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Törzsszám: FI-6/2017. 
 

a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 42/A.§ szerinti Állami Főépítészi eljárás dokumentációja 
és 

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat 
szükségességének eldöntéséhez készített dokumentáció 
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ELŐZMÉNYEK 
Debrecen, településrendezési eszközének a 
„Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú 
út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt - területrészére vonatkozó” sajátos előírás kiegészítését jelentő 
módosítását DMJV Önkormányzata készíti. A területrészt érintő településrendezési eszközöket Debrecen Megyei 
Jogú város Közgyűlése a 196/2014. (IX.25.) határozattal, valamint a helyi építési szabályzatot és szabályozási 
tervet a 37/2014. (IX:25.) rendelettel hagyta jóvá. Jelen módosítás során településrendezési és tervezési 
szerződés megkötésére nem kerül sor. 
 

A módosítás indoka és célja 
A DÉSZ 79/K.§ - a sajátos előírást rögzít területrészt érintően, mely előírás kerülne kiegészítésre azzal, hogy a 
telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt területrészbe medence elhelyezésére nyíljon lehetőség, 
melynek nagysága nem haladhatja meg a fásítási kötelezettséggel terhelt terület 25%-át. Az így kieső 
fásítási kötelezettségű területet a telken belül legalább kétszintes növénytelepítéssel pótolni kell melyet kertészeti 
terv alapján a használatbavételi engedély kiadásáig meg kell valósítani. 
Indokolás: A beépítettség mértékének megállapításakor nem volt figyelembe vehető a telken belüli fásítási 
kötelezettséggel terhelt terület, így a telek valós telekterületéhez viszonyítva a megengedett 30%-os 
beépíthetőségtől kisebb, a beépített terület. Mindezek mellett a sajátos előírás rendelkezik arról is, hogy a 
beépíthető telekrész 50%-án legalább kétszintes növényzetet kell kialakítani. A medence elhelyezése után is 
biztosítottak a lakóterületre vonatkozó zöldfelületi elvárások. 
 
A módosítás lényegi elemei 
A területrészre meghatározott területfelhasználások, valamint a helyi építési szabályzatban és 
szabályozási tervben rögzített rendeltetési zónák sem változnak. Az építési övezetekre meghatározott Lke-
412642 (LA) kód változatlan marad. A módosítás csak a sajátos előírás kiegészítését jelenti a fentiekben 
rögzítetteknek megfelelően. 
 
A módosítással érintett településrendezési eszközök 
A módosítás esetében megállapítható, hogy nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, így annak 
megállapításai továbbra is érvényesek. A módosítás csak a helyi építési szabályzat szöveges munkarészét érinti 
a rajzi munkarészét nem. 
 

Az eljárás típusa  
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 
32.§.6a.) pontjában foglaltakra figyelemmel a településrendezési eszköz egyeztetését állami főépítészi eljárás 
szerint kívánjuk elindítani - tekintettel arra, hogy a településrendezési eszköz módosítása a helyi építési 
szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik.  
 

 

AZ ÉRINTETT TERÜLETEK ÉS KÖRNYEZETÜK BEMUTATÁSA 
 

A módosítással érintett terület elhelyezkedése 
A város központi belterületétől északi-nyugatra lévő telektömb. A telektömb szomszédságában a Liget lakópark a 
Decathlon sportáruház található. A megközelítés a Karinthy Frigyes utca felől biztosított. A 33. sz. főútról kiépített 
jelzőlámpás csomópont és annak északi irányú folytatásában lévő körforgalom csak a 33.sz főút mentén lévő 
gazdasági terület kiszolgálását biztosítja. 
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1.sz. ábra a tervezési terület és környezete légi fotón 

 
           a sajátos előírás módosításával érintett terület         

 
 
A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
 
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervét a területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése a 196/2014. (IX.25.) számú határozatával fogadta el.  
A településszerkezeti terv módosítását jelen módosítási igény nem teszi szükségessé. 
A módosítással érintett területrészen kertvárosias lakóterület, zöldterület, erdőterület van rögzítve. 
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2.sz. ábra a hatályos településszerkezeti terv kivonatai a tervezési területre 
 

az érintett területrész 
 

A területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése a 37/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el. 

A területrészre vonatkozó építési övezeti kód: Lke-412642 (LA) 
 

3.sz. ábra a hatályos szabályozási terv részlete  
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A DÉSZ előírásai  
 

„6. § 
Lakózóna (L) 

(3) Kertvárosias lakózóna (Lke) 
a) A terület alacsony laksűrűségű, összefüggő kertes, legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
b) A területen elhelyezhető: 
- legfeljebb két rendeltetési egység, mely lehet lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, illetőleg ahol azt az állattartásról szóló 
helyi önkormányzati rendelet megengedi, állattartás céljára szolgáló építmény, továbbá  
- különleges esetben a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, maximum 3,5 t 
önsúlynál nem nehezebb gépjárművek kiszolgálására alkalmas üzemanyagtöltő. 
c) A területen lakásonként (rendeltetési egységenként) 450 m2 telekhányadot kell biztosítani. A 900 m2-nél 
kisebb, de legalább 550 m2 térmértékű építési telkeken a lakó rendeltetési egység mellett, azzal egybeépítve 
különleges esetben további 1, maximum 30 m2 nettó alapterületű más rendeltetési egység létesíthető. 
d) A területen nem helyezhető el szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó 
vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével - egyéb közösségi szórakoztató, kulturális 
épület, önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb vek és az ilyeneket szállító járművek számára. 
e) A területen hulladékudvar kialakítható. 
f.) Az előírt gépjármű-elhelyezési igényt saját építési telken belül kell kielégíteni és a gépkocsi épületben történő 
elhelyezésének lehetőségét a telek beépítettségénél (minimum bruttó 20 m2/gépkocsi tároló) figyelembe kell 
venni. 

25. § 
Belső kertségi karakterű építési zóna 

(1) A zónába a jellemzően kertségi karakterű, kialakult, illetve nem kialakult területek tartoznak. 
(2) A zóna területén 
a) újonnan legfeljebb 9,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el; 
b) újonnan kialakítható telek legkisebb területe zártsorú-általános beépítési mód esetén 300 m2, szabadon álló-
általános, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén 450 m2 lehet; 
c) az új építményeket szabadon álló-általános, oldalhatáron álló és ikres, illetve zártsorú-általános beépítési 
módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni; 
d) ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, új építés esetén legalább 5,0 m előkert létesítése 
kötelező; 
e) az építési telkek újonnan legfeljebb 50%-ig építhetők be. 
(3) A zónában önálló rendeltetési egység építésének feltétele a teljes közművesítettség. 
(4) Lakóépület, illetve lakásokat tartalmazó épület esetén a lakásokhoz az előírt gépjármű-elhelyezési igény 
100%-át saját építési telken belül épületben kell kielégíteni.  
(5) A melléképítmények közül nem helyezhető el: húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, 
komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, és folyadék- és gáztároló, szabadonálló és 6 méternél magasabb 
szélkerék. 
 

79/K. §. 

 
Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú 
út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt - területrészére vonatkozó sajátos előírások: 
a) A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület a beépítettség mértékének 
megállapításakor nem vehető figyelembe. 
b) A telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület minden 150 m2-ére számítva háromszintű növényzetet 
kell megvalósítani.  
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Háromszintesnek minősül:  
- legalább 1 db nagy lombkoronájú fa és 
- legalább 40 db cserje és  
- a többi nem burkolt felületen kialakított gyepfelület telepítése. 
c) A Tócó csatorna mentén rögzített Z* jelű 6,0 méteres parti sáv felületminőségét egyszintű (gyepszintű és 
pozsgás) növényezettel kell megvalósítani. 
d) A burkolat nélküli, vagy lélegző burkolatú útfelület aránya legfeljebb 20 % lehet. 
e) A kiszolgáló út egyik oldalán nagy lombkoronájú fasor telepítendő. 
f) A tervezett zöldterületen (Z), valamint a beépíthető telekrész 50%-án legalább kétszintű 
növényzetet kell kialakítani.” 
 
A FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL   
Hivatkozás: a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 3/C.§   

 Megalapozó vizsgálatok: jelen szabályozási elemek pontosítását, korrekcióját magába foglaló módosítás 
szakágak esetében nem igényel vizsgálati munkarész készítést. 

 Tájrendezés, környezetvédelem: a módosítás során a beépítési paraméterek által rögzített zöldfelület 
kötelező kialakítása nem változik, továbbra is biztosított. A tájhasználat, tájszerkezet nem változik, 
természetvédelmi szempontok nem jelennek meg a területrészen, a biológiai aktivitásérték nem változik. 
Fentiekre figyelemmel a módosítás nem igényel tájrendezési szakági munkarész készítését.  

 Környezetvédelmi szempontból jelen módosítás a várható környezeti hatások Környezetterhelés, a 
települési környezet védelme szempontjából a jelenlegihez képest nem hoz változást, így nem igényli 
alátámasztó munkarész készítését. 

 Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű közlekedési hálózatot nem érint. Közlekedési 
alátámasztó munkarész készítése nem indokolt. 
A sajátos előírás módosítása nem befolyásolja a területrész feltárását és közlekedési rendszerét. 

 Vizi-, és energia közmű: közműhálózatok tekintetében nem történik változás, így nem igényli 
alátámasztó munkarész készítését. 

 Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így munkarész készítése 
nem indokolt. 

       
China Tibor  

          főépítész 
 
A SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁS PONTOSÍTÁSÁNAK JAVASLATA  

 
A módosítás nem érinti a rendeltetési zónát az ahhoz tartozó beépítési paramétereket, csak a sajátos 
előírás módosul.  
A 2014-es jóváhagyás óta bekövetkezett telekalakítások révén a sajátos előírás lehatárolásában is módosítás 
történik. 

 
telekalakítás után bekövetkező változások 

 

sorszám telekalakítás előtti hrsz telekalakítás utáni hrsz 

1 19373/17 19373/43 

2 19373/19 19373/19, 19373/44 díszkert 

3 19373/20 19373/35 

4 19373/26 19373/30-34 

5 19373/27,19373/20 19373/36, 19373/37 

6 19373/17, 19373/28 19373/38-42 
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„79/K. §. 

 
Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 19373/35 hrsz ingatlan, a 
19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt - területrészére vonatkozó sajátos 
előírások: 
a) A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület a beépítettség mértékének 
megállapításakor nem vehető figyelembe. Ezen területrészbe medence vagy kerti tó elhelyezhető, melynek 
nagysága nem haladhatja meg a fásítási kötelezettséggel terhelt terület 25%-át. Az így kieső területrészt a telek 
egyéb területén kertészeti terv alapján a használatbavételi engedély megadásáig legalább kétszintes 
növénytelepítéssel pótolni kell. 
b) A telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület minden 150 m2-ére számítva háromszintű növényzetet 
kell megvalósítani.  
Háromszintesnek minősül:  
- legalább 1 db nagy lombkoronájú fa és 
- legalább 40 db cserje és  
- a többi nem burkolt felületen kialakított gyepfelület telepítése. 
c) A Tócó csatorna mentén rögzített Z* jelű 6,0 méteres parti sáv felületminőségét egyszintű (gyepszintű és 
pozsgás) növényezettel kell megvalósítani. 
d) A burkolat nélküli, vagy lélegző burkolatú útfelület aránya legfeljebb 20 % lehet. 
e) A kiszolgáló út egyik oldalán nagy lombkoronájú fasor telepítendő. 
f) A tervezett zöldterületen (Z), valamint a beépíthető telekrész 50%-án legalább kétszintű 
növényzetet kell kialakítani.” 
 
 


