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1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1. Településszerkezeti, területfelhasználási rendszer 
bemutatása 
A hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási adatai:  
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területre, ezen belül a 
módosítással érintett területre különleges beépítésre szánt 
területfelhasználást jelöl. A területfelhasználás nagy területigényű, ipari-
logisztikai telephelyek elhelyezését célozza meg. A módosítással érintett 
terület ezen területegység középső részén helyezkedik el. A 
módosítással nem változik a területfelhasználási rendszer, illetve nem 
változnak az előző években felvezetett infrastrukturális hálózati elemek.   

 

 

 

 

 
hatályos településszerkezeti tervlap kivonata  

1.1.1.1.-1.1.1.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek aránya nem változik.  
1.1.1.3. szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek a hatályos településszerkezeti tervhez képest a 
következő területeken nem változnak. 
1.1.1.4. védelmi és korlátozó elemek 
A vasúti és közúti elemek országos előírásából fakadó védőtávolságok továbbra is figyelembe veendők. 
Táji és természetvédelmi elemek, területek nem érintik a tervezési területet.  
Kulturális örökségvédelmi elemek közül régészeti érdek jelenik meg a területen, melyet a 2015. évi örökségvédelmi 
hatástanulmány rögzített. (a HBMKH Debreceni Járási Hivatala HB-03/EÖO/11572/2016. ikt. sz. állásfoglalásában 
megállapította a Hatástanulmányban feltárt régészeti érdekek településrendezési eszközökben történt rögzítését) A 
77149 számú poligon (Mikepércsi út mentén) rögzítését kérte, mely poligon rögzítésre került. 
Egyéb védelmi, korlátozó elem nem jelenik meg a területen. 
Bányászati kutatási jog jelent meg 2015. óta a módosítással nem érintett terület nyugati felén. 
1.1.2. Településfejlesztési és gazdaságfejlesztési  igények 
A területen megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
ügyként kezelendők (75/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint). A terület egységes hasznosítására utal az a 
Kormányhatározat, miszerint e területen fekvő földrészletek beruházási célterületté lettek nyilvánítva (1191/2015. (III. 
30.) Korm. határozat). Ezzel együtt megállapítható, hogy a terület nagyságára, az egyes részeinek hasznosíthatóságára 
is tekintettel az egyes telekterületek rendezése és infrastrukturális ellátása csak ütemezetten valósulhat meg. Ennek 
eszközei közé tartozik a szabályozás fokozatos alakítása, mely egyben a gazdaságfejlesztési igényeket is lefedi. A 
terület alapközműveinek kiépítése folyamatban van, a belső feltáró infrastruktúrák fő nyomvonalainak meghatározása 
jelen szabályozással kerül kijelölésre.   
A terület gazdaságélénkítéssel kapcsolatos fejlesztési feladataira az Önkormányzat további tervezési igényeket 
fogalmazott meg.  
Debrecen Integrált Területi Programja (továbbiakban: ITP) és a Modern Városok Program közös felületein is megjelenik 
a Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) fejlesztése.  

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. a területfelhasználási elemek bemutatása 

tervezett területfelhasználás jellege területe (ha) 

különleges repülőtéri ipari-logisztikai terület 575,7794 
egyéb rendeltetésű terület 1,5986 
zöldterület 4,60464 
teljes terület:  581,9826 
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Területfelhasználási elemek kiterjedése, a tervezési területet érintő infrastrukturális elemek nyomvonala jelen 
módosítással nem változik.  
 
1.2.1 a szabályozási változások bemutatása  
Hatályos előírások: 
„10. § Különleges zónák 
… 
(8) Különleges repülőtéri fejlesztési - ipari, logisztikai - zóna (Kril) 
A területen repülőtéri és műszaki infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó nagy telekterületű ipari, logisztikai célú 
építmények helyezhetők el. A zónában repülőtéri és műszaki infrastruktúra fejlesztések céljára szolgáló telkek önállóan 
is kialakíthatóak.” 
… 

„48. §  Debrecen Déli Ipari Park területére (DI) vonatkozó érvényes előírások  
(1)  A sajátos előírások a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen-
Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területre terjed ki.  
(2)  A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési zónákat jelöli:  
Kril 612X58 (DI)  
Kril 612Y78 (DI)  
Kril 612965 (DI)  
ahol a Kril 612X58 (DI) zóna fő rendeltetésének minimális telekmérete 150 ha, a Kril 612Y78 (DI) zóna fő 
rendeltetésének minimális telekmérete 40 ha.  
(3)  Az egyes építési övezetekre vonatkozó minimális telekméret előírás a közmű létesítmények elhelyezésére szolgáló 
telek (telkek) és közlekedési célú közterületek telekterületére nem vonatkozik. A Kril 612Y78 (DI) építési övezetben a fő 
rendeltetés telkének kialakítását követően 10 ha telekterület is alakítható, a Kril 612X58 (DI) építési övezetben pedig a 
fő rendeltetés telkének kialakítását követően különleges esetben kisebb telekterület is alakítható.  
(4)  A területen keletkező csapadékvízmennyiség visszatartására méretezett mesterséges mederkialakítású (legalább 
fóliázott) záportározót kell létesíteni, melynek mélysége minimum 2,5 m.  
(5)  Vasúti iparvágány lecsatlakozás önálló telekként is létesíthető.  
(6)  A terület feltárására szolgáló önálló magánút legalább 22 m-es szabályozási szélességgel létesíthető, kétoldali 
fásítással.  
(7)  A területen kialakítható közműtelkek legkisebb telekterületét, beépítettségét és zöldfelületi előírásait nem kell az 
adott építési övezeti kódban rögzítetteknek megfeleltetni.  
(8)  Az építési övezetre előírt legnagyobb építménymagasság értékétől – amennyiben a tevékenység technológiája 
indokolttá teszi – különleges esetben el lehet térni.  
(9)  Az országos főutak irányából az előkert minimális mérete 50 méter.  
(10)  Az előkert megszakításával az építési hely a közterületi telekhatárig tarthat, ahol a főtevékenységet kiszolgáló, 
ellenőrző építmények helyezhetőek el.”  
 
Szabályozási változások területi kiterjedése:  
A szabályozás mintegy 77,5ha kiterjedésű építési zóna beépítettségét módosítja 40%-ról 50%-ra, ezzel együtt a DÉSZ-
ben a beépítettséghez szabályozott 30% zöldfelület kialakítással.  
Ezzel együtt javasolt a feltáró belső úthálózatot, mely a telekösszevonásokkal kialakuló első telephelyek kiszolgálását 
hivatott biztosítani közlekedési és közművesítési szempontból.  
 

A 48.§) (2) bekezdésében meghatározott Kril 612X58 (DI) jelű sajátos építési zónán belül további szabályozási 
megosztás várható:  
Az  újonnan kialakuló építési zónában a telekalakításra a következő sajátos előírás meghatározása javasolt: 
A terület fő rendeltetésének minimális telekterülete 40 ha, mely előírás a közmű létesítmények elhelyezésére szolgáló 
telek (telkek) és közlekedési célú közterületek telekterületére nem vonatkozik. A fő rendeltetés telkének kialakítását 
követően 10ha telekterület is alakítható. 
Rögzítésre kerülő új építési övezetek:  
Kril 612Z68 (DI) 
Kril 612W68 (DI) 
ahol a Kril 612X58 (DI) zóna fő rendeltetésének minimális telekmérete 150 ha, a Kril 612Y78 (DI) zóna fő 
rendeltetésének minimális telekmérete 40 ha. 10,0 ha. A Kril 612Z68 (DI) zóna minimális telekmérete 4,0 ha, míg a 
Kril 612W68 (DI) zóna minimális telekmérete 1,1 ha. 
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1.2.2. a szabályozási javaslat területrendezési tervekkel való összefüggései – megfelelőség ellenőrzése 
A térségi területfelhasználás szintjén jelen elemzés a 13/2010. (IX.17.) Ör. rendelettel jóváhagyott Hajdú-Bihar Megye 
Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült.  
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Térségi területfelhasználás tekintetében a módosítással érintett terület – mint beépítésre szánt terület – városias 
települési térséget érint. Debrecen városias települési területe összesen: 7647,71ha (ebbe a területbe tartozik a 77,5ha 
a módosítással érintett terület). Térségi jelentőségű infrastrukturális elemet nem érint a tervezett módosítás.  
 
Országos és térségi övezeti tervek:  
Országos övezetek szintjén az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Tftv.), 
a térségi övezetek szintjén jelen elemzés a 13/2010. (IX.17.) Ör. rendelettel jóváhagyott Hajdú-Bihar Megye 
Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült.  
Ökológiai magterület és pufferterület nem érinti a tervezési területet. 
Az ökológiai folyosó övezet (MTrT 3.1. sz. mell.) – kiterjedése a 282/2009. Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatás 
szerint 468,34ha. Az Tftv. 12/A. § (4) bekezdése szerint az újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a 
szabályozás módosításával érintett területet pedig nem érinti az ökológiai folyosó területét. övezete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ökológiai folyosó övezete  beépítésre szánt terület érintettsége  

2. Az Tftv. szerinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület a hatályos településrendezési tervekben is beépítésre szánt 
területként jelenik meg, újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, illetve a Korm. határozat beruházási 
célterületként határoz meg.  

kivonat az Tftv. 3/2. mellékletéből és a tervezési területen jelölt termőföld értékek kivonata 
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3. Az Tftv. szerinti jó termőhelyi adottságú szántóterület az Tftv. mely a hatályos településrendezési tervekben is 
beépítésre szánt területként jelenik meg, újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, illetve a Korm. határozat 
beruházási célterületként határoz meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

kivonat az Tftv. 3/3. mellékletéből 

4. Az Tftv. szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az erdőkataszteri nyilvántartásban rögzítettek alapján 
egy erdőtag érinti a tervezési területet. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály Erdészeti Osztálya a 282/2009. Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatásában a tervezési területet érintő 
módosításhoz hozzájárult, az adattári nyilvántartásában szereplő (0495/78 hrsz-ú ingatlanon fekvő) 650/A. jelű 
erdőtag ismeretében. Ezen erdőtag más célú hasznosítását előzetesen az erdészeti hatóságnál engedélyeztetni kell. Az 
adatszolgáltatásban kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeteként meghatározott területet 14.859,08 hektárban 
határozta meg.  

kivonat az Tftv. 3/4. mellékletéből, ill. országos erdészeti adattári érintettség a tervezési területet érintően  

5. Az Tftv. szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendőterület övezetének pontosítását a megyei 

területrendezési terv még nem tartalmazza, 

lehatárolásához és kiterjedéséhez a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósága nem adott tájékoztatást. A tervezési 

területet nem érinti a fenti övezet.   
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6. Az Tftv. szerinti világörökségi és világörökségi 

várományos terület övezete a települést nem érinti.  

 

 

 

 

 

 
7. Az Tftv. szerinti országos vízminőség-védelmi terület övezete - az érintett államigazgatási szerv adatszolgáltatása 
alapján (hivatkozással a TIVIZIG K000231-0158/2016. ikt. számú levelében foglaltakra) – nem érinti a tervezési területet, 
ezen belül a szabályozás módosításával érintett területet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kivonat az Tftv. 3/7. mellékletéből és az államigazgatási szerv által 2015-ben jelölt védőterület  

8. Az Tftv. szerinti nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete nem érinti a tervezési területet. 
9. Az Tftv. szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete a település közigazgatási területét lefedi, a tényleges 
kiterjedésének meghatározásához a 282/2009. Korm. rendelet szerinti érinti érintett államigazgatási szerv tájékoztatása 
szerint (hivatkozással a HM Hatósági Hivatal HHI/1845-1/2016. ikt. számú levelében foglaltakra) a tervezési területen a 
0493/12, /78, /79 hrsz-ú ingatlanokon működtetett radarbázis 2014. 09. 30-ával felszámolásra került - így a korlátozó 
védőzónák törlését a 2015. évi rendezési tervi módosítások végrehajtották – a Magyar Honvédség feladatrendszerének 
teljesítése során a nevezett ingatlan katonai igénybevételével a távlatokban 
nem számol. 
A terület továbbra is a Magyar Állam tulajdona és a HM vagyonkezelésében van, 
a területet érintő fejlesztési célú beruházások vagyonkezelői jogokat gyakorló HM 
Vagyonfelügyeleti Főosztály hozzájárulása és a terület feletti rendelkezési jogok 
megszerzését követően valósíthatók meg, a terület feletti engedélyezések 
feltétele ezen rendelkezési jogok megszerzése. 
Tftv. 12. § (2) bekezdése szerinti további megyei övezetekkel való 

összefüggések bemutatása: 

10. Az MTrT és Tftv. 19/A. §-a szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete az 

érintett államigazgatási szerv (FŐMI) elektronikus adatszolgáltatása alapján a 

tervezési terület déli határa mentén érintett, de a szabályozás módosítással 

érintett területeket nem érinti ezen lehatárolás.  
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11.  A Tftv. 19/B. §-a szerinti ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 
(hivatkozással a BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya – továbbiakban: 
Bányafelügyelet - által BO/15/452-4/2016. ikt. számú levelében foglaltakra) a 
módosítással érintett területet nem érinti szabályozási következményekkel sem 
jár.  
 
12. A Tftv. 23. §-a szerinti rendszeresen belvíz járta terület övezete 
(hivatkozással a TIVIZIG K000231-0158/2016. ikt. számú levelében foglaltakra) a 
tervezési területet belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területként határozza 
meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. A Tftv. 25. §-a szerinti földtani veszélyforrás területének övezetét a hatályos MTrT nem tartalmazza, 
adatszolgáltatásában a nem ad tájékoztatást erre a szakterületre vonatkozóan az államigazgatási szerv. 
 
14. A Tftv. 27/A. §-a szerinti honvédelmi terület övezetét a hatályos MTrT tartalmazza. (a 9. pont szerinti államigazgatási 

vélemény alapján a tervezési területen van honvédelmi kezelésű terület, melynek vagyonátadása még nem történt meg) 

A Tftv. VI/A. Fejezetében ajánlott megyei övezetek közül 

a hatályos MTrT tartalmazza a tájrehabilitációt igénylő 

terület övezetét. A tervezési területet nem érinti a 

lehatárolás, szabályozási igénnyel sem bír.  
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2. TÁJRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

2.1. KIEGÉSZÍTETT TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS 
A tervezési területre vonatkozó új területi mérleg készítése nem indokolt.  Táji, természeti adottságok tekintetében 
tervezési területet nem érintik a hatályos településrendezési szakterületi vizsgálatoktól eltérő új megállapítások. Az 
országos és helyi szintű védett természeti értékek a tervezési területet nem érintik, hatáskörzetében sem találhatók. 
Területrendezési szintű vizsgálat kiegészítése a korábbi vizsgálatokhoz képest nem indokolt.  
A tervezési terület különleges abban a tekintetben, hogy a térségben hasonlóan nagy területű iparfejlesztésre nem 
mutatkozik lehetőség. A térség társadalmi fejlődésére pozitív hatással lehet egy ilyen nagy léptékű beruházás. 
Különleges a helyzet a közlekedési infrastruktúra szempontjából is, hiszen közeli autópálya kapcsolat van, a területet 
országos főút, valamint vasút vonal, határolja mely csatlakozik az ország vasúti törzshálózatába. Mind a munkaerő 
mozgása, mind a beszállítás, mind a kész termékek kiszállítása gördülékenyen megszervezhető, kivitelezhető. A 
fejlesztés minden szempontból messze túlmutat Debrecen lokális jelentőségén (pl. a hagyományos „Hajdú városok” 
település rendszer számára is komoly kiugrási lehetőséget biztosíthat. A Gazdasági Övezet (DDGÖ) részleteinek 
szabályozási paraméterei fokozatosan alakítandók ki, a felmerülő beruházói igények konkretizálódása folytán. 
2.1.1. Természeti adottságok és tájhasználat kiegészítő értékelése 
A tervezési terület növényzete túlnyomó részben lágy szárú szántó vagy gyep-legelő hasznosítású. 
A Gazdasági Övezeten belüli tervezési területen a rendelkezésre álló Természetvédelmi mentési tervdokumentáció 
alapján védett növényfajokat kis mértékben, és kis területű foltokban lehet találni, a kisfészkű aszat néhány példányát, 
ill. az egyébként energiafűként termesztett magas tarackbúza egy vetett gyepben előforduló bekeveredését regisztrálták 
2016-ban. 
A terület fásítottsága általában rendkívül gyenge, mely a környezet korábbi és jelenlegi valós terület felhasználás (légi-
közlekedési tevékenység) következményeképp is indokolható. Ez alól a tervezési terület DNy-i részén meglévő, kis 
terjedelmű erdőfolt, ill. a repülőtér D-i széle mentén lévő, ligetes, laza, fiatalkorú bozótos faállomány képez kivételt. A 
fásítottság hiánya felerősíti a kistáj területén az utóbbi években felerősödő deflációs jelenségeket. Az utóbbi években 
ismétlődő porviharok keletkeznek száraz-szeles időjárási körülmények között. A szél talaj közeli szinteken mérhető 
erősségét a térben ismétlődő megfelelően széles erdősávok-erdők-fásítások képesek lennének gyengíteni, a tervezési 
területen azonban nincs ilyen telepítési rendszer. A tervezési terület nagy részén a valódi biológiai potenciál értékek, a 
biodiverzitás alacsony. A különböző tájképi elemek váltakozásából adódó szegélyhatás rendkívül alacsony, mivel csak 
nagyon kis mértékben változatos a táj hasznosítása. 
A tervezési terület maga a valóságban gyep- ill. szántó gazdálkodással hasznosított. A terület tájképi megjelenése 
egyhangú, némi változatosságot a terület DNy-i részén található erdőfolt, ill. a mezőgazdasági majorok körül és a 
repülőtér D-i határának sávjában fellelhető csekély fásítás, két mezőgazdasági földút melletti fasorok, ill. a fásodott 
Szepeshalom nyújtanak. A helyzeten a vízfolyások sem segítenek, még a Tócó patak és a Kondoros csatorna mentén 
sem jelenik meg valamilyen fásodott kísérő sáv állománya. A tervezési terület határaiként megjelenő közlekedési 
vonalas létesítmények mentén sem találni összefüggő fasort vagy szélesebb fásítást. A fás-bozótos területek hiánya 
erőteljesen csökkenti a természetes faunába tartozó apróvadak élet lehetőségeit, ezzel is csökkentve a terület 
biodiverzitását. Összefoglalva, a tervezési terület alapvetően ingerszegény tájképi megjelenésű. 
Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
A tervezési terület Ny-ról részben löszös talajú szántó struktúrákat, K-ről - részben szikes - legelő struktúrákat foglal 
magába. A területen felfedezhetők ugyan ritka növény (kisfészkű acat, magas tarackbúza) és állatfajok (pl. nünüke), de 
kijelenthető, hogy néhány 10 km-en belül jelentősen karakteresebb módon jelennek meg a védendő növénytársulások 
és állati fauna együttélések, mint a tervezési területen, mely sok évtizedig túlzott mértékben volt terhelt az emberi és 
műszaki jelenléttel (szovjet katonai repülőtér), aminek következménye a lassú vissza település – mely a mai napig 
igazán nem történt meg. A fellelhető, nem kifejezetten különleges táji értékek a Kistáj egyéb részein nagyságrendekkel 
hangsúlyosabbak (pl. Váncsod környékén jelentős túzok állományok élnek, a tervezési területen viszont nem regisztrált 
a faj jelenléte). 
2.1.2. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
A tervezési területen belül kunhalom (Szepeshalom) található, melynek védelméről és fennmaradásáról, mint ex-lege 
védett terület a nagyvonalú fejlesztés körülményei között is gondoskodni kell. A kunhalom a szovjet katonai jelenlét 
idején részlegesen sérült (a halom belsejét fedezéknek beépítették), de összességében megmaradt. A halom jelenleg 
teljes mértékben befásodott, a fás borítás helyetti gyepesítés megvalósítása elővigyázatosságot igényel! 
Szepeshalom   Szélesség: N 47°28,724’  Hosszúság: E 21°36,702 
2.1.3. Ökológiai hálózat 
A tervezési terület déli, délnyugati részén mélyfekvésű terület található, melynek a biodiverzitásra gyakorolt hatása a 
korábbi évtizedekben-századokban jelentős lehetett, mára viszont a víz utánpótlás csökkenésével és a 481. sz. főút 
kiépítésével veszített jelentőségéből. Ez a terület része az országos ökológiai hálózatnak, bár a szomszédos vízfolyás 
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(Tócó patak) vízhozama az utóbbi néhány évtizedben olyannyira megcsappant, hogy tartós vízállás ritkán figyelhető 
meg, így a víz igényes élőlények (és a tápláléklánc képviselői) jelenléte is nagymértékben lecsökkent. 
2.1.4. A módosítás várható tájkép módosító hatásai, javaslat a táji értékelvű szabályozásra 
A hatályos szabályozás szerint tervezett ipari terület tájképe alapvetően nem változik meg a szabályozási paraméterek 
konkretizálása kialakításának eredményeképpen. A tervezett változás a betelepülő beruházások konkrét igényeihez 
illeszkedik. Az ipari park ÉK-i részének emelt intenzitású beépíthetősége csökkenti a zöldfelületek mértékét. Az ipari 
övezet kialakulása után a meglévő repülőtér, ipari park, város déli részének képe a XXI. századi ember tájformáló 
szerepét tükrözi. A várhatóan megvalósuló nagy felületű, a technológiai igényekhez alkalmazkodó magasságú (max. 
25m) épületek jelentős tömegei a tervezési területen és közvetlen környékén a jövőben gátolni fogják a tájkép 
földfelszíni átláthatóságát. A tervezés során ezért az épületek változatos takarására lesz szükség, mely nem engedi 
kibontakozni az egyhangú épület-tömegek falainak egybefüggő láthatóságát, de a növényzet egyhangú térfalként való 
megjelenését sem támogatja. A tájba illesztés másik módja az épületek megfelelő megjelenése, amit leginkább a falak 
vertikálisan egymás után következő sávokban eltérő színezésével lehet segíteni. 
A térbeli megjelenésen kívül a kialakításra tervezett épület- és burkolt felületegyüttes megváltoztatja a terület 
vízháztartását, a területre jellemző hőegyensúlyt, mely változások csökkentése érdekében megfelelő intézkedésekkel és 
megoldásokkal lehetőség van effektív, hasznos behatásokat elérni. 
2.1.2. Biológiai aktivitásérték változása 
A terület jelenlegi használatának és a tervezett állapotnak az összehasonlító vizsgálata a biológiai aktivitás értékek 
összesítése miatt a 9/2007.(IV.3.)ÖTM rendelet szerint nem szükséges, mivel a hatályos rendezési tervben foglalt 
beépítésre szánt területek a tervezett állapot szerint nem változnak meg, a szabályozási paraméterek változtatása nem  
jár új beépítésre szánt terület kijelölésével. 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
Javasolt a tervezési terület Ny.-i, D-i és K-i határai mentén változatos, és változó szélességű fásítás végrehajtása. Az 
épületek körüli zöldfelület szélességét javasolt 20-25m-ben (a szabályozási terv szerinti épületmagassággal egyező 
mértékben) meghatározni. A növénytelepítések váltakozóan töltsék meg a rendelkezésre álló előkertet, majd ligetesen 
fellazulva ritkább telepítés következzen, majd újra teljes szélességű tömör, erdősáv szerű fásítás következzen. A 
határok mentén ilyen, változó felépítésű növénytelepítés szolgálná legnagyobb mértékben a tájba illesztés lehetőségeit. 
A közlekedési vonalas létesítmények tájba illesztése változatos, foltszerű fa- és cserje telepítésekkel javasolt. A 
tervezési terület használatára a beruházói igények miatt 50%-os beépítettség meghatározása várható, a 
beépíthetőséghez tartozó zöldfelületek mértéke 30%. A tervezett épületek maximális magassága 20-25m. A magas 
épületek tájba illesztésére kevés lehetőség kínálkozik. Az épületek takarását a szem magasságból még viszonylag 
elfogadhatóan meg lehet oldani, elsősorban a telekhatárok mentén, azon belül telepített fásítással. A növénytelepítés 
vegyes faállományból kell álljon (magas és közepesen magas lombkoronájú fák, cserjék), mely a vizuális takarást képes 
megoldani. A környezetben magas (több emeletes) házak nem találhatók, melyek magas pontjairól a telephelyre való 
rálátást gátolni lenne szükséges. 
A területen nagy felületű épített burkolatra van szükség, elsősorban a teher- és technológiai forgalom lebonyolítása 
érdekében. Ezen felül nagy felületet lefedő épületek lesznek a betelepülő technológia minden szegmense (gyártás, 
irányítás, raktározás, logisztika, szociális feltételek, karbantartás, fenntartás, energia ellátás stb.) számára. A mikroklíma 
változás enyhítése érdekében az épületek tetején elhelyezett napelemek és napkollektorok alkalmazása javasolt, 
valamint az épületeket és burkolatokat körülvevő zöldfelületeken intenzív növényállomány telepítése és annak intenzív, 
öntözött fenntartása indokolt és szükséges. A zöldfelület telepítésére vonatkozó korábbi javaslatok érvényesek az 
intenzív telekhasználatú szabályozás esetén is. Megfontolandó a telekhatárok mentén telepítendő fásítás területének 
felhasználása az egyébként nem hasznosítható mennyiségű csapadékvíz szikkasztásos. Egy jól kidolgozott 
vízgazdálkodási rendszer a környezet vízháztartásának csak kismértékű változtatását eredményezi. A terület 
legmagasabb pontját jelentő ún. Szepeshalom a kunhalmok ex-lege védettsége alapján megőrzendő, fenntartásának 
technológiai előírásaira a Hortobágy Nemzeti Park-tól gazdálkodási előírásokat kell megkérni. A kis felületű, kis 
földtömegű domb turista látványosság is lehet, amennyiben a vasútvonal kanyarodása során biztosítva lesz az 
akadálytalan rálátás. A domb gazdagítja a táj természetes, alapvetően sík, kissé hullámos megjelenését, de mivel 
teljesen egészében a leendő telephelyen belül található, azzal kell számolni, hogy lehatárolásáról és védelméről a 
tulajdonosnak gondoskodni kell.  A területen előforduló védett, ill. ritka növények állományait javasolt a környező táj 
számukra megfelelő élőhelyeire áttelepíteni. 
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2.2. ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSEK 
Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
2.2.1. Telephelyen belüli intézményi kertek, vonalas zöldfelületi elemek 
Az egyes betelepülő vállalkozások, és a tervezési terület egésze külön is fogadóteret fog kialakítani, mely kimeríti az 
intézményi kert fogalmát. Ezen kívül bizonyára az alkalmazottak megpihenését szolgáló, elkülönített, intenzív kert 
részletek is meg fognak jelenni. Amennyiben tetőkertek is fognak létesülni, azok is ebbe az intézményi kert kategóriába 
lesznek sorolhatók. Ezek rekreációs szerepe igen nagy, és nagyban javítják a telephelyen belüli környezet 
változatosságát. Ezen felül fontos szerepük van a telephelyen belüli közlekedő utak mentén telepíthető zöldsávoknak, 
melyek fasorok és az alattuk lévő intenzív fenntartású aljnövényzet (talajtakaró cserjék, virágok vagy gyep) együttesével 
biztosítanak változatosságot és valódi biológiai potenciált. 
2.2.2. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
A telephely nagy felületű, belső területein lehetőleg többszintes növényállománnyal fedett zöldfelületek kialakítása 
javasolt, a fasorok-zöldsávok telepítésének javaslata is ezt a szerepet szolgálja. 
A zöldfelületek ökológiai szerepe rendkívül fontos, az épületekkel sűrűn betelepült telephelyek esetében különösen. 
A növényzet javítja a mikroklímát (hűti, párásítja, segít a levegő megszűrésében), gyengíti az időnként erős 
szélhatásokat, szélmentes meleg időjárás esetén viszont beindítja a terület átszellőzését. 
2.2.3. Települési klíma 
A telephely klímája a települések belterületére jellemzően fog alakulni, vagyis az Alföldre jellemzően az országos átlagtól 
melegebb és szárazabb nyáron, télen pedig hidegebb. A tenyészidőszakra eső csapadék 250-300mm körüli, a téli 
csapadék azonban segíti a növényzet tavaszi megindulását. 
Az időjárási szélsőségek a globális felmelegedés hatására erősödnek: hosszabbak az aszályos időszakok, erősebbek a 
viharok idején a szelek, intenzívebbek a zivatarok és a jégesők. Mint minden beépített környezet klímája melegebb és 
szárazabb, mint a környező táj, ez elsősorban az épített elemek sűrűségének következménye, ugyanis ezek jobban 
magukba zárják, majd intenzíven kisugározzák a környezetükbe a hőt. Dinamikus hőegyensúly van jelen mindenütt, 
mely a beérkező és kisugárzódó valamint a felhasznált energiák pillanatnyi eredője. Ez a hőegyensúly magasabbra 
tolódott, így emelkedik a beépített környezet, a település hőmérséklete is. 
A hőegyensúly viszont megváltoztatható. A paraméterek közül a beérkező energiákon nem tudunk módosítani. 
Változtatni lehet viszont a beérkező energiák elnyelődésén, ezen keresztül a környezetbe való kisugárzáson, az 
energiák felhasználásán, valamint a kisugárzott hő településről való eltávolítása is segíti a települési klíma javulását. 
Az energia elnyelődés csökkentésének alapvetően három eszköze van: 

- az épített felületeket minél világosabb színűre kell színezni, miáltal a fényben lévő energia kisebb mértékben 
nyelődik el a felületek anyagába 

- optimalizálni, csökkenteni kell a szilárd, épített felületeket, részben a szükségtelen felületek megszüntetésével, 
részben növényzeti fedéssel 

- Növelni kell a zöldfelületek mennyiségét, parkok, kertek, zöldsávok létesítésével, de akár tetőkertek, zöldfalak 
építésével 

Kifejezetten fontos még a csapadékvizek szilárd felületekről, a településről való elfolyásának lassítása és csökkentése. 
Ebben a munkában is fontos eszköz a tetőkert, de nagyon fontos a burkolatok víz áteresztő képességének javítása, 
vagyis a teljesen zárt burkolatok fokozatos cseréje hézagos, áteresztő burkolatra. Fontos az összegyűjtött vizek 
lehetőség szerinti legnagyobb mértékű összegyűjtése, majd a növényzet locsolására való helyszíni felhasználása. 
A növényvilág rengeteg oxigént termel, és por- valamint pollen megkötő szerepe is jelentős. 
A fásítások alapvetően segítik a terület tájba illesztését, de ez csak abban az esetben biztosítható, ha az őshonos és 
idegen taxonok aránya nem rugaszkodik el túlzott mértékben a táj természetes összetételétől. 
Ezeket a telepítéseket részben a beépítések kivitelezését megelőzően célszerű végrehajtani, hogy a fák növekedése az 
építkezések idejére már jelentős, aktív biológiai potenciált eredményezzen. 
Ezekhez a fásításokhoz a tájba illeszkedő, honos lombhullató, nagy és közepes koronájú taxonok használandók. A 
megfelelően kialakított záró fásítások a terület tájba illesztésének legfontosabb eszközei. A fa állomány alkotói a 
területre jellemző tölgy-kőris-szil ligeterdő társulás fő- és elegy fajaiból kerüljenek ki (kocsányos tölgy, magas kőris, vénic 
szil, mezei szil, hegyi szil, korai juhar, fehér nyár, vadkörte, stb.). 
Az épületek és ingatlanok tájba illesztése miatt viszont mindenképpen fontos a fásítások, zöldfelületek betelepítése. 
Javasolt továbbá az ingatlanok megközelítését szolgáló közlekedési utak mentén olyan fasori fák telepítése, melyek 
nagy tűrőképességgel rendelkeznek az extenzív körülmények közötti aktív élettevékenységek tekintetében. 
A tervezési területen belüli fásítások telepítése a különböző deflációs és szárító hatású szélterhelések csökkentését is 
segítik. 
A hatályos tervekkel való egyeztetés eredményeképpen megállapítható, hogy a kijelölt területek átsorolásának 
negatív hatású változásai nincsenek. 
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A tervezési terület valós fásítottsága mielőbb végrehajtandó a növényállományok telepítésével. 
2.2.4. Javasolt tájrendezési szempontú intézkedések 
A szabályozási terv elkészítése során a következő tájrendezési vonatkozású szempontok érvényesítése kívánatos: 
A széljárás talaj felszínre gyakorolt hatásainak és a terület tájba illesztésének érdekében a fásítások telepítése mielőbb 
megvalósítandó, de a folyamatos növénnyel való borítottság biztosítása (a terület művelése) javasolt. 
A vasút, az új Kondoros csatorna-nyomvonal, a 47.sz. és 481.sz. országos főutak mentén telken belüli, 20-25m széles 
növénytelepítés javasolt.  
A fásítás és a zöldfelület telepítését az építési engedélyezési eljárások megkezdésének feltételeként javasolt 
meghatározni, a telepítéseket pedig szaktervezővel kell megterveztetni, és építési engedély akkor legyen kiadható, ha a 
fák telepítése befejeződött. 
Javasolt az ingatlanokra bevezető utak mentén fasorok telepítése. 
A biológiai aktivitás értéke a javasolt számítás szerint szerény többletet mutat, a javasolt növénytelepítések pedig 
mindenképpen emelni fogják a terület biológiai potenciálját. 
Összefoglalás 
A tervmódosítás települési-táji környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti alaphelyzetek változásától eltekintve) 
jelentősnek minősül.  
A környezeti hatások általánosan szintemelő, kedvezőbb környezeti állapotokat eredményeznek, mint a valóságos, 
eredeti területhasználat jelentett, a hatályos terv állapotaihoz képest szintén javulást okoznak. 
A változtatás lokálisan az eredeti települési, táji környezetben a valós tájkép javítását okozva valósítható meg és tartható 
fenn. 
A tájrendezési vizsgálatot, illetve értékelést a jelenlegi szerkezeti terv terület felhasználási és szabályozási elemeiben 
bekövetkező változtatási igény tette indokolttá.  
A tájrendezési vizsgálat azzal, hogy feltárta a tervezett terület felhasználások, illetve beépítések által várható környezeti 
hatások mértékét, megalapozta a tervmódosítás megvalósításának jogszabályi és környezetvédelmi lehetőségét.  
A terv és módosítása alapvetően nem eredményez az eredeti állapottól a megengedettnél kedvezőtlenebb környezeti 
hatásokat, így a hatásában távlatban elsősorban környezeti, tájképi és városképi vonatkozásban minősül 
jelentősebbnek! 
A tájrendezési vizsgálat a tájhasznosítási érdekeket szem előtt tartva megfelelőnek tartja a szerkezeti és szabályozási 
tervi célokat, azokat megfelelő részletességgel törekedett leírni és minősíteni. A teljes részletességű leírást a 
Településszerkezeti és Szabályozási terv módosító anyaga tartalmazza! 
 
A várható hatások tekintetében megoldhatatlan ellentmondásokat nem talált.  
A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés gazdasági, infrastruktúrális, települési és társadalmi feltételeit. 
Megfogalmazza a környezeti és természeti, ökológiai értékekkel való hatékony gazdálkodás eszközeit, céljait. 
 

Összességében a tervmódosítás tájképre gyakorolt hatása a megengedett értékeken belüli változásokat 
eredményezi. Az elkészített tájrendezési vizsgálat, illetve tájrendezési értékelés a szerkezeti terv és szabályozási 
terv tájrendezési alátámasztó munkarészét megalapozó anyagként elfogadásra javasolt. 

A tájrendezési értékelés alapján a területre vonatkozó szerkezeti és szabályozási terv módosítása elfogadásra 
javasolt. 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK    

3.1. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA 
Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
A tervezési terület külső kapcsolatait a településszerkezeti terv 2016. évi módosítása tartalmazza, annak 
megállapításait jelen szabályozás módosítás nem változtatja meg.  
Belső hálózati kapcsolatok kiépítése:  
A hatályos terven igényként megjelent észak-déli irányú (a 481. sz. főút és az feltáró úthálózati igény 22 m-es 
szabályozási szélességgel és 2x1 forgalmi sávval biztosítható.  
Közúti közlekedés 
Országos és helyi közutak: 
A határoló utak részben az országos és városi főúthálózathoz, részben az alsóbbrendű úthálózathoz tartoznak. 
Műszaki paramétereik az érvényes szabványok, szabályozási szélességeiket az Szabályozási Terv- és Előírás 
tartalmazzák, illetve jelen Szabályozási Terv tartalmazza. 
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Országos közút található a tervezési területen, mégpedig a 47. sz. II. rendű országos főút mely keletről határolja a 
tervezési területet 2 x 2 forgalmi sávval, 15.00 m széles megfelelő burkolattal, nemes-zúzalékos padkával és öbölben 
elhelyezett autóbusz-megállóhelyekkel az 5+138 km szelvényben található csomópontig, innen 2x1 sávos forgalmi 
renddel üzemel.  
Az országos főút a 3+870 – 4+100 km szelvények között belterületi, a 4+100 - 7+830 km szelvények között külterületi 
forgalmi renddel szabályozott. 
A 4+960 km szelvényben szelvényezés szerint jobboldalon csatlakozik a 47. sz. főúthoz egy 2 x 1 forgalmi sávos 6.50 
– 7.00 m széles kiszolgáló út, mely a telephelyek kiszolgálására hivatott. A burkolt út délnyugati irányban halad a Mobil 
Szerviz telephely magasságáig az előző burkolatszélességgel, majd onnan 3.50 – 4.00 m szélességgel folytatódik és 
déli irányba fordul. 
A tervezési területen található többi út mind burkolatlan földút. 
Forgalmi csomópontok: 
A tervezési területen forgalomirányító jelzőlámpával ellátott csomópont a Mikepércsi út – Ozmán utca (4+014 km sz.) 
található. 
Jelentősebb forgalmi csomópont a 47. sz. főút 5+180 km szelvényében található, ahol a 4808. sz.-ú Hosszúpályi 
összekötőút csatlakozik. A 47. sz. főúton külön balra-kanyarodó sáv van kiépítve, valamint a 4+714 km szelvényben 
található négyágú csomópont szintén külön balra-kanyarodó sávokkal rendelkezik.  
A telephelyek forgalma a helyi forgalmi utak és a mellék és kiszolgáló utak keresztezésein, három ill. négyágú 
csomópontokon keresztül csatlakozik. 
Kötöttpályás közlekedés 
A tervezési területet nyugatról határolja az egy vágányú 106.-os számú Debrecen – Nagykereki és a 107.-es számú 
Debrecen – Létavértes vasútvonal, a jelenlegi forgalmi igényeket kielégítő módon. 
Közösségi közlekedés 
A 47. sz. II. rendű országos főút és a 4808. sz. összekötő út nyomvonalán helyközi járatok közlekednek. 
A megállóhelyek csak részben vannak öbölben elhelyezve. 
Kötöttpályás közösségi közlekedés nem érinti a tervezési területet. 
Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A tervezési területen a helyi mellékúthálózat mellett nincs kiépített gyalogos-, kerékpáros út. A 47. sz. II. rendű főút 
szelvényezés szerinti baloldalán Berettyóújfalu irányába gyalogos-, kerékpáros út található. 
Gépjármű elhelyezés, parkolás: 
A területen meglévő telephelyek, intézmények parkolása saját területen megoldott. 

3.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
Országos és helyi közutak: 
 
Folyamatban van a 230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet által kijelölt az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) - 
Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasz beruházása, a tervezési terület autópálya kapcsolattal is fog rendelkezni 
az épülő M35 autópályát és a 47. sz. főutat összekötő 481. sz. II. rendű főút által.  Az új főút 2x1 forgalmi sávval 
rendelkezik, csomóponti kapcsolat megvalósítása a beruházó NIF Zrt. tervei szerint. 
A 481. sz. II. rendű főút 4+284 km szelvényében készült tervek szerint közúti kapcsolat létesül az ipari terület – 
nagyobbrészt - gazdasági kiszolgálása érdekében. 
A 47. sz. Debrecen – Szeged II. rendű főút 5+114.80 km szelvényében tudjuk megadni az iparterület másik közúti 
kapcsolatát, mely nagyobb részben a személygépjármű és közösségi közlekedés, kisebb részben a gazdasági 
kiszolgálást fogja biztosítani. Ezen felül felhasználható még a 4+714 km szelvényben található négyágú csomópont, 
mely alkalmas végleges közúti kapcsolat biztosítására is.   
Az iparterület várható tehergépjármű forgalma a korábbi tervekhez képest nem változik, napi 375 db kamion, autóbusz 
forgalma 200 db és személygépjármű forgalma elérheti a 4000 db-ot. 
A belső úthálózat fő tengelye a 22 m-es szabályozási szélességgel kialakítandó észak-déli – közforgalomnak megnyitott 
– út, mely a 47. sz. II. rendű országos főút 5+114.8 km szelvényétől halad a 481. sz II. rendű országos főút 4+284 km 
szelvényéig. Erről a kiszolgálóútról adhatók meg a telephelyek közvetlen közúti kapcsolata, valamint a területet további 
feltáró kiszolgáló utak kapcsolata. 
A tervezési területet északról határoló repülőtér irányából javasolt megtartani a meglévő kiszolgálóutakat, melyek 
feltárják az övezetmódosítással érintett területeket. 
A tervezési terület keleti határán létesülő beépítéseket a 47. sz. főúttal párhuzamos szervizútról is fel lehet majd feltárni, 
mely két ponton kapcsolódik az észak-déli gyűjtőúthoz. 
A határoló főutak és a belső gyűjtő-kiszolgáló utak keresztmetszeti elrendezését az alábbi mintakeresztszelvények 
mutatják:  
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Forgalmi csomópontok: 
 

A 481. sz. II. rendű főút 4+284 km szelvényében javasolt közúti kapcsolat kiszolgálja a tervezési területet, valamint 
negyedik ága a déli irányban található mezőgazdasági területeket. A csomópont típusát jelen pillanatban nem lehet 
meghatározni, mivel a belső igény és a főút valós forgalma sem adható meg pontosan. A maximálisan elképzelhető 
csomóponti terület igény miatt feltételezzük, hogy a forgalom akkora értéket fog elérni, ahol már érdemes körforgalmi 
(kétsávos turbó) csomópontban gondolkozni, így annak megfelelően 100 m-es felületet javaslunk lehatárolni. A távlati 
esetleges megnövekedő forgalmak miatt elképzelhető a 481. sz. II. rendű főút 2x2 sávosra bővítése is, mely a kialakított 
40 m-es telekhatárok megengednek, még a csomóponti szakaszok többletsávjaival is. 
A tervezési terület dél-keleti sarkánál csatlakozik a 481. sz. II. rendű főút a 47. sz. Debrecen – Szeged II. rendű főút 
7+710 km szelvényéhez egy körforgalmi vagy osztályozós csomóponttal, a déli irányból érkező gazdasági és dolgozói 
forgalmat megfelelően szét tudja osztani a tervezési területen kívül. 
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A 47. sz. Debrecen – Szeged II. rendű főút 5+114.8 km szelvényében a HBT-002/5-47/2013 számú építési engedéllyel 
rendelkező ötágú turbó körforgalom szolgálja a Debrecen városából, északi irányból és a keleti irányból (4808. sz. 
Debrecen – Biharkeresztes összekötő út) érkező forgalmat. Ez a csomópont adja a Repülőtér és az Ipari Park közúti 
kapcsolatát is. 

 
 
A külső közúti csomópontokat – a hálózati szemléletnek megfelelően – mindegyiket körforgalmú jellegűnek javasoljuk, 
mivel a 47. sz. Debrecen – Szeged II. rendű főúton engedéllyel bíró két csomópont körforgalmú, így a 481. sz. II. rendű 
főút 4+238.64 km szelvényében is hasonló csomópont kiépítése javasolt. 
A főutakon a csomópont távolságok kielégítik a KTSZ 3.8.1. előírásait. 
A tervezési területen belül lévő csomópontok a konkrét, várható forgalmi igények alapján alakíthatók ki. 
Fejlesztői igényként felmerült, hogy a 481. sz. főút kiépítéséig, és a fent jelzett csomópont kialakításáig a Kondoros 
csatorna 47. sz. főúti áteresz közelében, 6+805 km szelvényben kialakítható a terület feltárását szolgáló ideiglenes 
csomópont is, a 47. sz. főút menti ipari szervizút lehetőség megvalósításáig. 
A terület intenzívebb területhasználatára alapozott tervezési alapvetések a korábbi tervezési folyamatban kerültek 
megfogalmazásra, azok felülvizsgálatára alapozott szabályozás módosítást a fejlesztési döntés tudatában kezelheti a 
döntéshozó Önkormányzat. 
 
Kötöttpályás közlekedés: 
A tervezési területet nyugatról határolja az egy vágányú 106.-os számú Debrecen – Nagykereki és a 107.-es számú 
Debrecen – Létavértes vasútvonal, melyek a beruházási igényeknek megfelelő fejlesztésével (kétnyomúsítás és 
villamosítás) az iparterületet önálló, közvetlen iparvágány kapcsolattal láthatja el, melynek lecsatlakozási pontját a 
tervezési terület észak-nyugati részén javasoljuk kialakítani. Az iparterület várhatóan napi 90-100 db vagon forgalmat fog 
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generálni. A belső iparvasúti hálózatot – a telepítéstől függően -, de észak-déli tengellyel látjuk célszerűnek 
megvalósítani. 
Lecsatlakozási pontját – az előző tervkészítési időszakhoz hasonlóan - a tervezési terület több pontján is meg lehet 
határozni.  
Javasolt, hogy a később megvalósuló Intermodális Központból kiinduló 106.-os számú, Debrecen – Nagykereki és a 
107.-es számú Debrecen – Létavértes vasútvonalat és az abból kiágazó Iparterületi vasúti kapcsolatot használjuk fel 
elővárosi vasút létesítésre elsődlegesen (vagy kizárólagosan) a Déli Iparterület ellátása érdekében. A tervezési terület 
nyugati súlypontjában nagy távon a forgalom mértékétől függően továbbra is megfontolandó egy fejállomás az elővárosi 
vasút részére. 
 
Közösségi közlekedés: 
A tervezési területet közösségi közlekedés szempontjából elsődlegesen a Debrecen irányból indítandó, kimondottan 
iparterületet ellátó autóbusz-viszonylatokkal lehet ellátni. A járatok kiindulópontja az IKKK csomópontja lenne, végcélja 
pedig a tervezési terület keleti súlypontjába javasolt végállomás, forduló. Ezentúl a területet keletről érintő távolsági 
autóbusz-járatok is megközelíthetik, leginkább a műszakváltás időpontjaiban.  
 
Gépjármű elhelyezés, parkolás: 
A tervezett ipari park személygépjárművel való megközelítése – döntő részben – a 47. sz. Debrecen – Szeged II. rendű 
főút 5+114.8 km szelvényében létesülő ötágú turbó körforgalom felől fog történni. Ezért a tervezési terület keleti oldalán 
a főúttal párhuzamosan javaslunk nagy kapacitású (3500 – 4000 db) parkolókat létrehozni. Ezek a parkoló egységek 
részben szolgálhatják a P+R rendszert is, kapcsolódva a közösségi közlekedési hálózathoz, csökkentve a városi 
forgalmi terhelést. Ezentúl az egyes központi igazgatási, szolgáltatási egységek közvetlen közelében is szükség lesz 
kisebb (100 – 200 db-os) személygépkocsi elhelyezésre. 
A parkolási létesítményeket (gazdasági és személygépkocsis kiszolgálás) úgy kell kialakítani, hogy azok elegendő 
tartalékkal rendelkezzenek acélból, hogy a közforgalmi csomópontokba ne duzzadjon vissza a telephelyre belépésre 
váró járművek sora. Kerítés, porta minimum 100 m-re telepíthető a közforgalmi közúti csomóponttól. 
 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés: 
A 47. sz. II. rendű főút szelvényezés szerinti baloldalán Berettyóújfalu irányába gyalogos-, kerékpáros út található, 
melyhez kapcsolódnia kell az ipari park belső úthálózata mellett legalább egyoldali gyalogos-kerékpáros útnak, ami a 
központi kerékpártárolókhoz vezet. 
 
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
4.1. viziközművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

Ivóvízellátás 
Előzetes információk szerint a terület ivóvíz igénye 150 m3/h, tűzoltási vízigénye 6000 l/perc. 
A terület közvetlen közelében üzemelő ivóvíz hálózat ezt az igényt nem tudja kielégíteni, ezért új, nagy kapacitású ivóvíz 
vezetéket kell építeni, melyet a Debreceni Vízmű már megtervezett. E terv szerint a Pöltenberg utca- Achim András utca 
csomópontból egy DN 400 mm átmérőjű ivóvíz vezetéket kell kiépíteni a Szávay utca nyomvonalán a 0493/20 hrsz. 
telekig (itt fog kialakulni a „közműközpont”). 
A tervezett ivóvíz vezeték a tervezett D-i iparterület ivóvíz igényét ki tudja elégíteni, de a szükséges tüzivíz igényeket 
csak részben (3600 l/percet). A hiányzó 2400 l/perc igény kielégítésére tüzivíz tárolókat kell építeni. 
Ha feltételezzük, hogy a Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. BM rendelet) szerint a területen közepes kockázatú 
létesítmények épülnek, a szükséges tüzivizet 1 ½ óráig kell biztosítani. 
Ennek biztosításához 2 db egyenként 150 m3-es víztárolót kell létesíteni. Javasolt helyük a 47. sz. út mellett van, kb. 
egyenlő távolságra egymástól. A tüzivíz tárolók végleges helyét a terület beépítésének ismeretében lehel meghatározni, 
jelen információk szerint összesen 300 m3 tárolt oltóvízre lesz szükség a tervezett nagy keresztmetszetű ivóvíz 
nyomóvezeték kapacitásán felül. A tárolók feltöltésére a tervezett DN 400 ivóvíz vezetékre való csatlakozással töltő 
vezetéket kell kiépíteni a 47. sz. út melletti nyomvonalon. 
A terület belső úthálózata nem ismert, ezért csak az ivóvíz megfelelő kapacitású csatlakozási pontja adott a 0493/20 
hrsz. területen. 
Szennyvíz elvezetés 
A gazdasági területtől É-ra, a város felé a Mikepércsi út Ny-i oldalán kb. 100 m-re a leendő közmű központtól üzemel a 
városi szennyvízelvezető rendszer VII. sz. főgyűjtő csatornájának végátemelője, amely a szennyvíztelepre továbbítja a 
szennyvizet. Ebbe a végátemelőbe csatlakozik a város K-i részének főgyűjtő csatornája DN 800 mérettel, mely 
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csatornába van bekötve a Mikepércsi út K-i oldalán egy DN 280 méretű nyomott szennyvíz vezeték, amely Mikepércs 
irányából szállítja a szennyvizet. 
A Debreceni Vízmű elkészítette a végátemelőtől D-i irányban egy DN 500 méretű gravitációs csatorna tervét, mely a 
leendő új közmű központig van megtervezve. Az utolsó akna mélysége terepszinttől 2, 5 m. 
A tervezett gazdasági terület keletkező szennyvizét ebbe a tervezett gravitációs csatornába lehet bevezetni. Mivel a 
területen belül nem ismert a létesítmények és utak elhelyezkedése, ezért a javasolt szennyvízcsatorna nyomvonalat 
nem lehet megadni. 
Mivel a terület D-i irányban enyhén lejt, a keletkező szennyvizek elvezetésére szennyvíz átemelőt, vagy átemelőket kell 
építeni. Az átemelők helye, teljesítménye akkor lesz ismert, ha a terület kialakul. A területen belül törekedni kell a 
gravitációs szennyvízcsatorna építésére, és csak szükség szerint kell szennyvíz átemelőt létesíteni. 
Felszíni vízelvezetés 
A terület vízrendezési és öntözési szempontból a 48. sz. Keleti-főcsatorna menti belvízrendszeren belül a 48b Kösely 
belvízöblözetben helyezkedik el. 
A terület DK-i részén keresztülhalad a Kondoros csatorna, amely Debrecen keleti részének csapadékvíz főgyűjtője. 
A 47. sz. főút K-i oldalán a közelmúltban kerékpárút épült meg, ezzel együtt nyílt burkolt csapadékvíz csatorna is. 
A tervezési területen egyéb csapadékvíz elvezető csatorna nincs. 
A terület sík, enyhe lejtéssel D-DK irányban. A K-i határoló 47. sz. főút, és a Ny-i határoló vasútvonal természetes 
vízválasztó. 
A terület egy részén (371 ha), 40 %-os beépítettség (lefolyási tényező 0.9), és + 20 %-os burkolt felületi arány (lefolyási 
tényező 0,9), lesz, a maradék 40 % zöldfelület lefolyási tényezője 0,1. A mértékadó csapadékvíz mennyisége 4 éves 
gyakorisággal 300 l/s,ha intenzitással, 0,58 átlagos lefolyási tényezővel 10 perces záporral számolva 64554 m3.  
A terület másik részén (170 ha), 60 %-os beépítettség (lefolyási tényező 0.9), és + 20 %-os burkolt felületi arány 
(lefolyási tényező 0,9), lesz, a maradék 20 % zöldfelület lefolyási tényezője 0,1. A mértékadó csapadékvíz mennyisége 4 
éves gyakorisággal 300 l/s,ha intenzitással, 0,74 átlagos lefolyási tényezővel 10 perces záporral számolva 37740 m3.  
A terület egy részén (77,5ha), 50 %-os beépítettség (lefolyási tényező 0.9), és + 20 %-os burkolt felületi arány (lefolyási 
tényező 0,9), lesz, a maradék 30 % zöldfelület lefolyási tényezője 0,1. A mértékadó csapadékvíz mennyisége 4 éves 
gyakorisággal 300 l/s,ha intenzitással, 0,66 átlagos lefolyási tényezővel 10 perces záporral számolva 8910 m3.  
Mivel a területen belül nem ismert a tervezett beépítés, ezért a leendő árkok nyomvonala, szelvénymérete sem ismert, 
így az összegyülekezési időt, és az árkok víztároló képességét sem lehet meghatározni. 
E csapadékvíz elvezetésére a burkolt felületeken fedett folyókát, a tervezett közlekedési utak mellett nyílt, burkolt 
árkokat kell építeni. A csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását a beépítés során lehet meghatározni, befogadóba 
történő becsatlakozásnál olajfogó műtárgyat kell beépíteni. Befogadó a Kondoros, amely a Köselybe torkollik. A Kösely 
engedélyezett vízszállítása 5 m3/s. 
Mivel a Kondoros csatorna vízszállítása is korlátozott, a területen záportározót kell építeni 6 ha nagysággal, 111000 m3 
befogadóképességgel. A záportárolót a terület D-i részén lehet megépíteni fóliaborítással, meredek parttal, 1,80-2 m 
mélységgel, úgy hogy a repülőtér közelsége miatt vizes élőhely ne alakulhasson ki. A záportároló mellé mobil 
szivattyúállást is ki kell építeni, amellyel magas vízállás esetén átemelhető a Kondorosba a csapadékvíz. A Kondorosba 
mindig csak az engedélyezett mennyiséget lehet bevezetni. 
A Kondoros csatorna medrét a 47. sz. főút alatti átvezetéstől a terület D-i határoló útjáig át kell helyezni a 47. sz. főút 
mellé, hogy ne zavarja a beépítést. A csatorna mindkét partján a kezelő részére 10-10 m sávot szabadon kell hagyni. 
 
A közművezetékek egymás közötti, és épületektől betartandó minimális távolságai: 
A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság m, (MSZ 7487/2:1980) 

vezeték 
megnevezése 

vízvezeték csatorna erősáramú 
kábel 

távhő 
védőszerk 

távhő földben távközlés 
kábel 

gázelosztó vezeték 

vízvezeték  1,5 0,7 0,5 1.0 0,7 0,7 

csatorna (1,0)  1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 

erősáramú kábel (0,7) (0,7)  1,0 1,0 0,5 0,5 

távhő 
védőszerkben 
földben 

 
(0,5) 
(0,7) 

 
(0,7) 
(0,7) 

 
(0,7) 
(0,7) 

   
0,5 
1,0 

 
0,5 
1,0 

távközlés kábel (0,7) (0,7) (0,5) (0,5) (0,7)  0,5 

gázelosztó vezeték (0,7) (1,0) (0,5) (0,5) (0,7) (0,5)  

A zárójeles értékek vezetékvédelem esetén értendők. 
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A vezetékek legkisebb távolsága épületektől m, (MSZ 7487/2:1980) 
vezeték megnevezése méret, típus távolság védőszerkezet nélkül m távolság védőszerkezettel m 

vízvezeték DN 300-ig 3,0 nincs megkötés 

vízelvezetés zárt grav. vezeték 
nyitott szelvény 
nyomóvezeték 

3,0 
7,0 

mint a vízvezeték 

2,0 
- 

mint a vízvezeték 

elektromos kábel  0,5 0,3 

távhőellátás védőszerkezetben 
földbe fektetve 

nincs megkötés 
mint a vízvezeték 

- 
mint a vízvezeték 

távközlési kábel földbe fektetve 
védőcsőben 

1,0 
0,5 

nincs megkötés 

földgázvezeték kisnyomású 
középnyomású 

nagyközépnyomású 

2,0 
4,0 
5,0 

1,0 
2,0 
2,5 

 

4.2.energiaellátás (villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb) 
Előzmények: 
A repülőtértől D-re eső területen egységes, nagy területi igényű terület felhasználás lehetőségének biztosítása 
különleges egyéb beépítésre szánt területként. A terület 586 ha nagyságú. A területen jelenleg néhány vállalkozás 
telephelye, és néhány tanya található. 
A módosítás során elérendő célok: 
Elsődleges beavatkozási cél a különleges repülőtéri, fejlesztési – ipari, logisztikai területen (Kril) belül olyan építési 
övezetek kijelölése, melyeken a majdani telephelyek ütemezetten valósulhatnak meg elsősorban a fejlesztésre alkalmas 
területek biztosításával. 
Jelen esetben olyan mértékű módosítás javasolt, mely csak a 8/2003. (V.23.) Kr. rendeletével elfogadott helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv e területre vonatkozó megállapításait érinti. A terv módosítását indokolja még a 
közérdek és a magánérdek teljes összehangolása, beruházási elvárásokhoz való igazodás. 
Módosítás hatása: 
A különleges repülőtéri, fejlesztési – ipari, logisztikai területének kijelölésével a beavatkozások és hatások jelentős része 
(mint tájkép, tájjelleg gyökeres megváltozása, természeti, ökológiai, földvédelmi, mezőgazdasági környezeti értékek 
csökkenése, megszűnése, átalakuló környezet-igénybevétel és környezetterhelés) már megállapításra került, melyek a 
2015. és 2016. évi módosítás szakági alátámasztó munkarészei rögzítettek. 
Jelen módosítás e tekintetben már nem vizsgál, és nem értékel hatáselemeket, tekintettel arra, hogy a módosítás 
keretén belül nem változik meg a különleges repülőtéri, fejlesztési – ipari, logisztikai terület kiterjedése, a zöldfelület, a 
vízgazdálkodási terület, valamint módosítás természetvédelmi, örökségvédelmi érdeket nem sért.  A korábban elkészült 
örökségvédelmi hatástanulmány alapján feltüntetésre kerültek a régészeti területek lehatárolásai, különös figyelemmel a 
Szepes halom régészeti jelentőségére. 
Az érintett terület és környezetének településrendezési szempontú bemutatása 
A területrészt érintő településszerkezeti tervet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 114/2016. 
(V.26.) számú határozatával állapította meg. Jelen módosítás településszerkezeti beavatkozást nem igényel. A 
114/2016. (V.26.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv területfelhasználási és szerkezetalkotó elemei nem 
változnak. 
A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 26/2016. 
(V.26.) Kr. számú rendelettel fogadta el, amelyhez képest az alábbi változások javasoltak: 

 lehatárolásra kerül a terület É-i részén egy önálló építési övezet 50 %-os beépíthetőséggel, min. 4 ha 
telekterület kialakítása mellett 

 az ezen terület feltárása érdekében a Hosszúpályi úti körforgalomtól egy 30 m-es gyűjtő-feltáró út 
kiszabályozása, de csak ezen terület feltárásáig 

 a 481. sz főút felől egy 22 m-es magánút feltüntetése, de csak az É-D irányú földút csatlakozásáig 
A tervezett módosításhoz a 22 m-es, a 16 m-es és a 12 m-es út mintakeresztszelvényeit mellékelem. 
Ugyancsak mellékelem a közművezetékek épületektől, és egymástól betartandó védőtávolságait. 
Földgázellátás 
A területen jelenleg földgázellátó rendszer nincs kiépítve. A repülőtértől É-ra, és a 47. sz. főút K-i oldalán lévő 
lakóterületeken középnyomású földgázellátó rendszer üzemel a lakóterületeket ellátni képes keresztmetszettel (DN 63, 
DN 90). 
Ezekről az üzemelő rendszerekről a tervezési terület földgázellátása nem oldható meg. 
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A terület várható földgáz igénye 10000 m3/h. E gázigény a vasúti pályatest D-i oldalán üzemelő DN 400 6 bar nagyközép 
nyomású földgáz vezetékről oldható meg. Innen DN 315 6 bar nagyközép nyomású földgáz vezetéket kell kiépíteni a 
leendő új közmű központig. A terület gázfogyasztói 6 bar nagyközép nyomású földgázzal láthatók el. 
A területen belül a fogyasztók elhelyezkedése nem ismert, a belső gázhálózat a beépítés ismeretében tervezhető meg. 
A területet ellátó nagyközép nyomású földgáz vezeték kiviteli terveit a Doppel Kft nyíregyháza készíti. 
 
Elektromos energia ellátás 
A területen jelenleg a vállalkozói telephelyeket, és tanyákat ellátó 22 kV-os légvezetékek vannak kiépítve 
oszloptrafókkal. Ezeket a terület beépítése esetén át kell helyezni úgy, hogy a beépítést lehetővé tegye, de a rendszer 
működése biztosítható legyen. 
A terület várható elektromos energia igénye 50 MW. A jelenleg kiépített középfeszültségű hálózat ezt az igényt nem 
tudja kielégíteni, ezért új, 132/22 kV-os alállomást kell építeni 50 MVA teljesítménnyel a 47. út és a Kondoros hídja 
mellé. Az alállomás a leendő közműközpontban helyezhető el. A 132 kV-os betáplálás a K-i 132 kV-os szabadvezetékről 
valósítható meg. Innen a Hosszúpályi úttól délre ki kell építeni 132 kV-os szabadvezetéket az alállomásig. 
A tervezési területen a fogyasztók ellátására 22 kV-os földkábelt kell építeni a szükséges teljesítményű épített házas 
trafókkal. A trafók helye és teljesítménye a beépítés ismeretében határozható meg. A kisfeszültségű elektromos energia 
ellátást is földkábeles megoldással kell megépíteni. 
A területen a közvilágítást korszerű, energiatakarékos lámpatestekkel kell megoldani. 
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 
A tervezéssel érintett területen alternatív energiaellátás kisebb mértékben érvényesül, mint általában a fűtési-hűtési 
energiaellátás, illetve az elektromos energia előállítás és hőenergia előállítás párhuzamos rendszerében a hatásfok 
növelése a cél. A nagy tetőfelületek alkalmassá teszik a területet napenergia hasznosításra, a megjelenő villamos- 
(vagy/és hő-) energia koncentrált és ütemezhető hasznosítására az alkalmazott nagy energiaigényű technológiákban. 
Egyedi közműigénnyel a vízellátás is megjelenhet a területen, erre az altalaji vízkészlet ad lehetőséget. 
 
A közművezetékek egymás közötti, és épületektől betartandó minimális távolságai: 
A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság m, (MSZ 7487/2:1980) 
vezeték 
megnevezése 

vízvezeték csatorna 
erősáramú 

kábel 
távhő 

védőszerk 
távhő földben 

távközlés 
kábel 

gázelosztó 
vezeték 

vízvezeték  1,5 0,7 0,5 1.0 0,7 0,7 

csatorna (1,0)  1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 

erősáramú kábel (0,7) (0,7)  1,0 1,0 0,5 0,5 

távhő 
védőszerkben 
földben 

 
(0,5) 
(0,7) 

 
(0,7) 
(0,7) 

 
(0,7) 
(0,7) 

  
 

0,5 
1,0 

 
0,5 
1,0 

távközlés kábel (0,7) (0,7) (0,5) (0,5) (0,7)  0,5 

gázelosztó vezeték (0,7) (1,0) (0,5) (0,5) (0,7) (0,5)  

A zárójeles értékek vezetékvédelem esetén értendők. 
A vezetékek legkisebb távolsága épületektől m, (MSZ 7487/2:1980) 
vezeték megnevezése méret, típus távolság védőszerkezet nélkül m távolság védőszerkezettel m 

vízvezeték DN 300-ig 3,0 nincs megkötés 

vízelvezetés zárt grav. vezeték 
nyitott szelvény 
nyomóvezeték 

3,0 
7,0 

mint a vízvezeték 

2,0 
- 

mint a vízvezeték 

elektromos kábel  0,5 0,3 

távhőellátás védőszerkezetben 
földbe fektetve 

nincs megkötés 
mint a vízvezeték 

- 
mint a vízvezeték 

távközlési kábel földbe fektetve 
védőcsőben 

1,0 
0,5 

nincs megkötés 

földgázvezeték kisnyomású 
középnyomású 

nagyközépnyomású 

2,0 
4,0 
5,0 

1,0 
2,0 
2,5 

 
4.3. hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 
A hírközlési szolgáltatók a területtel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adták hálózati képességeikről. 
A Magyar Telekomnak a Mikepércsi út (47-es fkl. út) mellett halad a Debrecen – Berettyóújfalu viszonylatú az országos 
gerinc hálózat részét képező optikai kábele. Ezen túlmenően az Epreskertben is elérhető Telekom tulajdonú optikai 
hálózat. Igény esetén bármilyen fejlesztést meg tud valósítani a szolgáltató, akár az ellátási biztonság növelése 
érdekében kétirányú megcsatlakozást is. 
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Debrecen településen az INVITEL Távközlési Zrt is rendelkezik vezetékes hálózattal. A területhez a legközelebbi optikai 
végpont a Gázvezeték utcán, a VODAFONE torony mellett érhető el. A szolgáltató közlése alapján fejlesztést konkrét 
igények függvényében, egyedi elbírálás alapján tud biztosítani. Az INVITEL Zrt. hálózatában jelenleg nincs kormányzati, 
és külön célú fejlesztés folyamatban. 
UPC Magyarország Kft nem rendelkezik hálózattal a tervezési területen. Üzemelő hálózata a Mikepércsi út keleti oldalán 
van. Jelenleg folyik egy fejlesztés, mely a Kazár utcáról indulva, keresztezve a Mikepércsi utat a repülőtérre vezető út 
északi oldalán jár hálózatépítéssel.  
A DV Info Kft. optikai hálózata eléri a repülőteret Északi irányból. 
Egyéb vezetékes szolgáltató a terület közelében nincs, illetve nincs róla tudomásunk.  
Megkeresésünk ellenére a DIGI Kft. nem adott nyilatkozatot saját hálózatára vonatkozóan. 
A vezeték nélküli szolgáltatókat megkerestük. Az Antenna Hungária kivételével nem kaptunk visszajelzést arra 
vonatkozóan, hogy a területen, illetve annak közelében bármilyen létesítményük lenne. Egyéb forrásból tudjuk, hogy a 
gázvezeték utcán lévő mobil torony a Vodafone tulajdona, és valószínűleg, ahogyan ez más területeken is lenni szokott 
a többi szolgáltatónak is vannak fenn rajta antennái. Visszajelzésük hiánya miatt arra következtettünk, hogy a terület 
rendezése nem okoz a mobil eszközök számára problémákat. 
Az Antenna Hungária Zrt. részéről, mivel a területen, illetve annak közelében nem üzemeltet tornyokat, és nincs 
semmilyen alépítmény hálózata, nincs kikötés a rendezési tervvel kapcsolatosan. 
A Business to Business szolgáltatásuk nyújtására mikrohullámú technológiával képesek a területen. 
A terület nyugati részén, korábbi honvédségi területen, található egy vélhetően távközlési torony ami meteorológiai 
célokat, vagy a repülőtér saját hírközlési céljait szolgálja. Erre vonatkozóan bővebb információkat nem tudtunk 
beszerezni. A torony miatt, mivel láthatóan magasabb mint a terület tervezett beépítési magassága, nem szükséges 
építési korlátozás. A Magyar Honvédség nyilatkozata szerint nincs a területen semmilyen eszköze. 
A rendezett terület egy központi helyen, a terület északkeleti részén, egy központi helyen fogadja az összes közmű 
hálózatot. Ide kell a hírközlő hálózati ellátást is koncentrálni, megengedve azt is, hogy második belépési pont is 
kialakítható legyen, az ellátási biztonság növelése érdekében. 
A csatlakozási helyen 110 mm-es műanyag csövekkel egy rövid alépítmény szakaszt kell építeni, mely a Mikepércsi 
úton két irányból (Észak és Dél) fordul be a közművek fogadására kijelölt területre. A csöveket mindegyik végen 
szabványos aknákkal (betonszekrényekkel) le kell zárni. 
Ehhez az alépítményhez bármelyik szolgáltató csatlakozhat a Mikepércsi út felől. Az alépítmény béléscsövezésével a 
behúzható optikai kábelek száma a terület igényeit messze meghaladja. 
A belépési pontnál, valamilyen központi hely (épület v. terület) szükséges, amely ponton az érintett ipari terület 
ellátásához esetlegesen szükséges végberendezések elhelyezhetők. 
A becsatlakozási helytől a terület részletes rendezése során alépítmény hálózatot kell kialakítani az egyes ipari 
létesítmények igényelt pontjai felé, a közlekedési utak mentén. Ennek kapacitását a részletes tervezés során lehet majd 
meghatározni. 
Második belépési pont kialakítása akkor lehet szükséges, ha bármelyik, a területen már aktív szolgáltató az ellátási 
biztonság növelése érdekében fizikailag más irányból kíván szolgáltatási útvonalat (optikai kábelt) biztosítani. Ennek 
helye a belső alépítmény hálózathoz való csatlakozási lehetőség függvénye, mert innen is a közművek fogadására 
kijelölt területre kell bevezetni a csatlakozó kábeleket. 
A csatlakozó alépítmény tervezett kialakítása az alábbi ábrán látható. 
 
4.4. megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 
A tervezéssel érintett területen alternatív energiaellátás kisebb mértékben érvényesül, mint általában a fűtési-hűtési 
energiaellátás, illetve az elektromos energia előállítás és hőenergia előállítás párhuzamos rendszerében a hatásfok 
növelése a cél. A nagy tetőfelületek alkalmassá teszik a területet napenergia hasznosításra, a megjelenő villamos- 
(vagy/és hő-) energia koncentrált és ütemezhető hasznosítására az alkalmazott nagy energiaigényű technológiákban. 
Egyedi közműigénnyel a vízellátás is megjelenhet a területen, erre az altalaji vízkészlet ad lehetőséget. 
 
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  

5.2.2 Beépítést befolyásoló tényezők 
A területek ütemezett fejlesztése érdekében javasolt a különleges repülőtéri, fejlesztési - ipari, logisztikai zónát több 
önálló építési övezetbe sorolni, amely továbbra is ugyanolyan övezeti karakterrel rendelkezik, csak a telekalakításra, 
beépítésre és az építménymagasságra vonatkozóan lehet tovább osztani. 
A beépítést befolyásoló új külső tényezők nem ismertek. 
A (DI) sajátos előírások továbbfejlesztésénél javasolt figyelembe venni az alábbi kötöttségeket: 
- a területet kiszolgáló infrastruktúrák területigénye – amely kifejezetten közmű- és közlekedési területre vonatkozóan - 

annak technológiájától, illetve méretezésétől függ; 
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- magassági szabályozás és a betelepülő technológia várható építménymagassági értékeinek összehangolása; 
- városképi érdek meghatározása a városkapuként megjelenő térfalak szempontjából – erre városképvédelmi rendelet 

már nem ad lehetőséget, a terület nemzetgazdasági szempontból kiemelt jellegére tekintettel; 
- vasúti iparvágány későbbi tervezésének és becsatlakozásának lehetősége szabályozástól függetlenül; 
- csapadékvíz tárolására szolgáló létesítmények szabályozása. 
A terület sajátos építésjogi szabályai kiegészítéseként megvizsgálandó az alábbi tényezők építésjogba illesztése:  
- a terület szabályozási eszközökkel történő ütemezett hasznosítása, a gazdaságfejlesztés térben és időben történő 

egymásra épülő rendszerbe foglalása. 
- Ezen elvek alapján a telekszabályozás továbbra is elsődleges és másodlagos telephelyszervezést, illetve ezen 

telephelyeket kiszolgáló infrastruktúrák ütemezhető megvalósulását biztosítsa.  
- Az ütemezhetőség térbeli keretei (nagy telephely kialakítására lehetőséget biztosító déli területről indíthatók, ezzel 

együtt a teljes fejlesztési terület súlypontján is kialakíthatók telephelyek az első ütemben. A közúti forgalomszervezés 
kapcsolata a 47. sz. főközlekedési út felől két-három irányból is biztosítható, akár ideiglenes, akár végleges jelleggel.  

- Szabályozási eszközökkel kell biztosítani azon telephely fejlesztési kínálati rendszereket, melyek potenciálisan 
Debrecent tekintik befektetői-iparfejlesztési célterületként, de több ütemben valósítják meg gazdaságfejlesztési 
szándékaikat. Ezeknek a telephelyeknek a lehető legkedvezőbb építési lehetőséget kell biztosítani (kisebb 
telephelyalakítás lehetőségével).  

A korábbi szabályozási elvek érvényesítésének a javaslatai:   
- A futópálya biztonsági sávja a tengelytől (150 m + az átmeneti felület lejtése 14,3 %=21 m) 171 m-en belül 3 m-nél 

magasabb objektum nem helyezhető el –a repülőtér határa menti kerítés a kifutópálya tengelyétől számított 190m- re 
helyezhető el (Airport Debrecen Biztonsági Szolgálatának tájékoztatásában közölt, de a NKH Légügyi Hivatal 
adatszolgáltatása alapján) 

- Tükröződő felületek beépítése (legyen az napelem, üvegfal, tető) nem célszerű vízszintes, vagy ahhoz közeli síkban.  
- Figyelembe kell venni az ipari parkban elhelyezendő épületek tájolásánál az éves átlagos szélirányt és 

szélsebességet az esetleges kedvezőtlen turbulenciák felerősödésének elkerülése céljából.  
- Rádió kommunikáció: VHF, UHF tartományban nem célszerű sugározni (bár ez a frekvencia és a teljesítmény 

pontosítása után kalibrálható).  
- Továbbá a légiforgalmi (125,9 132,4 MHz) és az ILS (110,1Mhz) vivő sávban nem engedélyezett a kommunikáció, a 

közcélú 2.4GHz vagy 5GHz tartomány megengedett. 
- Az egyes madárfajok számára fészkelési lehetőséget nyújtó zöldtető, zöldfal nem javasolt. 
- Elsődlegesen a futópálya le- és felszálló síkjában 300 méter magasságig kell alkalmazni a vad- és madárriasztási 

eljárásokat a repülőtér területén belül. Másodlagosan a repülőtér környezetében minden olyan területen, ahol vad- és 
madárveszély hatással lehet a repülésbiztonsági előírásokra, ezt javasolt alkalmazni. 

- A repülőtér bevezető fénysor környezetébe a korábbi tervekben szerepeltetett (a repülőtér DNY-i sarkánál, éppen a 
fénysor végénél) bekötőút áthelyezése, vagy elhagyása javasolt.  

- A kialakuló utak mentén csak alacsony, max. 6-8 m koronaszintű fasorok telepíthetők. 
- A vasúti pályatest szélességében újabb vágánypárral nem növelhető, és nem javasolt felső vezetőpályás 

villanyvasúttá fejlesztése.  
- A területen csak a repülésbiztonságot nem veszélyeztető alternatív energiatermelők, mint geothermikus, alacsony 

üzemszintű szélgenerátor, visszaverődés mentes napkollektor, napelem) alkalmazása javasolt. 
- Az ipari park ÉK-i részénél nagy forgalmú útcsatlakozás az Ozmán utcától mérve minimum 130 m-en túl alakítható 

ki, illetve zajforrást üzemeltető berendezést, technológiát működtető tevékenységet (üzemet, légtechnikát, 
hűtéstechnikát, transzformátor állomást, nagyobb forgalmú utat) az Ozmán utcai lakóövezettől 500 m-en belül nem 
javasolt elhelyezni.  

 
6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ   
6.1. telekalakítás tekintetében:  
A tervezési területen belül strukturált, övezeti szabályozással öt önálló építési övezet szerinti terület és telekalakítási 
irány határolható le: 
1. Továbbra is javasolt egy nagy összefüggő, mintegy 150 ha kiterjedésű telephely kialakítására alkalmas építési 
övezet. Ezen telephely kialakítását feltételezve a kisebb telephelyméretek legalább 10ha kiterjedéssel valósuljanak meg, 
de csak a nagy területű telephely kialakítását követően. (Kril 612X58(DI)) 
2. A terület déli részén szabályozott, mintegy 170 ha nagyságú területrészen a korábbi min. 40 ha kiterjedésű 
telkek alakítása helyett minimum 10 ha kiterjedésű telephely kialakítására alkalmas építési zóna legyen kialakítható. 
(Kril 612Y78(DI)) 
3. A terület északi részén lévő 0493/65 hrsz-ú terület (44,8772m2 kiterjedéssel) továbbra is 4000m2 minimális 
telekterülettel szabályozott. (Kril 612965(DI)) 
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4. A DDGÖ súlypontja körül, a Hosszúpályi úti elágazástól nyugatra eső, cca. 55,7ha kiterjedésű területen min. 
4ha kiterjedéssel javasolt a min. telekméret alakítása.  (Kril 612Z68(DI)) 
5. Egy telektömb esetében 1,1ha a minimális telekméret szabályozás mellett a beépítési lehetőségek az 4. pont 
szerinti beépítési paraméterekkel. (Kril 612W68(DI)) 
Ezen telekméreteknél kisebb telek alakítása csak az önálló telekként biztosítandó infrastruktúrák számára alakítandó 
telkek esetében biztosítandó. 

 
telekszerkezeti modell                          feltáró úthálózati modell 

 
6.2. Feltáró közlekedési elemek 
A terület kötöttpályás közlekedési igényeit a közforgalmi vasútról lecsatlakozó iparvágány biztosíthatja. Ennek 
szabályozása nem javasolt, tekintettel a nyomvonal kijelölése csak fejlesztői igények alapján történő meghatározására, 
valamint a nyomvonalak körüli területek kisajátításának és a fejlesztések ütemezhetőségére.  
A Gazdasági Övezet közúttal délről a 481. sz. főútról tárható fel, melynek csomóponti igénye osztályozós, jelzőlámpás 
kialakítással valósul meg.  
A 481. sz. főút és 47. sz. főút csomópontja megvalósításáig ideiglenes csatlakozási lehetőséget kell biztosítani a 47. sz. 
főút Kondoros híd előtti lecsatlakozása mentén, mely a villamos alállomás megközelítését is biztosítja.  
A meglévő  47. sz. főút felőli közlekedési kapcsolat ellátja a terület ideiglenes – új csomópont kialakításáig is 
működtethető közlekedési kapcsolatot.  
 
6.3. Beépítettség 
A hatályos szabályozás 40, 50, ill. 60%-os beépítettséget ír elő a DDGÖ különböző részein. (Ennél nagyobb 
beépítettség egyedül az ellátó infrastruktúrák számára biztosítandó telkek esetében valósulhat meg.) 
A 40%-nál nagyobb beépítettség alakítása elsődlegesen a gazdaságfejlesztés keresleti oldalon jelenik meg. Emellett 
fontos figyelembe venni azon lehetőséget, hogy az ütemezett kialakítás a telephelyfejlesztések mielőbbi elindítása 
egyben a terület infrastrukturális feltárását is biztosítja. Ezért nagyon fontos egy versenyképes fejlesztési kínálattal bíró 
telephelyfejlesztés. A módosítással érintett terület az Önkormányzat tulajdonát képezi, önálló építési övezet 
lehatárolását lehetővé teszi.  
A beépítettség ebben az esetben nem elsősorban a tényleges épülettel lefedhető beépített alapterületet jelentheti, 
hanem a zöldfelület kötelező minimális értékéből (20%) és annak telepítési igényéből kiinduló épületelhelyezési sémákat 
jelent.  
50%-os beépítettséget kért a Debrecen Airport területén fejlesztő szervezet, tekintettel a repülőtér körül már kialakult 
logisztikai és vámszabad területek árukezelési rakodási területe. A déli iparterület logisztikai feladatait, a schengeni határ 
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menti árumozgatási feladatok trimodális kialakítását szolgálja ezen terület, ezért annak beépítettségét javasolt 
megnövelni a relatív kis telephelymértek kialakítása mellett. 
6.4. Épületelhelyezés 
A telepítési javaslatok a terület fő ipari (és/vagy logisztikai) funkciójának elhelyezését veszi figyelembe, ez pedig a 
tervezési terület déli felére helyezi a beépítés súlypontját technológiai elérési és kiszolgálási szempontokra alapozva. A 
gazdasági tevékenységek épületeinek elhelyezési rendszerét követve nagyobb előkert kialakítás a közlekedés és 
parkolás előkertes kialakítását tételezi fel. A teherforgalom városszerkezeti szempontból a 481. sz. főút felőli 
megközelítést részesíti előnyben, de nem elhanyagolandó a Szepes felőli új szerkezeti nyomvonal (településszerkezeti 
és szabályozási terven rögzített helyen) bekapcsolása a fejlesztésbe. Városkép szempontból a szabadonálló beépítés 
nagyobb elő- és oldalkertek kialakítását igényli, a főutak felől akár 50m-es mélységben is.  
7. BEÉPÍTÉSI TERV 
Az alátámasztó javaslat munkarész mellékletként tartalmazza a tervezési területre vonatkozó beépítési, telekalakítási, 
közlekedési javaslatot összegző tervlapot. 
A hatályos szabályozás rögzítette a nagy területigényű gazdasági tevékenységek szabályozási igényeit. Ezen 
tevékenységek elsődleges megközelítéseként a 481. sz. főútra tervezett csomópontját határozta meg.  
Ennek megfelelően a terület déli részén javarészt kialakult tulajdonviszonnyal rendelkező 100 ha-os, egybefüggő terület, 
illetve a DDGÖ nyugati felén lehetőség adott egy 150ha-os egybefüggő terület összevonására. A nagy területű, intenzív 
beépítés infrastrukturális feltételei kialakítás alatt állnak, ennek egyik eleme a fent nevezett csomópontból induló belső 
feltáró út kialakítása jelen szabályozás része.  
Az épület elhelyezés tekintetében az előkert technológiai és forgalmi szabályozása sajátos városképi karaktert ad, ezért 
a kisebb – a fő rendeltetést kiszolgáló – építmények (porta, teherbejárat, transzformátorház, spinkler központ, 
szennyvízátemelő, kútház, tüzivíztároló, napelempark, mérlegház, stb.) elhelyezhetők az előkertbe is, így viszont a fő 
rendeltetés épületeinek telepítését nagyobb előkert kialakítással javasolt biztosítani a 481. sz. főút felől.  
A terület bejárata, amennyiben több telephely is feltárható a 481. sz. főút csomóponttól északi irányban megnyíló 
magánútról, csak a hatályos útügyi előírásoknak megfelelő távolságról alakítható ki.  
A vasút és a repülőtér felől is jól tagolt és városképileg is megfeleltethető épület elhelyezés indokolt. A telepítést az un. 
ötödik homlokzat megjelenését szem előtt tartva rendezett formában kell biztosítani.   
Építménymagasság tekintetében ezen technológiai alkalmazás csak egy funkciónál jelöl meg magasabb – toronyszerű 
beépítést, a felületkezelő (lakkozó, festő) üzemrész kialakításánál. Ezért nem indokolt 25m-nél nagyobb 
építménymagasságot meghatározni. 
Debrecen hatályos szabályozásában nem szerepelnek szintterületi mutatók, a 20-25m közötti építménymagassághoz 
nem javasolt a szintszám szabályozása – ezzel a beépítések technológiai szabadsága biztosítható.  
A telken elhelyezhető gépjárművek száma elsősorban a telephelyhasználattól függ, a hatályos előírásoktól eltérő 
szabályozás nem indokolt, a technológia, a munkavállalói létszám, a teherforgalom ismeretében kell meghatározni a 
gépjármű elhelyezést úgy, hogy az a tervezési területen túl ne keletkeztessen parkoló, várakozó területigényt. 
8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
Tárgyi módosítás kapcsán a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti véleményezők beérkezett véleményeire 
figyelemmel, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 
39/2017. (V.12.) KVFB határozatában, nem tartotta indokoltnak a tervi környezeti vizsgálat elvégzését.  
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti 3. melléklete, mely az alátámasztó munkarész javaslat tartalmi követelményeit 
rögzíti, egyértelműen fogalmaz a környezeti értékeléssel kapcsolatban, mely azt rögzíti, hogy csak környezeti vizsgálati 
kötelezettség esetén szükséges ezen értékelés elkészítése. 
 
9. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS KÉRELME 
A kért felmentés: Debrecen Különleges Repülőtéri Fejlesztési Ipari, Logisztikai Terület (Kril) területén belül 
lehatárolt önálló – mintegy 77,51ha kiterjedésű építési övezet (1.sz.ábra) 50% beépítettséggel és 30% zöldfelület 
kialakítással valósulhasson meg. 

Debrecen Különleges Repülőtéri Fejlesztési Ipari, Logisztikai Területre vonatkozóan Debrecen hatályos 
településrendezési eszközének módosítása vált szükségessé amiatt, hogy a Kril területén olyan intenzív iparfejlesztés 
valósulhasson meg, mely a város és a térség más területén nem helyezhető el. Ezen fejlesztés a Kril területének 
betelepülését is segítheti, ezzel a város és a régió fejlődését hivatott előre mozdítani. 

Az egyes övezeti paraméterek módosításával nem változtatható meg (és nem is változik meg) a terület 
területfelhasználása, tekintettel a terület közcélú gazdaságfejlesztési megalapozottságára – ahogy azt a fejlesztési 
terület egységességére utaló kormánydöntések is alátámasztják.  
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A módosítással érintett terület jogszabályi kötelmeit az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete határozza meg, melyben maximum 40% beépítettséget és minimum 
40% zöldfelületet ír elő maximum különleges beépítésre szánt területek esetében.  

A Különleges Repülőtéri Fejlesztési Ipari, Logisztikai Területen megvalósuló fejlesztéseket előkészítő EDC Debrecen 
Város- és Gazdaságfejlesztési Központ azzal a kéréssel fordult Debrecen Város Főépítészéhez, hogy a Debrecen 
Repülőtéri Gazdaságfejlesztési területén két fejlesztési övezet kerüljön lehatárolásra, melyek esetében az OTÉK 2. 
mellékletében meghatározott 40%-os max. beépítettség a 0505/57hrsz-ú ingatlant is magába foglaló tervezett építési 
övezet tekintetében 50%-ra változna.  

Erre a fenti jogszabály 111. § (2) bekezdése biztosít lehetőséget, amennyiben az a-c) pontjai szerinti feltételek 
teljesülnek: 
A Különleges Repülőtéri Fejlesztési Ipari, Logisztikai terület, mely térségi helyzeténél fogva rendkívül kedvező 
adottságokkal rendelkezik, a megvalósulás alatt álló M35 gyorsforgalmi út 49. km szelvényénél tervezett csomópont 
közelében és az AIRPORT Debrecen mellett található (mely az ország három nagy nemzetközi légikikötőjének egyike). 
A fejlesztési területen biztosított a szállítmányozási intermodalitás, hiszen a légi, vasúti és közúti szállítás egy 
csomópontból – a Cargo Debrecen területéről biztosítható, egyben schengeni határként is működik az AIRPORT 
Debrecen.  
Ezen terület fejlesztése szervesen kapcsolódik az Európai Unió fejlesztéspolitikájához, mely a fenti – szállításban 
környezetkímélő fejlesztéseket támogat, ezzel együtt a határmenti térségek gazdaságélénkítő beavatkozásait is segítik. 
A megvalósuló fejlesztések elsősorban nagyobb munkaerőigényre építenek. A nagy területigényű és beépítettségű 
telephelyfejlesztések a régió gazdasági szektorrendszerére is hatással lehetnek, azaz a mezőgazdaságra alapozott 
élelmiszeripari, illetve gyógyszeripari és egészségipari szerkezet helyett nagyobb arányban jelenhet meg a gépipar. 
Ezen ipari tevékenység mellett az áruforgalom manipulálásában, a logisztikai hálózatban betölthető szerepe erősítheti a 
terület alkalmasságát. Ez jelentheti a telephely kialakítások szabad, lehetőség szerinti koncentrált és térben egy területre 
zárható kiterjedését. Debrecen más részén a telekszerkezet és tulajdonosi együttműködés nem enged nagyobb és 
egybefüggő fejlesztési területet létrehozni. A város munkaerőpiaci lehetőségei a régióban egyedülállóak és más 
területen nem alakítható ki ilyen jellegű gazdasági tevékenység. Ezen környezeti adottságok indokolják azon 
különleges településrendezési okokat, melyekkel nem lehet ezen területet más területhasználati lehetőségekkel 
kiváltani.  

Az érintett területekre vonatkozóan konkrét beruházói igény merült fel: 

A beruházást előkészítő tervek olyan nagyságrendű ipari fejlesztést irányoznak elő, hogy azok megvalósítása jelentős 
lépés lehet abban, hogy az egész észak-alföldi régió iparosodottságában fennálló hátránya csökkenjen, a korszerűtlen 
és alacsony helyi hozzáadott értéket biztosító iparágak túlsúlyával jellemezhető gazdasági szerkezet helyett modern 
technológiára épülő, magasabb helyi hozzáadott értéket teremtő, ezáltal a munkavállalók számára is magasabb 
megélhetési színvonalat biztosító iparágak.  

Az érdeklődő befektető kifejezetten jelezte, hogy a tervei megvalósításához 50%-os beépíthetőséget igényel, aminek az 
általuk megvizsgált más (magyarországi, illetve egyéb kelet-európai országokbeli) helyszínek esetében lehetősége van. 
A debreceni helyszín versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy ugyanez a lehetőség itt is rendelkezésre 
álljon, ezért a befektetés horderejére, a régió gazdaságára kifejtett megkérdőjelezhetetlen pozitív hatására való 
tekintettel szükség van arra, hogy a kérdéses területen a legnagyobb beépíthetőség aránya 50%-ra emelkedjen. 

A nagy területigényű telephely tevékenységek (pl. gépipar, járműgyártás, alkatrészgyártás terén) esetén a 
felületminőségeket tekintve kifejezetten nagy burkolt felületek és beépített alapterületek jelennek meg a hazai gyártó 
ipari telephely kialakítások esetén (pl: az ország legnagyobb gépgyártó üzemében 713 000m2 beépített terület jelenik 
meg, 447 000m2 burkolt felülettel, de ilyen jellegű gyártó üzemi fejlesztés első ütemű megvalósításakor is cca. 
250 000m2 beépített területhez 729 100m2 burkolt felület valósult meg). Jelen fejlesztési igény elsősorban a „területre 
lépés” érdekében rövid idő alatt az egy tulajdonba fordítható területek összességét figyelembe véve kérte kisebb 
telekméretű és intenzív beépítés lehetőségét.  

Közérdeket nem sértő a felmentés tartalma, mert egyrészt Debrecen és Mikepércs lakóterületeitől kellő távolságra 
helyezkedik el a tervezett fejlesztési terület, annak környezeti hatásai sem a burkolt felületek környezetet befolyásoló 
hősziget jelenségével, sem egyéb emissziós terheléssel nem terhelik a települési lakóterületeket. Közérdekűséget 
képviseli a különleges területfelhasználási besorolás, mely munkahelyteremtő jellege nem kérdőjelezhető meg. 
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„31. § (1)93Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, 
településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj- és természet- és a műemlékvédelmi, továbbá a rendeltetési, az 
egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, 
illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.” 

Jelen módosítás nem befolyásolja hátrányosan a településképi érdeket, a hatályos településrendezési érdekekhez 
képest illeszkedési érdek nem jelenik meg.  

Környezetvédelmi szempontból a hatályos jogszabályokban rögzített határértékeket jelen szabályozás is megköveteli, 
táji- természetvédelmi érdekek a hatályos településrendezési eszközök készítése során feltárt védett természeti értékek 
áttelepítési igényével kerültek fogalmazásra. 

Örökségvédelmi érdeket a 2015-ben elkészített örökségvédelmi hatástanulmány rögzíti.  

Geológiai és éghajlati átrendezést-átrendeződést jelen módosítás nem jelent.  

Egyéb altalaji és vízvédelmi érdek nem érinti a tervezési területet. A talajvízszint, illetve a belvízveszély elhárítására 
csak tereprendezéssel lehet beépítésre alkalmassá tenni a Különleges Repülőtéri Fejlesztési Ipari, Logisztikai Terület 
délkeleti részét –jelen tervezési időszakban folyamatban vannak a terület belvízelvezető csatornáinak ideiglenesen 
áthidaló csatornaelemeinek engedélyezései – a Kondoros csatorna engedélyezési eljárásával párhuzamosan.  

A terület szakaszos fejlesztése – egyben a beépítési intenzitás növelése – még ha rövid távon is – a terület 
mezőgazdasági hasznosításának fenntartását szolgálja. A koncentrált fejlesztés elve alapján kisebb az esélye a Déli 
Iparterület jelenlegi kontúrján kívüli fejlesztések elindítása. A termőföld védelmének elve így biztosítható.  

A terület fejlesztésével a csapadékvíz helyben tartásának és hasznosításának elve továbbra is érvényesül.  

Összességében jelen módosítás sem településrendezési, sem 
közérdeki, sem környezeti érdeket nem sért, ezért javasoljuk a 
különleges terület módosítással kijelölt 77,5ha kiterjedésű – 
Kril612Z68(DI) és a Kril612W68(DI) övezetek területén 50%-os 
beépíthetőségének rögzítését, a zöldfelületek 30%-os szabályozása 
mellett.  
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 Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) - Repülőtéri bekötő út (481. sz. főút) - Debrecen-Nagykereki vasútvonal - Repülőtér által határolt területrész

beépítési vizsgálata M=1:15000

vizsgálattal nem érintett terület - övezet

nagyfeszültségű légvezeték (132kV)


