékű lakosság fogják
benépesíteni.
Az ingatlan-együttes 50%-os zöldfelületi fedettsége különböző típusú zöldfelületi elemekből
állhat.
Alapvetően a kisvárosias lakóterületekre jellemző, közterületi jellegű, parkosított zöldfelületek
a lakosság megpihenését szolgáló intenzív kert részletek is meg fognak jelenni.
Amennyiben tetőkertek is fognak létesülni, azok is ebbe a lakó-, de ugyanakkor akár az
intézményi kert kategóriába lesznek sorolhatók. Ezek rekreációs szerepe igen nagy, és
nagyban javítják a területen belüli környezet változatosságát.
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Ezen felül fontos szerepük van a környező közlekedő utak mentén telepíthető zöldsávoknak,
melyek fasorok és az alattuk lévő intenzív fenntartású aljnövényzet (talajtakaró cserjék,
virágok vagy gyep) együttesével biztosítanak változatosságot és valódi biológiai potenciált.
A környező közlekedési területek felőli ingatlanhatárok mentén javasolt a növényzet –
elsősorban a fák és cserjék – nagyobb számban való telepítése, az emisszós hatások
tompítása érdekében, valamint a nagy forgalom miatt jelentősnek tekinthető balesetveszély
miatt a lakóterület határán vagy a gépjármű forgalmi út szélén fizikai lehatárolást javasolt
megépíteni.
Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A tervezési terület nagyobb felületű, belső területein lehetőleg többszintes növényállománnyal
fedett zöldfelületek kialakítása javasolt, a környező fasorok-zöldsávok telepítésének javaslata
is ezt a szerepet szolgálja.
A zöldfelületek ökológiai szerepe rendkívül fontos, az épületekkel betelepült tömbök esetében
különösen.
A növényzet javítja a mikroklímát (hűti, párásítja, segít a levegő megszűrésében), gyengíti az
időnként erős szélhatásokat, szélmentes meleg időjárás esetén viszont beindítja a terület
átszellőzését. A növényzet aktívan felhasználja és átalakítja a beérkező sugárzó energiát, ami
által csökkentik a visszasugározható hőenergiát, gyengítve a mikro környezet melegedését.
Települési klíma
A terület klímája a települések belterületére jellemzően fog alakulni, vagyis az Alföldre
jellemzően az országos átlagtól melegebb és szárazabb nyáron, télen pedig hidegebb. A
tenyészidőszakra eső csapadék 250-300mm körüli, a téli csapadék azonban segíti a
növényzet tavaszi megindulását.
Az időjárási szélsőségek a globális felmelegedés hatására erősödnek: hosszabbak az
aszályos időszakok, erősebbek a viharok idején a szelek, intenzívebbek a zivatarok és a
jégesők.
Mint minden beépített környezet klímája melegebb és szárazabb, mint a környező táj, ez
elsősorban az épített elemek sűrűségének következménye, ugyanis ezek jobban magukba
zárják, majd intenzíven kisugározzák a környezetükbe a hőt. Dinamikus hőegyensúly van jelen
mindenütt, mely a beérkező és kisugárzódó valamint a felhasznált energiák pillanatnyi eredője.
Ez a hőegyensúly magasabbra tolódott, így emelkedik a beépített környezet, a település
hőmérséklete is.
A hőegyensúly viszont megváltoztatható. A paraméterek közül a beérkező energiákon nem
tudunk módosítani. Változtatni lehet viszont a beérkező energiák elnyelődésén, ezen keresztül
a környezetbe való kisugárzáson, az energiák felhasználásán, valamint a kisugárzott hő
településről való eltávolítása is segíti a települési klíma javulását.
Az energia elnyelődés csökkentésének alapvetően három eszköze van:
- az épített felületeket minél világosabb színűre kell színezni, miáltal a fényben lévő
energia kisebb mértékben nyelődik el a felületek anyagába
- optimalizálni, csökkenteni kell a szilárd, épített felületeket-burkolatokat, részben a
szükségtelen felületek megszüntetésével, részben növényzeti fedéssel
- Növelni kell a zöldfelületek mennyiségét, parkok, kertek, zöldsávok létesítésével,
de akár tetőkertek, zöldfalak építésével
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Kifejezetten fontos még a csapadékvizek szilárd felületekről, a településről való elfolyásának
lassítása és csökkentése. Ebben a munkában is fontos eszköz a tetőkert, de nagyon fontos a
burkolatok vízáteresztő képességének javítása, vagyis a teljesen zárt burkolatok fokozatos
cseréje hézagos, áteresztő burkolatra. Fontos az összegyűjtött vizek lehetőség szerinti
legnagyobb mértékű összegyűjtése, majd a növényzet locsolására való helyszíni
felhasználása.
A növényvilág rengeteg oxigént termel, és por- valamint pollen megkötő szerepe is jelentős.
A fásítások alapvetően segítik a terület tájba illesztését, de ez csak abban az esetben
biztosítható, ha a lombhullató és örökzöld taxonok aránya nem rugaszkodik el a táj
természetes összetételétől, valamint virulensen képesek növekedni a városi környezetben is.
Ezeket a telepítéseket a beépítések kivitelezésével egy időben, vagy legkésőbb azt követően
azonnal célszerű végrehajtani, hogy a fák növekedése az építkezéseket követően jelentős,
aktív biológiai potenciált eredményezzen.
Ezekhez a fásításokhoz a tájba illeszkedő, honos vagy exóta, lombhullató, nagy és közepes
koronájú taxonok használandók, kiegészítésképpen örökzöldek is használhatók. A
megfelelően kialakított fásítások a terület tájba illesztésének legfontosabb eszközei. A
faállomány alkotói lehetőleg a területre jellemző tölgy-kőris-szil ligeterdő társulás fő- és elegy
fajaiból kerüljenek ki (kocsányos tölgy, magas kőris, vénic szil, mezei szil, hegyi szil, korai
juhar, fehér nyár, vadkörte, stb.), mégis a legfontosabb a várostűrő tulajdonságokkal
rendelkező fajok és fajták kiválasztása.
Az épületek és ingatlanok tájba illesztése miatt viszont mindenképpen fontos a fásítások,
zöldfelületek mielőbbi betelepítése.
A tervezési területen belüli fásítások telepítése a különböző deflációs és szárító hatású
szélterhelések csökkentését is segítik.
A hatályos tervekkel való egyeztetés eredményeképpen megállapítható, hogy a kijelölt
területek átsorolásának negatív hatású változásai nincsenek.
A tervezési terület valós fásítottsága mielőbb végrehajtandó a növényállományok
telepítésével.
-- A tervezési terület biológiai aktivitásértékének számítása - újonnan beépítésre szánt
terület nem került bevonásra - az Étv. 8.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint nem szükséges. A
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint a területfelhasználások változásának
követése alapján mindenképpen növekszik a biológiai aktivitás érték.
A biológiai aktivitásban jelentős többlet keletkezik.
Javasolt tájrendezési szempontú intézkedések
A szabályozási terv elkészítése során a következő tájrendezési vonatkozású szempontok
érvényesítése kívánatos:
A széljárás talajfelszínre gyakorolt hatásainak és a terület tájba illesztésének érdekében a
fásítások telepítése mielőbb megvalósítandó, de a folyamatos növénnyel való borítottság
biztosítása (a meglévő fák ápolása, a terület gyommentesen tartása) javasolt.
A fásítás és a zöldfelület tervezését az építési engedélyezési eljárások megkezdésének
feltételeként javasolt meghatározni, a telepítéseket pedig szaktervezővel kell megterveztetni,
és használatba vételi engedély akkor legyen kiadható, ha a fák telepítése befejeződött.
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Javasolt az ingatlanokat övező utak mentén fasorok telepítése.
A javasolt növénytelepítések pedig mindenképpen emelni fogják a terület biológiai potenciálját.
Összefoglalás
A tervmódosítás települési-táji környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti
alaphelyzetek változásától eltekintve) jelentősnek minősül.
A környezeti hatások általánosan szintemelő, kedvezőbb környezeti állapotokat
eredményeznek, mint a valóságos, eredeti területhasználat jelentett, a hatályos terv
állapotaihoz képest szintén javulást okoznak.
A változtatás lokálisan az eredeti települési, táji környezetben a valós tájkép javítását okozva
valósítható meg és tartható fenn.
A tájrendezési vizsgálatot, illetve értékelést a jelenlegi szerkezeti terv terület felhasználási és
szabályozási elemeiben bekövetkező változtatási igény tette indokolttá.
A tájrendezési vizsgálat azzal, hogy feltárta a tervezett terület felhasználások, illetve
beépítések által várható környezeti hatások mértékét, megalapozta a tervmódosítás
megvalósításának jogszabályi és környezetvédelmi lehetőségét.
A terv és módosítása alapvetően nem eredményez az eredeti állapottól a megengedettnél
kedvezőtlenebb környezeti hatásokat, így a hatásában távlatban elsősorban környezeti,
tájképi és városképi vonatkozásban minősül jelentősebbnek!
A tájrendezési vizsgálat a tájhasznosítási érdekeket szem előtt tartva megfelelőnek tartja a
szerkezeti és szabályozási tervi célokat, azokat megfelelő részletességgel törekedett leírni és
minősíteni. A teljes részletességű leírást a Településszerkezeti és Szabályozási terv módosító
anyaga tartalmazza!
A várható hatások tekintetében megoldhatatlan ellentmondásokat nem talált.
A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés gazdasági, infrastrukturális, települési
és társadalmi feltételeit. Megfogalmazza a környezeti és természeti, ökológiai értékekkel való
hatékony gazdálkodás eszközeit, céljait.
Összességében a tervmódosítás tájképre gyakorolt hatása a megengedett értékeken
belüli változásokat eredményezi. Az elkészített tájrendezési vizsgálat, illetve
tájrendezési értékelés a szerkezeti terv és szabályozási terv tájrendezési alátámasztó
munkarészét megalapozó anyagként elfogadásra javasolt.
A tájrendezési értékelés alapján a területre vonatkozó szerkezeti és szabályozási terv
módosítása elfogadásra javasolt.
Megjegyzés!
A tájrendezési értékeléshez tartozó, szerkezeti és szabályozási tervlapot a településrendezési
tervdokumentáció tartalmazza!

Zsila László
Okl. táj- és kertépítész mérnök
Tájvédelmi szakértő
Tk-09-0583/21
Sz-030/2013
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KÖZLEKEDÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
A tervezési terület Debrecen, belterületén a 47 sz. főút (Mikepércsi út) Monostorpályi út
- Iparvágány - Leiningen utca által a 13811/7, 13812/1 hrsz. - ú ingatlanokat határoló terület.
Az Általános Rendezési Terv (ÁRT) figyelembe vételéve, valamint a tervezett terület
funkcióinak figyelembe vételével a tervezett területen 3 hálózati funkció különíthető el:
1.

„b” hálózati funkció (47. sz. II. rendű főút, Mikepércsi út)

2.

„c” hálózati funkció (Monostorpályi út Leiningen utca)

3.

„d” hálózati funkció (13811/6, 13811/7, 13811/1hrsz. területek belső útjai)

AD. 1.
A „b” hálózati funkciójú utak jelentős település szerkezeti elemek, amelyek kialakításánál a
kapcsolati funkció előnyben részesítése mellett a feltáró funkció is megjelenik
47 sz. főút.( Mikepércsi út)
A főút érintett szakasza jelenleg is 2x2 sávos kialakítású az útszakasz
átbocsátóképessége jelenleg megfelelő, és figyelembe véve a rövid-, közép-, és hosszú távú
fejlesztéseket az átmenő forgalom minimális növekedése várható. Így a tervezett szabályozási
szélesség az út funkciójához tartozó szolgáltatási színvonal kielégítéséhez szükséges
útparamétereket hosszútávon is biztosítja.
Az út vízelvezetését jelenleg, az út alatt található, zárt csapadékcsatorna biztosítja.
Az útszakasz mentén észak-nyugati oldalon gyalogjárda, míg a délkelti oldalon
elválasztott gyalog- és kerékpárút található.
A tervlapokból látható, hogy a csomópontokban a kanyarodó irányoknak külön sáv
biztosított.
Javasolt tervezési osztály: B.IV.b.A.
Az ehhez tartozó paraméterek:
- tervezési sebesség:
- forgalmi sáv szélesség:
- biztonsági sáv szegély előtt:

70 km/h
3,50 m
0,50 m (jelenleg 0,25)

Az út jelenlegi szabályozási szélessége 28,00 méter
AD. 2.
A „c” hálózati funkciójú utak az érintett területegységen belüli, lokális területszerkezeti elemek,
amelyeknél a feltáró és a kiszolgáló funkció közötti helyes arány kialakítására kell törekedni, a
kapcsolati funkció korlátozásával.
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Monostorpályi út
Az utca jelenleg 2x1 sávos kialakítású a 47 sz. főúthoz való csatlakozásánál, osztályozós
csomópont található, ahol, a jobbra, illetve balra kanyarodók számára külön sávok találhatóak.
Az út vízelvezetését jelenleg, az út alatt található, zárt csapadékcsatorna biztosítja.
Az utca északi oldalában iparvágány található, mely az érintett terület északkeleti
sarkánál keresztezi az utca burkolatát.
Az utca északi oldalában egyesített gyalog és kerékpárút található.
Javasolt tervezési osztály: B.V.c.A.
Az ehhez tartozó paraméterek:
- tervezési sebesség:
- forgalmi sáv szélesség:
- biztonsági sáv szegély előtt:

60 km/h
3,25 m (jelenleg 3,50)
0,25 m (jelenleg 0,50)

A jelenleg a 2x1 sávos út a tervezési időtávra várható becsült forgalom lebonyolítására
alkalmas. Az utca későbbi fejlesztés során, a 2x2 sávossá való átépítés helyszükséglete is
biztosítható. a meglévő szabályozási szélességgel.
Az út jelenlegi szabályozási szélessége 24 -45 méter
Az út déli oldalán gyalogjárda kiépítését javasoljuk, az érintett terület teljes hosszában,
az áthelyezett buszmegállóhely peronjának bekötésével.
AD. 2.
Leiningen utca
A „c” hálózati funkciójú utak az érintett területegységen belüli, lokális területszerkezeti elemek,
amelyeknél a feltáró és a kiszolgáló funkció közötti helyes arány kialakítására kell törekedni, a
kapcsolati funkció korlátozásával.
Az utca jelenleg 2x1 sávos kialakítású, az útburkolat mentén járdaburkolat nem található.
Az út vízelvezetését jelenleg, az út alatt található, zárt csapadékcsatorna biztosítja.
Javasolt tervezési osztály: B.V.c.A.
Az ehhez tartozó paraméterek:
- tervezési sebesség:
- forgalmi sáv szélesség:
- biztonsági sáv szegély előtt:

60 km/h
3,25 m (jelenleg 3,00)
0,25 m

A jelenleg a 2x1 sávos út a tervezési időtávra várható becsült forgalom lebonyolítására
alkalmas. Az utca későbbi fejlesztés során, a 2x2 sávossá való átépítés helyszükséglete is
biztosítható. a meglévő szabályozási szélességgel.
Az út jelenlegi szabályozási szélessége 22 méter
Az út északi oldalán gyalogjárda kiépítését, javasoljuk, az érintett terület teljes
hosszában, míg az érintett szakaszon a gyalogjárda szélesítésével kerékpáros létesítmény is
kialakítható.
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AD. 3.
A „d” hálózati funkciójú elemek, melyek a terület szerkezet szempontjából nem jelentős
hálózati elemek, melyek kialakításánál a kiszolgáló funkció biztosítása mellett a feltáró funkciót
szabályozni, a kapcsolati funkciót tiltani kell.
13811/6, 13811/7, 13811/1 hrsz-ú. területek belső útjai
A fenti előírásnak megfelelően a kialakított hálós, törtvonalas területi kialakítás ezt
biztosítja, így ezeken az utakon csak az ott lakók, vagy az ott telephellyel rendelkezők fognak
közlekedni fognak közlekedni, és arról a lehető legrövidebb úton magasabb prioritású út felé
fognak közlekedni, személygépjárművekkel.
Javasolt tervezési osztály: B.VI.d.A.
Az ehhez tartozó paraméterek:
- tervezési sebesség:
- forgalmi sáv szélesség:
- biztonsági sáv szegély előtt:

40 km/h
3,00 m
- m

A belső területek két egységre való felbontása történt, az északi lakó és gazdasági
egységek, míg a délinél, csak lakó egységek kerültek elhelyezésre. Az északi terület feltárása
a Monostorpályi út felől történhet, a Híd utca csatlakozásával szemben új csatlakozás
kiépítésével, míg a déli egység a Leiningen utca felől két kapubehajtón keresztül. Az északi
csatlakozás kialakítása során a meglévő buszmegállóhely áthelyezése szükséges, a rálátások
biztosítása érdekében.
Tervezett útszakaszokon hosszú távon is elegendő a 2x1 sávos kialakítás, a lakó és
gazdasági egységekhez szükséges megállóhelyeket a tervezett épületekben garázsok
gépkocsi tárolók, illetve a terület belső útjai mentén kialakítható parkolóban biztosíthatók.
A tervezett út vízelvezetése zárt csapadékvíz elvezető csatornával kiépíthető, amelynek
a terület vízrendezéséhez kell igazodnia.
A gyalogos forgalom számára az épületek között, gyalogjárda alakítható ki, míg a
területet megközelíthetősége a 47 sz. főút mentén meglévő járdaburkolaton, és továbbiakban,
a Monostorpályi út és a Leiningen utcákon, a telekhatár mentén közterületi járda kiépítésével
biztosítható.
A fenti kialakítás biztosítja az utak hierarchia szerinti csatlakozását.
A vonatkozó helyszínrajzon feltüntettük a javasolt geometriai kialakítását, utak
egymáshoz csatlakozását, járdák és kerékpárutak elhelyezését, továbbá a szükséges
csomóponti és fontosabb forgalomtechnikai elemeket is. Azokon a helyeken, ahol a kanyarodó
mozgások iránya korlátozva van, vagy az külön számukra épített sávból történik, ott a haladási
iránynak megfelelő nyilakkal jelöltük.
Mocsári Attila
okl. közlekedéstervező
Tkö 09-0745
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VIZIKÖZMŰ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Előzmények:
A tervezett településrendezéshez beszereztük a vízvezeték és elválasztott rendszerű
szennyvízelvezető csatornahálózat tekintetében a közmű üzemeltető Debreceni Vízmű Zrt.-től
a tervezési területről gazdaságosan csatlakoztatható közelségben lévő közüzemi vízvezeték
és szennyvízcsatorna hálózat adatait.
Az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornahálózat üzemeltetője a Debreceni
Polgármesteri Hivataltól, akivel szintén egyeztettünk a csapadékvíz-elvezetés/ helyben tartás
lehetőségeiről.
A tervezési területről részletes geodéziai felmérés nem készült ezért magassági adatok nem
állnak rendelkezésre.
I.

VÍZELLÁTÁS

A tervezési terület vízellátása Debrecen város közüzemi hálózatáról, a Leiningen utcán
valamint a Monostorpályi úton húzódó Dn100 ac méretű gerincvezetékekkel biztosítható.
Körvezetékes – mindkét oldalról megtáplált – hálózat abban az esetben építhető ki,
amennyiben az a későbbiekben közüzemként működik.
Nagy mennyiségű oltóvíz ellátás biztosításának előírása esetén – amennyiben a kétirányú
betáplálás az előírt mennyiséget biztosítani nem tudja – úgy a meglévő, Monostorpályi úti
Dn400 ac víz gerincvezetékre való rákötéshez is hozzájárul a közmű üzemeltető.
A tervezési terület várható vízigénye:
Qd (lakások) = 450 lakás x 4 fő x 150 l/fő/d = 270000 l/d = 270 m3/d
Qd (iroda) = 3600 m2 (A foglalkoztatottak száma a konkrét funkció hiányában csak becsülhető)
360 fő x 60 l/fő/d = 21600 l/d = 21,6 m3/d
Qd (kereskedelmi létesítmény) = 1500 m2 (A foglalkoztatottak száma a konkrét funkció
hiányában csak becsülhető) 40 fő x 60 l/fő/d = 2400 l/d = 2,4 m3/d
Várható ivóvízigény összesen:
Qd (össz) = 270 +21,6 + 2,4 m3/d = 294 m3/d
Maximális vízigény Qmax = 1,4 * 294 m3/d = 411,6 m3/d
Óracsúcs Qn = Qmax /10 = 41,16 m3/ó = 11,43 l/s
A tervezési terület vízellátására egy D 100 PE 100 SDR17 méretű és anyagú gerincvezeték
kiépítését javasoljuk, a közüzemi gerinc vízvezetékről való leágazással. Az ellátás biztonsága
érdekében javasolt a körvezetékes hálózat kiépítése.
A tervezett gerincvezetéken az oltandó objektumok 100 m-en belüli közlekedési útvonalon
történő elérése céljából max. 200 m-enként NA100 föld feletti kitörésbiztos tűzcsapok
elhelyezését javasoljuk. A tűzcsapok másodlagos célja a vízvezeték hálózat légtelenítése,
légbeszívása, mosatópontok kialakítása.
II.

SZENNYVÍZELVEZETÉS:

A tervezési területen elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezető csatornahálózat épül,
gravitációs bevezetéssel Debrecen elválasztott rendszerű, gravitációs közüzemi szennyvízelvezető csatornahálózatába.
A tervezési területen gerinchálózat kiépítését javasolunk megoldani a közüzemnek megfelelő
min. Dn 200 méretben. Általános alkalmazott anyagként KG-PVC csöveket javaslunk
beépíteni.
A meglévő Dn40b. közüzemi csatornahálózatra a Monostorpályi úton tervezünk rákötni.
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A tervezési területről várhatóan elvezetendő szennyvizek mennyisége:
Qmax = 294 m3/d x 80% = 235,2 m3/d = 6,53 l/s
A közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatba bevezetett szennyvizek szennyezőanyag
tartalma nem haladhatja meg a közcsatornába vezethető szennyvizek szennyezőanyag
tartalmának mindenkor érvényes rendeletben előírt küszöbértékeit - 28/2004 (XII.25.) KvVM
rendelet 4 melléklet. - Magasabb határértékek esetén gondoskodni kell a megfelelő
előtisztításról.
III.

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

A beépítési vázlat alapján a tervezési területről a Monostorpályi úti Dn40 Vb. elválasztott
rendszerű gravitációs csapadékvíz-elvezető csatornába javasolt a tervezési területen
keletkező csapadékvizek elvezetése.
A keletkező csapadékvizek elvezetését/kezelését két módon javasoljuk megoldani.
Egyrészt a vizek helyben tartása, az altalaji talajvízviszonyok javítása érdekében a 30%-os
beépíthetőséget figyelembe véve a 70% zöldterületi rész felületén keletkező csapadékvizek a
zöldfelületeken lepelszerűen elterülve elszikkasztásra kerülnek, másrészt az épületek
tetőfelületén és a közforgalomnak megnyitott közterületi burkolt felületeken keletkező
csapadékvizek elvezetéséről elválasztott rendszerű gravitációs csapadékvíz-elvezető
csatornahálózattal gondoskodunk.
Mivel a Monostorpályi úti Dn40 Vb. elválasztott rendszerű gravitációs csapadékvíz-elvezető
csatornahálózat alkalmas a keletkező csapadékvizek időben késleltetett elvezetésére, ezért a
burkolt felületeken keletkező csapadékvizek elvezetése biztosított.
Az elválasztott rendszerű befogadó egyidejű túltöltésének elkerülése és a végső befogadó
terhelésének csökkentése érdekében a tervezési területen kiépítésre kerülő csapadékvízelvezető csatornahálózat tervezése során annak dimenzióját úgy kell meghatározni, hogy az
a közüzemi hálózatra történő rákötésnél alkalmazandó Dn160 csőátmérő miatti
visszaduzzasztásból adódó többlet, átmenetileg tározandó csapadékvíz mennyiséget is
biztonsággal tudja tározni.
Figyelembe vett paraméterek:
Telekterület: 46162 m2
Beépítettség (burkolt felület) 30%: 13849 m2.
Burkolt felületen keletkező csapadékvíz mennyiség elvezetése
F = 1,38 ha,
csapadék intenzitás q = 270 l/s*ha,
lefolyási tényező α = 0 , 9
S C H A N K á l l a n d ó δ = 0,62
10 min záporintenzitás t= 600s
Qmax = α*q*F* δ = 0,9*270 l/s*1,38ha*0,62*600s = 124,75 m3/10min = 207,91 l/sec
Befogadó terhelhetősége: 24,36 l/s
Tározandó csapadékvíz mennyiség: 183,55 l/s
A tervezési területen a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat tervezése során ideiglenesen
V= 110,13 m3 csapadékvíz mennyiség tározási kapacitást szükséges figyelembe venni.
Laczik Miklós
felelős tervező
VZ-T/09-0453

31

ENERGIAELLÁTÁS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS JAVASLATA
1. Meglévő állapot
A területen meglévő hálózatok az épületekkel együtt bontásra kerülnek. A terület közelében
lévő transzformátorállomások nem vehetők igénybe.
2. Fejlesztés utáni állapot
Az üzemeltetői-tulajdonosi adatok alapján a várható fogyasztói igényt az alábbiak szerint
alakul:
-Az építész a területre szabályozási tervet készített. A terv szerinti létesítmények ellátására
beszereztük a mellékelt áramszolgáltatói nyilatkozatot. A várható fejlesztés a rendelkezésre
álló szakirodalmi adatok és az építész adatközlés felhasználásával:
Rendeltetési egység száma: 290-300 db
Lakásszám:400-450 db
3,5 kVA/db
Lakás nettó terület:25000 m2

1575 kVA

Iroda nettó terület: 3600 m2 60VA/m2 erőátvitel klímával
Kereskedelem nettó terület: 1500 m klimatizált 150VA/m
2

216 kVA
2

225 kVA

Telekterület: 46162 m2
Beépítettség: max 30%
mindösszesen

2016 kVA

azaz 0,7 egyidejűség figyelembevételével 1444 kVA szükséges. Ezt a teljesítmény igényt az
E’ON mellékelt előzetes tájékoztatója alapján kiépített 11 kV-os kábelhálózat, 3 db 0,63 kVA
teljesítményű transzformátorállomás telepítésével lehet megoldani.
3. Fogyasztói igény kielégítésének lehetőségei
A fejlesztés során az új transzformátorállomásokból 0,4 kV kábelhálózat gerinc és arra felfűzött
szabadtéri elosztószekrények létesülnek. A csoportos és egyéni fogyasztó ellátására a
terhelésnek megfelelően méretezett szekunder kábeleket indítunk. A méretlen vezetékekre az
igényeknek megfelelő teljesítményű, elszámolási fogyasztásmérőket telepítünk. Ez jelen
tervnek nem tárgya. Kiemelt fogyasztók esetén telepített, vagy mobil áramfejlesztő
berendezés telepítéséről, csatlakoztatási lehetőségéről kell gondoskodni.
4. A telekkialakítás közvilágításának megoldása
A közvilágítás biztosítása a jelenlegi közutak mentén a közvilágítási hálózatra csatlakozó
karos lámpatestekkel történik, és a megvilágítás szintje az előírásoknak megfelelő.
A tervezési terület meglévő határoló útjainak világítása a jelenlegi igényeknek megfelelően
biztosítja a balesetmentes közlekedést.
A terv szerinti belső utcák kiszolgáló út M4 osztályba, világítási követelmények: Lav(cd/m2) =
0,6, Uo = 0,4, UL = -, TI(%) = 15, sorolandó. A jelenleg érvényes előírások alapján a
gépjárműforgalmú területek és a világított környezetben előforduló fokozottan veszélyes
területek az M2 osztályba sorolt főúthoz csatlakozó utak fel- és lehajtó sávjai C2 osztályba
tartoznak és a világítási követelmények: Eav(lx) = 20, e = 0,4.
A közvilágítási hálózatok betáplálása az üzemeltető döntése alapján kommunális állomásról
történik. A világítás ki-be kapcsolását központilag kell megoldani.
Megjegyzés: A közvilágítás a közterületeknek a települések önkormányzati feladatkörében
létrehozott világítása. A közvilágításról külön jogszabály -jelenleg a 11/1985(XI.30) IpM sz.
rendelet- intézkedik.
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5. A telekkialakítás közműhálózatának üzemeltetése
A közműhálózat közterületi része célszerűen az áramszolgáltató feladata. A fogyasztói oldal
biztonságos üzemeltetése megfelelő szerződésekkel, a mindenkori hatósági előírások
betartásával garantálható.
Marton Sándor
névj. sz.: HBM MK TE-T- 09-0101
Mell.: - E’ON előzetes tájékoztató

GÁZELLÁTÁS JAVASLATA
Előzmények:
A fenti településrendezési terv készítése érdekében megvizsgáltam a terület ellátási
lehetőségeit és egyeztettem az Elosztói engedélyessel a Tigáz-Dso Kft-vel.
Meglévő állapot:
A rendezendő terület mellett a Leiningen utcában az Áchim András utcánál mind
nagyközépnyomású és középnyomású gázelosztó vezetékek helyezkednek el jelentős
kapacitást biztosítva.
Gázellátás módja:
A tervezett létesítmények:
Rendeltetési egység száma: 290-300 db
Lakásszám:400-450 db;
Lakás nettó terület:25000 m2
Iroda nettó terület: 3600 m2
Kereskedelem nettó terület: 1500 m2
A tervezett létesítmények gázellátása a Leiningen utca felől középnyomású gázelosztó
vezeték építésével teljes körűen biztosíthatók. A tervezett létesítmények gázigényét
figyelembe véve a Tigáz-Dso kft. a mellékelt nyilatkozatot adta. A végleges ingatlanok
kialakulását követően az építtető közvetlenül keresse meg a Tigáz-Dso kft. és akkor ő
nyilatkozik a megvalósítás műszaki és gazdasági feltételeiről.

Kovács Csaba
Tervező
GO-09-0485
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HÍRKÖZLÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
A településszerkezeti terv változással érintett terület (Debrecen, Monostorpályi út –
11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca – Leiningen utca – Mikepércsi út) környékén a Magyar
Telekom Nyrt., a DIGI Kft., a UPC Magyarország Kft., mint egyetemes távközlési szolgáltatók
illetve a DV Info Kft., mint Debrecen város intézményi infokommunikációs szolgáltatójának
hálózatai megtalálhatóak.
A kialakítandó ingatlanövezeteket nevezett szolgáltatók hálózatával változó mértékű
nyomvonalhosszú építési munkákkal elláthatók. Konkrét nyomvonal kialakítást csak
telekkiosztás ismeretében lehet megtervezni.
A távközlési szolgáltatók hálózatán szélessávú internet, kábeltévé és
telefonszolgáltatás biztosítható. A területen esetleg kialakítandó állami illetve önkormányzati
intézmények infokommunikációs hálózattal való megcsatlakozásra pedig a DV Info hálózatán
van lehetőség.
A területet más távközlési szolgáltatók (MVM NET Zrt., Invitel Zrt.) hálózatához igen
jelentős (akár több kilométer) hálózat építéssel lehet csatlakoztatni.
Az Invitel Zrt. hálózatához a MÁV állomás elől kiindulva, míg az állami
infokommunikációs szolgáltató MVM NET Zrt. hálózatához a Kossuth utcától induló hálózat
építéssel lehet csatlakozni.
Televízió műsorszolgáltatási alternatívaként több távközlési szolgáltató műholdas
rendszere áll rendelkezésre.
A településrész területén mindhárom mobiltelefon szolgáltató (T-mobile, Telenor,
Vodafone, valamint a társult alternatív szolgáltatók) hálózata elérhető, mind a 2G (GSM), mind
a szélessávú 3G és 4G lefedettség jó.
A kiépíthető réz és optikai hálózatok műszakilag alkalmasak internet szolgáltatás
biztosítására. A szolgáltatókkal kötött szolgáltatási szerződésnek megfelelően akár analóg,
akár digitális KTV szolgáltatás biztosítására is úgyszintén alkalmasak.
A terület az Antenna Hungária, mint műsorszóró szolgáltató szervezet ellátási területén
belül helyezkedik el, így mind földfelszíni, mind műholdas sugárzású adásokkal ellátható.

Petruska István
HI-T 09-0317

Lakatos István
HI-T 15-0342
TH-T 15-0342
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KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
I. BEVEZETÉS
Debrecen MJV Önkormányzat Közgyűlése a többször módosított, érvényes
Településszerkezeti tervet a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozattal állapította meg, a Helyi
Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 8/2003. (V. 23.) Kr számú rendelettel fogadta
el és hagyta jóvá.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület a város D-i ipari környezetében
helyezkedik el, kiváló és értékes várostestbeli pozícióval bír. A tömb jelenlegi besorolása Gk
kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet.
A területet határoló utak közül a Mikepércsi út (47. számú országos főút) kapcsolja össze a
városközponttal. A terület közlekedési megközelítése kedvező, mivel a határoló utak – a
Mikepércsi út, a Monostorpályi út és a Leiningen utca – jelenleg is biztosítják a terület
kiszolgálását. A tömb 13812/1 és 13811/7 hrsz-ú ingatlanjai beépítettek. A 13811/7 hrsz-ú
ingatlan hasznosítási igénye indokolja a területrendezési tervek módosítását.
A tömböt jelenleg két telek alkotja: 13811/7, 13812/1, területe 5.57 ha.
A terület korábban jellemzően gazdasági területként a Monostorpályi úti Tüzép területe volt, a
Leiningen utcához kapcsolódó tömb volt telkein lakóházakkal.
A Tüzép évekkel ezelőtt megszűntetésre került. A területére bevezető iparvágányok és a
funkciót kiszolgáló épületek egy kivételével bontásra kerültek. A Leiningen utcai volt
lakóházak szintén bontásra kerülnek.
A tömbön belüli a DNY-i saroktelken lévő 13812/1 hrsz-ú ingatlan terület-felhasználása nem
változik, azaz a C+C élelmiszer raktáráruház kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gk)
övezetként megmarad.
Jelenleg egyébként kiváló pozíciójú, infrastrukturálisan teljes értékű terület adottságaihoz
viszonyítva alulhasznált, rendezetlen állapotú.
A módosítás megvalósíthatósága érdekében a környezeti vizsgálat szükségességének
igényétől –a módosításnak az épített környezetre gyakorolt elhanyagolható hatása miatt- a
megkeresett szakhatóságok állásfoglalásai alapján is el lehetett tekinteni.
Ebből eredően a vonatkozó törvényi előírás szerint a Környezeti hatások és feltételek
alátámasztó munkarész készítése vált szükségessé, amely lehetőséget ad a hatások
bemutatására, összegzésére.
Az alábbi munkarész a környezeti hatásokat és feltételeket határozza meg.

II. A TERVEZÉSI FELADAT
A módosítás a Debrecen Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (hrsz:13810)
– Leiningen utca – Mikepércsi út által határolt területét érinti. A feladat a jelenleg Gk övezetbe
tartozó 5,57 ha-os tömbből 46 162 m2 területrész Lk kisvárosias övezetbe való átsorolása és
szabályozási előírásainak rögzítése. Kivétel ez alól a tömb DNY-i részén lévő 13812/1 hrsz.ú, közel egy hektáros (9 567 m2) ingatlan területe, amely marad Gk övezetben.
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III. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE, AZ EREDETI TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE
A módosítás részletezése, az érintett terület bemutatása
A módosítás elsődleges célja, mint az fentebb is megfogalmazásra került, a terület
fejleszthetőségi feltételeinek településrendezési eszközökkel történő megteremtése.
A területre és környezetére a gazdasági hasznosítás mellett az alul használat és elhanyagolt
állapot a jellemző. Ugyanakkor a terület közlekedési, infrastrukturális ellátottsága kiváló.
A város déli részét érintő fejlesztés részeként fogadható el, hogy a kiváló adottságú, a
városközponthoz jól kapcsolódó és illeszkedő potenciális területekről fokozatosan kiszoruljon
a többnyire környezetzavaró gazdasági területhasználat.
A jelen módosítás is ezt erősíti annak ellenére, hogy a kialakuló kisvárosias lakóövezet még
várhatóan középtávon a közvetlen környezetben megmaradó gazdasági területhasználatokkal lesz határos.
Ez a helyzet meg követeli, hogy a lakóövezet beépítése, az egyes épületfunkciók elhelyezése,
kialakítása, tájolása tükrözze is ezt.
Ez azt jelenti, hogy a lakótömb védett részét (a lakásokat) jól körbe kell venni a környezeti
terhelésekre kevésbé érzékeny épületfunkciókkal (mint kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
iroda), a lakásokat pedig megfelelően zöldbe ágyazva célszerű elhelyezni. A beépítési
koncepció is ezeket a javaslatokat tartalmazza.
A módosítás így lehetőséget ad a terület intenzívebb, magasabb értékű hasznosítására, amely
a lakófunkción túl egyéb (szolgáltatás, kereskedelem, vendéglátás) funkciók elhelyezésére is
szolgálhat.
IV. A TERVMÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI
A módosítási javaslat szerint a tervezési terület általános környezeti állapotában a fejlesztés
jellegéből eredően jelentősebb változás pozitív értelemben várható. Ez elsősorban a terület
rendezett beépítése, a zöldfelületi adottságok javulása és városképi megjelenés javulása
révén lehet meghatározó.
A területi, környezeti igénybevétel, a beépítettség intenzitásának növekedése nem
szükségszerűen okozza a környezetterhelések növekedését. Ugyanis a tervezett beépítés a
környezetvédelmi elvárások betartása és a korszerűbb infrastruktúra mellett fajlagosan nem
jelent magasabb terheléseket, mint azt a korábbi gazdasági területhasználat (pontosabban
tüzép funkció) jelentett.
A terület nagy forgalmú városi közlekedési utak közvetlen közelében helyezkedik el, amelyet
a módosítás legfeljebb az intenzívebb beépítés által generált nagyobb forgalom miatt
befolyásol.
A tüzeléstechnika és a területhasználat egyéb diffúz emissziói valószínűleg átrendeződnek,
de jelentősebb növekedést nem indukálnak.
1.) A várható környezeti hatások elemzése
A várható hatások időtartama (I), gyakorisága (G), a bekövetkezés valószínűsége (V),
reverzibilitása (R) alapján a módosítással érintett terület az alábbiak szerint értékelhető:
I: a működés várható időtartama: a terv távlatán túli, 80-100 év
G: a környezet-igénybevétel az alapterhelést nem módosítja, a környezetvédelmi
határértékek nem veszélyeztetettek
V: határértéket meghaladó környezeti hatás nem várható, erre biztosíték a
területhasználat, a területen végzett tevékenységek számára előírt környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelés és a teljes infrastruktúra igénybevétele
R: irreverzibilis hatást a tervmódosítás nem indukál
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2.) Szinergikus hatások szerinti megítélés
A módosítással érintett területen a környezeti elemeket, mint levegőt, talajt, felszíni és
felszín alatti vizet érő, valamint zajterhelő hatások szabályozottak, így a módosítás után sem
kell számolni a környezeti terhelések megengedettnél nagyobb mértékű megjelenésével.
A tervezett módosítás alapfeltétele az érintett terület jelenlegi állapotának a
felszámolása, az új beépítésre alkalmassá tétele.
Számolni kell továbbá azon hatásokkal, amelyet a környezetben megmaradó
gazdasági területhasználat és a kialakuló lakóövezeti használat idézhet elő. Ilyen hatások a
gazdasági tevékenységek zajhatása, levegőterhelése és nem utolsó sorban a városképi
ellentétek.
Konfliktus helyzetet eredményezhet az a változás, hogy az eddig gazdasági övezetre
vonatkozó üzemi zajkibocsátások határértékei a lakóövezetre vonatkozóan 10 dB-el
alacsonyabb értékek lesznek.
Számolni kell továbbá a 47-es főút zaj-, és levegővédelmi hatásterületének
kiterjedésével, amely óhatatlanul is érinti a kialakuló övezet főúthoz közeli sávját.
Ezek kiküszöbölésének eszközei lehetnek a fentebb leírt beépítési megoldások.
A jelentős lakás és lakos szám növekedés által felmerülő parkolóigényt a beépítés
biztosítja.
Az egyéb (szociális, társadalmi igényt, mint bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügy,
egyéb alapellátás) ellátottságot a térség és a közeli belváros intézményei biztosítani tudják.
3.) Környezetterhelési szempontból a módosítás hatásai
3.1.) Települési környezet védelme
A módosítással az érintett terület környezete:
- a Monostorpályi út északkeleti oldalán egyéb ipari gazdasági terület, ill. a tervezett
kisvárosias lakóterület - még beépítetlen terület,
- a 11801 hrsz.-ú iparvasút és az Előd utca délkeleti oldalán meglévő kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület,
- a Leiningen utca délnyugati oldalán egyéb ipari gazdasági terület (rögzített területfelhasználás szerint),
- a Mikepércsi út északnyugati oldalán meglévő egyéb ipari gazdasági terület – a Debreceni
Erőmű területe – határolja.
A kialakuló lakóövezet tehát döntően gazdasági területhasználatokkal határos, amelynek
hatásaival számolni kell.
A módosítás következtében Lk kisvárosias lakózóna kerül rögzítésre 612845 övezeti kóddal.
Ebből eredően a megengedett legkisebb telekméret 2500 m2 marad, a beépíthetőség 40%-ról
30%-ra csökken, a zöldterületi fedettség 40 %-ról 50 %-ra nő, az építménymagasság értéke
7,0-9,5 m-ről 8,5-12,5 méterre módosul. Ez a beépítési intenzitás csökkenése és a
zöldfelületek növekedése révén jelentősen pozitívabb területhasználatot eredményez az
eredetinél.
A kialakuló övezetben max. 300 rendeltetési egységgel, 400-450 db lakásszámmal, 3600 m2
iroda és 1500 m2 kereskedelmi terület aránnyal számolnak. A több, mint 5000 m2 nem
lakáscélú épületrészeknek körbe kell/ene/ határolnia a tömbbelsőbe koncentrálódó
lakóépületeket.
Táji, természeti adottságok tekintetében a tervezési területen a jelenlegi értéktelen zöldfelületi
állapotban jelentős változás következik be részben az 50 %-os zöldfelületi állapot kialakulása,
részben a határoló utak, parkolók fásítása eredményeként.
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Az OTrT alapján a terület érintettsége az alábbiakban merül ki:
- A város teljes igazgatási területe kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe,
illetve honvédelmi terület övezetével érintett övezetbe tartozik.
Az OTrT.ben megfogalmazott egyéb érintettség nem áll fenn.
Az építéssel érintett övezet területén sem országos, sem helyi szintű védett természeti, vagy
régészeti értékek nem találhatók.
A tervezési terület közművekkel teljesen ellátható, bár a Leiningen utca érintett szakaszán
nincs kiépítve a szennyvízhálózat. Ez fejlesztéssel pótolható.
A közüzemi csapadékvízhálózat méretesése során figyelembe kell venni a déli városrész és a
repülőtéri térség terheltségét. Ezért van jelentősége a csapadékvíz optimális visszatartásának
a területen.
A módosított besorolású övezet környezetvédelmi szempontból érzékenyebb, mint
környezetének területhasználatai. Ezzel a megvalósulás után számolni kell.
A terület beépítése, infrastruktúrával való ellátás kiépítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (hatásvizsgálatokra vonatkozó előírások) hatálya alá tartozik, ezért csak előzetes
vizsgálat, vagy hatásvizsgálat alapján kaphat építési engedélyt.
A hatás településvédelmi szempontból nem jelentős, de pozitív.
3.2.) Levegőminőség-védelem
A város közigazgatási területe és így a módosítással érintett terület is a többszörösen
módosított 4/2002. (X. 7.) K vVM rendelet alapján a 9. levegőterheltségi zónához tartozik.
A levegőminőség megőrzése érdekében a mód. 306/2010. (XII.23.) Korm. r., 4/2011. (I. 14.)
VM rendelet, valamint a 23/2001. (XI.13.) KöM r. által előírt követelmények és
levegőterheltségi határértékek betartását kell biztosítani az övezet kialakítása, beépítése és
használata során.
A vizsgált terület alap levegőminőségi állapotát az övezetben és annak környezetében
meglévő gazdasági tevékenységek és közlekedési utak (mint 47-es főút Mikepércsi úti
belterületi szakasz, Monostorpályi út és Leiningen utca) emissziói alakítják.
A Debreceni Erőmű magas kéményeinek emissziója nem érinti a területet. Ugyanis a terület
részint a terjedési iránnyal (az uralkodó É-ÉK-i szelekkel) ellentétes oldalon helyezkedik el,
másrészt a kihullási zóna még nem fedi le.
A meghatározó emisszióforrás a 47-es főút. A főút 100 m-es sávjában a közlekedési eredetű
légszennyezettségi adatok (a KTI egyszerűsített modellje szerint a járulékos
levegőterheltség merőleges szélirány esetén C = 1,228*E/(u X) képlettel) számított értékei:
µg/m3
Kén-dioxid (SO2)
Szén-monoxid (CO)
Nitrogén-dioxid (NO2)
Szilárd anyag (PM)
Szén-hidrogének (CH)

Mikepércsi
0,1
13,7
7,7
1,0
3,2
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Az automata mérőállomások mérési adatai és a vizsgált környezet terhelési adatai és a
szélirányok alapján elméleti úton számított levegőterheltségi (immisszió; µg/m3) állapot az
alábbi táblázat adataival jellemezhető:
Szennyezőanyag

Immisszió Határérték* Terhelés/Terhelhetőség
µg/m3
µg/m3
%
Kén-dioxid (SO2)
4,6
125
3,7%/96,3%
Szén-monoxid (CO)
399,0
5000
8,0%/92,0%
Nitrogén-dioxid (NO2)
24,2
85
28,4%/71,6%
Szilárd anyag (PM10)
25,9
50
51,8%/48,2%
Szén-hidrogének (CH)
58,0
--*: 24 órás határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint.
A környezeti levegő változó mértékben, de megfelelő terhelhetőséggel rendelkezik az adott
környezetben: a tervezett településrendezési tervmódosításnak a levegőminőségi
akadálya nincs.
A módosítás utáni állapot elsősorban tüzeléstechnikai levegőterhelés lokális növekedését
jelenti.
Azonban a kedvezően alacsony károsanyag emissziójú energiafelhasználás
(vezetékes gáz, esetleg távhő) nem eredményez az egészségügyi határértékeket
veszélyeztető levegőterheltséget.
A közlekedési emissziókat a módosítás annyiban érinti, hogy az új intenzívebb beépítés
bizonyos mértékű többlet forgalmat fog produkálni a megközelítési útszakaszokon.
Ha azzal számolunk, hogy a beépítés során létesülhet 300 db lakás, alapellátás, szolgáltatás,
kereskedelem, a szintmagasságok esetében pince-fsz+3 szinttel lehet számolni, akkor ezek
gépjárműforgalma legalább napi 450 jármű. Ez a forgalom a Mikepércsi útra és a két határoló
útra (Monostorpályi út, Leiningen u.) terhelődik.
A főútszakasz közlekedési eredetű terhelésének változása elhanyagolhatónak tűnik a 23700
meghaladó ÁNF alapján. Ez a többlet forgalom a főút ÁNF-ának 1,89 %-át jelenti, amely
elhanyagolhatóan kis változás.
A közlekedési eredetű légszennyezés változása ebből kiindulva szintén elhanyagolható
mértékű lesz a módosítás következtében.
A közlekedési eredetű légszennyezésben a módosítást követően a terhelésnövekedés
elhanyagolható és az egészségügyi határértékek alatti marad. A hatás nem jelentős!
Levegővédelmi javaslat:
Az övezetben megvalósuló létesítmények energia igényét vezetékes gázzal, távhővel,
elektromos, vagy napenergia energiahordozóval javasolt biztosítani. Gázfelhasználásnál
törekedni kell a 140 kW alatti teljesítményű berendezések alkalmazására az egyes
háztömböknél.
Az övezetben az előírt zöldfelületi adottságokat az építési helyen igényes növényzettel
és a javasolt zöldtetős beépítésekkel is biztosítani kell.
A gazdasági ingatlanokkal határos felületeken javasolt takaró zöld (fasor, cserje sáv)
telepítése.
A módosítás által nem következik be a levegőkörnyezetben érzékelhető hatásnövekedés, a
határértékek teljesülése biztosítható. A hatás jelentős, pozitív.
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3.3.) Talaj-, és vízvédelem
A terület a 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében felszín alatti vizek és földtani közeg
szempontjából és konkrétan az érintett területre vonatkozóan érzékeny kategóriába tartozik.
A talaj-, a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét a többször módosított
123/1997. (VII.18.) Korm. r., a mód. 220/2004. (VII.21.) Korm. és 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletek, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM e.r. és a 28/2004. (XII.25.) KvVM
rendeletekben megadott minőségi és eljárási követelmények szerint kell biztosítani.
A területet nem érinti Debrecen ivóvízbázisainak hidrogeológiai védőidoma.
A térségben a talajvíz maximális szintje a terep alatt 1,5 – 1,8 m mélységben helyezkedik el,
amely az alapozási, mélyépítési munkákat befolyásolja.
A regionális áramlási irány É-D-i, de a vizsgált területen a befogadók közelsége miatt ÉK –
DNy-i is lehet.
A hidraulikus esés I = 0,005 – 0,010 között változhat. A horizontális szivárgási sebesség
közelítő számítások alapján V = 5 – 10 m/év –re tehető. Megállapítható, hogy a talajvíz
elmozdulás sebessége, mértéke csekély.
A tömb környezetében a közmű-ellátottság (víz, szennyvíz, csapadékvíz) teljes értékű, bár a
Leiningen utca ezen szakaszán nincs kiépítve a szennyvízhálózat. Ez, valamint az
infrastruktúra további elemei (energiaellátás, közlekedési kapcsolatok, parkolás) fejlesztéssel
biztosíthatók. A terület új építményeinek bekapcsolása a közműrendszerbe fejlesztés kérdése.
A terület jelenlegi állapotában jelentős burkolt felületekkel, visszamaradt műtárgyakkal és
bontandó épületekkel, építményekkel terhelt. Ezek teljes felszámolása szükséges a
beépíthetőség biztosításához.
A nagymértékű burkolt/beépített területarány miatt az értékesebb, mentésre alkalmas humusz
mennyisége nem jelentős. Azonban a beépítés előtt a mentésre érdemes humuszos
felületeket fel kell tárni és a humuszmentést el kell végezni.
A területen kialakuló jelentős zöldfelületek vízellátása érdekében javasolt a csapadékvizek
minél nagyobb arányának megtartása a területen. Ennek eszközeit közműtervekben kell
megadni.
Mindezek mellett talaj-, és vízvédelmi szempontból az alábbiakat indokolt megvalósítani:
Az övezet fejlesztési területén a teljes infrastruktúra (víz-, gáz-, elektromos energiaellátás, szenny-, és csapadékvíz elhelyezés, közlekedési/parkolási rendszer)
fejlesztéssel biztosítható.
A csapadékvíz hálózat terheléseinek méretezését a déli városrész kapacitás adataival
összhangban kell megoldani. Ezzel szinkronban törekedni kell a csapadékvizek minél
hasznosabb mértékű visszatartására a területen.
Az alapozásból, mélygarázsépítésből kikerülő földtömeget organizációs terv szerint kell
elhelyezni és hasznosítani.
Az építéshez, töltéshez csak legális anyagnyerő helyről származó ásványi anyag
használható fel.
A létesítményekből csak a törvényi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz és
csapadékvíz bocsátható ki a legális befogadókba, a városi közüzemi hálózatba.
A talaj-, és vizekre gyakorolt hatás összességében semleges. A hatás pozitív.
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3.4.) Zaj-, és rezgésvédelem
Az érintett terület vonatkozásában a zajvédelmi követelményeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM e.r. előírásai, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapján kell biztosítani.
A terület a jelenlegi Gk besorolás alapján 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM e.r. mellékleteiben
megadott 4. kategóriába tartozik.
A módosítás zajterhelési szempontú hatása szabályozási tervi szinten az övezetre
vonatkozóan változik. Ugyanis az Lk kisvárosias övezet a fenti rendelet alapján a 2.
kategóriába kerül, amely üzemi zaj tekintetében 10 dB-el alacsonyabb (szigorúbb) zajvédelmi
követelményeket támaszt a gazdasági besorolású környezetével szemben. Mérsékeltebben
az építési zajkibocsátás határértékei is.
A területre és környezetére vonatkozó zajterhelési határértékek:
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM er. 1. számú melléklete
Gazdasági (Gk) övezet: nappal/éjjel: 60/50 dB;
Kisvárosias lakóövezet (Lk) felé: nappal/éjjel: 50/40 dB;
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei
(27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM er. 2. számú melléklete)
Egy hónap, vagy kevesebb időtartam:
Gazdasági (Gk) övezet: nappal/éjjel: 70/55 dB;
Kisvárosias lakóövezet (Lk) felé: nappal/éjjel: 65/50 dB;
Egy hónaptól egy évig:
Gazdasági (Gk) övezet: nappal/éjjel: 70/55 dB;
Kisvárosias lakóövezet (Lk) felé: nappal/éjjel: 60/45 dB;
Ezen zajkibocsátási követelményekre tekintettel kell tervezni, kivitelezni és működtetni az Lk
övezetben megvalósuló létesítmények, tevékenységek zajforrásait, illetve a szomszédos
gazdasági övezetek zajkibocsátásait.
Fontos követelmény, hogy a Gk övezet használatból eredő zajkibocsátások a szomszédos
lakóépületek felé határértéket meghaló zajterhelést ne okozzanak.
Közlekedési zajterhelés
A tervezett módosítás kisebb beavatkozásoktól eltekintve nem érinti a tömböt határoló és
kiszolgáló közlekedési szerkezetet.
A tömb és a beépítéssel érintett ingatlanok elérését továbbra is a Mikepércsi útra szerveződő
Monostorpályi út és Leiningen utcák biztosítják.
Az övezetben tervezett új beépítések (mint lakó-, alapellátás, szolgáltatás, egyéb jellegű
használat) napi becsült forgalma (ÁNF) 450 jármű. Ez a többletforgalom jelenik meg az elérési
útszakaszokon megosztva.
A 47-es főút forgalmát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2015. évre vonatkozó országos
forgalomszámlálási adataiból vettük figyelembe. A Monostorpályi és Leiningen utcák forgalmát
Debrecen Zajtérkép 2012. évi forgalom korrigált adataival vettük figyelembe.
A forgalomnagyságokból a közlekedési eredetű zajkibocsátás a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2.
sz. melléklete szerint számítható.
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A módosítással összefüggő forgalom és zajterhelés alakulása a Böszörményi útra
vonatkozóan:
2015. évi forgalom és
Módosítás után becsült
zajterhelés
forgalom és zajterhelés
Határérték
Út neve
dBA
LAeq(7,5) LAeq(7,5)
LAeq(7,5) LAeq(7,5)
ÁNF
ÁNF
dBA
dBA
dBA
dBA
J/nap
J/nap
nappal
éjjel
nappal
éjjel
Mikepércsi út
(47. sz. főút
23745
77,36
69,76
24195
77,42
69,82
65/55
belter.)
Monostorpályi
4947
70,02
62,42
5175
70,19
62,59
65/55
út
Leiningen utca
2773
67,17
59,57
2995
67,48
59,88
65/55
A módosítás utáni forgalom alakulását tekintve megállapítható, hogy a zajterhelés növekedése
a főút esetében nappal és éjszaka is a 0,1 dB mérték alatti (0,06 dB), tehát jelentéktelen.
A Monostorpályi út esetében a zajszint növekedés 0,17 dB, a Leiningen utca esetében 0,31
dB.
Mint látható, a módosítás miatt bekövetkező többlet forgalom kismértékű, annak a közlekedési
zajban századrésznyi növekedése mutatható ki, különösen a főút vonatkozásában. A két
határoló út utak forgalmában is elhanyagolható hatással bír!
Zajvédelmi javaslat:
- A közlekedési utak nappali/éjszakai (65/55 dB-hez tartozó) zajterhelési hatásterülete a
Mikepércsi út környezetében a szélső sávtól mért 55 m-es sáv. Ebben a sávban nem
javasolt lakáscélú épületfunkció elhelyezése. A másik két határoló út esetében ez a
sáv kisebb 40 m-nél.
- Az Lk övezetben az új épületek, építmények elhelyezését, épületszerkezetének
akusztikai adottságait és a külső környezet felé sugárzó diffúz, vagy pontszerű
zajforrásait úgy kell kialakítani, elhelyezni és üzemeltetni, hogy azok megfeleljenek a
lokális zajvédelmi követelményeknek.
- Ugyanakkor az épületek csendigényes funkcióinak és akusztikai védelmének kijelölése
során figyelembe kell venni a közlekedési és gazdasági eredetű zajhatást.
A módosítás miatt bekövetkező hatás (eltekintve az egyébként határértékeket meghaladó
közlekedési zajterhelésektől!) önmagában figyelmen kívül hagyható változást generál! A
zajterhelés változásának (növekedésének) mértéke nem jelentős.
3.5.) Hulladékgazdálkodás
Az érintett területen a felmerülő, illetve a területhasználatból eredő hulladékgazdálkodási
feladatokat továbbra is a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és annak végrehajtási
kormányrendeletei szerint kell megvalósítani. A módosított övezetben a törvényi előírásoknak
megfelelő hulladékgazdálkodás megvalósítható.
A területen jelentős bontási munkálatok elvégzése szükséges a beépítésre alkalmas állapot
eléréséhez. A kitermelt bontási hulladékokat a törvényi előírásoknak megfelelően kell kezelni,
elhelyezni.
Az övezet bekapcsolt a város járatszerű hulladékgyűjtési rendszerébe.
A kialakuló lakóövezeten törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtési rendszer alkalmazására.
A hatás javító.
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V. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A módosítás által bekövetkező környezet-igénybevétel környezetvédelmet érintő
elemei a szabályozási előírásokban kerülhetnek megfogalmazásra. A módosításnak nincs a
környezeti elemekre kedvezőtlen hatása! Ebből eredően a módosítás miatt külön
környezetvédelmi intézkedések megtétele szükségtelen.
VI. ÖSSZEGZÉS
Összességében a módosításnak egyik környezeti elemre sincs jelentős, kedvezőtlen hatása
az eredeti állapothoz viszonyítva. A zöldfelületi és városképi értékek javulnak, amely növeli a
környezet és városrész színvonalát. A várható környezeti hatások ismerete alapján jelentős,
határértékeket meghaladó környezeti terhelésekkel nem kell számolni.

Lévai Béla
környezetvédelmi szakmérnök, szakértő

Debrecen, 2018. május hó
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Lengyel István
okl. építészmérnök
É/1 09-0096

Tervezett zöldtetős épület
Tervezési terület határa
2018. május hó

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út - 11801 hrsz-ú iparvasút Előd utca (hrsz:13810) - Leiningen utca - Mikepércsi út által határolt területet érintő módosítása
beépítési javaslat M=1:2000
Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2.
Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896
E-mail: lengyelepitesz@gmail.com
Felelős tervező:

10

Térképen nem ábrázolt
meglévő épület
Tervezett épület

P10
A.

Telken tervezett útburkolat,
parkolóhelyek
Út- mintakeresztszelvény helye
és jele

Mocsári Attila
okl. közlekedéstervező
Tkö 09-0745

Máté Sándor
okl. közlekedésmérnök
útépítési- fenntartási- és
üzemeltetési szakmérnök
KÉ-K 09-0826
2018. május hó

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
Debrecen, 29. számú vrk. Monostorpályi út - 11801 hrsz-ú iparvasút Előd utca (hrsz:13810) - Leiningen utca - Mikepércsi út által határolt területet érintő módosítása
közlekedési javaslat M=1:2000
Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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