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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – DEBRECEN 2030 

 

1. BEVEZETÉS 

Debrecen 2014-2020 Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata több szempontból is 
indokolt. A 2014.évi koncepció időhorizontja 2020-ig szólt, így módszertani szempontból indokolttá 
vált ennek kiterjesztése hosszú távra. Ennek megfelelően az új koncepció 2030-ig szólóan kerül 
újrafogalmazásra. A hosszú távú tervezés célja, hogy kijelölje a későbbi, a város fejlesztéséhez 
kapcsolódó politikai, vezetői döntések kereteit, meghatározva a város által elérni kívánt jövőképet 
és az ennek elérését szolgáló hosszú távú célokat. 

A 2014.évi koncepció elfogadása óta Debrecenben jelentős fejlesztések történtek és vannak 
folyamatban, több tekintetben változott a fejlesztés tágabb kontextusa is, új kihívások keletkeztek, 
s mindezek a célok és a feladatok újragondolását teszik szükségessé.  

Az előző koncepció felülvizsgálata az alábbi módszertani kérdések megválaszolása mentén történt: 

• Miként változtak a fejlődést, a kitűzött célok megvalósítását meghatározó feltételek? 

• Teljesül-e az összhang a meghatározott jövőképpel?  

• Helytállóak-e továbbra is hosszú távú célok? Milyen előrehaladás történt a célok 
végrehajtása során? Milyen eredmények születtek, milyen intézkedéseket hajtottak végre 
ez idáig? Milyen nehézségek jelentkeztek a célok végrehajtásában? Reális-e a kitűzött célok 
teljesülése a meghatározott időszakra? Szükségessé válik-e célok módosítása, vagy új célok 
megfogalmazására? 

A Debrecen 2030 koncepció a 2014. évi koncepcióra épít, a továbbra is érvényes szövegrészek 
megtartásával, a módosítások átvezetésével. Módszertani változást jelent, hogy az egyes célokhoz 
kapcsolódó javasolt intézkedések köre – tekintettel a koncepció 2030-as időtávlatára – sok esetben 
általánosabb jelleggel átfogalmazásra került, s nem konkrét projekt szinten került meghatározásra 
a javasolt beavatkozások köre, ennek az új ITS-ben van a helye. A koncepció így 
keretdokumentumként alapot jelent az Integrált Településfejlesztési Stratégia megújításához – 
mely középtávon már konkrét akcióterületeket, projekteket nevesít –, valamint az ágazati, 
tematikus és területi stratégiák megújításához, kidolgozásához is.   
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2. MEGVÁLTOZOTT KERETFELTÉTELEK, ÚJ KIHÍVÁSOK  

FEJLESZTÉSPOLITIKAI IRÁNYOK, FEJLESZTÉSEK ÉS GAZDASÁGI KERETFELTÉTELEK  

2017-ben hirdette meg az Debrecen MJV Önkormányzata középtávú átfogó fejlesztési programját, 
az ún. Új Főnix Tervet, mely mintegy 200 milliárd Ft összértékű projektcsomagot jelent, integrálva, 
de ki is bővítve a 2014-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiában kijelölt fejlesztési 
elképzeléseket. Az Új Főnix Terv középpontjában a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés áll, de 
magába foglalja a közlekedésfejlesztés, kultúra, oktatás, élhető város, valamint gondoskodó 
Debrecen tématerületeket is. A program finanszírozását a 2014-2020-as uniós ciklus pályázatai, 
valamint az ezt kiegészítő központi költségvetési támogatás biztosítja a 2015-ben elindított Modern 
Városok Program révén (az MVP keretében több mint 95 milliárdos fejlesztési keretről szól a város 
és a kormány közötti megállapodás). A fejlesztési projektcsomag a következő 5 évben alapvetően 
meghatározza a debreceni fejlesztések irányát.  

Az önkormányzat 2014-ben kezdődő tudatos befektetés-ösztönző munkájának eredményeként 
jelentős a már megvalósult és folyamatban lévő beruházások munkahely teremtő hatása, mely a 
legutóbbi – és egyben legjelentősebb járműipari – beruházással 5000 fölé emeli az így keletkezett 
munkahelyek számát. A bejelentett beruházások és a kapcsolódó beszállítói körben várható 
beruházások eredményeként 2020 után a város járműipari foglalkoztatottsága, GDP-hez való 
hozzájárulása szignifikánssá válik, mely kiegészíti a hagyományosan már jelenlévő gazdaság 
szerkezeti összetételét.  

Az utóbbi években jelentősen javultak a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos 
mutatók országosan és Debrecen esetében is, amely kihívások elé állíthatja – egyes szektorokban 
már ma is – a gazdaság szereplőit. A nagyobb befektetők országos, sőt határon átnyúló toborzási 
stratégiát folytatnak, mely komoly versenyhelyzetet teremt, továbbá negatívan érintheti a 
magasabb béreket kigazdálkodni nem képes helyi KKV szektort is. A külföldi munkavállalás szintén 
komoly kihívást jelent a magasabban képzett munkaerő megtartása és vonzása szempontjából, 
mely folyamatot nem elsősorban a munkahelyek hiánya, hanem a magasabb bérszínvonal mozgat. 
A képzett munkaerő rendelkezésre állása, Debrecen befektető-vonzó képességének növelése és a 
lakosság foglalkoztatási esélyeinek bővítése érdekében az oktatás területét a városvezetés 
kiemelten kezeli, 2030-ig szóló, az óvodáktól a felsőoktatásig terjedő komplex oktatási stratégiát 
dolgozott, melynek megvalósítása kormányzati támogatással már megkezdődött. 

A gazdasági növekedés, a városhasználók (lakosok, ingázók, turisták) növekvő száma a városi 
környezettel és szolgáltatások minőségével kapcsolatban is számos kihívást idéz elő (közlekedési és 
környezetei problémák, zsúfoltság, emelkedő ingatlanárak, nagyobb városüzemeltetési költségek 
stb.). A városvezetés feladata, hogy az egyes ágazati igényeket, fejlesztési irányokat - az 
érdekeltekkel együttműködve – összehangolja, alkalmazza a modern technológiák adta 
lehetőségeket így megvalósítva Debrecen smart city céljait. 

Az önkormányzat intézkedései és szervezeti fejlesztései közül ki kell emelni az EDC Kft. létrehozását 
–, mely a gazdaságfejlesztési és városi smart city stratégiák, fejlesztések megvalósításának 
menedzsment hátterét biztosítja – továbbá azokat a rendeleteket, melyek a helyi KKV-k és K+F 
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tevékenységet végző vállalatok támogatását biztosítják a helyi iparűzési adót érintő 
kedvezményekkel.  

Több területen jelentős ágazati országos stratégiák születtek, melyek alapvetően befolyásolják a 
következő évek fejlesztési irányait. Ezek közé tartozik – többek között – a Nemzeti 
Turizmusfejlesztési Stratégia (2017), a Digitális Jólét Program 2.0 (2017), illetve az Irinyi Terv (2016) 
és az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégia alkotás (2017). Időközben az Európai Unió is újrafogalmazta 
iparpolitikáját (2017), mely a megváltozott körülmények között a modern technológiák adta 
kihívásokra is választ keres. Az Irinyi Terv annak érdekében készült, hogy az ipari szektor 
teljesítménye, versenyképessége tovább javuljon, az ország az európai járműiparban úgy őrizze 
meg szerepét, hogy közben más ágazatok is fejlődjenek, kiemelten a következők: egészségipar és 
turizmus, IKT szektor és SSC, gépgyártás, élelmiszeripar, zöldgazdaság, vegyipar – mely szektorok 
Debrecen esetében is relevánsak. 

A Stratégiák mellett a 2018. évi választásokat követően átalakult a gazdaság-irányítás kormányzati 
struktúrája is. Az újonnan létrehozott Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz került a 
gazdaságfejlesztés mellett az infokommunikáció, a közlekedésfejlesztés, a klímapolitika és 
fenntarthatóság területe, az energiapolitika, az uniós fejlesztéspolitika. Az új csúcsminisztériumban 
így a gazdaságfejlesztést érintő számos tématerület együtt jelenik meg, többek között a szakképzés 
és a felnőttoktatás kérdése is, az egyes területek közötti koordináció első lépései már ma is jól 
láthatók.  

2014 óta a foglalkoztatási szint növekedésével és a GDP bővülésével párhuzamosan növekszik a 
lakosság reáljövedelme és fogyasztása, erősödik a belföldi turizmus és kiskereskedelmi forgalom, 
mely trend az építőipar és a lakásépítések bővülésének és a kiskereskedelmi, szolgáltató szektor 
megerősödésének alapja.  

A K+F ráfordítások területén az EU 2020 stratégiájának célértéke a GDP 3%-a, amely 
Magyarországon még 2017-ben is csak 1,35%-ot ért el, ezen a téren jelentős felzárkózásra van 
szükség, melyben Debrecen – az ország második K+F központjaként – fontos szerepet kell, hogy 
játsszon a jövőben is.  

A város teljesítményének hazai és nemzetközi elismerését igazolják vissza a következő címek: az Év 
Internetes Városa, Holnap Városáért – Fenntartható város díj, CEE Shared Services Award: Emerging 
City of the year 2017, és a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel 
foglalkozó egysége (fDi Intelligence) által 2018-2019-re vonatkozó „A jövő európai városa” cím, 
melyet Debrecen a 200 ezres városok kategóriájában a legkiemelkedőbb tőkevonzási stratégiájával 
érdemelt ki. Ezek a címek egyrészt elismerések az elvégzett munkára vonatkozóan, ugyanakkor 
komoly marketing értékük van, melyek a további fejlesztési elképzelések megvalósulását 
támogatják. 
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TÁRSADALMI KERETFELTÉTELEK 

A gazdasági területen elért kimagasló eredmények és rendkívül kedvező fejlődési perspektívák 
lehetővé teszik, sőt köteleznek, hogy a város a környezetet és a társadalmat érintő területeken is 
hasonlóan igényes – mindenekelőtt az élhetőség és a fenntarthatóság elveit előtérbe helyező – 
további célokat tűzzön ki és kövessen.  

A népességszám a 2001 és 2011 közötti kismértékű növekedést követően ebben az évtizedben újra 
csökkenő tendenciát mutatott egészen 2017-ig, a tartós trendet csak a hosszabb adatsorok fogják 
majd igazolni. A természetes fogyás mértéke, a 0-14 éves korcsoport számának emelkedése a 
hasonló nagyságrendű regionális központokkal összehasonlítva mégis kedvezőnek mondható 
Debrecenben. A munkahelyteremtő beruházások hatására a jövőben várhatóan nő a város 
népességmegtartó és -vonzó képessége, mely hosszú távon a reprodukciós képességére is hatással 
lesz. A mai korban – különösen a magasan képezett munkaerő esetében – a város élhetősége, 
szolgáltatásainak színvonala, kulturális és közösségi életének minősége még a korábbiaknál is 
nagyobb jelentőséggel bír a munkavállalást érintő döntéseknél. A családok lakáscéljainak 
megvalósítását, a GYED-en lévő kisgyermekes anyák munkavállalását a kormányzati családpolitikai 
intézkedések és önkormányzati fejlesztések egyaránt támogatják, de az igények várható 
növekedésével ez továbbra is kulcskérdés marad. 

A Modern Városok Program keretében számos kulcsprojekt valósulhat meg (Debreceni Nemzetközi 
Iskola, Csokonai Nemzeti Színház felújítás, Nagyerdő komplex fejlesztési programja, mely a 
strandfürdő teljes megújítását eredményezi, központi pályaudvart érintő fejlesztések stb.), melyet 
több, a városlakók mindennapjait szolgáló kisebb léptékű fejlesztés egészít ki. Debrecen MJV 
Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat keretében megalkotta 2030-ig szóló kulturális 
stratégiáját, mely az infrastruktúrák fejlesztése mellett a város közösségi és kulturális életének 
támogatását, a modern technológiák adta lehetőségek és elvárások kezelését egyaránt tartalmazza. 
A Pályázatot végül nem Debrecen nyerte, a városvezetés azonban kitart a program megvalósítása 
mellett. 

A város korszerkezeti adottságai mellett az egészségügyi és különösen a prevenciós fejlesztések, a 
tudatosabb egészségmegőrzés hatására számítani kell arra, hogy az időskorú népesség száma a 
koncepció időtávjában tovább emelkedik. Ez a folyamat szinte minden területen lehetőségeket és 
kihívásokat teremt, kezdve a rugalmas foglalkoztatástól a lakhatás kérdéséig, az időskorúak 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosításától a kifejezetten e célcsoport támogatását 
biztosító társadalmi vállalkozások megerősödéséig. 
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KÖRNYEZETI KERETFELTÉTELEK 

A 2014 óta tartó időszakban a város töretlenül, lendületesen tovább fejlődött. Városszerkezeti 
jelentőségű közlekedés hálózati elemek építése van folyamatban és valósultak meg (pl. a Kiskörút 
hiányzó szakaszának részeként a Tisza István u. - Antall József u., az M35-47-es sz. főút várostól 
délre történő összekötését biztosító 481-es sz. főút, az M35 autópálya déli irányú továbbépítése), 
amelyek jelentősen befolyásolják a közlekedési feltételeket, új, kedvezőbb lehetőségeket 
teremtenek a városban tervezett fejlesztések számára.  
Jelentős kulturális, sport, oktatási beruházások is megvalósultak a városban: a közelmúlt sikeres 
kortárs fejlesztései – mint a Debreceni Egyetem új oktatási-kutatási épülete, a MODEM és az új 
Kölcsey Központ, az igazságszolgáltatási központ épületegyüttese – mellett 2014-ben készült el az 
Agóra Tudományos Élményközpont, a Nagyerdei Stadion, a Péterfia utcai parkolóház, új 
lakóépületek egész sora stb. Folytatódott a belváros közterületeinek rendezése. 

A településkép alakításának szabályozása új eszközökkel gazdagodott. A településkép védelméről 
hozott 2016. évi LXXIV. törvény a hazai települések sajátos településképének társadalmi 
konszenzuson alapuló védelme és alakítása céljából új eszközök megalkotását és használatát tette 
lehetővé. Ennek megfelelően Debrecen városa 2017 év végén megalkotta a Településképi 
kézikönyvét (TAK) és Településképi rendeletét (TKR), amelyek részletes településképi ajánlásai és 
követelményei alapján az utcakép további minőségi javulása várható. 

A város megítélésében és ezen keresztül versenyképességének megőrzésében kiemelt szerepe van 
az itt lakók és dolgozók életminőségének. Ennek egyik legfontosabb eleme az egészséges környezet, 
amely döntően befolyásolja az emberek egészségi, pszichés és mentális állapotát. Ennél fogva 
jelentős hatással van a városlakók fizikális és szellemi teljesítőképességére, összességében pedig a 
város versenyképességének egyik fő meghatározója.  

 

1. ábra Terepi, hőkamerás mérés a Kossuth téren (forrás: SZIE, Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 

Az egészséges környezet megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy elegendő zöldfelület álljon 
rendelkezésre a lakókörnyezetben. A zöldfelületek között kitüntetett szereppel bírnak a közparkok, 
közkertek és az egyéb közhasználatú zöldfelületek. Példaértékű a Debreceni Nagyerdő megkezdett 
megújítása, de a minőségi fejlesztés mellett kiemelten fontos új parkok létesítése is. Debrecen 
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viszonylag kevés közparkkal rendelkezik, ezért a településfejlesztési szempontok között kiemelt 
prioritással kell rendelkezniük a zöldterületi fejlesztéseknek.  

Korunk egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás, melynek környezeti, társadalmi-gazdasági 
dimenzióiról egyre szélesebb körű ismeretek állnak rendelkezésre. Az utóbbi években a nemzetközi 
jogi dokumentumok mellett a szakmai, tudományos és politikai körökben is egyre többen hívják fel 
a figyelmet a városok kitüntetett szerepére az éghajlatváltozás megelőzésében és a kedvezőtlen 
következményekre való felkészülésben. Európa városai – így Debrecen is – fontos kihívásokkal kell, 
hogy szembenézzenek: egyre gyakoribb hőhullámok és azok egészségügyi hatásai, a 
felhőszakadásokat követően keletkező víz tárolása és elvezetése, a meglévő vízminőségi 
problémák, a nyári aszályos időszakok hatása a vízellátásra (időszakos vízproblémák), stb. A 
klímaváltozás hatásai miatt mindezek megoldása még sürgetőbbé vált. Fenti kihívások, az azokra 
adott válaszok szükségessé teszik, hogy a klímaváltozással és a vízzel kapcsolatos kérdéseket a 
területfejlesztési politikák kialakításának és megvalósításának szerves részeként kezeljük. A 
klímavédelem célkitűzései csak akkor érhetők el, ha integrálódnak a társadalmi-gazdasági 
programokba, koncepciókba, ezért kiemelten fontos, hogy a klímavédelmi szempontok a 
településfejlesztési koncepcióban hangsúlyosabban megjelenjenek.   
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3. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JÖVŐKÉPE 

A jövőkép az adottságokból és a megvalósítható törekvések együtteséből ered. Kijelöli a város 
szerepét a környező régióban, nagy távra szóló víziót mutat a város jövőbeli társadalmáról, 
gazdaságáról, környezeti állapotáról. A 2014. évi koncepcióban elfogadott jövőképe a Főnix-terv 
kidolgozása során felülvizsgálatra került. Az új jövőkép Debrecen városhatáron is átnyúló, 
makroregionális központi szerepkörének megerősödését hangsúlyosabban helyezi középpontba.  

„Debrecen Magyarország azon nagyvárosa, amely, a főváros után a 
legjelentősebb térségi integráló erővel rendelkezik. Adottságait tekintve 
alkalmas arra, hogy Magyarország keleti régiójának, valamint Kelet-
Szlovákiának, Nyugat-Ukrajnának (Kárpátalja) és Nyugat-Romániának 
(Partium) gazdasági, közlekedési, oktatási, kulturális és egészségügyi 
központja legyen.” 
 

 

2. ábra Debrecen helye az ország térszerkezetében (Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési 
Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció)  
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4. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZEMLÉLETI ALAPVETÉSEI 

Debrecen Településfejlesztési Koncepciójának horizontális településfejlesztési elveit a fejlesztési 
időszak minden egyes támogató eszközében (azaz minden cél teljesítése érdekében hozott 
intézkedés során) figyelembe kell venni. A horizontális elvek minőségi meghatározók, a célrendszer 
teljesülése ezek figyelembevétele estén válhat teljes értékűvé. E szemlélet mellett a horizontális 
elvek a következők: 

 

E1
  

HORIZONTÁLIS ELV 1: Az innovációs szemlélet integrálása a gazdasági, társadalmi és 
környezeti folyamatokba 

Debrecen gazdasági, oktatási, kutatás-fejlesztési és társadalmi folyamatainak erősítésében 
kiemelkedően fontos az innováció és a tudás szerepének felértékelődése. Az innovációs szemlélet 
integrálása kiemelkedően fontos a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokba, hiszen a jól 
képzett és kreatív ember a legfontosabb erőforrása a gazdasági fejlődésnek. Az elv alkalmazásával 
Debrecen K+F mutatóinak hatása kiterjed a gazdaság, a környezet és a társadalom más vetületeire 
is, nemcsak Debrecen, hanem a környező térség vonatkozásában is. 

E folyamatok egyrészt az oktatási rendszerhez, üzleti folyamatokhoz, másrészt a lakosság és 
elsősorban a fiatalok szemléletváltozásához, az innováció társadalmi elterjesztéséhez kötődnek, e 
területeken kell alkalmazni. Az ipari parkok és a városi infrastruktúrák, szolgáltatások fejlesztése 
kapcsán az elérhető legjobb technológia, az újrahasznosító, újra felhasználó, környezetbarát 
technológiák alkalmazásának szem előtt tartása járul hozzá ezen elv teljesüléséhez. Az innovációs 
szemlélet alkalmazása igény az élet minden területén.   

 

E2
  

HORIZONTÁLIS ELV 2: Élhetőség, fenntarthatóság      
  

Az élhetőség a környezet, a gazdaság, a társadalom eredményei szerint értékelhető kritérium, mely 
alapvető elvárás a városi lét szempontjából, egyben kifejezi, hogy a koncepció középpontjában 
alapvetően az ember áll. Az élhetőség kritériuma a lét minden területén alapvető követelmény 
környezeti, társadalmi és gazdasági téren egyaránt. 

A fenntarthatóság olyan fejlődési folyamatot jelent, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 
hogy csökkentené a jövendő generációk képességét arra, hogy saját szükségleteiket kielégítsék. Az 
erőforrások optimálisabb használata kell, hogy meghatározó legyen, szakítva a korábbi pazarló 
felfogású szemlélettel. 

Minden építési tevékenység hatást "gyakorol" a közösségre, így az ebben résztvevőnek nem csak 
saját szempontjaival, hanem a közérdekkel is törődnie kell. Ezért a koncepcióban foglalt célok 
elérését szolgáló beavatkozások megvalósítása során folyamatosan szem előtt kell tartani a 
fejlesztések hatását a környezetre és a társadalomra. Minden megvalósuló fejlesztésnél (így az 
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intézményfejlesztéseknél is) különös hangsúlyt kell fektetni a fejlesztések fenntartásához, 
üzemeltetéséhez szükséges finanszírozási, intézményi háttér meglétére. Kiemelten fontos, hogy 
minden beruházás esetén biztosítva legyen a környezeti, pénzügyi és társadalmi fenntarthatóság 
vizsgálata. A környezetbarát technológiák alkalmazása a gazdasági szektorban és a városi 
szolgáltatások minden területén fontos cél, különösen a hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, 
szennyvízkezelés és városi közlekedés fejlesztési vonatkozásában.  

A környezeti szempontok közül a klímaváltozással kapcsolatos mitigációs és adaptációs célokat 
szintén horizontális jelleggel kell érvényesíteni. A beruházásoknál, működést támogató 
fejlesztéseknél, korszerűsítéseknél törekedni kell a CO2 kibocsátás csökkentését eredményező 
műszaki megoldások alkalmazására, az adaptáció keretében a városi hősziget-hatást mérséklő és / 
vagy nem erősítő, valamint általában a projektek klímakockázatát csökkentő szemlélet 
figyelembevételére. 

A városfejlesztés közös ügy, amely csak akkor lehet eredményes, ha mindenki – a maga szintjén, 
kompetencia területén – ehhez hozzájárul. A kooperációban rejlő lehetőségek kiaknázása a 
hatékonyságot és a teljesítőképességet számos területen képes növelni. A tervezés és a 
megvalósítás során valódi partnerségnek kell kialakulnia az egyes szereplők céljainak, projektjeinek 
koordinálása mentén. Ezzel biztosítható a fenntartható fejlődés térségi szinten, s a hosszú távú 
szemléleten túl jelen időben sem sérülnek alapvető érdekek egymás rovására. 

 

E3
  

HORIZONTÁLIS ELV 3: Egyenlő esélyek biztosítása      
  

Az esélyegyenlőség mindenki számára biztosítani kívánja a város és környezete használatát, a 
gazdaság által nyújtott lehetőségeket, a társadalmi igények kielégítését biztosító humán 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A célok teljesülése érdekében megvalósított projektek során 
biztosítani kell a teljes körű, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést. Az egyenlő esélyek 
horizontális elv irányelvként történő értelmezése szélesebb körű, mint a helyi esélyegyenlőségi 
program esetében, mely elsősorban az esélyegyenlőségi célcsoportokra irányul.  
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5. A KONCEPCIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 

Az átfogó célok egyaránt érintik a környezet, a társadalom és a gazdaság területét, ez a 
kommunikációt támogató, megértést segítő tagolással kerül az alábbiakban megfogalmazásra:  

A 
  

Országos – és egyúttal határon is átnyúló makroregionális központi – 
szerepkör megerősítése 

B 
 
  

Gazdasági növekedés: versenyképes, innovatív gazdasági szektor és 
tudáscentrum kialakítása, mely a város fenntartható fejlesztését és 
működését hosszú távra megalapozza. 

C  Népességszám növelése, aktív, gondoskodó közösség 

D 
  

Magas életminőséget biztosító szolgáltatások és értékőrző, fenntartható 
városi környezet kialakítása 

 
 

A korábban egy átfogó célként történő leírás tagolása egyben egy kis hangsúlyváltást is jelent: a 
korábbiakban elsődlegesen a gazdasági növekedés, az ebből fakadó makroregionális szerepkör 
megerősítése állt a középpontban, mely egyben pénzügyileg is megteremti hosszú távon a város 
működtetéséhez, szolgáltatásainak, környezetének fejlesztéséhez szükséges hátteret. A gazdaság 
erősödése, a beruházások és a munkahelyek számának növelése jelenti az alapját, mozgatórugóját 
a népesség növekedés kapcsán Főnix Tervben megfogalmazott célkitűzésnek is.  

A koncepció fókuszában tehát egy erősödő, gazdaságilag és népességszámát tekintve is növekvő 
város víziója áll, mely növekedés egyben új kihívásokat is teremt a város számára. A növekedéssel 
párhuzamosan azonban még nagyobb szükség van a társadalmi, gazdasági és környezeti kérdések 
egymással összefüggő menedzselésére, hiszen a város élhetőségének fenntartása csak ezzel 
biztosítható. Amennyiben ezek a kihívások a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan átgondolásra 
kerülnek, kezelésükre proaktív intézkedések kerülnek megfogalmazásra, elkerülhető, hogy később, 
mint megoldandó problémák merüljenek fel. Ezért külön átfogó célként került megfogalmazásra a 
magas életminőség feltételeinek biztosítása, a közösség építése, továbbá a horizontális célok között 
kiemelt szerepet kapott a klímaváltozás kihívásait is kezelő környezeti fenntarthatóság, a városlakók 
jobb kiszolgálását és a város működésének hatékonyságát javító innováció, a digitális, smart 
megoldások, illetve az egyenlő esélyek biztosítása. A növekedés és az élhetőség mellett a sikeres 
városok – amelyek képesek megtartani és vonzani a tehetséges embereket – érdekesek, izgalmasak 
is. Debrecen kulturális és szellemi élete nagy hagyományokra épül, ennek megújítása, megőrzése 
és ápolása komoly versenyelőnyt jelenthet mind az egyetem népszerűségének növelésében, mind 
a képzett munkaerő megtartásában, vonzásában. A jól működő, gazdaságilag prosperáló, s pezsgő 
kulturális életet élő város nem csak munkahelyeket és kiváló szolgáltatásokat biztosít lakosainak, 
de megteremti a fizikai és szellemi megújuláshoz szükséges feltételeket, a társadalmi kapcsolatok 
tereit és eseményeit. Debrecen jövőképében ezért egy olyan élettel teli város áll, mely épít a 
társadalmi interakciókon alapuló szellemi és gazdasági megújulásra, gyarapodásra, valamint az 
egymást támogató közösségekre.  
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6. A KONCEPCIÓ CÉLJAI ÉS TERÜLETI VONATKOZÁSAI 

 
Villamosok a Kossuth téren 

C1. A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása   

Napjainkban az egyes települések versenyképességét nagymértékben befolyásolja 
megközelíthetőségük és belső közlekedésük. Különösen kedvező a fejlődés szempontjából a több 
közlekedési mód és útvonal csomópontjában elhelyezkedő települések helyzete. A fejlődés 
infrastrukturális hátterének biztosítása érdekében – az eddig elért eredmények ellenére – 
elengedhetetlenül szükséges Debrecen közlekedési adottságainak további fejlesztése.  

A város országhatárhoz közeli fekvése lehetőségeket teremt a gazdasági közvetítésben, ugyanakkor 
ezek kihasználáshoz is nélkülözhetetlen a közlekedési kapcsolatrendszer javítása.   

A koncepció által érintett időszakban megvalósuló fejlesztések eredményeként tovább fog erősödni 
Debrecen régióközponti szerepe, és ez a városba irányuló személy- és teherforgalom növekedését 
vonja majd maga után. A város és agglomerációjának kapcsolatában segíteni kell a munkaerő 
mobilitását az elővárosi közlekedés megerősítése révén, kapcsolódva a megyei igényekhez, egyúttal 
erősítve Debrecen térségközponti helyzetét. 

A gépjármű ellátottság várhatóan folyamatos növekedéséből adódó távlati forgalom zavartalan 
levezetésére a jelenlegi közúthálózat vonalvezetésében, teljesítőképességben, minőségében csak 
korlátozottan lenne alkalmas további fejlesztés nélkül. A városi úthálózatot a területfelhasználás 
tervezett változásaival összhangban új elemekkel kell bővíteni, amelyek a személygépjármű 
közlekedés mellett a közösségi és a kerékpáros közlekedés lehetőségeit is szolgálják. 
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További problémát jelent, hogy Debrecen legfontosabb igazgatási, kereskedelmi és kulturális 
intézményeinek jelentős része a belvárosban helyezkedik el, az erősödő régióközponti szerep és a 
lakosság emelkedő gépjármű ellátottságának következtében megnövekedett várakozási igényekkel 
a városrész parkolóhely-kínálata egyre kevésbé képes megbirkózni. A parkolási rendszer területileg 
és funkcionálisan differenciált fejlesztése szükséges a város területén. 

Gátat kell szabni a személygépkocsi forgalom határtalan növekedésének, a tiltások helyett 
lehetőség szerint célirányos, valódi alternatívát jelentő közlekedési fejlesztésekkel. Ennek egyik 
környezetbarát alternatíváját a közösségi közlekedés további fejlesztése jelenti, amit a 
fenntarthatóság és élhetőség jegyében preferálni szükséges. Debrecen természeti adottságai 
(minimális szintkülönbségek, csapadékos időszak relatív rövidsége) és a városban élő fiatalabb 
korosztályok (például egyetemisták) magas aránya miatt a kerékpáros közlekedés jelenti a másik 
kiemelten támogatandó környezetbarát közlekedési alternatívát.  
A korábbi időszakban megvalósult beruházások (2-es villamos vonal, új kerékpárút hálózati elemek) 
jó alapot nyújtanak a további fejlesztésekhez. A tervezett fejlesztések hozzájárulnak a 
környezetvédelmi érdekek érvényesüléséhez is (javuljon a levegőminőség helyzete Debrecenben). 
Ennélfogva továbbra is fontos közlekedésfejlesztési szempont kell, hogy legyen a közlekedés okozta 
környezeti terhelés (zaj és levegőterhelés) csökkentése. 

Debrecen teljes területén – szorosan kapcsolódva a fentebb leírtakhoz – nagy hangsúlyt kell fektetni 
a jelentős társadalmi értéket képviselő közlekedési szolgáltatásokra és a közlekedési infrastruktúra 
üzemeltetésére is, többek között a járda és útfelújításokra (forgalomcsillapított lakóterületek 
kialakítása, gyalogos infrastruktúra akadálymentesítése).  

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
A város belső közlekedése szempontjából 
fontos a körutak befejezése, további 
elemekkel történő bővítése  
(Kiskörút hiányzó szakaszának befejezése, 
Nagykörút elégtelen szélességű szakaszának 
bővítése. Új körút létrehozása a meglévő 
főútvonalszakaszok felhasználásával a város 
külsőbb részén). 

A város településszerkezetét (közlekedési 
szempontból a teljes épített környezetét) 
leginkább a beépített területek városias jellegű 
gyűrűs-sugaras főúthálózata határozza meg. 

A kerékpáros infrastruktúrahálózat további 
bővítésével egy összefüggő, a város egészét 
lefedő rendszer megteremtése. 

A környezetkímélő, városi léptékben kedvező 
eljutási időt eredményező közlekedési módok 
folyamatos felértékelődésére kell számítani a 
jövőben. 

A város nemzetközi és országos 
kapcsolatrendszerét biztosító gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztése (új csomópontok 
építése). 

A legnagyobb jelentőséggel bíró közlekedési 
alágazat a közúti közlekedés. 
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A város nemzetközi kapcsolatrendszerét 
biztosító repülőtér fejlesztése (a közösségi 
közlekedési elérhetőségek számának bővítése 
és szolgáltatásaik javítása, a közúti 
elérhetőségek számának bővítése, parkolóház 
létesítése, felvételi épület áthelyezése). 

A legdinamikusabban fejlődő közlekedési 
alágazat a légiközlekedés. 

A város nemzetközi és országos 
kapcsolatrendszerét biztosító vasúthálózat 
fejlesztése (nagysebességű vasúti hálózat 
távlati megvalósításának biztosítása, Ebes-
Debrecen szakasz átépítése. Továbbá a 
városon belül új megállók létesítése, 
megszüntetettek visszaépítése, meglévők 
áthelyezése). 

Debrecen és a környező nagyvárosok 
(Budapest, Miskolc, Kassa, Nagyvárad) közötti 
kapacitív közösségi közlekedési lehetőség. 

A város országos és térségi 
kapcsolatrendszerét biztosító sugárirányú 
főutak belterületi szakaszainak bővítése (2x2 
sávos keresztmetszet Hajdúszoboszló, 
Nyíregyháza, Hajdúsámson, Vámospércs, 
Józsa irányában).  

A város térségi szerepéhez szükséges 
közlekedés egyik jelentős eleme. 

A város területét átszelő vasútvonalak 
elválasztó hatásának csökkentése, a 
közúthálózat kapacitásának növelése és a 
közlekedési biztonság emelése különszintű 
közúti-vasúti keresztezések építésével, 
bővítésével (4805. jelű országos közút, 471. sz. 
főút (Sámsoni út), Vágóhíd utca, 3. gyűrű). 

A vasútvonalak mentén lévő, egymástól elzárt 
városrészek együtt működését segíti a 
balesetveszélyes szintbeni keresztezések 
felüljáróval vagy aluljáróval történő kiváltása. 

A városi közösségi közlekedés felhasználása a 
központképzésben (Petőfi téri intermodális 
csomópont építése, decentrumok fejlesztése, 
a beépítetlen területeken a közösségi 
közlekedés felhasználása a helyi központok 
kialakítása során). 

Debrecen és agglomerációja közösségi 
közlekedésének egy pontba sűrítése előnyös, a 
közlekedési potenciál az urbánus kialakításhoz 
kedvező központképzési lehetőséget is teremt. 
A közösségi közlekedés szolgáltatási 
színvonalának emelése az alternatívája az 
egyéni személygépjármű közlekedésnek.  

A városi és az elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése, a közlekedés kooperatív 
szervezése. 

A meglévő városi közösségi közlekedési 
hálózatot ki kell terjeszteni az újonnan beépülő 
területekre és a jelenleg területileg 
gyengébben ellátott városrészekben azt 
indokolt sűríteni. 
A villamos közlekedés hálózatát bővíteni 
javasolt. 
A vasúti közlekedés elővárosi jelentőségét 
növelni szükséges, de lehetőség szerint be kell 
vonni a városon belüli közlekedésbe is. 
A meglévő közösségi közlekedési hálózaton 
növelni kell a szolgáltatás színvonalát 
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(gyakoribb járműkövetés, modern 
járműállomány, korszerű utas tájékoztatás, 
szemléletformálás).  

Gyűjtőúthálózat bővítése (Pallag és Józsa 
kapcsolatainak bővítése, meglévő elemek jó 
főúti csatlakozásának megteremtésére 
irányuló nyomvonal korrekciók). 

A városi közlekedés fontos útvonalait jelentik a 
gyűjtőutak, amelyek még a közösségi 
közlekedés viselésére alkalmas 
útkategóriaként vehető figyelembe. 

Mellékúthálózat fejlesztése (teljes körű 
kiépítés, forgalomcsillapított kialakítás). 

A városi szövet beépített területeinek 
működését biztosító, legnagyobb hosszban 
létező útkategória.  

Parkolás fejlesztése (P+R parkolók 
hálózatának kiépítése smart megoldásokkal 
és kényelmi szolgáltatásokkal). 

A város térségi szerepéhez szükséges 
közlekedés egyik jelentős eleme.  

Gyalogos közlekedés fejlesztése (belvárosi 
gyalogos övezet kisebb volumenű fejlesztése, 
lakótelepeken gyalogos zónák kialakítása). 

A várost, mint életteret meghatározó 
legfontosabb közlekedési elem, amely 
folyamatos megújuláson megy keresztül, 
szerepe a jövőben folyamatosan erősödni fog. 
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Nemzetközileg versenyképes gazdaság erősítése, vállalkozási környezet fejlesztése 

C2. 
   

Nemzetközileg versenyképes gazdaság erősítése, vállalkozási környezet fejlesztése 

Debrecen MJV a helyi tudás-intenzív ágazatok és a közöttük lévő kooperációs lehetőségeket 
megteremtő gazdaságszerkezet és intézményrendszer fejlesztésével, a helyi szereplők 
együttműködésével, a térség adottságaira építve, valamint a megyei és országos gazdaságfejlesztési 
stratégiai irányokkal összehangoltan szeretné elérni, hogy a város a régió gazdasági és innovációs 
központja legyen. Ebben a törekvésében támaszkodik a következő húzóágazatokra: mezőgazdaság, 
élelmiszeripar, járműgyártás- és autóipar, egészségipar és gyógyszeripar, gépgyártás, elektronika, 
informatika, logisztika, természeti erőforrásokra és megújuló energiaforrásokra épülő iparágak, 
illetve a szolgáltató szektor. Magyarország második legnagyobb városa kiemelkedő nemzeti 
jelentőségű nagyváros, nemzetközi repülőtérrel, vállalatokra alapozott innovációs környezettel. A 
repülőtérre épülő logisztikai fejlesztések kiemelkedően fontosak a külföldi működő tőke 
befektetések és beszállítói hálózatok, klaszterek kialakítása szempontjából is, melyek a város 
gazdasági erőterének fejlődésére is kihatnak. A regionális szerep erősítése a megkezdett 
fejlesztések folytatásával, a tudatos befektetésösztönző és menedzsment tevékenységgel, 
együttműködési rendszer építésével érhető el eredményesen.   

Az utóbbi időszakban megvalósított és már bejelentett beruházásokkal párhuzamosan – a város 
tudatos beruházásösztönző és menedzsment tevékenységének köszönhetően – a fejlesztésekhez 
szükséges és alkalmas ingatlanok rendelkezésre állításának biztosítása fontos feladat. A jelenleg 
előkészítés alatt lévő stratégiai jelentőségű területek (Déli Ipari Park; Észak-nyugati Gazdasági 
Övezet) folyamatos fejlesztése mellett a jövőben is fontos a már meglévő vállalkozások, a 
szolgáltató szektor bővítéséhez, illetve a helyi KKV szektor működéséhez szükséges ingatlanok 
biztosítása, lehetőség szerint az alulhasznosított és vagy használaton kívüli barnamezős területek 
bevonásával. A város által kínált adottságok, az egyetemi tudásközpontokban keletkezett 
eredmények gyakorlati alkalmazása, a meghatározó nagybefektetőkhöz kapcsolódó beszállítói 

BFVT Kft.  15 
 

 

VÉLE
MÉNYEZÉSI D

OKUMENTÁCIÓ



  
Településfejlesztési Koncepció – Debrecen 2030 

 

rendszer erősödése miatt számítani kell a jövőben is az új vállalatok megjelenésére. A város a 
gazdasági ingatlankínálat bővítése, megújítása során – menedzsment szervezete közreműködésével 
– aktívan együttműködik a gazdasági szereplőkkel, ingatlanfejlesztőkkel. A KKV szektor erősítéséhez 
– az uniós források mellett, s az eddigiekhez hasonlóan – a város egyéb eszközökkel is igyekszik 
hozzájárulni a jövőben is (pl. helyi adó kedvezmény, foglalkoztatás bővítés esetenkénti támogatás). 

A foglalkoztatási lehetőségek bővülése javítani fogja a város népességmegtartó- és népességvonzó 
képességét, ugyanakkor mind a kis-és középvállalkozások munkaerőpiaca, mind a betelepülő 
vállalatok szempontjából kulcskérdés lesz a megfelelő végzettségű és tapasztalattal rendelkező 
munkaerő rendelkezésre állása. Ehhez szükség van a megfelelő és kellően rugalmas oktatási és 
képzési rendszer mellett az inaktívak rugalmas foglalkoztatási formákon keresztül történő 
bevonására (egyetemi hallgatók, nyugdíjasok, kisgyermekes anyák foglalkoztatása gyed mellett), az 
ezt támogató szolgáltatások kiépítésére, a vállalatok részéről együttműködésre. A nagyvállalati 
munkaerőigény kielégítése során törekedni kell azokra a megoldásokra, mely biztosítja, hogy a 
toborzás nem a már működő helyi KKV-k működését kockáztató munkaerő elszívásra épül.   

A városban több ágazatban erős a vállalatokra alapozott innovációs környezet, számos klaszter 
működik a húzóágazatokban, amelynek fejlesztése a támogató környezet erősítésével, komplex 
exportösztönzéssel, vállalkozások támogatásával és új cégek letelepítésével tovább erősíthető.  

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
Munkaerőpiac erősítését segítő komplex 
programok (képzési monitoring, paktum, 
inaktívak foglalkoztatásának növelését célzó 
intézkedések) 

folyamatos tevékenység 

Új, stratégiai jelentőségű gazdasági területek 
fejlesztése, a közlekedési kapcsolatok 
biztosításával (Debreceni Déli Ipari Park, 
Észak-nyugati Gazdasági Övezet) 

folyamatban lévő beruházások, több 
lépcsőben 

Meglévő ipari parkok elérhetőségének 
javítása és bővítési lehetőségek kihasználása  

folyamatban lévő beruházások, további 
beruházási szükségletek meghatározásával 

A debreceni repülőtér és környezetének 
komplex fejlesztése (logisztikai célú 
fejlesztés, üzleti negyed) 

folyamatos tevékenység 

Befektetés- és beruházás ösztönzési 
tevékenység (menedzsment szervezet és 
intézkedések) 

folyamatos tevékenység 

KKV szektor és K+F tevékenységet végző 
vállalkozások támogatása (ösztönzők, 
adókedvezmény, beszállítóvá válás 
támogatása, pénzügyi/finanszírozási eszközök 
kialakítása; infrastruktúra biztosítása) 

folyamatos tevékenység 
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KKV-k nemzetközi piaci megjelenésének 
támogatása 

kiemelten fontos önkormányzati szándék 

Barnamezős és alulhasznosított gazdasági 
területek fejlesztése (kataszter, KKV telephely 
megújítás) 

folyamatos tevékenység 

K+F tevékenység, tudásközpontok és 
klaszterek gazdasági szerepének erősítése 
(alkalmazott kutatások, vállalati szektor és 
kutatási/felsőoktatási intézmények közötti 
kapcsolat erősítése) 

kutatás-fejlesztési tevékenységet is végző, 
magas hozzáadott értékű ágazatok további 
erősödésének alapja, mely a meglévő 
erősségekre épít (egyetemi, kutatási háttér, 
ágazatok) – magasan képzett munkaerő és a 
tevékenységek speciális jellege miatt 
stabilabb, magasabban fizetett munkakörök 
(automatizációval, világgazdasági negatív 
folyamatok szempontjából alacsonyabb 
kockázatú tevékenységek) 

Modern irodaterület bővítése a városban a 
befektetői igényekkel összehangoltan 

SSC szektor és egyéb üzleti, pénzügyi 
szolgáltatásokban működő vállalatok 
vonzása/bővítési szándékának kiszolgálására 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Modern irodaterület kialakítása Belváros, Iparterület, Nagyerdő 
Déli Ipari Park fejlesztése Iparterület 
Határ úti Ipari Park megközelíthetőségének 
fejlesztése, további bővítése 

Iparterület 

Keleti iparterület – barnamezős területek 
hasznosítsa 

Iparterület 

Észak-nyugati Gazdasági Övezet kialakítása Külső településrészek 
Egyetemi Ipari Park megközelíthetőségének 
fejlesztése, további bővítése 

Külső településrészek 

Debreceni repülőtérhez kapcsolódó 
fejlesztések (logisztika, üzleti negyed) 

Egyéb övezet 

 

A város egészét érintően, hálózatosan jelennek meg egyes intézkedések, mint például a 
barnamezős és alulhasznosított területek, és általánosan az iroda- és munkahelyi területek 
kialakítása, megújítása.  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Debreceni Egyetem 

C3. 
 
   

A város felsőoktatási és kutatási szerepkörének erősítése, az intézmények 
infrastruktúra fejlesztése, a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának 
erősítése, társadalmi célú innovációk támogatása 

Debrecen regionális központként az egyik legfejlettebb intézményrendszerrel bíró vidéki város 
Magyarországon. Foglalkoztatási súlyával, tevékenységeinek jellegével mindezek közül 
zászlóshajóként emelkedik ki a Debreceni Egyetem.  Az oktatási, kutatás-fejlesztési és egészségügyi 
funkciókat végző intézmény Hajdú-Bihar megye legnagyobb munkaadója. 

A Debreceni Egyetem hallgatói létszáma az évtized első felében csökkenő tendenciát mutatott, 
mely a folyamat az ország más felsőoktatási intézményeinél is tapasztalható volt. Ez nagyrészt a 
demográfiai folyamatokkal, kisebb részt a hazai diákok külföldi egyetemi képzésekben való 
emelkedő részvételével magyarázható. A hazai hallgatók csökkenő száma mellett ugyanakkor a 
külföldi diákok száma fokozatos emelkedést mutat. Az egyetem hallgatói létszámának növelése 
fontos feladat, mely a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a város szolgáltatóiparának 
működése, valamint a kulturális és az egyetemi élet város hangulatára gyakorolt hatása 
szempontjából egyaránt meghatározó tényező. Az egyetemi diákok aktív közösségi életet élnek, jól 
mobilizálhatóak, lépést tartanak a digitális technológiák fejlődésével és használják azokat, továbbá 
egyetemi éveik alatt a helyi munkerőapiacon is valószínűleg erősíteni fogják részvételüket. A 
létszámnövelés, és ezen belül is a tehetséges diákok vonzása szempontjából ezért a legfontosabb 
cél az egyetem népszerűségének, elismertségének növelése, mely a tudományos tevékenységek 
magas szintjét, a szükséges humán- és infrastrukturális feltételek fejlesztését kívánja meg. 
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Debrecenben a kutatás-fejlesztési tevékenységek meghatározó intézménye a Debreceni Egyetem, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, a két intézmény által kötött 
társulási szerződés célja kifejezetten az alap- és az alkalmazott kutatások szorosabb összehangolása 
a gazdasági szektorban jelentkező kihívásokkal, lehetőségekkel. A kutatás-fejlesztési lehetőségek, a 
vállalati szektorral történő szoros együttműködés erősítése komoly versenyelőnyt jelent a hazai 
felsőoktatási palettán az egyetem számára a jövőben is. A gazdasági szereplőkkel történő 
kapcsolatépítés és együttműködés pozitív irányban változott az elmúlt években, mely 
tevékenységet (stratégiai partnerségek, kutatási projektek) a nagyvállalatok mellett ki kell 
terjeszteni a helyi, innovációs tevékenységben együttműködni képes KKV szereplőkre is.  

Kitörési pontot jelenthetnek azok a komplex programok, amelyek a helyi infrastruktúra 
fejlesztésére építve a városban folyó gazdasági, tudományos tevékenységet intenzíven 
bekapcsolják a nemzetközi vérkeringésbe, lehetővé téve új piacok elérését, illetve stratégiai 
kapcsolatok kiépítését. Erre alapozva magas hozzáadott értékű beruházások, illetve a 
kulcságazatokban kutató-innovációs központok jöhetnek létre, kapcsolódva például a termál, 
egészségipar, egészséges élelmiszer (különösen a magas hozzáadott értékű innovatív élelmiszer) és 
sportegészségügyi témákhoz. 

Debrecen a megjelölt húzóágazatok, iparágak tekintetében rendelkezik, vagy potenciálisan képes 
megteremteni a kutatásfejlesztéshez szükséges anyagi és humán erőforrásokat. Debrecen K+F+I 
mentén történő sikeres fejlesztése kizárólag egy sokszereplős összehangolt stratégia révén 
lehetséges. Fontos az európai kompetencia központokhoz, valamint kutatóegyetemi 
szövetségekhez való csatlakozás, a kutatási célú alapinfrastruktúra fejlesztése, alkalmazott kutatás 
és a kutatási eredmények piacra jutásának támogatása.  

A város tudásközpont szerepéhez illeszkedően az innovációra való nyitottságot a fiatalabb 
generációk (általános- és középiskolások) és a lakosság széles körében folytatott szemléletváltással, 
programokkal, a tudományos eredmények ismertetésével, tehetséggondozással, felnőttképzési 
programokkal is erősíteni kell, melynek megvalósítása a helyi intézményekkel és vállalatokkal 
együttműködésben lehet a legeredményesebb. Az infokommunikáció terén várható további 
fejlesztések, az automatizáció a hagyományos iparágakat is számos területen érinti a jövőben 
(menedzsment és munkaszervezés, gyártás, logisztika stb.), ezért a város hosszú távú 
versenyképességének javítása érdekében a képességek fejlesztéséhez a feltételeket meg kell 
teremteni, és általában az innovációra, változásra, tanulásra, megújulásra való nyitottságot már az 
alap- és középfokú oktatás időszakában meg kell alapozni. 
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Az Agóra Tudományos Élményközpont mindenki számára közérthetően mutatja be a tudományos ismereteket 2014 óta 

 

Támogatni kell az innovációs törekvéseket nem csak a húzóágazatok területén, de a város 
működését, társadalmi, szociális kihívásainak kezelését támogató, valamint a lakosság és vendégek 
komfortérzetét javító innovatív szolgáltatások terén is. Debrecen rendelkezik azzal a háttérrel, 
népességszámmal, hogy Magyarországon zászlóshajóként a nyílt innováció mintatelepülése legyen. 
Ehhez a négyes hélix bázisán kialakított uniós Nyílt Innováció 2.0 megközelítését kell alkalmazni.  

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
Innovatív oktatás-fejlesztési program a 
Debreceni Egyetemen 

A Debreceni Egyetemnek képzési kínálata 
kialakítása során a foglalkoztatási igények 
(területek, volumen) és a foglalkoztatási 
igényekhez kapcsolódó - a mai korban gyorsan 
változó – oktatási tartalmak és módszertan 
rugalmas menedzselésére kell felkészülnie, a 
tradicionálisan meglévő, az egyetem 
identitásában fontos karok kínálta képzések 
mellett. Együtt kell működnie a város 
középfokú és felnőttképzési intézményeivel 
(szakmai támogatás, kooperáció, megosztott 
infrastruktúrák), vállalataival (egyetemi duális 
képzések). Erősíteni kell az az egyetem 
nemzetközi vonzerejét, rangsorolását. 

Új, stratégiai jelentőségű innovációt 
támogató, infrastruktúrák/központok és 
kapcsolódó szoft tevékenységek komplex 
programok keretében (indikatív 
tématerületek: biotechnológia, 
élelmiszertechnológia; termálterápia; 
sugártechnológia, sport/egészségügyi 
innovatív szolgáltatások) 

tudásközpont funkció erősítése, a gazdasági 
ágazatok és a város működésének, 
üzemeltetésének, környezeti és társadalmi 
kihívásaira reagáló K+F+I tevékenységek 
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Nemzetközi oktatási, kutatási és 
együttműködési programokban való 
részvétel erősítése 

Az egyetem K+F tevékenységének, nemzetközi 
hírnevének erősítése, kutatásokon keresztül 
kapcsolódás a helyi gazdasági ágazatokhoz, 
mint potenciális partnerekhez, piacokhoz. 

Nyílt Innováció 2.0 Debrecen (stratégia 
kialakítása, kooperációs kultúrát támogató, 
elősegítő intézkedések)  

társadalom bevonása az innovációs 
tevékenységbe, a társadalom – mint fogyasztó 
– igényeire épülő új szolgáltatások, piacok 
kialakítása, az innovációs kultúra és 
tevékenység erősítése; az 
együttműködésekből adódó szinergia 
kiaknázása, vállalkozási tevékenység 
támogatása 

Innovációs kultúrát erősítő 
kezdeményezések támogatása 

szemléletformáló oktatási, kulturális 
programok, társadalmi innováció és lakosság 
innovációs folyamatokba való bevonásának 
megalapozása, erősítése 

 

 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Debreceni Egyetem országon belüli oktatási 
súlyának, nemzetközi ismertségének és 
vonzerejének, valamint kutatási 
tevékenységeinek erősítése, ATOMKI-t érintő 
projektek 

Villanegyed, Nagyerdő 

Ipari parkokban, innovatív vállalkozások 
keretei között folyó K+F tevékenységek 
erősítése 

Iparterület 

Debreceni Egyetem Tudományos, 
Technológiai és Innovációs Park révén K+F 
funkciók javítása 

Külső településrészek 

 

 

  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Kossuth tér 

C4. 
   

A minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő adottságok magasabb szintre 
emelése 

A turisztikai szektor bővülési lehetőségeit és irányait számos hazai és nemzetközi trend határozza 
meg, ilyen – többek között – a gazdasági növekedéssel párhuzamosan bővülő fogyasztás erősödése, 
az elkölthető jövedelmek nagyságának emelkedése, a fogyasztói szokások változása, az egyedi 
attrakciók vonzerejének növekedése, az élménykeresés a szabadidő eltöltése során. A turizmus a 
fenntartható helyi gazdaság egyik fontos ágazata, foglalkoztatási szerepe mellett olyan elemeket, 
szolgáltatásokat, attrakciókat hoz létre a városban – lényegében a szálláshelyeket leszámítva – 
melyet a helyben élők is élvezhetnek, használhatnak, javítja a helyi életminőséget is, mely helyi 
fogyasztás egyben fenntarthatóbbá teszi a létrehozott infrastruktúrák, szolgáltatások 
üzemeltetését. 

Debrecen célja, hogy élni tudjon a turisztikai piac bővítésében rejlő lehetőséggel, növekedjen a 
városba látogatók száma, a vendégek által elköltött jövedelem, ezzel növelve mind az 
önkormányzat, mind a szektorban érdekeltek bevételeit. Ennek érdekében a helyi erőforrásokra és 
erősségekre alapozva bővíteni, fejleszteni kell a turisztikai kínálatot, valamint a hátteret jelentő 
városi környezetet és szolgáltatásokat szoros együttműködésben a turisztikai vállalkozásokkal, 
intézményekkel. Nagyon fontos, hogy a turisztikai forgalom növekedésével járó terhelés 
(zöldterületek állapota, belvárosi koncentráció, lakóterületek nyugalma) menedzselésére 
felkészüljön az önkormányzat és a szektor szereplőivel közös megoldások szülessenek. Mind a helyi 

22  BFVT Kft. 
 
 

VÉLE
MÉNYEZÉSI D

OKUMENTÁCIÓ



  
Településfejlesztési Koncepció – Debrecen 2030 

 

rekreációs igények, mind a turisztikai kínálat szempontjából fontos, hogy a kínálati elemek 
fejlesztésénél a decentralizáció elve is érvényesüljön, a Nagyerdő és a Belváros mellett a jövőben 
több szabadidős pólus kialakításával.  

Nem csak növekedéssel, fejlesztésekkel, de az ismertség, a kihasználtság és hatékonyság 
növelésével, magasabb színvonalú, vendégbarát kiszolgálással is erősíteni kell a szektor 
eredményességét, ehhez professzionális marketingkommunikációra, menedzsment tevékenységre 
– a meglévő szervezetek bázisán, együttműködve a Magyar Turisztikai Ügynökséggel – és megfelelő 
képzésre van szükség a munkaerő rendelkezésre állásának biztosításához.   

2017-ben a Kormány elfogadta a 2030-ig szóló országos turizmusfejlesztési stratégiát, mely kijelöli 
a fejlesztés országos céljai mellett az egyes desztinációkra vonatkozó fő irányokat. A Debrecen 
Hajdúszoboszló desztináció kiemelt turisztikai térségként történő nevesítésével a Kormány 
támogatja a térség turisztikai fejlesztésére leadott projektcsomagot megvalósítását. 

A desztináció-fejlesztési megközelítés a két város közötti együttműködéssel érheti el célját, melynek 
középpontjában az egészségturizmus – ezen belül a gyógyturizmus, valamint Debrecen esetében a 
kultúra, városlátogatás áll. Debrecen vonatkozásában ki kell emelni a konferenciaturizmusba, 
továbbá az egészségturizmuson belül az orvosi turizmusban rejlő lehetőségeket, melynek bázisát a 
Debreceni Egyetem, a helyi termálvíz, az erre alapozott, nemzetközileg is vonzó, magasabb bevételt 
eredményező innovatív terápiás szolgáltatások adhatják. A szolgáltatási kínálat fejlesztésével 
párhuzamosan a szálláshely kínálat és minőségi vendéglátás további fejlesztésére is szükség van, 
mely a turisták mellett a gazdasági, befektetői elvárások oldaláról is nagy jelentőségű.  

Debrecen kulturális és szabadidős attrakcióinak, rendezvénykínálatának fejlesztése, bővítése mellet 
a már kiépült sport infrastruktúrák és az élettudományok területén zajló kutatás-fejlesztési 
tevékenység kihasználásával a sportturizmusban és kapcsolódó szolgáltatásokban lévő potenciált is 
érdemes kihasználni. Hasonlóan speciális szegmenst és lehetőséget jelent Debrecen egyházi 
központ szerepköre. 

A város környékén található természetközeli területek, illetve a szomszédos Hortobágy-Tisza-tó 
turisztikai térséggel történő együttműködés, az összekapcsoláshoz szükséges infrastruktúrák 
további fejlesztése szintén egy, a változatos kínálatot erősítő irány Debrecen turisztikai vonzereje 
szempontjából.  

A beutazó turizmus bővítésének egyik meghatározó tényezője lesz a jövőben a Debreceni Repülőtér 
járatainak további bővítése.  
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INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
Nagyerdő komplex fejlesztése 
 

Kormány által támogatott projektcsomag 
része, illetve a Modern Városok Program által 
támogatott a nagyerdei strandfürdő 
beruházás 

Debrecen turisztikai attraktivitásának 
fejlesztése – minőségi szolgáltatások és új 
attrakciók  
 

Kormány által támogatott projektcsomag 
része 

Egészségturisztikai fejlesztések 
 

részben a Kormány által támogatott 
projektcsomag része 

Szervezetfejlesztés és kapcsolódó 
marketingkommunikációs feladatok, 
együttműködés a térség turisztikai 
vállalkozásaival 

országos stratégiában megkövetelt fejlesztési 
feladat 

Debreceni repülőtér járatainak bővítése legfontosabb tényező a nemzetközi beutazó 
turizmus számának növelésében 

 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Debrecen turisztikai attraktivitásának 
fejlesztése  

Belváros 

Egészségturisztikai fejlesztések Kertváros (Kerekestelepi fürdőfejlesztés) 
Nagyerdő komplex megújítása Nagyerdő 

 

  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Piac utca 

C5.  Egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése 

A regionális központi szerepre törekvő város rangját nagymértékben emelik annak múltjából 
megőrzött épített emlékei és egyedi karaktere. A sajátos épített környezet és arculat erősíti a 
település identitását, javítja megítélését, hozzájárul látogatottságának növeléséhez, ezáltal 
közvetve kedvezően befolyásolja gazdaságát. 

A környezeti értékek integrált védelmét kell biztosítani. A települési örökséget átfogóan, történeti 
városi tájként kell értelmezni, a települési értékek összességeként, amely több, mint a műemlékek 
együttese, településszerkezet, telekrendszer, utcavonalak, településkép együttese.  

A MEGLÉVŐ ÉRTÉKEK VÉDELME  

Az épített értékek hatékonyabb védelme 

Debrecen a középkortól kezdődően egymásra rétegződő épített emlékekkel rendelkezik. A 
legismertebb műemlékek (Nagytemplom, Református Kollégium, Városháza) klasszicista stílusban 
épültek, leggazdagabban a XVIII.-XX. századi történelmi, historikus, szecessziós és modern építészet 
reprezentált. Ezeknek az értékeknek a legnagyobb része a belvárosban koncentráltan helyezkedik 
el, amely további rehabilitációs beavatkozásokat igényel. Az értékek megőrzésére itt az eddiginél is 
nagyobb figyelmet igényel. Az értékek jó állapotának megőrzése mellett fontos, hogy a környezetük 
is magas színvonalú legyen, ne váljon túlépítetté, túl zsúfolttá. Ennek eléréséhez olyan szabályozási 
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eszköz megalkotása szükséges, amely biztosítja – elsősorban a magasságok vonatkozásában – az 
értékes környezethez való illeszkedést. 

További közterületek rendezésére is szükség van. Magas színvonalon, jó minőségben megújuló 
utcák, terek és parkok, valamint a gyalogosforgalmú utcaszakaszok kiterjesztése is az épített 
értékek kiemelését is szolgálják. 

Értékes területrészek rehabilitációja 

A város meghatározó, sajátos értékét képezik az ugyancsak belső fekvésű, de a belvároson kívülre 
is nyúló cívis és taksás beépítésű, egyedi alföldi karaktert hordozó területrészek, amelyek 
sérülhetnek a központot érintő városszerkezeti fejlesztések során, ezért ugyancsak kiemelt 
védelmet igényelnek. A kistelkes, taksás beépítésű területeken az épületek állaga nagyon leromlott. 
Annak érdekében, hogy ne vesszenek el a város e sajátos színfoltjai, szükség van a jellegzetességeit 
még őrző területrészek, utcák, utcaszakaszok pontosabb lehatárolására és szigorúbb védelmére. Itt 
az alacsony beépítési sűrűség, a hagyományos beépítési mód és a jellegzetes épületmagasságok, 
valamint arányok megtartása szükséges. 

 
Sajátos taksás beépítés részlete 

A védett értékek erőforrásként kezelése 

Debrecen kedvező arculata régi és újabb értékei révén válik vonzóvá lakosai és a látogatói számára. 
A már védett értékek a város legismertebb legattraktívabb erőforrásai, amelyek fokozottabb 
védettséget, folyamatos megújítást igényelnek. A város fejlődéséhez ki kell aknázni az épített 
örökségben rejlő gazdasági erőforrásokat. Szorgalmazni szükséges az értékek rekonstrukcióját, 
fejlesztését, bemutathatóvá tételét, a turizmusba való bekapcsolását, ezzel közvetlen és közvetett 
gazdaságfejlesztést idézve elő. A taksás beépítésű terület szerkezete például alkalmas kortárs 
igényeket kielégítő, egyedi új beépítések kialakítására is. 

 

Az épített értékek védelme óriási volumenű feladat elé állítja a társadalmat, az építőiparnak és 
számos más gazdasági ágazatnak is hosszú távon munkát biztosít.  
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ÉRTÉKTEREMTÉS  

A szomszédságot figyelembe vevő, körültekintő tervezés 

Jellemzően nagyobb területegységekre kitekintő tervezésre van szükség, ahol követhetők a 
városszerkezeti természetű összefüggések is, és amelyekből így számos előny származtatható, a 
fejlesztések szinergiája érvényesíthető. Részletes területi tervezést nagyobb területre kiterjedően 
kell kidolgozni kialakítandó a közterületek – utcák és terek – nagyvonalú, városi léptékű rendszerét. 

Magas színvonalú, karakteres építészet alkalmazása 

A településképi arculati kézikönyvben megfogalmazott, magas színvonalú és minőségű környezet 
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó követelmények teljesítésével a településkép 
színvonalának javítására kell törekedni. A közösségi beruházások szolgáljanak jó példát az 
építészeti–kertépítészeti minőség vonatkozásában. A jó minőségű fejlesztések megvalósulása 
érdekében a közcélú városi beruházások terveit tervpályázat lefolytatásával javasolt kiválasztani. A 
tervpályázatok elbírálását szaktekintélyekből álló, igényes bírálóbizottság értékelje. Ez példát mutat 
a magánberuházások számára is, hogy a tervpályázat magától értetődő színvonalemelő, szelektáló 
eszközzé váljék. 

  

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának 2012-ben átadott új épülete, amelyet a 2007-ben lebonyolított 
tervpályázaton első díjat nyert terv alapján valósítottak meg 

 

A Nagyerdei Stadion magas színvonalú, karakteres építészetet képvisel 
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Az új értékek népszerűsítése 

Az arculati kézikönyv egyik fontos feladata a szemléletformálás, amelynek során minden korosztály 
értékítéletének, környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását kell 
elősegíteni. A településkép alakítására vonatkozó elvárásokat a lakosság szemléletformálását 
elősegítve, közérthetően kell közvetíteni.  

A jó példákat, eredményeket nemzetközi, országos és helyi kiállításokon, valamint a médián 
keresztül kell népszerűsíteni. 

 

 

A megújított Nagyerdei Parkerdő 

Táji, természeti értékek védelme 

Debrecen tájkarakterét még ma is meghatározza a hagyományos tájhasználat, tájszerkezet. A város 
két különböző tájegység, a Hajdúság és a Nyírség határán fekszik. Az ebből adódó változatosság 
révén a város egyedi tájképi karakterrel bír. A természeti értékekben és tájértékekben gazdag, 
mozaikos szerkezetű erdőspuszta, valamint a parktájjá alakított Nagyerdő is kiemelkedő értéket 
képvisel. E területeken fontos a táj szépségét és egyediségét meghatározó tulajdonságok 
megőrzése, a zavaró tájképi elemek, tájsebek lehetőség szerinti megszüntetése, vagy takarása és 
az új fejlesztéseknél a tervezett elemek tájba illesztése, a tájképi egység megőrzése. 
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A város táji változatossága és gazdag élővilága révén jelentős a természetvédelmi oltalom alatt álló 
értékek és területek száma. Az erdőspuszta egész területe és az északi erdőterületek több szintű 
(nemzetközi, országos illetve helyi szintű) védettséget élveznek. Kiemelkedő jelentőségű a 
Nagyerdő, mint az ország első természetvédelmi területe - természeti értékein túl rekreációs és 
klimatikus szempontból is meghatározó.  

Az ökológiai kapcsolatok szempontjából a kisvízfolyások (Tócó és Kondoros), valamint a kapcsolódó 
tórendszerek is jelentős értéket képviselnek. Debrecen leginkább érintetlen természeti területei a 
Hajdúsági Tájvédelmi Körzethez tartoznak. A természetvédelmi törvény erejénél fogva védett 
lápterületek és kunhalmok az erdőspusztán kívül Debrecen nyugati területein is megjelennek. 

Mindezek miatt kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a meglévő értékek megőrzése (a kiemelt 
természetvédelmi oltalmak biztosítása), valamint azok állapotának javítása (pl. kisvízfolyások és 
környezetük revitalizációja). A védelem és a megőrzés mellett a természeti értékek 
szemléletformáló célú bemutatása és egyes területek rekreációs hasznosítása is kívánatos, de csak 
mértéktartó módon, a természeti környezetet nem károsítva. 

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
A város határában a természeti területek 
ökológiai hálózatának kialakítása 

A védett és természetközeli területek 
védelmét szolgálja azok hálózatba történő 
kialakítása. 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
További védendő épített és környezeti 
elemek lehatárolása 

Elsősorban a hagyományos beépítésű belső 
fekvésű területeken 

Minőségi építészet népszerűsítése A területi adottságokat kedvezően használó, 
környezetébe illeszkedő, magas építészeti 
színvonalon megvalósított új fejlesztések 
példaként történő ismertetése  

 

  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Nagyerdei Park 

C6.  Egészséges környezeti feltételek megteremtése 

Debrecen dinamikus fejlődése mellett kihívást jelent az itt lakók és dolgozók életminőségének 
megőrzése, melynek egyik legfontosabb eleme az egészséges lakó- és munkahelyi környezet 
biztosítása, amely meghatározza az itt élők egészségi, pszichés és mentális állapotát. Ezáltal 
befolyásolja a lakosság fizikális és szellemi teljesítőképességét, így végső soron a város 
versenyképességét is meghatározza. Debrecen növekedésével az üvegházhatású gázok kibocsátása 
és az éghajlatváltozás hatásai is fokozottabban erősödhetnek, ezért a klímavédelem a fejlesztési 
döntések meghatározó szempontja kell, hogy legyen. 

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A megfelelő átszellőzési viszonyok, az ökológiai kapcsolatok biztosítása, a hősziget-hatás 
mérséklése és ezáltal a lakosok egészségének és közérzetének javítása érdekében meg kell őrizni és 
bővíteni, fejleszteni kell a város beépített területeit tagoló szabadterületeket, különösen a 
Nagyerdőt, amely természeti értékei és rekreációs szerepe mellett kondicionáló hatással van a 
város klimatikus helyzetére is. A Nagyerdő mellett kiemelt szereppel bírnak a városi szövetbe 
ékelődő zöldterületek (közparkok, közkertek), a kertségeket tagoló vízfolyások és mezőgazdasági 
területek is. Mindezek együtt alkotják a város zöldfelületi rendszerét, ami olyan érték, melynek 
megőrzése és fejlesztése kiemelt feladat.  

A Nagyerdő mára már elérte terhelhetőségének felső határát, ezért további beépítéssel járó 
fejlesztések és igénybevételek nem javasoltak, azokat a város egyéb területein kell kijelölni. A 
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Nagyerdő tehermentesítésére és a lakosság ellátásának javítására új parkok kialakítására van 
szükség a zöldterület-hiányos területeken, illetve a tervezett lakóterületi fejlesztések mellett (pl. a 
Tócó-patak és a Gázvezeték utca mellett reális lehetőség van komplex zöldterületi fejlesztésre). 
Ezenkívül a meglévő, leromlott állapotú parkok (pl. Petőfi tér, Bem tér) megújítása, 
funkciókínálatának bővítése is fontos feladat.  

A várost körülölelő vízfolyások és egyéb szabad területek lehetőséget adnak a zöldterületek, 
erdőterületek összekapcsolására, a zöldhálózat kialakítására. A kisvízfolyások revitalizációjánál 
fontos, hogy a patakmenti táj egésze (vízfolyásmeder és a közvetlen környezete együtt) rendezés 
alá kerüljön, továbbá a kisvízfolyás meder- és partrendezésén túl a biodiverzitás növelését szolgáló 
élőhely-helyreállítás, valamint a csatlakozó közmű-, (kerékpár)út- és zöldhálózat-fejlesztés is 
megvalósuljon. 

A belvárosban a beállt területhasználat miatt alternatív, kis léptékű zöldfelület-fejlesztési 
megoldások ösztönzése szükséges (pl. zöldtetők, zöldhomlokzatok, zsebparkok, közösség számára 
megnyitott belső udvarok stb.).  

Ezenkívül az elöregedett, leromlott állapotú utcai fasorok megújítására fasor-telepítési programot 
javasolt indítani. A felszín intenzív igénybevétele (gyalogos és közúti közlekedés, parkolás, egyéb 
különleges területhasználatok) miatt zöldfelületek, illetve zöldsávok kialakítása sok esetben nagyon 
nehéz. Ilyenkor sem szabad azonban lemondani a fák városi környezetet javító, az utcaképet 
gazdagító hatásáról (ültetőhelyek, kazetták kialakítása, favédelem és intenzív fenntartás, dézsás fák 
stb.). A közterületek átalakításánál meg kell teremteni a fák egészséges fejlődéshez szükséges 
életteret akár közművezetékek kiváltásával, helytakarékosabb közműalagutak létesítésével, a 
parkolóhelyek újraosztásával. 

Vízgazdálkodás, vízminőség javítása 

Már az 1970-es években megfogalmazásra került Debrecen vízgazdálkodási rendszerének 
fejlesztése a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) koncepciója keretében. A 
HTVR-nek az elsődleges célja az volt, hogy a Keleti-főcsatornából öntözővízzel lássák el a kiváló 
mezőgazdasági adottságú Hajdúhátságot. A beruházás azonban csak részben valósult meg, üzemi 
beruházások elmaradása miatt a megépült létesítmények kihasználtsága nem megfelelő. Az elmúlt 
években a CIVAQUA programmal ismét napirendre került a vízellátó rendszer továbbfejlesztésének 
igénye elsődlegesen azzal a céllal, hogy az öntözési lehetőségek mellett ökológiai, rekreációs, 
turisztikai szempontok is érvényesüljenek a vízrendezéssel. A CIVAQUA program egy olyan komplex 
térségi fejlesztést jelent, amely egyszerre szolgálja a természetvédelem ügyét, a mezőgazdaság, az 
ipar gazdasági igényeit és a lakosság idegenforgalmi, sport, rekreációs elvárásainak kielégítését és 
fejlesztését.  

A beruházás központi eleme egy olyan gerincvezeték kiépítése, mely a meglévő HTVR létesítmények 
felhasználásával, azoknak továbbépítésével a vizet a térségi magaspontra vezeti fel, ahonnan már 
lényegében gravitációsan juthat el az egész ellátandó térségig. Erre a gerincvezetékre lehet felfűzni 
első lépésként a Tócó élővízfolyást, illetve a további tervezett létesítményeket. A második lépésben 
a Debreceni Nagyerdő természetvédelmi célú vízpótlása szükséges, mivel a terület a degradáció 
jeleit mutatja. A harmadik lépésben a várostól keletre elterülő, helyi védettség alatt álló 
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Erdőspusztai tavak vízpótlása szükséges, mivel a tavak kizárólag a területre hulló csapadékból 
kapnak utánpótlást, ami a jelenlegi állapotának fennmaradását is komolyan veszélyezteti. A 
negyedik lépésben a látóképi tározó kapacitásbővítése, öntözési lehetőség biztosítása indokolt. A 
30.000 hektáros öntözésfejlesztési elképzelés, az előbbiekhez területileg kapcsolódóan, a 
Debrecentől ÉNy-ra elterülő mezőgazdasági területeket érinti közvetlenül. Az öntözésfejlesztéssel 
való összekapcsolás nagy jelentőséggel bír a tervezett jóléti fejlesztések gazdaságos működtetése 
szempontjából is. 

 

A Kondoros-patak 
 

A vízgazdálkodási célkitűzések mellett a vízminőség védelme és javítása is kiemelten fontos. A Víz 
Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A 
keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek 
minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Kitüntetett figyelmet kell 
szentelni a termálvíz vagyonunk védelmére, újrahasznosítására, környezettudatos kezelésére, 
szükség szerinti ártalmatlanítására.  

A gyógyvíz turisztikai hasznosításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a termálvíz elhelyezésére is. 
Debrecenben a használt termálvizek elhelyezésének egyik legjelentősebb problémáját környezeti 
szempontból az elfolyó víz magas sótartalma jelenti. Ennek kapcsán a legmegfelelőbb sótalanítási 
technológia meghatározása és kivitelezése kiemelt fontosságú a város vízgazdálkodásának 
szempontjából, mindamellett, hogy a termálvíz ártalmatlanításánál a felszín alatti vizek 
szennyezésének elkerülésére fokozottan vigyázni kell. 

Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, klímaadaptáció javítása 

Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és az azokhoz történő alkalmazkodás érdekében 
Debrecen Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet készített 2017-ben. Az akcióterv fő célkitűzése 
szerint Debrecen 2030-ig 42%-os kibocsátás-csökkentést ér el a 2013-as bázisévhez képest. E cél 
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elérése érdekében az akcióterv intézkedései között szerepel az intézmények felújítása, megújuló 
energiaforrások használata, a közvilágítás korszerűsítése, az elektromos autók használatának 
elősegítése, a közösségi közlekedés fejlesztése és ennek részeként a Debreceni Intermodális 
személyszállítási központ létrehozása, a Nyíl utcai és a Hadházi úti csomópont átépítése, valamint 
„okos” megoldások használata. Az akcióterv intézkedései egyúttal a levegőminőség védelmét is 
szolgálják. 

A klímaváltozással járó veszélyeztetések hatásainak mérséklése, illetve megelőzése érdekében az 
akcióterv a belterületen csapadékvízelvezető rendszer fejlesztését, a zöldfelületek, zöldterületek 
bővítését javasolja. A külterületen a belvízelvezető csatornázottság, a megfelelő talajművelés és a 
megfelelő öntözéstechnika alkalmazását javasolja. A hőhullámok egészségügyi hatásainak 
mérséklése érdekében a tájékoztatás mellett az önkormányzati infrastruktúra alternatív 
felhasználása (köztéri ivókutak számának növelése, közterület locsolás, párakapuk) is szükséges. 

Levegőminőség védelme 

A környezetbarát közlekedési módok (kerékpározás, közösségi közlekedés, car-sharing, elektromos 
meghajtású gépjárművek) előnyben részesítésével, illetve forgalomszervezéssel és -szabályozással 
hatékonyan lehet csökkenteni a közlekedés károsanyag-kibocsátását. Az Új Főnix Terv keretében 
Debrecenben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a közösségi közlekedésben (járműállomány 
korszerűsítése, villamos vonal felújítása, új kerékpárutak stb.). Ezeket a fejlesztéseket továbbra is 
folytatni szükséges az ágazatban. 

Emellett az energiahatékonysági intézkedések folytatása nem csak klímavédelmi, hanem 
levegőminőségi szempontból is kívánatos. A kertvárosias területeken ismét elterjedni látszik a 
vegyes lakossági fűtés, amely fokozottabb szennyezőanyag-kibocsátással jár. Ezt a kedvezőtlen 
folyamatot tovább súlyosbíthatja a tiltott lakossági hulladékégetés terjedése. A 
fűtéskorszerűsítések folytatásával, a szilárd tüzelésen alapuló hőenergia termelés visszaszorításával 
jelentős mértékben lehet javítani a levegőminőségen Debrecenben is, tekintettel arra a 
körülményre, hogy a szilárd tüzeléssel okozott levegőterhelések bizonyítottan meghatározó 
szerepet játszanak Debrecenben a téli, rendkívüli PM10 szennyezettségi – különösen a riasztási 
küszöbértéket meghaladó – helyzeteknél.  

A légszennyező anyagok kibocsátásának visszaszorítása mellett fontos a város nyugati területeiről 
érkező porszennyezés terjedésének visszaszorítása is. Az uralkodó szélirány hatására a várostól 
nyugatra észak-nyugatra található szántóterületekről a vegetációs időszakon kívül, amikor a 
növényborítottság megszűnik, jelentős por áramlik a lakóterület felé. E porszennyezés csökkentése 
miatt is fontos a várost körülölelő zöldgyűrű kialakítása, melynek nyugaton a Tócó völgye képezheti 
alapját. Emellett az autópálya melletti véderdősáv, a szántóföldek között mezővédő erdősávok 
kialakítása is javasolt. 

Hulladékgazdálkodás fejlesztése 

A hulladékgazdálkodás kapcsán jelentkező fő kihívás, hogy a települési hulladékok minél nagyobb 
arányban újrahasznosításra kerüljenek, egyúttal – az Európai Uniós irányelvnek megfelelően –
drasztikusan csökkenteni kell a hasznosítás nélkül lerakott hulladékok mennyiségét. Fontos 
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előrelépést jelent ezen a téren a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) 
projektje, amelynek keretében hulladékudvar és hulladékválogató létesül, továbbá 
szállítójárművek, edényzetek és egyéb gépek beszerzése történik. 
 

 
Hulladékgazdálkodás egy kertvárosi utcán 

 

Termőföldek védelme 

Debrecen fejlődésével együtt jár a belterület folyamatos terjeszkedése, ami a zömében kiváló 
termőképességű mezőgazdasági területeinek csökkenését eredményezi. A zöldmezős területek 
igénybevétele gyakorlatilag visszafordíthatatlan beavatkozásként értékelhető, beépítésük, 
leburkolásuk a talajok pusztulásához vezet. A termőföldek igénybevétele bizonyos esetekben 
(helyhez kötött, vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén) 
indokolt, de a fel nem használt fejlesztési területek felülvizsgálata indokolt a termőföldek minősége 
szerint. A fejlesztésre kijelölt termőföldek esetében fontos, hogy azok igénybevétele, művelésből 
való tényleges kivonása csak az aktuális szükségletnek megfelelően, ütemezetten valósuljon meg, 
minél tovább biztosítva azok mezőgazdasági hasznosítását.  

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
A belterületi zöldterületek növelése és 
rendszerré fejlesztése 

Jelenleg a zöldinfrastruktúra nem alkot 
összefüggő rendszert, egyes városrészek 
zöldterületben szegények, kevés nagy közpark 
található a városban. Az intézkedés által 
javulna a város élhetősége. 
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Lakótelepek megújítása és fejlesztése 
Debrecenben 

A lakótelepi zöldfelületek állapota sok esetben 
nem megfelelő színvonalú. 

A termálvíz sótalanítása, az elfolyó termálvíz 
ártalmatlanítása és hasznosítása 

Az elfolyó termálvíz nem megfelelő kezelése 
károsítja a környezetet, ezért megfelelő 
kezelésük fontos feladat. 

Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének 
fejlesztése 

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
fejlesztése a városi hulladéklerakók terhelését 
csökkenti, az újrahasználatot és 
újrahasznosítást elősegíti. 

CIVAQUA térségfejlesztési program Egyszerűsített feladatleírás 
Meglévő zöldterületek megújítása (Nagyerdei 
Parkerdő, Bem tér, Külső vásártér, Bika tömb, 
Petőfi tér megújítása) 

Intézkedések összevonása 
(tervezett/folyamatban lévő rekonstrukciók 
összevont megjelenítése) 

Magas színvonalú közterület-felújítási 
projektek kivitelezésének folytatása 

A lakosság érdeke a városi közterületek és 
zöldfelületek állapotának javítása. 

Fasortelepítési program Számos fasor elöregedett, melyeknek 
megújítása szükséges. A városi klíma javítása 
és a káros környezeti hatások mérséklése 
érdekében több fasor kialakítása kívánatos. 

Zöldtetők, zöldhomlokzatok, vízfelületek 
telepítésének ösztönzése 

Elsősorban a hősziget-hatás mérséklése 
érdekében szükséges intézkedés. 

 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Zöldtetők, zöldhomlokzatok, vízfelületek 
telepítésének ösztönzése 

Belváros. 

Fasortelepítési program Belváros, Hagyományos beépítésű belső 
lakóterület. 

Meglévő zöldterületek megújítása (Nagyerdei 
Parkerdő, Bem tér, Külső vásártér, Bika tömb, 
Petőfi tér megújítása) 

Belváros, Nagyerdő, Hagyományos beépítésű 
belső lakóterület. 

Lakótelepek megújítása és fejlesztése 
Debrecenben 

Lakótelepek. 

A belterületi zöldterületek növelése és 
rendszerré fejlesztése 

Kertváros, Hagyományos beépítésű belső 
lakóterület, Belváros. 

CIVAQUA térségfejlesztési program Nagyerdő, Külterület, Kertváros. 
 

  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Kossuth tér környezete 

C7.  Hatékony, kiegyensúlyozott városszerkezet 

A klímaváltozás, valamint a globális gazdasági és pénzügyi válság hatásaival szembesülve végképpen 
rá kell ébredni, hogy városainkat egyre hatékonyabban kell működtetni, a rendelkezésre álló 
forrásokat ésszerűbben kell felhasználni. Ennek alapvető feltétele az arányos és kiegyensúlyozott 
városszerkezet-fejlesztés.  

Cél a vegyes funkciójú, városi területhasználat és hálózati rendszerek kialakítása, tiszteletben tartva 
az esetleg meglévő, megőrzésre érdemes természeti és épített környezeti értékeket és karaktert. A 
megfelelő intenzitás és a vegyes területhasználat segíti a „kis távolságok elvének” megvalósítását: 
ha a mindennapok helyszínei közel vannak, elérésükhöz nem kell motorizált közlekedés, a 
kerékpározás és gyaloglás előtérbe kerülésének esélye is javul. 

A hiányzó közlekedéshálózati elemek fejlesztése elsőbbséget igényel.  

A nem megfelelő használat, a kedvezőtlen szerkezeti tagolás működési zavarokhoz vezet, a város 
szerkezetének hatékonysága megkérdőjelezhetővé válik. 

Cél továbbá a takarékosabb infrastruktúra-használat, a már infrastruktúrával ellátott területek 
kapjanak prioritást a fejlesztések sorrendjének megállapításakor.  

Összehangolt, vegyes funkcionalitás kialakítása  

A funkcionális vegyességének és összhangjának megteremtésével jobban kiegyenlítetté és 
kiszámíthatóvá válnak a keletkező közlekedési igényeik. Az egyes területrészek közötti kapcsolatok 
kialakítása, fejlesztése egyszerűbb. Az eltérő használatú, beépített vagy fejlesztésre szánt területek 
egymástól való elhatárolódási igénye jelentősen csökkent a szigorúbb környezetvédelmi 
kritériumok, a megváltozott technológiák, a tercier szektor felé való elmozdulás hatásaként. A 
vegyesebb használat a helyváltoztatási igények csökkenésével is jár, így a környezetterhelés 
mérséklődéséhez vezet. Az egyes területek alapfokú intézményi ellátásának biztosítása révén is 
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csökkenthetőek a felesleges utazási igények, amennyiben az alapellátás kis távolságon belül 
elérhető, ami gyaloglási, kerékpározási távolságot, legfeljebb csak néhány buszmegállónyi utazást 
jelent. 

A főútvonalak és a kötöttpályás közösségi közlekedés elemeinek fejlesztési tengelyként történő 
figyelembevétele 

A város területhasználatát és népességi viszonyait a közlekedési rendszerrel és annak fejlesztési 
lehetőségeivel kell összehangolni a mobilitási igények ésszerűtlen növekedésének megelőzése, a 
közlekedés negatív hatásainak minimalizálása érdekében.  

A fő közlekedési útvonalak, a közösségi közlekedésben pedig a villamos vonalak betöltött szerepük 
arányában városfejlesztési potenciált is jelentenek, amit ki kell használni. 

A város indokolatlan terjeszkedésének megakadályozása 

A városszéleken meg kell állítani a város indokolatlan terjeszkedését. Ezek a fejlesztések 
zöldfelületek megszűntetésével járnak, sok esetben olyan többlet infrastruktúra kiépítését igénylik, 
amely jelentős forrásokat von el más, a város működésének szempontjából fontosabb területektől. 
Az egyre kedvezőtlenebbé váló klímaviszonyok alakulása intő jel, hogy a zöldfelületeket védeni kell 
és ezzel szemben a még beépítetlen, szabad területeket kell hasznosítani, adott városrészek 
helyzetéhez, infrastruktúrájához igazított optimalizált intenzitást kell kialakítani. 

A barnamezős területek aktivitását, átépítését serkenteni szükséges, ugyanakkor a szabályozási 
környezet alakítása ezeken a területeken eszköz az átalakulás megfelelő irányba terelésére is. 

Új, a térbeli szerkezetbe illeszkedő alközpontok kialakulásának ösztönzése 

A város főközpontja mellett kisebb helyi központok erősödése a városszerkezet-fejlődésének fontos 
eleme. E sűrűsödések összvárosi szintű szerepe elhanyagolhatónak tűnhet, de a lakóterületi 
szomszédsági egységek szempontjából már most is fontosak, a jövőben szerepük felértékelődik. 
Még nem tekinthetők központnak a más funkcióval nem párosuló és közösségi közlekedéssel sem 
megfelelően ellátott kereskedelmi létesítmények, ezek csupán a kereskedelmi ellátórendszer részei 
és csak korlátozott vonzerőt képviselnek a lakosság körében. Azokat a helyeket kell központi 
helynek tekinteni, ahol a megközelítés, az elérési idő, a központrendszer helyértékének 
legmegfelelőbb funkcionális szolgáltatást és minőséget tudja biztosítani, mely így a vonzáskörzet 
elláthatóságának a legkielégítőbb eredményét adhatja. A központképző funkciók ad hoc települése 
helyett a városszerkezetileg meghatározó helyszíneken tudatos fejlesztésekre lenne szükség. A 
kiszolgálni kívánt vonzáskörzet figyelembevételével kell biztosítani a megfelelő közlekedési 
kapacitást és kapcsolatokat is.   

A város térbeli fejlődési rendjét egymással összhangban kell, hogy mozgassák a területi fejlesztések, 
az infrastruktúra elemek megvalósítása és ezekből adódó sűrűsödési pontok létrejötte, vagyis a 
központi helyek fejlesztése.  

A városközpont értékalapú fejlesztése 
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Debrecen kiterjedt hagyományos városközponttal rendelkezik, ami a város belső, 
legfrekventáltabb, funkciókban leggazdagabb, kiváló elérhetőséggel rendelkező területe, amely 
nemzetközi, országos, agglomerációs és városon belüli meghatározó vonzerővel is bír. A központ 
fejlődése jelenleg is folyamatos. Fejlesztések történnek számos védett érték közvetlen 
szomszédságában, valamint értéket nem hordozó, sőt jellemzően leromlott állagú 
épületállománnyal rendelkező területrészeken is (mint például a Kiskörút nyugati szakaszának 
átvezetése). A fejlesztéseket minden esetben az értékes városszerkezet védelmének 
figyelembevételével kell megfogalmazni és végrehajtani. Az értékes területrészeken rehabilitáció 
keretében a régi és az új illeszkedésére kell törekedni, az értékkel nem rendelkező területrészeken 
– amelyek fejlesztési tartalékterületeknek tekinthetők – új értékes belvárosi környezetet teremtő 
módon kell fejleszteni. 

A főközpont minél nagyobb területére kell kiterjeszteni az ütemezett közterületi fejlesztést, a 
rehabilitációs megújulást, épület felújítást. A közterek fejlesztésének és a rehabilitációknak 
eredményeként látványosan javítható a város egészének megítélése.  

A munkahelyek és kereskedelmi központok elérhetőségének javítása 

A gazdasági területek számára jól ellátható és megközelíthető helyszíneket kell biztosítani. 
Előnyben kell részesíteni az infrastruktúrával ellátott, ma hasznosítatlan, vagy alulhasznosított 
területeket.  

Általános jelenség, hogy a kereskedelmi létesítmények, plázák elszívták a város hagyományos 
központjából a kereskedelmi funkciók nagy részét. A nagy koncentrációt elérő kereskedelmi 
központok továbbra is népszerűek úgy a vásárlók, mint a kereskedők számára, ezért további 
fejlődésükkel számolni kell. A fejlesztések során a forgalmi igény növekedésével is számolni kell. A 
kereskedelmi-szolgáltatási potenciálok és a közlekedési csomópontok egymáshoz való területi 
közelítése növeli a közösségi közlekedés vonzerejét és csökkenti a szükséges utazások számát, 
különös tekintettel az egyéni közúti közlekedés igénybevételét.  

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
A vegyes területhasználat korszerű kereteinek 
megteremtéséhez megfelelő szabályozás 
megalkotása 

A vegyes területhasználat biztosítása a 
Belvárosban, lakó és gazdasági övezetek 
szomszédságának alakítása, kereskedelmi- és 
szolgáltató funkciók elhelyezése. 

A szerkezeti fejlesztésekkel érintett területek 
értéknövekedésének visszaáramoltatása a 
város gazdálkodásába 

Területek fejlesztési terheinek megosztása 
indokolt.  

Városfejlesztési projektek esetén kapacitív és 
színvonalas közösségi közlekedési elem 
előzetes megvalósítása 

Az egyéni személygépjármű használat 
közlekedésen belüli súlyának további 
növekedését elkerülendő, azzal versenyképes 
szolgáltatást jelentő közösségi közlekedést 
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kell megteremteni. A közösségi közlekedés 
versenyképességéhez szükséges, hogy már a 
területi fejlesztések elején rendelkezésre 
álljon, kínálati jelleggel. 

Nagy forgalmat vonzó ingatlanfejlesztések 
kötöttpályás vonalak csomóponti térségeibe 
telepítése. 

A közúti forgalom torlódásai nem érintik a 
kötöttpályás városi közösségi közlekedést. A 
nagy forgalmat vonzó létesítményeket 
célszerű ezek mellé elhelyezni az egyéni 
személygépjármű használat közlekedésen 
belüli súlyának további növekedését 
elkerülendő. 

A fejlesztések barnamezők felé terelése 
bonus/malus szabályozási eszközökkel 

A zöldmezős beruházások visszafogásának és 
a kompakt városszerkezet megtartásának 
érdekében. 

A zöldszemlélet erősítése a 
településtervezésben és a szabályozásban 

A növekvő város és az ezzel járó nagyobb 
környezetterhelés, miatt a város élhetősége, 
valamint az egészséges környezet fejlesztése 
érdekében. 

Zöldfelületi alapba történő befizetés a 
zöldmezős – korábban már kijelölt – 
igénybevétel esetén 

A biológiai aktivitás csökkenésének 
kompenzálása érdekében javasolt bevezetni a 
zöldfelületi alapot, mint pénzügyi eszközt. 

A központok fejlesztésére vonatkozó 
részletesebb stratégia kidolgoztatása 

A központhálózat fejlesztése a sokirányú 
beavatkozások összehangolása révén 
valósulhat meg. 

A központokba települő kedvezményezett 
közösségi funkciók támogatása 

A központhálózat fejlesztéséhez összetett 
funkciókínálat kialakulását szükséges 
elősegíteni. 

A városi identitást erősítő kulturális 
létesítmények, programok és fejlesztések 
ösztönzése  

A központhálózat fejlesztéséhez összetett 
funkciókínálat kialakulását szükséges 
elősegíteni. 

A központok területigényéhez és közlekedési 
kapcsolatuk biztosításához szükséges 
területek szabályozása a településrendezési 
tervekben 

Szabályozási eszközök biztosíthatják a 
megfelelő területek kialakítását. 

Közterület megújítás komplex rehabilitációs 
programok részeként; 

A közlekedési területek és a zöldfelületek a 
városi lét meghatározó közösségi helyszínei. 
Minőségi kialakításuk nagymértékben 
hozzájárul az élhető város kialakulásához. 

Forgalomcsillapítás ösztönzése; A város mérete és lakos száma miatt 
elkerülhetetlen a gépjárműforgalom, azonban 
ennek a területhasználattal összhangban lévő 
forgalomszabályozása szintén nagymértékben 
hozzájárul az élhető város kialakulásához. 
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A cél területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Vegyes területhasználat biztosítása, 
tömbbelsők irányított igénybevétele, 
parkolás fejlesztése, közterületek megújítása 

Belváros 

Értékőrző beavatkozások előnyben 
részesítése, vegyes használat támogatása 

Hagyományos beépítésű belső lakóterület 

Helyi központok kijelölése, kialakulásuk 
támogatása, belső kertségek sűrűsödésének 
elősegítése 

Kertváros, Józsa, Lakótelepek, Egyéb övezet 

Barnamezős fejlesztések támogatása, lakó és 
gazdasági területek szomszédságának 
alakítása 

Iparterület 

Zöldmezős beruházások visszafogása Külső településrészek 
  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Déri Múzeum 

C8.  A város kulturális központ szerepének fejlesztése 

A kultúra közösség- és identitásépítő, város imázs alakító szerepe, a városfejlesztés során eddig 
megvalósult és tervezett projektek, valamint a külső környezetben bekövetkező változások 
(fogyasztói szokások változása az egyes célcsoportokban eltérő módon és ütemben, digitalizáció, 
tradíciók megőrzése mellett innovációs igény) összehangolása érdekében került kidolgozásra és 
elfogadásra Debrecen 2030-ig szóló kulturális stratégiája.  

Debrecen célja, hogy a kultúra vonatkozásában Budapestet követően a második legjelentősebb 
várossá váljon Magyarországon, egyben központja legyen a mintegy 2,5-3 milliós határon átnyúló 
makrorégiónak, mely szerepkör a földrajzi elhelyezkedés és a kulturális tradíciók bázisán erősíthető.   

Ennek érdekében egyrészt az elsősorban helyi lakosságot kiszolgáló és a helyi közösségeket építő 
közművelődési intézmények, másrészt a nagyobb vonzerővel rendelkező kulturális infrastruktúra 
korszerűsítésére, bővítésére és területileg is kiegyensúlyozott fejlesztésére van szükség. Minden 
területen érvényesíteni kell a horizontális irányelveket, azaz a hozzáférés biztosítását az egyenlő 
esélyek mentén, a korszerűsítés során az innováció, digitalizáció érvényesítését, a fenntarthatóság 
jegyében pedig a működési költségeket csökkentő és a környezetet kevésbé terhelő technológiák 
és design alkalmazását.  

A kulturális szerepkör erősítése azonban nem csak az infrastrukturális háttér fejlesztését igényli, 
hanem a városlakók aktív közreműködését, nyitottságát, kultúrát támogató és fogyasztó, valamint 
kulturális értékeket teremtő attitűdjének, aktivitásának növelését is. Ehhez szemléletformáló és a 
kulturális életét ösztönző eszközökre, az alulról jövő kezdeményezések támogatására is szükség 
van. A modern infokommunikációs eszközök, technológiák kínálta új hozzáférési formák, a kulturális 
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szolgáltatások sokszínűsége jó lehetőséget teremt a város kreatív iparban működő gazdasági 
szereplőinek megerősödéséhez, bővüléséhez is. 

A város kulturális életében nagy jelentősége van a felsőfokú intézmények jelenlétének, melyben 
csak az egyik aspektust jelenti a diákok kulturális szolgáltatások fogyasztásában meghatározó 
szerepe. A felhalmozott szellemi potenciál, kulturális gazdagság a város szempontjából jelenleg 
alulhasznált, mely lehetőségek kiaknázásának érdekében bővíteni kell az együttműködést, meg kell 
találni azokat az eszközöket, témákat, melybe a diákok tevékenysége, innovatív szemlélete 
bevonható. 

A turisztikai célokat is szolgálva, az idegenforgalmi marketing és kommunikációs tevékenység 
keretében ismertebbé kell tenni a meglévő és létrehozott kulturális értékeket, kínálatot, ehhez 
szintén a legmodernebb eszközök és technológiák alkalmazására van szükség.  

       

A Nagyerdei Víztorony 2015-ös felújítása óta kilátó, közösségi tér és rendezvényhelyszín egyszerre 

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
A Csokonai Színház rekonstrukciója  Kormány által támogatott projektcsomag 

része, a Modern Városok Program keretében 
Latinovits Színház, értéktár és képzési 
központ kialakítása 

Debrecen MJV Kulturális Stratégiában bővített 
tartalom 

Könyvtárprogram („Közel az olvasóhoz” 
program kiszélesítése; könyvtárhálózat 
rekonstrukciója, fejlesztése; Digitális 
könyvtári szolgáltatások bővítése) 

Debrecen MJV Kulturális Stratégiában bővített 
tartalom 

Hangverseny Központ létrehozása Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 
Meglévő kulturális intézmények 
korszerűsítése, fejlesztése (MODEM; Vitéz 

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 
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László Bábmúzeum létrehozása és a Vojtina 
Bábszínház korszerűsítése, Zenede épülete; 
Déri Múzeum raktárkomplexum építése,) 
Interaktív Közlekedési Élményközpont 
létrehozása 

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

DVSC Sportmúzeum Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 
A Kárpát-medence zsidóságát bemutató 
emlékközpont 

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

Új kulturális csomópontok kialakítása a város 
szövetében  

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

Fesztiválok fejlesztése, bővítése Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 
Kulturális tartalom integrálása a városrészi 
revitalizációs projektekbe a lakótelepeken 

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

Micro Grant – Kulturális Támogatási keret 
működtetése 

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

Láthatóság növelését célzó intézkedések  Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 
Digitális kultúra programja (integrált 
közgyűjteményi rendszer; helytörténeti 
gyűjtemény digitalizálása; katonai 
emlékhelyek digitális platform létrehozása; 
Európai Értéktár Hálózat koordinálása;  

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

Képzések, szemléletformálás, 
szervezetfejlesztés (projektiroda; 
szakemberek képzése; közösségi színház; 
Csokonai Ifjúsági Program 

Debrecen MJV Kulturális Stratégia alapján 

 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Múzeumi negyed fejlesztései (korszerűsítés, 
bővítés,  

Belváros 

Kulturális intézményi és könyvtár-
fejlesztések 

Lakótelepek, Kertváros, Józsa 

DVSC Múzeum kialakítása Nagyerdő 
 

  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Nagyerdei Park, Békás-tó 

C9.  Köznevelési, szociális, egészségügyi és közigazgatási hálózat fejlesztése 

A foglalkoztatásbővítő beruházások új kihívások elé állítják a város oktatás-nevelési, szociális és 
egészségügyi szolgáltatásait az elkövetkező években. Egyrészt a szolgáltatások sokszínűsége, 
minősége vonzerőt jelent a munkavállalók megtartásában, vonzásában, hosszú távon a 
népességszám növekedéssel kapcsolatos célok megvalósításában, másrészt az egészséges, jól 
képzett munkaerő jelenti az egyik legfontosabb szempontot a befektetési döntések 
meghozatalánál. A közszolgáltatások továbbá fontos térszervező szereppel bírnak, egy-egy új 
lakónegyed létrejötte, vagy éppen megújítása kapcsán is nagy jelentőségük van.  

A gazdasági szerkezetváltás, a tudás alapú társadalom teremtette igények folyamatos megújulásra 
késztetik a humán szféra szereplőit. A lakosság képzettségi szerkezetének gazdasági igényekhez 
igazítása a város, a régió versenyképességének egyik alappillére. A gyorsan változó gazdasági 
igényekhez igazodás az intézményrendszer minden elemére hatással van: a korai fejlesztési 
feladatoktól az általános- és középiskolai képzés készség- és képességfejlesztésén át a szakképzésig, 
az élethosszig tartó tanulásig.  

A komplex fejlesztések humán erőforrás oldalát a nemzetközileg is kiemelkedő, munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő, minőségi képzés (közoktatás, szakképzés és felsőoktatás, valamint térítéses 
képzés) és a kutatás teremti meg. Ennek elengedhetetlen részét képezi az oktatásban, kutatásban 
résztvevők, a lakosság és elsősorban a fiatalok szemléletváltozása, az innováció társadalmi 
elterjesztése, valamint az ezt szolgáló infrastruktúra fejlesztése. 

44  BFVT Kft. 
 
 

VÉLE
MÉNYEZÉSI D

OKUMENTÁCIÓ



  
Településfejlesztési Koncepció – Debrecen 2030 

 

A város köznevelési, szociális és egészségügyi intézményeire is kiemelten fontos értelmezni a 
jövőképben megfogalmazott fenntarthatóságot, innovációt és esélyegyenlőséget. Ennek 
érdekében a gyakran korszerűtlen és energetikai szempontból elavult intézményrendszer 
megújítása szükséges, melynek során törekedni kell a megújuló energiák használatára és 
hasznosítására. Ehhez kapcsolódóan különösen fontos a lakosság képzése, motiválása és bevonása 
a környezeti fenntartóság területén. Az innováció, digitalizáció megteremti a lehetőséget a 
hatékonyabb munkavégzés mellett az ügyfelek elégedettségének növeléséhez is.  

Debrecen befektetési vonzerejét növeli, oktatási palettáját szélesíti a nemzetközi sztenderdeknek 
megfelelően kialakított, angol és német nyelvű alap- és középfokú oktatás, melyből a Debreceni 
Nemzetközi Iskola 2019/20-as tanévben – felmenő rendszerben – már megkezdhette működését.  

Debrecen Magyarország második legnagyobb lélekszámú városaként kiterjedt szociális 
ellátórendszer működtetését biztosítja, ennek igényekhez alkalmazkodó rugalmas fejlesztésére van 
szükség a jövőben is. Megkerülhetetlen a kapacitás bővítése és a meglévő intézmények folyamatos 
felújítása.  

A lakosság egészségi állapota alapvetően befolyásolja a humán erőforrások minőségét. Debrecen 
elöregedő társadalmi szerkezettel jellemezhető és a jelenlegi demográfiai tendenciák alapján a 
jövőben egyre nagyobb szerep hárul majd az egészségügyi ellátórendszerre. A város kezelésében 
lévő egészségügyi intézményrendszer megfelelő egészségügyi ellátást biztosít, azonban tárgyi 
feltételei fejlesztésre szorulnak. Fontos mindamellett, hogy az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztése a szociális ellátórendszerrel összhangban történjen meg. Kiemelten fontos terület ezen 
kívül a prevenció, mind az egészségmegőrzés, mind szociális területen, melynek megvalósításában 
az intézmények mellett az oktatási szféra, az egyházak és a civil szervezetek is részt vállalnak.   

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
Digitális írástudás fejlesztése  
Alap- és középfokú oktatási intézmények 
energiatudatos komplex felújítása kiegészítve 
akadály-mentesítéssel és megújuló 
energiaforrások felhasználásával, egyéb 
épület és eszköz korszerűsítéssel 

Intézményfenntartás racionalizálása 

Középiskolai kollégiumok felújítása, 
korszerűsítése 

Az oktatás és körülményeinek minőségi 
fejlesztése 

Óvoda és bölcsődefejlesztési program – új 
intézmények, korszerűsítés, 
energiahatékonysági- és megújuló energia 
alkalmazása az épületfelújításoknál, 
eszközfejlesztés 

A bölcsődei és óvodai ellátás feltételeinek 
javítása a meglévő intézményekben, valamint 
új bölcsődei férőhelyek kialakítása  
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Komplex gazdaságélénkítő egészségügyi 
program (egészségügyi szolgáltatók 
integrációs programja) 

A lakosság egészségi állapota alapvetően 
befolyásolja a humán erőforrások minőségét 

Gyermek- és családvédelmi intézmények 
fejlesztése 

Megkerülhetetlen a kapacitás bővítése és a 
meglévő intézmények folyamatos felújítása. 

Időskorúak gondozásának, otthoni 
ellátásának fejlesztése, a meglévő 
jelzőrendszer megerősítése 

A rászoruló lakosság számának emelkedése és 
a finanszírozás problémái miatt is szükségesek 
a fejlesztések 

A civil és önszerveződő közösségek 
támogatása 

Fontos erőforrást jelent a lakosság bevonása a 
közösségi ügyekbe 

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése, az 
ingatlanok fejlesztése  

A lakosság hatékonyabb és elérhetőbb 
ellátásáért 

A közterületek és intézmények 
elérhetőségének javítása a fogyatékkal élők 
számára 

Az akadálymentes és mindenki számára 
elérhetővé tett szolgáltatásokért 

Életminőség-központú komplex 
sportgazdaság-fejlesztési program 

A lakosság egészségi állapota alapvetően 
befolyásolja a humán erőforrások minőségét 

A Debreceni Rendőrkapitányság fejlesztése, 
új épület kialakításával Debrecenben 

A biztonság növelése a társadalom és a 
gazdaság minden szegmensére kihat 

Új járóbeteg-ellátó központ kialakítása a régi épület zsúfoltsága, az ellátás 
hatékonyabb megszervezése érdekében 

 

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Oktatás és egészségügy, valamint a 
közigazgatási szolgáltatások súlypontja – 
további fejlesztések, elsősorban nem bővítés, 
hanem a meglévő infrastruktúrák, 
szolgáltatások korszerűsítése 

Belváros 

Új járóbeteg-ellátó központ kialakítása a 
Kenézy Gyula Kórház közelében 

Kertváros 

Bölcsődei és óvodai fejlesztések Kertváros, Józsa 
 

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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Piac utca környezete 

C10.  Megfizethető lakhatás biztosítása 

Debrecen növekedésének motorját a foglalkoztatás-bővítő beruházások adják, melynek rövid és 
középtávon kettős hatása lesz a helyi lakóingatlan piacra. Az ideiglenes és állandó lakóként 
beköltöző munkavállalók a lakáspiac számos szegmensében erősíteni fogják a keresletet. Ennek 
hatására a helyi ingatlanok árai is nagy valószínűséggel emelkedni fognak mind az értékesítési, mind 
a bérlakás piacon. Egyes, jelenleg is piaci bérlakásokban lakó keresleti csoportoknál ez jelentősen 
megnöveli a lakhatás költségeit. Ide tartoznak a pályakezdők, a kollégiumi férőhelyre nem jogosult 
diákok, vagy éppen azok, akik jövedelmük alapján nem fognak tudni vevőként belépni a lakáspiacra. 
A kiegyensúlyozott lakhatási kínálat biztosítása ezért kulcsfontosságú lesz a következő időszakban 
egyrészt ahhoz, hogy ne csak a napi ingázással legyenek elérhetőek a munkahelyek, másrészt az 
emelkedő ingatlanárak mellett fokozottan figyelemmel kell lenni, hogy a kevesebb jövedelemmel 
rendelkező háztartások is megfizethető lakhatáshoz jussanak, a lakhatás költségei okozta 
elszegényedés ne legyen jellemző a városra. A bérlakások speciális szegmensét jelentik a mai kor 
igényeit kielégítő dolgozói apartmanok, ezeket a vállalati szférával együttműködve kell kialakítani. 
A foglalkoztatás szempontjából meghatározó vállalatoknak a különböző minőségű dolgozói 
bérlakások kialakításában is nagy szerepe lesz. 

A Debreceni Egyetem szintén meghatározó a bérlakáspiac szempontjából, a diákok komoly keresleti 
szegmenst jelentenek már ma is. Figyelemmel kell kísérni az ingatlanpiaci változásokat, a kollégiumi 
férőhelyek és az egyetemi diákok számának ezzel párhuzamos változását, s olyan eszközöket találni, 
amelyek a magas lakhatási költségek miatt nem csökkenti az egyetem vonzerejét (pl. kollégiumi 
férőhelyek kialakítása, mely nyáron ifjúsági szállásként működik; fiataloknak kialakított bérbe 
adható portfólió és ehhez kapcsolódó támogatási rendszer).  
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Különös keresleti szegmenst jelentenek az időskorú, többnyire egyszemélyes háztartások, hiszen a 
saját tulajdon ellenére a lakásfenntartás költségeinek kigazdálkodása már ma is sokaknak komoly 
problémát jelent, jelentősen rontva az adott háztartások egyéb célokra elkölthető jövedelmét, 
ezáltal életszínvonalát, életminőségét. Az időskorúak számának növekedését figyelembe véve 
biztosítani kell a megfizethető, a városi és egészségügyi szolgáltatásokat jól megközelíthető helyen 
lévő speciális bérlakás kínálatot, melyre már napjainkban is jelentős kereslet mutatkozik. 

A lakásépítési törekvéseket megfelelő mértékű telekkínálattal kell kiszolgálni, területi 
elhelyezkedésnél a megközelíthetőség, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal való ellátottság már 
meglévő vagy tervezett biztosítása fontos szempont a város hatékony működtetése érdekében. 

A megfizethetőséget javítják a lakóingatlanokban végrehajtott energiahatékonysági beruházások, 
az okos technológiák elterjedése, új építéseknél pedig az alacsony energiafelhasználású épületek 
elterjedése. A háztartások megtakarításai mellett ezek a beruházások városi szinten is 
hozzájárulnak a fenntarthatóság biztosításához, a klímaváltozást előidéző CO2 kibocsátás 
csökkentéséhez. Az önkormányzatnak saját bérlakás portfóliójában folyamatosan el kell végezni a 
szükséges korszerűsítéseket, a lakosságot pedig információval (pályázati lehetőségek, megbízható 
kivitelezők ajánlása a helyi KKV szektorból), szemléletformálással kell támogatni. 

A lakhatással kapcsolatos intézkedések keretezéseként ki kell dolgozni a legfontosabb irányelveket. 
A gazdasági és társadalmi trendeket, a város térszerkezeti, közlekedési, szolgáltatási környezetét, 
illetve a piaci prognózisokat is figyelembe véve kell meghatározni egy átfogó lakáskoncepció 
keretében a fő fejlesztési irányokat.  

INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés Indoklás 
Lakáskoncepció kidolgozása, lakáspiaci 
monitoring rendszer kialakítása 

lakhatással kapcsolatos döntések 
megalapozására 
a fő keresleti célcsoportok által támasztott 
igény és piacon elérhető kínálat nyomon 
követése a szükséges bővítési beavatkozások 
alátámasztására 

Bérlakások számának növelése - célcsoport-
orientált stratégiák mentén, együttműködés 
az intézményekkel, magánszektorral 
(speciális célú „bérlakások” – munkásszállás, 
dolgozói lakások, időskorúak otthona, 
diákszállás/hostel, vállalati lakóparkok)  

munkaerő megtartás és vonzás, időskorúak 
megfizethető lakhatásának támogatása, 
valamint az egyetem vonzerejének 
megtartását szolgáló intézkedés 

Meglévő lakásállomány korszerűsítése, 
energiahatékonysági beruházások 

megfizethetőbb és klímatudatosabb lakhatás, 
egészségesebb környezet érdekében 

Megfelelő telekkínálat biztosítása az új 
lakásépítésekhez (infrastruktúrával ellátott 
területek; kompakt, fenntartható város 

munkaerő megtartás és vonzás, a város 
lakosságszámának növekedése és 
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szemlélet érvényesülésével, egyes 
területeken és/vagy célcsoportokban 
speciális támogatási eszközök kidolgozása) 

reprodukciós képességének javítása 
érdekében hozott intézkedés 

Szemléletformálás – energiahatékonysági 
beruházások, design, alacsony 
energiafogyasztású épületek; városi pilot 
projektként alacsony energiafelhasználású 
lakónegyed kialakítása 

A növekvő város egyre jobban terheli 
környezetét mind globálisan, mind lokálisan. 
Az energiahatékonyság növelése elősegíti a 
mitigációs törekvéseket, de egyúttal a város 
környezetterhelésének (pl. levegőszennyezés) 
csökkentését is segíti.  

A cél koncepcionális szintű területi vonatkozásai: 

Intézkedések, feladatok Városrész∗ 
Meglévő lakásállomány korszerűsítése Belváros, Hagyományos beépítésű belső 

lakóterület, Kertváros 
Bérlakások számának növelése Kertváros (Tócó-völgy) 
Energiahatékonysági fejlesztések, komplex 
revitalizációs programok 

Lakótelepek 

 

 

 

  

∗ A városrészek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja be 
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A CÉLOK ÉS AZ ITS VÁROSRÉSZEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT  

STRATÉGIAI CÉLOK / VÁROSRÉSZEK   
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C1. A város külső és belső közlekedési 
feltételeinek és elérhetőségének javítása  

xx x xx  x x x xx x xx 

C2. Nemzetközileg versenyképes gazdaság, az 
igényeket kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, 
a gazda-sági szereplőket támogató környezet 
kialakítása 

x     xx x  xx xx 

C3. A város felsőoktatási és kutatási 
szerepkörének erősítése, az intézmények 
infrastruktúra fejlesztése, a tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosításának 
erősítése, társadalmi célú innovációk 
támogatása 

   xx x  xx   x 

C4. A minőségi turizmus feltételeinek 
javítása, a meglévő adottságok magasabb 
szintre emelése 

xx      xx  x  

C5. Egyedi városkarakter értékalapú 
megőrzése és fejlesztése 

xx x  x   x    

C6. Egészséges környezeti feltételek 
megteremtése 

xx xx x  x  x   x 

C7. Hatékony városszerkezet      xx     
C8. A város kulturális központ szerepének 
fejlesztése 

xx x x  x  x x   

C9. Köznevelési, szociális, egészségügyi és 
közigazgatási hálózat fejlesztése 

xx xx x  x   xx xx  

C10. Megfizethető lakhatás biztosítása x x x x x   x x  

xx – erős kapcsolat, x – közepes kapcsolat  
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AZ ÁTFOGÓ CÉLOK ÉS A CÉLOK KÖZÖTTI KAPCSOLAT  
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C1. A város külső és belső közlekedési 
feltételeinek és elérhetőségének javítása      
C2. Nemzetközileg versenyképes gazdaság, az 
igényeket kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a 
gazda-sági szereplőket támogató környezet 
kialakítása 

    

C3. A város felsőoktatási és kutatási 
szerepkörének erősítése, az intézmények 
infrastruktúra fejlesztése, a tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosításának 
erősítése, társadalmi célú innovációk támogatása 

    

C4. A minőségi turizmus feltételeinek javítása, a 
meglévő adottságok magasabb szintre emelése     
C5. Egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és 
fejlesztése     
C6. Egészséges környezeti feltételek 
megteremtése     
C7. Hatékony városszerkezet     
C8. A város kulturális központ szerepének 
fejlesztése     
C9. Köznevelési, szociális, egészségügyi és 
közigazgatási hálózat fejlesztése     
C10. Megfizethető lakhatás biztosítása     
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3. ábra Debrecen városrészei 
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7. JÖVŐKÉP, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, ÁTFOGÓ CÉL ÉS CÉLOK 
KAPCSOLATA  
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8.  JAVASLAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

Debrecen városszerkezetének és térbeli rendjének átalakulása hosszú folyamat, a koncepció 
időtávlatában a térbeli fejlesztések egyes területeken meg tudnak valósulni, míg máshol csak 
megkezdődik tervezésük.  

 

 
4. ábra A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek 

térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra   
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A SZERKEZETALAKÍTÓ TERÜLETI ELEMEK 

A településszerkezet erősségekre épített fejlesztése  

• a szerkezetalkotó területi elemek, valamint a szerkezetet meghatározó hálózati (műszaki és 
zöld infrastruktúra) elemek által determinált adottságok figyelembevételével; 

• a tervezett hálózati elemek a gyűrűs – sugaras hálózati rendszer kapcsolatteremtésén túl 
területfejlesztő hatással is rendelkezzenek; 

• a belváros értékes, kialakult jellemzőit védeni, a jelentős beavatkozásoktól mentesíteni kell; 

• az alacsony intenzitású városrészek kizárólag további szabadterületek rovására történő 
terjeszkedése helyett a már igénybevetett területek intenzívebb használatát kell előtérbe 
helyezni;  

• a közlekedési és közmű infrastruktúra hálózat-fejlesztések térbeli lehetőségeit figyelembe 
véve szükséges a kiterjedt városrészek helyi központjait pozícionálni. 

A VÁROSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ TÉRSÉGEI 

A területi, valamint a hálózati (közlekedési és zöldhálózati) elemek által meghatározott 
városszerkezeti tagolódásra vonatkozó javaslatok, a jelenlegi szerkezeti adottságok 
figyelembevételével.  

A fejlesztési és átalakuló területek a funkcionális szerkezet szempontjából jelentős fejlesztési 
potenciállal rendelkező területek. A terv elsősorban a már igénybevett területek hasznosítására ad 
javaslatot. 

• Menjen végbe az intenzív beépítésű, vegyes városias központi térség minőségi fejlesztése. 
Mindez a funkcionális vegyesség és komfort megtartása, valamint a környezeti értékek 
megőrzése mellett. 

• Szükséges a város központrendszerének fejlesztése, ennek keretében a városközpont 
karaktertisztelő fejlesztését és a meglévő helyi központkezdemények fejlesztését biztosítja 
a településszerkezeti terv. 

• Jelentős kiterjedésű barnamezős fejlesztési céltérségek fokozatosan hasznosításra 
kerülnek, betöltve kívánatos városi szerepüket, evvel a zöldmezős fejlesztések 
visszaszorulnak, a város indokolatlan terjeszkedést megállító szemlélete érvényesül. A 
barnamezős fejlesztési céltérségek területén korszerű munkahelyek, modern 
irodaterületek kialakítását, a piaci versenyképességet szükséges támogatni. 

• Javasolt a városszerkezetet érintő főútvonalak, körutak fejlesztése, a lakódomináns vegyes 
térség működéséhez. A térség nem védett karakterű részein a beépítés intenzitása 
fokozatosan növekedjen. 
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• A laza beépítésű lakó térségeken az alacsonyabb beépítési intenzitás megtartása, a 
kialakult karakter és a kedvező vegetációs arány megőrzése javasolt. A hatékony városi 
működés érdekében a helyi központok fejlesztését, kialakítását támogatni kell. 

• A kertes mezőgazdasági térségek egy részét javasolt lakóterületté alakítani, jellemzően 
azokat a területrészeket, ahol a szerkezeti feltételek a legkedvezőbbek és a fejlődés 
feltételei a leghamarabb megteremthetők.  

• Fontos a jelentős kiterjedésű gazdasági térségek fejlesztése a megfelelő városszerkezet 
kialakítása érdekében. Alapvető feladat a Déli iparterület és az Észak-nyugati gazdasági 
területek átalakítása, a már megkezdett fejlesztések folytatása, a területek 
rendezettségének megteremtése. 

• A repülőtér fejlesztése a város regionális szerepkörének erősítése érdekében fontos 
feladat. 

• Új városüzemeltetési fejlesztési térség kijelölése a beépített területekhez csatlakozóan a 
város több pontján biztosítandó, kiemelten fontos a temetkezési terület jövőbeli bővítési 
igénye. 

• A jövőben szükséges a meglévő intézményhálózat működtetése, néhol korszerűsítése. 
Településszerkezetet meghatározó közösségi célú rekreációs fejlesztési térség kijelölése az 
Erdőspuszták turisztikai célú fejlesztéséhez szükséges. 

• Fontos feladat rögzíteni az erdőterületek egybefüggő területeit és a különleges természeti 
értékekkel rendelkező természetközeli területeket. A turisztikai szolgáltatások 
színvonalemelésének ösztönzése, kínálatbővítése, valamint a mezőgazdasági területek 
differenciált meghatározása is kiemelten fontos. 

A SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ HÁLÓZATI ELEMEK – A HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 

Közlekedési hálózatok rendszere 

A város belső közlekedési igényeinek kiszolgálását, alapvetően a főúthálózati elemek és a gyűjtő 
utak jelentette közterületeknek kell biztosítaniuk. 

A város lakosságának növekedésével és beépített területeinek bővülésével párhuzamosan újabb 
gyűrű irányú főútelemek építése és a meglévő, országos közúthálózatba tartozó sugárirányú elemek 
bővítése (keresztmetszetének növelése), a városi közösségi közlekedés kötöttpályás (villamos) 
hálózatának fejlesztése és annak részeként az intermodális csomópont létrehozása, a repülőtér 
városi kapcsolatainak fejlesztése szükséges.  

Közműrendszerek hálózatai 

A tervezett hálózatok helyigényét biztosítani kell. Amennyiben a helyigény biztosítása nem oldható 
meg közterületen, úgy az adott ingatlanon szolgalmi jogot kell bejegyeztetni. 
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A természeti környezet hálózat elemei – a zöldfelületi rendszer 

A debreceni vízfolyások revitalizációja kiemelten fontos. A revitalizáció magában foglalja a 
rekreációs hasznosítást, a vízminőség-védelmet és a természetközeli vízparti élőhelyek létesítését, 
a patak ökológiai működésének helyreállítását, az önfenntartás irányába ható ökoszisztémák 
kialakítását.  

Javasolt a zöldterületi ellátottság javítása, valamint indokolt további városi jelentőségű parkok 
kijelölése, elsősorban a kevésbé ellátott lakóterületek közelében. Új park kijelölésére a déli 
városrészben a Gázgyár utcában, valamint a nyugati városrészben a Tócóvölgyi lakóteleptől 
nyugatra nyílik lehetőség. 
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9. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK VÉDELME, ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ FEJLESZTÉS 

Az anyagi és szellemi értékeket magába foglaló kultúra a fenntartható városi fejlődés egyik 
alappillére. A város vonzó, központi vezető szerepkört csak magas színvonalú kulturális fejlettség 
mellett tud betölteni. A kulturális javak, az épített és szellemi örökség együttesen jelentik a 
legsajátosabb helyi vonzerőt. 

A kulturális erőforrásokban bővelkedő városban kiemelkedő értéket képvisel a tájegységi kultúra, 
a természeti és az épített örökség, a város kulturális hagyományai, a gasztronómia, az újabb 
keletű fürdőkultúra. A fejlesztések során az értékek megőrzése a cél: 

• a városkaraktert legjobban meghatározó épített környezet sokszínű elemeinek védelme 

• város kulturális intézményrendszer fejlesztése. 

Az épített környezet 

Az örökségi értékek védelme, a védettségek bemutatása, az örökségi érték alapú fenntartható 
fejlesztés kiemelt fontossággal kell, hogy bírjon a dinamikusan fejlődő Debrecen városában is. A 
történelmi városfejlődést leképező örökségi értékek, a jellegzetes arculati jellemzők 
nagymértékben meghatározzák a város egyedi arculatát, identitását, ami az átalakulások során 
nem sérülhet.  

Az örökségi értékek mindenki számára érthető formában elkészült szakmai összegzését és a 
megőrzésükre irányuló ajánlásokat Debrecen Arculati Kézikönyve tartalmazza. A kézikönyv 
példaként és útmutatóként szolgál minden környezetéért felelős városi polgár számára. 

A belváros körültekintő, a városkarakter figyelembevételével történő továbbfejlesztése, a 
történeti beépítésű területrészek megújítása, együttesen a városi táj rehabilitációja kiemelkedő 
kulturális jelentőségű. E területeken összpontosul kulturális funkciók többsége, ezek az élettel teli 
városrészek jelentenek valódi vonzást most és a jövőben is.  

A védelem nem korlátozódhat egyes elemek megőrzésére, azok kapcsolatát, a befoglaló 
városszerkezetet is védeni szükséges. 

A védelem erősítésének eszközei: 

• a védettséget biztosító szabályokat (TAK, TKR, DÉSZ) pontosítása, szigorítása 

• az épített értékeket erőforrásként kezelése 

• szakmai fórumok kezdeményezése a kulturális örökségvédelem tapasztalatainak és új 
technológiának jobb megismerésére 

• az értékek népszerűsítése, jobb integrálása a városi életbe. 

Az újabb beépítésű, vagy újonnan beépülő területeken új érték létrehozására kell törekedni. 
Ehhez a TAK-ban lehatárolt, eltérő karaktereket hordozó meghatározó területekre vonatkozó 
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ajánlások is követendők az építészeti megformálás, az anyaghasználat és részletképzések 
megfogalmazása terén egyaránt. 

A közterületek differenciált, magas színvonalú kialakítása a régi és új értékeket kiemelő 
alapkövetelmény. 

A kulturális kínálat növelése 

Debrecen a meglévő intézményei és tervezett új fejlesztések eredményként erősítheti meg 
kulturális központi szerepét, érheti el egyik kitűzött célját, hogy Európa Kulturális Fővárosa 
szerepét is betölthesse. 

Kulturális intézményei – színház, múzeumok, kulturális központ, kiállítások, művelődési házak, 
könyvtárak, mozik stb. –jelenleg is nagy számban koncentrálódnak a városban.  

A Főnix tervben szereplő kulturális fejlesztések: 

• a Csokonai Nemzeti Színház felújítása 

• közművelődési intézmények felújítása.  
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