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1. BEVEZETÉS 
 
Debrecen, az elmúlt másfél évtizedben mutatott fejlődése alapján Magyarország egyik legkiemelke-
dőbb gazdasági potenciállal rendelkező nagyvárosa, a tudás és az innováció hazai központja. A sikeres 
városfejlesztés kulcsa olyan vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása volt, amely lehetővé 
tette, hogy a már meglévő hagyományos iparágak mellett a magas hozzáadott értéket képviselő tech-
nológiai iparágak is megjelenjenek a városban. 
 
A vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében 15 évvel ezelőtt komplex városfej-
lesztési programot indított Debrecen, melynek köszönhetően számos új kulturális és sportlétesítmény 
jött létre. Magyarországon a legmodernebb közösségi közlekedési rendszer Debrecenben működik, új 
trolibuszok, autóbuszok, villamosok kerültek beszerzésre. 10 éves fejlesztést követően egy működés-
képtelen volt szovjet katonai repülőtér ma nemzetközi, menetrendszerinti forgalmat bonyolító légiki-
kötőként működik, amely a folyamatban lévő vasúti terminál fejlesztésének köszönhetően a régió 
egyetlen trimodális logisztikai központja lesz. 
  
Természetesen önmagukban az infrastrukturális fejlesztések, bár jelentős versenyelőnyt jelentenek, 
nem garantálják a munkahelyteremtő beruházások intenzitásának növekedését. A város eddigi sikerei-
hez szükség volt a régió legjelentősebb kutató és- tudásbázisával, a Debreceni Egyetemmel kialakított 
együttműködésre. A Debreceni Egyetem egyike Magyarország öt kutatóegyetemének, amely az or-
szágban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja a közel 30.000 hallgató számára. 15 karával és 
mintegy 1500 oktatójával az egyik legnagyobb hazai felsőoktatási intézmény. Elit- egyetemi státuszát 
jelzi, hogy falai között mintegy 3700 külföldi hallgató folytatja tanulmányait, elsősorban az élettudo-
mányok területén.  
Az egyetem által biztosított magasan képzett munkaerőnek, valamint az Önkormányzat és vele part-
nerségben álló befektetők által megvalósított infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően világcé-
gek települtek a városba. 
Az IT-szektoron belül a British Telecom, a T-System és a National Instruments ma több ezer embert 
foglalkoztat Debrecenben.  A képzett humánerőforrásnak köszönhetően több gyógyszergyár valósított 
meg jelentős fejlesztéseket, így itt épült meg a világ egyik legnagyobb tablettázó üzeme a TEVA be-
ruházásában és 2012-ben új biotechnológiai üzemet és kutatóközpontot avatott Európa egyik leginno-
vatívabb vállalata a Richter Gedeon.  
 
A város célkitűzései, fejlesztési elképzelései nem valósulhattak volna meg számottevő uniós forrás 
bevonása nélkül. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007-2013 közötti fejlesztési idő-
szakban több mint 53 milliárd forint támogatást nyert el az Európai Uniótól, a Magyar Állam társfi-
nanszírozásával. Hasonló nagyságrendű támogatást hívott le a Debreceni Egyetem, melynek összege 
42,5 milliárd forint. A város és az egyetem hatékony együttműködésével és a fejlesztési források ma-
ximális kihasználásával együttesen több mint 95 milliárd forint támogatás hasznosult Debrecenben. 

 
Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiája azt kívánja bemutatni, hogy Debrecen 2014-2020 
között - uniós forrásokra támaszkodva – hogyan tervezi elérni, hogy az Európai Unió egyik gazdaság-
fejlesztési, kutatásfejlesztési és innovációs központjává váljon, ezzel elérve azt, hogy az „Életerős 
Város” – „Vital City” elnevezés tartalommal teljen meg. 
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2. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JÖVŐKÉPE 
 
Debrecen Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészí-
tésekor a hatályban lévő stratégiai dokumentumok figyelembe vétele fontos szempont, ebből kifolyó-
lag jelen koncepció és az arra épülő stratégia tervezése során sem egy teljesen új alapokon nyugvó 
fejlesztési stratégia kidolgozása volt a cél, hanem az, hogy a különböző meglévő koncepciók céljaira 
épülő, ugyanakkor az új tervezési és támogatási kereteknek megfelelő Integrált Városfejlesztési Stra-
tégia készüljön. Ennek érdekében a célrendszer mellett a városrészek funkcióinak és beépítettségi jel-
lemzőinek beazonosítása, valamint az akcióterületek kijelölése során is támaszkodtunk a településren-
dezési terv elemzéseire, megállapításaira.  
Az elkövetkező időszakban a Debrecenben végbemenő fejlesztések kiindulópontját a város jövőképe 
jelenti, amely rögzíti a város pozitív jövőbeli állapotának legfontosabb jellemzőit. Debrecen jövőképét 
az alábbi mondat vázolja fel, mely egyaránt vonatkozik a város társadalmi, gazdasági, táji, termé-
szeti és épített környezetére, valamint a Debrecen térségi szerepére.   
 

Debrecen, az Életerős Város, 
a lakosai számára kiemelkedő életminőséget biztosító,  

fenntartható módon és kiegyensúlyozottan fejlődő,  
a térség értékeire támaszkodó és  

az innovációra épülő, nemzetközi szinten is versenyképes  
gazdasági, oktatási és egészségügyi központtá válik. 

 
A jövőkép legfontosabb elemei a következőkben foglalhatók össze: 
 

- „a lakosai számára kiemelkedő életminőséget biztosító, fenntartható módon és kiegyen-
súlyozottan fejlődő” 
A korábbi időszakban Debrecenben megvalósult fejlesztések erőteljesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy a város gazdasági és társadalmi életben betöltött szerepköre bővüljön. A további fejlő-
dés érdekében a város törekszik arra, hogy olyan jelentős fejlesztéseket valósítson meg, ame-
lyek magukban foglalják a város belső és külső megközelíthetőségének javítását, a lakókör-
nyezet minőségének javítását, a közbiztonság javítását, a regionális hatáskörű intézmények 
fejlesztését, valamint mindazon kezdeményezések támogatását, mely a lakosok életminőségé-
nek fejlődését segítik elő, a munkához való jutás segítésével. 
  

-  „a térség értékeire támaszkodó” 
A Debrecenben végbemenő fejlesztések során természetesen támaszkodni kell Debrecen és 
térségének társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezeti emlékeire, értékeire, 
mindazon hagyományokra, amelyek a debreceni szellemiséget, a kultúrát és a művészetet 
képviselik, és törekedni kell ezek minél teljesebb formában történő megőrzésére. Mindamel-
lett szükséges azonban, hogy a fejlesztések szolgálják azt, hogy Debrecen meg tudjon felelni 
a XXI század elvárásainak is.  
 

- „az innovációra épülő nemzetközi szinten is versenyképes gazdasági és egészségügyi 
központtá válik” 
Nemzetközi jelentőségű tudásközpontok kialakítása Debrecen egyik legfontosabb célja a 
Debreceni Egyetemen felhalmozódott szellemi kapacitás gyakorlati életben történő hasznosí-
tásával, az ehhez szükséges támogató környezet kialakításával.  
A következő időszak másik kiemelkedő feladata a Debrecenben található vállalkozások fejlő-
désének támogatása, hazai és nemzetközi versenyképességének erősítése és az ezt támogató 
környezet kialakítása.  
Az egészségipar vonatkozásában olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek hozzájárul-
nak egyrészről a lakosság egészségi állapotának javításához, különösen az öregedő társada-
lom elvárásainak megfelelően, másrészről az egészségipari szolgáltatások színvonalának eme-
léséhez. 
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3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 
 
 
Debrecen 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztéséhez kapcsolódóan olyan horizontális település-
fejlesztési elvek kerültek meghatározásra, amelyeket a fejlesztési időszak minden egyes támogató 
eszközében (azaz minden intézkedés során) figyelembe kell venni.   
 
Debrecen horizontális elvei olyan témákat támogatnak, melyekhez nem kerültek meghatározásra konk-
rét célértékek, nem került hozzárendelésre célállapot, de figyelembe vételük elengedhetetlen Debrecen 
2014-2020-as időszakban meghatározott célrendszerének teljesüléséhez.  
 
 

Horizontális elv 1 (E1) 
Az innovációs szemlélet integrálása a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokba 

 
Debrecen gazdasági, oktatási, kutatás-fejlesztési és társadalmi folyamatainak erősítésében kiemelke-
dően fontos az innováció és a tudás szerepének felértékelődése. Az innovációs szemlélet integrálása 
kiemelkedően fontos a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokba, hiszen a jól képzett és krea-
tív ember a legfontosabb erőforrása a gazdasági fejlődésnek. Az elv alkalmazásával Debrecen K+F 
mutatóinak hatása kiterjed a gazdaság, a környezet és a társadalom más vetületeire is, nemcsak Debre-
cen, hanem a környező térség vonatkozásában is. 
 
E folyamatok egyrészt az oktatási rendszerhez, üzleti folyamatokhoz, másészt a lakosság és elsősorban 
a fiatalok szemléletváltozásához, az innováció társadalmi elterjesztéséhez kötődnek, e területeken kell 
alkalmazni. Az ipari parkok fejlesztése kapcsán az elérhető legjobb technológia, az újrahasznosító, 
újra felhasználó, környezetbarát technológiák alkalmazása járul hozzá ezen elv teljesüléséhez. 
 
 

Horizontális elv 2 (E2) 
Az életminőség javítása az öregedő társdalom kihívásaira válaszolva 

 
A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztályok arányának növekedése az utóbbi évtizedek 
egyik meghatározó társadalmi jelensége. A 65 éven felüliek aránya az elkövetkező évtizedekben – 
kisebb hullámzásokkal – az eddigieknél is erőteljesebben fog növekedni. 2050-re Magyarország né-
pességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. 
A társadalom idősekről alkotott képe ellentmondásos. Bizonyos vonatkozásokban azt lehet mondani, 
hogy a fiatalabb generációk toleránsabbak az idősebbekkel, ugyanakkor például az idősek munkata-
pasztalatának megítélése a korábbi évekhez képest leértékelődött. 
 
Mindamellett egyre növekvő trendet jelent az időseket megcélzó termékek és szolgáltatások fejleszté-
se, melynek alapját az általános fogyasztásnövekedésen túl például az idősek egy jelentős csoportjának 
növekvő igénye képezi a pénzügyi szolgáltatások iránt, átalakulnak továbbá a táplálkozási szokások, 
nő az egészségügyi és rekreációs szolgáltatások jelentősége, de például a nyugdíjbiztosítási szolgálta-
tások iránti igény is. Debrecen lakosságának életminőség javítása szorosan összefügg az egészségügyi 
prevencióval is.  
 
A fenti folyamatok természetesen Debrecenre is vonatkoznak, ezért az öregedő társadalom kihívásaira 
válaszoló és azokra megoldást kínáló beruházások előnyt kell, hogy élvezzenek a fejlesztések között.  
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Horizontális elv 3 
Élhető, fenntartható lakó- és intézményi környezet a debreceni polgároknak (E3) 

 
Minden építési tevékenység hatást "gyakorol" a közösségre, így az ebben résztvevőnek nem csak saját 
szempontjaival, hanem a közérdekkel is törődnie kell. Ezért Debrecen MJV Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájának tervezése és megvalósítása során folyamatosan szem előtt kell tartani a fejlesztések 
hatását a környezetre és a társadalomra, valamint biztosítani kell a tervezett fejlesztések összhangját a 
város területén lévő katonai létesítmények, honvédelmi rendeltetésű területek fejlesztésének lehetősé-
gével. Minden megvalósuló fejlesztésnél (így az intézményfejlesztéseknél is) különös hangsúlyt kell 
fektetni a fejlesztések fenntartáshoz kapcsolódó finanszírozási keretek meglétére. Kiemelten fontos, 
hogy minden beruházás esetén biztosítva legyen a környezeti, pénzügyi és társadalmi fenntart-
hatóság vizsgálata.  
A fenntarthatóság elsődleges területei az alábbiak:  

- Barna- és zöldmezős beruházások támogatásánál a környezeti szempontok figyelembevétele 
- Minden épület-korszerűsítéssel járó beruházásnál kötelező tartalmi elem az energetikai kor-

szerűsítés (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, stb.). 
- A termálvíz turisztikai célú hasznosítása kiemelt fontosságú, melynek során törekedni kell az 

elfolyó termálvíz hasznosítására. 
 
A termálvíz turisztikai célú hasznosításával kapcsolatban fontos cél a termálvíz komplex, többlépcsős 
hasznosításának megvalósítása, azaz a város területén elsősorban jellemző balneológiai hasznosítás 
mellett további hasznosítási lehetőség (elsősorban energetikai) szorgalmazása a cél. 
 
Debrecen 2000. szeptemberében elfogadott és a 2005. szeptemberében módosított lakáskoncepciójá-
nak legfontosabb irányelveit, valamint a településszerkezeti terv vonatkozó részeit is figyelembe kell 
venni e horizontális elv teljesítésekor. Figyelembe kell venni továbbá, hogy város ingatlanainak nagy 
része magántulajdonban van. Ezek hasznosításának befolyásolására az Önkormányzatnak a Szabályo-
zási Terven és a Helyi Építési Szabályzaton keresztül van - meglehetősen korlátozott - lehetősége. A 
stratégia megvalósítása során figyelemmel kell lenni a város területén hosszú ideje éktelenkedő „tájse-
bek” hasznosításának kikényszeríthetőségére is. 
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4. DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGI-
ÁJÁNAK ÁTFOGÓ CÉLJA ÉS RÉSZCÉLJAINAK KAPCSOLATA 

 
 
Az ITS 2020-ig elérendő (középtávú) céljait egyrészt a településfejlesztési koncepció jövőképe és az 
ennek megvalósulása irányába mutató hosszú távú, átfogó céljai foglalják keretbe, másrészt erőteljesen 
befolyásolják az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós politika 11 tema-
tikus célja és az egyes támogatási alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő ún. 
beruházási prioritásai. Mivel várhatóan az EU támogatások továbbra is kiemelt – ha nem is kizáróla-
gos – szerepet játszanak majd a városok fejlődésében az elkövetkező 7-8 évben, e prioritások és a vá-
rosi célok egymáshoz illesztése lényegi fontosságú eleme kell, hogy legyenek. 
 
 
4.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló cél meghatározása 
 
Debrecen város átfogó fejlesztési célja az alábbi, mely a későbbiekben megfogalmazott stratégiai cé-
lok, ágazati célok és az egyes településrészekre megfogalmazott célok szerint kerül kibontásra.  
 

A város földrajzi elhelyezkedésére, jól mobilizálható és megújulni képes 
 természeti, gazdasági és humán erőforrásaira támaszkodó,  

szolgáltatásai révén a határon is túlnyúló befolyással rendelkező  
regionális központ és tudáscentrum, valamint  

magyarországi és nemzetközi szinten is versenyképes,  
az értékek megőrzésével és fenntartható használatával az itt élők számára  

a minőségi élet feltételeit hosszú ideig biztosító  
innovatív gazdaság kialakítása. 

 
 
4.2. A település átfogó fejlesztését szolgáló részcélok meghatározása 
 
 

R1. A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása 
 
Napjainkban az egyes települések versenyképességét nagymértékben befolyásolja megközelíthetősé-
gük, különösen a több közlekedési útvonal csomópontjában lévő települések esetében. A fejlődés inf-
rastrukturális hátterének biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges Debrecen ilyen jellegű 
adottságainak fejlesztése. Ezt erősíti a város országhatárhoz közeli fekvése, amely jelentős lehetősége-
ket teremt a gazdasági közvetítésben, ezek kihasználáshoz ugyanakkor nélkülözhetetlen a megközelít-
hetőség javítása.   
 
A 2014-2020 közötti időszakban lebonyolódó fejlesztések eredményeként tovább fog fokozódni Deb-
recen régióközponti szerepe, és ez a városba irányuló személy- és teherforgalom növekedését vonja 
maga után. A korábbi fejlesztési időszakban a repülőtéren megvalósult fejlesztések jó alapot adnak a 
további tervezett fejlesztésekhez.  
 
Bár az elmúlt időszakban Debrecenben némileg csökkent a gépkocsik száma, a forgalom zavartalan 
levezetésére a jelenlegi közúthálózat vonalvezetésében, minőségében csak korlátozottan alkalmas. 
További problémát jelent, hogy Debrecen legfontosabb igazgatási, kereskedelmi és kulturális intézmé-
nyeinek jelentős része a belvárosban helyezkedik el, és a megnövekedett forgalommal a városrész 
parkolóhely-kínálata egyre kevésbé képes megbirkózni.  
 
A gépkocsiforgalom növekedésének környezetbarát alternatíváját a közösségi közlekedés további fej-
lesztése jelentheti. Debrecen természeti adottságai (alacsony szintkülönbségek, a csapadékos idő rela-
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tív rövidsége) és a városban élő fiatalabb korosztály (például egyetemisták) magas aránya egyrészt 
megteremti a nagyobb arányú kerékpáros közlekedéshez szükséges peremfeltételeket, másrészt bizto-
sítja a kínálatot is, ugyanakkor a közvetlen infrastruktúra szegmentált fejlettségi színvonala (teljes 
hálózat összekötése) a további fejlődés gátját jelenti. A korábbi időszakban megvalósult beruházások 
(2-es villamos, kerékpárút hálózat bővítése) jó alapot nyújtanak a további fejlesztésekhez. További 
javulást hozhat a parkolóházak építése is, akár a felszíni parkolók helyett, mely hatékonyan tudna hoz-
zájárulni a város érintett területein a zöldfelületek növeléséhez. A tervezett fejlesztések hozzájárulnak 
ahhoz, hogy javuljon a levegőminőség helyzete Debrecenben.  
 
A város és agglomerációjának kapcsolatában elő kell segíteni a munkaerő mobilitását az elővárosi 
közlekedés megerősítése révén, kapcsolódva a megyei igényekhez, amely javíthatja Debrecen, mint 
intézményi központ esetében a közszolgáltatásokhoz, oktatáshoz, valamint a munkalehetőségekhez 
való hozzáférést is. 
 
A közlekedés vonatkozásában – szorosan kapcsolódva a fentebb leírtakhoz – Debrecen teljes területén 
nagy hangsúlyt kell fektetni az út és járda felújításokra (akadálymentesítéssel), melyekre vonatkozó 
igények összességében meghaladják a 1,5 millió, illetve a hétszázezer négyzetméternyi felújítandó 
területet. E vonatkozásban fontos a város közoktatási intézményei megközelíthetőségének javítása.  
 
A közlekedés vonatkozásában a településszerkezeti terv az alábbi fontosabb célokat fogalmazta meg: 
- A Belváros hagyományos gyűrűs-sugaras szerkezetét tovább kell fejleszteni, és a hiányzó gyűrűs 

elemeket meg kell építeni. 
- A belső és külső (vasúton belül és kívül elhelyezkedő) városrészek közötti kapcsolatot biztosítani 

kell, és ennek érdekében több helyen külön szintű vasúti kereszteződéseknek kell helyet biztosí-
tani. 

- A városi kerékpárút-hálózatot fokozatosan ki kell építeni, és törekedni kell önálló és összefüggő 
rendszer megteremtésére. 

- A közösségi közlekedés területén egyrészt a villamos hálózat fejlesztésével és modernizálásával 
kell számolni, másrészt meg kell valósítani az intermodális központ mihamarabbi felépítését. 

 
 
A tervezett jelentősebb intézkedések: 

- Szabályozási terv szerinti gyűjtőutak megépítése (kiskörút nyugati szakasz kiépítése, 
nagykörúton belül a Nyíl utca bővítése, hármas körgyűrű kiépítése) 

- Az Intermodális Közösségi Közlekedési Logisztikai Központ kialakítása 
- Új villamosok beszerzése, a villamosvonal felújítása 
- A város közösségi közlekedési rendszere hatékonyságának növelése Debrecen belváros 

csúcsidei forgalomcsillapításával, valamint az utastájékoztatási rendszer fejlesztésével 
- Az autóbusz és trolibusz járműpark környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő 

modernizációjának folytatása 
- Debrecen város belterületén lévő földutak szilárd burkolattal történő ellátása 
- A kerékpáros közlekedés biztonságának a megteremtése (új kerékpárutak építése a koráb-

ban kialakított rendszerhez kapcsolódóan), valamint a kerékpárkölcsönzés rendszerének 
kialakítása a közösségi közlekedési rendszerrel összhangban 

- A Debreceni Repülőtér további fejlesztése 
- A Debrecen – Püspökladány vasútvonal korszerűsítése 
- A Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Hajdúszoboszló út 2x2 sávosra bővítése  
- Az M35/M47 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszának megépítése 
- A városba bevezető utak (Debrecen-Józsa, Debrecen-Hajdúszoboszló, Debrecen-

Vámospércs, Debrecen-Hajdúsámson) áteresztőképességének növelése az utak 2x2 sávos-
ra növelésével 

- A város körüli körgyűrű teljessé tétele és a jelentősebb objektumok (pl. repülőtér, Debre-
ceni Déli Ipari Park, DE TTIP) csatlakoztatása 

A Debrecent elkerülő körgyűrű teljessé tétele 
  



Debrecen MJV Településfejlesztési Koncepció 2014-2020 

10 

 

R2. A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gazda-
sági szereplőket támogató környezet kialakítása 

 
Debrecen Megyei Jogú Város a helyi tudás-intenzív ágazatok egymásra épülését erősítő gazdaságszer-
kezet fejlesztésével, a helyi szereplők együttműködésével szeretné elérni, hogy az Életerős város 
komplex programja révén a régió innovációs központja legyen. Ebben a törekvésében – összhangban a 
megye adottságaival és fejlesztési irányaival - támaszkodik a következő húzóágazatokra: mezőgazda-
ság, élelmiszeripar, egészségipar és gyógyszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika, logisztika, 
természeti erőforrásokra és megújuló energiaforrásokra épülő iparágak, illetve a szolgáltató szektor. 
Magyarország második legnagyobb városa kiemelkedő nemzeti jelentőségű nagyváros, nemzetközi 
repülőtérrel, vállalatokra alapozott innovációs környezettel, amely országos hatáskörű intézményeknek 
is otthont adhat. A repülőtérre épülő logisztikai fejlesztések kiemelkedően fontosak a külföldi működő 
tőke befektetések és beszállítói hálózatok, klaszterek kialakítása szempontjából is, melyek az egész 
megyét érintik. Fontos feladat a debreceni élelmiszeripari kapacitások újjáélesztése, a megye mező-
gazdaságára támaszkodva.  
 
Az elmúlt években lezajlott beruházásoknak köszönhetően napjainkban Debrecenben csak korlátozott 
mértékben áll rendelkezésre zöldmezős fejlesztésre alkalmas ipari ingatlan. A város által kínált adott-
ságok, valamint az egyetemi tudásközpontokban keletkezett eredmények gyakorlati alkalmazása 
ugyanakkor új vállalatok betelepülését, valamint a már jelenlévő cégek tevékenységének bővülését 
vonja maga után, ami szükségessé teszi a beruházásra alkalmas ingatlanok kialakítását, közművekkel 
történő ellátását. A kis-és középvállalkozások munkaerőpiaca szempontjából elsősorban a középfokú 
végzettségű, nemzetközi szintű szaktudással rendelkező szakemberek fontosak. Meg kell találni to-
vábbá az inaktív népesség munka világába történő visszavezetését is, közmunkaprogramok, tovább-
képzések és különböző rugalmas foglalkoztatási módok segítségével.  
 
Emellett a város adottságai, a különböző közlekedési módok találkozása – kapcsolódva a korábbi fej-
lesztésekhez – jelentős lehetőséget teremt a logisztika továbbfejlesztése számára. 
 
A városban több ágazatban erős a vállalatokra alapozott innovációs környezet, számos klaszter műkö-
dik a húzóágazatokban, amelynek fejlesztése a támogató környezet erősítésével, komplex exportösz-
tönzéssel, vállalkozások támogatásával és új cégek letelepítésével, valamint egy új finanszírozási esz-
köz bevezetésével képzelhető el, különösen a befektetés-ösztönzési intézményrendszer fejlesztésével 
(összhangban a megye fejlesztési elképzeléseivel). Ez utóbbi keretében a város egy speciális intéz-
mény létrehozásával és működtetésével immár direkt finanszírozással is segíti saját (és a térség) kis-
vállalkozásait.  
 
A tervezett jelentősebb intézkedések: 

- A Debreceni Déli Ipari Park infrastruktúrájának kialakítása 
- Határ úti ipari park és a Debreceni Egyetem Ipari Parkelérhetőségének javítása 
- A debreceni repülőtér logisztikai célú fejlesztése 
- Befektetés- és beruházás ösztönzési program  
- KKV-k nemzetközi piaci megjelenésének támogatása 
- KKV beruházás támogatása 
- Elektronikai tudás- és technológiai központ kialakítása 
- Direkt vállalkozás-finanszírozási társaság létrehozása és működtetése 
- Munkapiac erősítését segítő komplex programok 
- Barnamezős területek rehabilitációja 
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R3. A város felsőoktatási és kutatási intézményei infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudomá-
nyos eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése 

 
Debrecen kutatás-fejlesztési tevékenységek meghatározó intézménye a Debreceni Egyetem, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete. Debrecen regionális központként az egyik 
legfejlettebb intézményrendszerrel bíró vidéki város Magyarországon, a Debreceni Egyetem pedig – 
közel 30 ezer hallgatóval (köztük mintegy 3700 külföldivel), és 6 ezer foglalkoztatottal – egész Hajdú-
Bihar megye legnagyobb munkaadója.  
 
Nemcsak foglalkoztatási szerepköre és szellemi termékei miatt fontos az egyetem a város és a megye 
életében: becslések szerint a nem debreceni diákság éves szinten közel 9 milliárd forintot költ a me-
gyeszékhelyen, amely összeg fontos szerepet játszik a város szolgáltatóiparának működésében. Ez a 
kiemelkedő szellemi központ hatalmas oktatási és K+F kapacitásával egyre jelentősebb hatással van a 
régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, és egyre nagyobb figyelmet for-
dít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kihasználására, a regionális 
tudásközpont igényeinek kielégítésére. 
 
Jelentős problémát okoz a gazdasági élet szereplőivel kiépített kapcsolatok nem megfelelő színvonala, 
amely akadályozza a megszületendő innovációk gyakorlati életben történő alkalmazásának a lehetősé-
gét. A tervezett intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a Debreceni Egyetemen és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Atommagkutató Intézetében létrejövő eredmények minél hatékonyabban tudjanak a 
gyakorlatban megvalósulni.  
 
Kitörési pontot jelenthetnek azok a komplex programok, amelyek a helyi infrastruktúra fejlesztésére 
építve a városban folyó gazdasági, tudományos tevékenységet intenzíven bekapcsolják a nemzetközi 
vérkeringésbe, lehetővé téve új piacok elérését, illetve stratégiai kapcsolatok kiépítését. Erre alapozva 
a négyes hélix modellben1 magas hozzáadott értékű beruházások, illetve a kulcságazatokban kutató-
innovációs központok jöhetnek létre, kapcsolódva például a termál, egészségipar, egészséges élelmi-
szer (különösen a magas hozzáadott értékű innovatív élelmiszer) és sportegészségügyi témákhoz. 
 
Debrecen a megjelölt húzóágazatok, iparágak tekintetében rendelkezik, vagy potenciálisan képes meg-
teremteni a kutatásfejlesztéshez szükséges anyagi és humán erőforrásokat. Debrecen K+F+I mentén 
történő sikeres fejlesztése kizárólag egy sokszereplős összehangolt stratégia révén lehetséges. Fontos 
az európai kompetencia központokhoz, valamint kutatóegyetemi szövetségekhez való csatlakozás, a 
kutatási célú alapinfrastruktúra fejlesztése, alkalmazott kutatás és a kutatási eredmények piacra jutásá-
nak támogatása.  
 
A tervezett jelentősebb intézkedések: 

- Interdiszciplináris sugártechnológiai kutató és terápiás központ Debrecenben 
- Biotechnológiai innovációs központ 
- Termál terápiás intézet 
- Gazdaságfejlesztést szolgáló innovatív oktatás-fejlesztési program 
- Magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztése az EIT KIC kezdeményezéshez kapcsolódva 
- Életminőség-központú komplex sportgazdaság-fejlesztési program 
- Funkcionális élelmiszeripari kutató, valamint kísérleti élelmiszer-technológiai és csomagoló-

üzem építése  
 
 
  

                                                           
1 Az innovációs folyamatok területi irányításának új modellje az ún. négyes hélix modell, amelyben a gazdaság szereplői, a kormány-
zatok és a tudományos élet szereplői a tevékenységük központjába a lakosságot, a társadalmat helyezik (mint végfelhasználót)  
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R4. A nemzetközi szintű, minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő adottságok magasabb 
szintre emelése 

 
Debrecen az idegenforgalom fejlesztése szempontjából több területen is kiemelkedő adottságokkal 
rendelkezik, a magasabb színvonalú, és így magasabb bevételt eredményező idegenforgalom feltétele-
inek megteremtése ugyanakkor további beruházásokat tesz szükségessé, pl. a szálláshely fejlesztés 
ifjúsági szálláshely fejlesztés vonatkozásában. 
 
Hajdú-Bihar megye turizmusának egyik legfőbb kitörési pontja az egészségturizmus, ezen belül a 
gyógyturizmus. Debrecen gyógyhatású termálvize nemzetközi vonzerőt képviselő turisztikai termékek 
kialakítását teszik lehetővé, mert egy alapvető emberi motiváció, a gyógyulni vágyás szándékát elégí-
tik ki. Ugyanakkor a gyógyvíz turisztikai hasznosításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a termálvíz 
elhelyezésére is. Napjainkban ugyanakkor maga a gyógyvíz egyre kisebb mértékben elégíti ki a turis-
ták igényeit, és szükség van a még ki nem használt kapacitásokhoz kapcsolódóan magas színvonalú 
orvosi-gyógyászati szolgáltatások kiépítésére is, együttműködve a Debreceni Egyetemmel. 
 
Debrecen adottságai folytán jó lehetőségeket nyújt a fenntartható turizmus megteremtéséhez is. A 
meglévő kulturális intézmények és a már ismert rendezvények jelentős része Debrecenhez kapcsoló-
dik, másrészt a történeti múlt is elsősorban szintén ide kötődik, ami számos, pl. kulturális értéket hor-
doz, ami szintén felkeltheti az idelátogatók érdeklődését. Ehhez szorosan kapcsolódhat az egyházi és 
sportturizmus fejlesztése, erősítése.  
 
A városi lakosság, valamint a nagyobb területi vonzással rendelkező sportrendezvények kiszolgálására 
elengedhetetlen a meglévő létesítmények bővítése. 
 
A modern társadalomban egyre inkább felértékelődött az egészséges környezet, életmód szerepe, az 
élmények iránti vágy, az ismeretszerzés és a testmozgás igénye. Ennek szerves része a tiszta környezet 
fokozott igénye, mellyel a turisták maguk is környezetkímélő viselkedésre törekednek. A város kör-
nyékén található természetközeli területek, a turizmus ezen ágában kínálatot nyújthatnak az új kihívá-
soknak.  
 
A tervezett jelentősebb intézkedések: 

- Debreceni vizes élménypark  
- Tematikus élménypark 
- Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója 
- Helyi beutaztató iroda létrehozása 
- Hortobágy-Debrecen TDM fejlesztése, összhangban Hajdú-Bihar megye turisztikai fejleszté-

sével 
- Az Erdőspuszták turisztikai célú fejlesztése 
- Komplex gazdaságélénkítő egészségügyi program (komplex egészségipari szolgáltató köz-

pont) 
 
 

R5. Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása 
 
Debrecen városban elkezdődött a korábbi időszakban a város környékén található tájalkotó elemek 
fejlesztése. Mindamellett megállapítható, hogy nem történt meg ezeknek a területeknek a lakosság 
egészségi állapotának javítását és a természetközeli állapot megőrzését szolgáló rehabilitációja. Ez 
számtalan környezeti problémához vezet(het), melynek kivédése a város kiemelt céljai közé kell, hogy 
tartozzon. Törvényi kötelezettségnek megfelelően hangsúlyt kell helyezni a földmedrű létesítmények 
rekultivációjára. Debrecenben a használt termálvizek elhelyezésének egyik legjelentősebb problémáját 
környezeti szempontból az elfolyó víz magas sótartalma jelenti. Ennek kapcsán a legmegfelelőbb 
sótalanítási technológia meghatározása és kivitelezése kiemelt fontosságú a város vízgazdálkodásának 
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szempontjából, mindamellett, hogy a termálvíz ártalmatlanításánál a felszín alatti vizek szennyezésé-
nek elkerülésére fokozottan vigyázni kell. 
 
Debrecenben, hasonlóan a hazai nagyvárosokhoz, a lakosság egészségi állapota nem kielégítő. Ehhez 
hozzájárul a belterületi zöldfelületek alacsony területe és azok területi kapcsolatának hiánya. A zöldte-
rületek hálózatba történő fejlesztése elengedhetetlen feladat, hiszen egyrészt javítja a városképet, 
ugyanakkor hozzájárul a városklíma és ezzel a helyi lakosság egészségi és pszichés állapotának javu-
lásához. A nagyvárosi szerepből és a földrajzi elhelyezkedésből adódóan fontos feladat a prevenció és 
a tájékoztatás erősítése több vonatkozásban, mint pl. a környezetvédelem vagy például a veszélyes 
anyagok átmenő szállítása kapcsán. 
 
A Nagyerdő Debrecen város büszkesége, emellett természetvédelmi-történelmi szempontból is kiemelt 
szerepet tölt be, hiszen hazánk első természetvédelmi területe. Ezt a funkcióját és értékét meg kell 
őrizni! Ugyanakkor a Parkerdő révén a város egyik fontos rekreációs területe, ezért az erdő jelentős 
terhelést kap, igen nagy a degradációja. 
Az 1970-es években már megfogalmazásra került a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer 
(HTVR) koncepciója elsődlegesen azzal a céllal, hogy a Keleti-főcsatornából öntözővízzel lássák el a 
kiváló mezőgazdasági adottságú Hajdúhátságot. A mintegy 30.000 ha terület öntözését biztosító rend-
szer akkor csak részlegesen valósult meg, a kapcsolódó üzemközi, üzemi beruházások elmaradása 
miatt a megépült létesítmények kihasználtsága nem megfelelő. Napjainkban a CIVAQUA programmal 
ismét napirendre került a vízellátó rendszer továbbfejlesztésének igénye, melyet az öntözési lehetősé-
gek mellett ökológiai, rekreációs, turisztikai célok is motiválnak. A CIVAQUA program egy olyan 
komplex térségi fejlesztést jelent, amely egyszerre szolgálja a természetvédelem ügyét, a mezőgazda-
ság, az ipar gazdasági igényeit és a lakosság idegenforgalmi, sport, rekreációs elvárásainak kielégítését 
és fejlesztését. 
 
A CIVAQUA projekt a meglévő létesítmények továbbfejlesztéséből indul ki az alábbi 4 lépésben 
(összhangban a megye fejlesztési elképzeléseivel): 
 
1.) Tócó vízfolyás megfelelő vízutánpótlásának biztosítása 
A beruházás központi eleme egy olyan gerincvezeték kiépítése, mely a meglévő HTVR létesítmények 
felhasználásával, azoknak továbbépítésével a vizet a térségi magaspontra vezeti fel, ahonnan már lé-
nyegében gravitációsan juthat el az egész ellátandó térségig. Erre a gerincvezetékre lehet felfűzni első 
lépésként a Tócó élővízfolyást, illetve a további tervezett létesítményeket. 
2.) Debreceni Nagyerdő természetvédelmi célú vízpótlása 
Az országos természetvédelmi védettség alatt álló Nagyerdő – melynek egyes részei szintén Natura 
2000 területek –, a degradáció jeleit mutatja, ami elsősorban a fajok eltűnésében, az erdő egészségi 
állapotának megromlásában mutatkozik meg. Ezek a jelenségek legvalószínűbben a talajvíz szintjének 
jelentős csökkenésére vezethetők vissza. A káros folyamatok visszafordítása érdekében szükséges 
lenne talajvíz dúsítással, mikroklíma javítással víz bejuttatása a Nagyerdő területére. 
 
3.) Erdőspusztai tavak vízpótlása 
A várostól keletre elterülő, helyi védettség alatt álló Debreceni Erdőspuszták vízfolyásai, tavai kizáró-
lag a területre hulló csapadékból kapnak utánpótlást. A bizonytalan és kevés vízpótlás nemcsak a kü-
lönleges természetmegőrzési és madárvédelmi terület továbbfejlődését, hanem jelenlegi állapotának 
fennmaradását is komolyan veszélyezteti. A terület egy része hozzátartozik az Európai Unió által lét-
rehozott összefüggő ökológiai hálózathoz, a Natura 2000 programhoz. A CIVAQUA projekt megvaló-
sulásával az erdőspusztai jóléti tórendszer számára is biztosítható lenne a vízpótlás. 
 
4.) Látóképi tározó kapacitásbővítése, öntözési lehetőség biztosítása 
A 30.000 hektáros öntözésfejlesztési elképzelés, az előbbiekhez területileg kapcsolódóan, a Debrecen-
től ÉNy-ra elterülő mezőgazdasági területeket érinti közvetlenül. Itt rendkívül jó minőségű löszháti 
területek találhatók, ahol az öntözés különösen jól hasznosulna, intenzív és biztonságos termelést ten-
ne lehetővé. 
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Az öntözésfejlesztéssel való összekapcsolás nagy jelentőséggel bír a tervezett jóléti fejlesztések gazda-
ságos működtetése szempontjából is. 
 
A Tócó élővízfolyás megfelelő vízutánpótlásának biztosításához kapcsolható, annak esetleg önálló 
részét képezi az AQUA-ADD program, amelynek fő célkitűzése, hogy mind környezeti, társadalmi és 
gazdasági értelemben javítsa a vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket a helyi/városi és regio-
nális területi tervezésben, fejlesztésben. A fejlesztési elképzelések részeként újabb „kék felületek” 
kialakítására kerülne sor városi környezetben, ezzel javítva a városban élők életminőségét. A térség 
környezeti állapotának javítását célzó elképzelések között szerepel a debreceni Tócó-patak vonalában 
kialakítandó „zöld folyosó” létrehozása vízfelületekkel, erdősávokkal, mely egyrészt Debrecen várost 
nyugati irányból érő káros porszennyezés csökkentését célozná, másrészt jóléti és sportcélú fejleszté-
sekhez kínálna kedvező feltételeket. Mindemellett a fejlesztések során törekedni kell a túlhasználat 
elkerülésére.  
 
 
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II.23.) Korm. határozat az EU 
200/60/EK irányelvének (Víz Keretirányelv – VKI) való megfelelést szolgálja, melynek alapvető cél-
kitűzése a vizek jó állapotának elérése. A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín 
alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát 
jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyi-
séget is. A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén. Számos műszaki jelle-
gű, jogi, gazdasági, intézményi, szervezeti intézkedés végrehajtását igényli. Kitüntetett figyelmet kell 
szentelni a termálvíz vagyonunk védelmére, újrahasznosítására, környezettudatos kezelésére, szükség 
szerinti ártalmatlanítására. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. a TIKTVF 4603/2011/01 sz. határozatának megfelelően a vízművek vízbázi-
sának védőidom, védőterület meghatározását a koncepcióban figyelembe kell venni. A város területén 
működő élelmiszeripari vállalkozások kútjainak védterületét, illetve termelő kútjainak kijelölt védő-
idom felszíni vetületét is.  
A fejlesztések során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos jogszabályo-
kat (219/2004 (VII.21). Kormányrendeletet és 27/2004 (XII.25). KvVM rendeletet). Ezek értelmében 
Debrecen fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti területen helyezkedik el. A beruhá-
zások során tilos a szennyezett csapadékvíz felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése. 
A gyógyvíz turisztikai hasznosításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a termálvíz elhelyezésére is. 
Debrecen önkormányzatának feladata, hogy szakértők bevonásával megvizsgálja a lehetséges energia-
ellátási alternatívák hasznosítását, ezt követően pedig a város biztonságos energiaellátása érdekében 
projekteket dolgozzon ki azok megvalósítására (pl. távhő rendszer vonatkozásában). Az már most 
megállapítható, hogy a megújuló energiahordozók közül a legnagyobb részarányt a biomassza, azaz a 
mezőgazdaságból, az erdőgazdálkodásból származó hulladékok, valamint az ipari és települési hulla-
dékok biológiailag lebomló része jelenti. A biomasszát elsősorban közvetlen hőellátásra és kapcsolt 
energiatermelésre célszerű hasznosítani. Egyes biomassza típusoknál a tüzelési technikákkal szemben 
célszerűbb átállni a biogáztermelésre, amely a vidékfejlesztésnek is fontos eszköze lehet.  A megújuló 
energia felhasználásának támogatása szorosan kapcsolódik a Debreceni Egyetem kutatásfejlesztési 
projektjeihez, ezáltal is tovább növelve a városban megvalósuló kutatásfejlesztési tevékenységet.  
A szilárd tüzelésen alapuló hőenergia termelés visszaszorítása kívánatos Debrecenben, tekintettel arra 
a körülményre, hogy a szilárd tüzeléssel okozott levegőterhelések bizonyítottan meghatározó szerepet 
játszanak Debrecenben a téli, rendkívüli PM10 szennyezettségi – különösen a riasztási küszöbértéket 
meghaladó – helyzeteknél. A levegőterhelés csökkenése várható ezen túlmenően az épületek 
hőtechnikai korszerűsítésétől is, minthogy ez kisebb mértékű tüzelőanyag felhasználását eredményez-
heti. 
 
A korábbi évek munkálatai során létrehozott, a város központi funkcióinak megfelelő, reprezentatív és 
szimbolikus jelentőséggel is bíró főtér és közvetlen környezete sikere mutatja, hogy szükség van a 
terület további fejlesztésére. A lakosságon túl az élhető és esztétikailag is tetszetős városközpont a 
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hazai és külföldi turisták számára is megfelelő vonzóerőt jelent a már meglévő turisztikai vonzóerők 
kiegészítésére. 
 
A város területén található köz és magánépületek felújításánál törekedni kell az energetikai korszerűsí-
tésen túl a komplex akadálymentesítés megvalósítására is.  
 
A lakótelepi házak építészetileg a város hosszú távú képének részét fogják képezni, hiszen még több 
évtizedig biztonságosan lakhatók maradnak. Probléma ugyanakkor az építmények műszaki-gépészeti 
állapota, mely nagyban kihat a benne élők életminőségére, emellett meg kell találni a lakótelepek esz-
tétikai javításának és funkcionális gazdagításának lehetőségeit. 
 
Tekintettel arra, hogy a Nagyerdő és a Belváros fejlesztése a 2007-2013-as és a 2014-2020-as idő-
szakok alatt is hangsúlyos, ezért közbiztonsági szempontból fokozott figyelmet igényel a Belváros és a 
Nagyállomás környéke. 
 
 
A tervezett jelentősebb intézkedések: 

- A város határában a természeti területek ökológiai hálózatának a kialakítása 
- A belterületi zöldterületek növelése és rendszerré fejlesztése 
- Civaqua térségfejlesztési program - A kelet-magyarországi agrárium értékteremtő fejlesztése 

és a város csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése 
- A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú kiterjesztése 
- Bika tömb megújítása 
- Bem tér rekonstrukciója 
- Külső vásártér fejlesztése 
- Lakótelepek megújítása és fejlesztése Debrecenben 
- Földmedrű létesítmények rekultivációja 
- A termálvíz sótalanítása, az elfolyó termálvíz ártalmatlanítása és hasznosítása Debrecenben 
- Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fejlesztése 
- Fenntartható Energia Akcióterv készítése Debrecenben 

 
 

R6. A város  köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése  
 
A gazdasági szerkezetváltás, a tudás alapú társadalom teremtette igények folyamatos megújulásra 
késztetik a humán szféra szereplőit. A lakosság képzettségi szerkezetének gazdasági igényekhez igazí-
tása a város, a régió versenyképességének egyik alappillére. A gyorsan változó gazdasági igényekhez 
igazodás az intézményrendszer minden elemére hatással van: a korai fejlesztési feladatoktól az általá-
nos- és középiskolai képzés készség- és képességfejlesztésén át a szakképzésig, az élethosszig tartó 
tanulásig.  
 
A komplex fejlesztések humán erőforrás oldalát a nemzetközileg is kiemelkedő, munkaerő-piaci igé-
nyeknek megfelelő, minőségi képzés (közoktatás, szakképzés és felsőoktatás, valamint térítéses kép-
zés) és a kutatás teremti meg. Ennek elengedhetetlen részét képezi az oktatásban, kutatásban résztve-
vők, a lakosság és elsősorban a fiatalok szemléletváltozása, az innováció társadalmi elterjesztése, va-
lamint az ezt szolgáló infrastruktúra fejlesztése. 
 
A város köznevelési, közművelődési és kulturális intézményeire is kiemelten fontos értelmezni a jö-
vőképben megfogalmazott fenntarthatóságot. Ennek érdekében a gyakran korszerűtlen és energetikai 
szempontból elavult intézményrendszer megújítása szükséges, melynek során törekedni kell a megúju-
ló energiák használatára és hasznosítására. Ehhez kapcsolódóan különösen fontos a lakosság képzése, 
motiválása és bevonása a környezeti fenntartóság területén.  
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A tervezett jelentősebb intézkedések: 
- Digitális könyvtári szolgáltatások bővítése Debrecenben 
- Múzeumi negyed fejlesztése, új múzeum létesítése 
- Integrált közgyűjteményi rendszerek kialakítása Debrecenben 
- Digitális írástudás fejlesztése 
- Középiskolai kollégiumok felújítása, korszerűsítése 
- Oktatási és nevelési intézmények energiatudatos komplex felújítása kiegészítve akadály-

mentesítéssel és megújuló energiaforrások felhasználásával 
- Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával 
- Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben 
- A Csokonai Színház rekonstrukciója és a Latinovics színház kialakításának befejezése 

 
 

R7. A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése 
 
Debrecen Magyarország második legnagyobb lélekszámú városaként kiterjedt szociális ellátórendszer 
működtetését biztosítja. A rászoruló lakosság számának emelkedése a központi finanszírozás problé-
mái miatt is szükségesek a fejlesztések. Megkerülhetetlen a kapacitás bővítése és a meglévő intézmé-
nyek folyamatos felújítása. A feladatot egyrészt magasabb szintű elvárások kötelezettségként jelenítik 
meg, másrészt a növekvő igények a lakosság magasabb szintű ellátásának szempontjából teszik fon-
tossá. 
 
A lakosság egészségi állapota alapvetően befolyásolja a humán erőforrások minőségét. Debrecen el-
öregedő társadalmi szerkezettel jellemezhető, és a jelenlegi demográfiai tendenciák alapján a jövőben 
egyre nagyobb szerep hárul majd az egészségügyi ellátórendszerre. A város kezelésében lévő egész-
ségügyi intézményrendszer megfelelő egészségügyi ellátást biztosít, azonban tárgyi feltételeit fejlesz-
tésre szorulnak. Fontos mindamellett, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a szociális ellá-
tórendszerrel összhangban történjen meg. Kiemelten fontos terület ezen kívül a fiatalkorúak bűnmeg-
előzéséhez, valamint a hátrányos helyzetű csoportok védelméhez kapcsolódóan a prevenció és a csa-
ládvédelem erősítése, szorosan kapcsolódva az egyházi és közösségi kezdeményezésekhez.  
 
A tervezett jelentősebb intézkedések: 

- Komplex gazdaságélénkítő egészségügyi program (egészségügyi szolgáltatók integrációs 
programja) 

- Gyermek- és családvédelmi intézmények fejlesztése 
- Időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése, a meglévő jelzőrendszer megerősí-

tése 
- A civil és önszerveződő közösségek támogatása 
- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése, az ingatlanok fejlesztése Debrecenben 
- A közterületek és intézmények elérhetőségének javítása a fogyatékkal élők számára 
- A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben, valamint új 

bölcsődei férőhelyek kialakítása (pl. Barna utca) Debrecenben 
- Életminőség-központú komplex sportgazdaság-fejlesztési program 
- A Debreceni Rendőrkapitányság fejlesztése, új épület kialakításával Debrecenben 

 
 

4.3. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsola-
ta 

 
Az egyes városrészekkel kapcsolatban megfogalmazott célok egymással szoros kapcsolatban állva, 
egymást erősítve járulnak hozzá az ITS átfogó céljának, valamint a fentebb megfogalmazott stratégiai 
céloknak a megvalósulásához. A jelen dokumentumban, illetve DMJV Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája keretében tervbe vett intézkedések tervezése és megvalósítása során a város és a kivitele-
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zők fokozottan ügyelnek arra, hogy ezen beavatkozások egymást kiegészítve, a célok mentén kerülje-
nek megvalósításra. 
 
Az alábbi 1. sz. ábra összefüggésében ábrázolja Debrecen megyei jogú város 2014-2020 közötti idő-
szakra vonatkozó jövőképének, valamint átfogó fejlesztési céljának és részcéljainak kapcsolatát.  
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Átfogó cél 
 
 
 
 
 

Részcélok 
 
 
 
 
 
 

Településfejlesztési 
elvek 

1. ábra 
Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott jövőképe, átfogó és részcéljai, valamint telepü-

lésfejlesztési elvei 
 

 

  

R1. A város külső és 
belső közlekedési 

feltételeinek és elér-
hetőségének javítása 

R2. A nemzetközileg versenyképes 
gazdaság igényeit kielégítő infra-
struktúra-fejlesztés, a gazdasági 
szereplőket támogató környezet 

kialakítása 

R3. A város felsőoktatási és 
kutatási intézményei infrastruk-
túrájának a fejlesztése, a tudo-
mányos eredmények gyakorlati 

hasznosításának erősítése 

R4. A nemzetközi szintű, 
minőségi turizmus feltét-
eleinek javítása, a meglé-
vő adottságok magasabb 

szintre emelése 

R5. Az épített és természeti környezet vé-
delme, állapotának javítása 

R6. A város köznevelési és közművelő-
dési infrastruktúrájának fejlesztése 

R7. A szociális és egészségügyi háló-
zat fejlesztése 

Horizontális elv 1 (E1): Az innovációs szemlélet integrálása a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokba 

Horizontális elv 2 (E2): Az életminőség javítása az öregedő társdalom kihívásaira válaszolva 

Horizontális elv 3 (E3): Élhető, fenntartható lakó- és intézményi környezet a debreceni polgároknak 

DEBRECEN, AZ ÉLETERŐS VÁROS, 
a lakosai számára kiemelkedő életminőséget biztosító, fenntartható módon és kiegyensúlyozottan fejlődő,  

a térség értékeire támaszkodó, és az innovációra épülő nemzetközi szinten is versenyképes  
gazdasági, oktatási és egészségügyi központtá válik. 

A város földrajzi elhelyezkedésére, jól mobilizálható és megújulni képes 
 természeti, gazdasági és humán erőforrásaira támaszkodó, szolgáltatásai révén a határon is túlnyúló befolyással rendelkező  

regionális központ és tudáscentrum, valamint magyarországi és nemzetközi szinten is versenyképes,  
az értékek megőrzésével és fenntartható használatával az itt élők számára a minőségi élet feltételeit hosszú ideig biztosító innovatív 

gazdaság kialakítása. 



T E R V E Z E T 

Debrecen MJV Településfejlesztési Koncepció 2014-2020 

 

19 

 

4.4. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 
 
Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítésekor a településrészek elkülöní-
tése egyrészt a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kijelölt és 2007-ben rendeletben 
elfogadott (32/2007. (VI. 28.) Ö.r.) 75 városrészre – a Nagyerdőtölgyest és a Repülőteret kivéve 
mindegyik belterületi besorolású – támaszkodva ment végbe, másrészt figyelembe vettük a Központi 
Statisztikai Hivatal „Nagyvárosok belső tagozódása – Debrecen” című, 2001. évi népszámlálási ada-
tokra épülő kiadványában meghatározott körzeteket.  
 
Debrecen Településfejlesztési Koncepciójában és Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megje-
lenő településrészek teljesen egészében a Megalapozó Vizsgálatban meghatározott településrészekkel, 
melyek az alábbiak:  
1. Belváros 
2. Hagyományos beépítésű belső lakóterület 
3. Lakótelepek 
4. Villanegyed 
5. Kertváros 
6. Iparterület 
7. Nagyerdő 
8. Józsa 
9. Külső településrészek 
10. Egyéb övezet 
 
 
Az egyes településrészek vonatkozásában a fentebb meghatározott fejlesztési célok eltérő kontextus-
ban értelmezhetőek a településrészekre, melyek az alábbiakban kerülnek bemutatásra. Jelen koncepció 
társadalmasítása során beérkezett vélemények beépítésre kerülnek a végső változatba, valamint a Deb-
recen 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiájába.  
 

4.4.1. Belváros 
 
A Belváros az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően közutakkal jól lehatárol-
ható, az ehhez kapcsolódó hiányzó fejlesztési elem a nyugati kiskörút. A központi közlekedési szerep-
körrel (ez érthetetlen) jár a kerékpáros forgalom növekedése is. Ezt a kerékpáros közlekedés feltételei-
nek további fejlesztésével lehet mérsékelni, a meglévő kerékpárúthálózat meglévő elemeinek össze-
kapcsolásával.  
A jelenlegi tervek szerint a Nagyállomás mellett, a Lakótelepek városrészben, de a Belváros közvetlen 
szomszédságában épül fel az Intermodális Közösségi Közlekedési Logisztikai Központ, amely megva-
lósítja a vasúti, a helyközi autóbusz-közlekedés és a helyi tömegközlekedés közötti gyors átszállás 
lehetőségét. 
 
A belvárosban jelentkező problémák közül elsősorban kettőt lehet megemlíteni. Egyrészt hosszú ideig 
jelentős nehézséget jelentett a parkolóhelyek hiánya, amelyet az elmúlt időszakban új magas és mély-
garázsok építésével, valamint a foghíj-telkek ilyen jellegű felhasználásával többé-kevésbé sikerült 
orvosolni. Mindamellett a parkolási lehetőségek további fejlesztése szükséges. Másrészt meg kell em-
líteni a zöldfelületek relatív alacsony arányát, amely – figyelembe véve az igen jelentős gépkocsifor-
galmat – egészségügyi kockázatot jelent.  
Az itt élő lakosság életkörülményeinek javítása egyrészt a meglévő lakásállomány felújítása révén 
valósulhat meg, másrészt a városrész zöldfelületi rendszerének további bővítésével. A belváros lakó-
funkció és általános vonzerejének a fenntartása érdekében a lezajló tömb-rehabilitációkhoz kapcsoló-
dóan szükséges a zöldfelületi rendszer további bővítése, a gyalogoszóna kiterjesztése, a közösségi 
funkciók erősítése, és a történelmi városkép korábbinál hatékonyabb megóvása (maradjon meg a tör-
ténelmi belváros több száz év alatt kialakult építészetileg egységes összképe). Ehhez kapcsolódóan 
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tervezett a Bika tömb, valamint a Csapó tömb (Csapó - Burgundia - Blaháné - Liszt Ferenc utcák által 
határolt terület) megújítása. A Belváros területére tervezett fejlesztések során figyelembe kell venni a 
Fórum bevásárlóközpont megépítése után átalakult belvárosi struktúrát is.  
 
A központi szerepkörhöz tartozik az oktatás és egészségügy, valamint a közigazgatás, valamint a kul-
túra és kereskedelem centralizáltsága. Ezek vonatkozásában számos fejlesztés valósult meg az elmúlt 
időszakban, melyek jó alapot adnak a következő időszakban megvalósítandó beruházásokhoz. Ezek-
hez kapcsolódóan egyrészt az intézmények fejlesztése, másrészt a megkezdett beruházások folytatása, 
befejezése tervezett.  
 
 

4.4.2. Hagyományos beépítésű belső lakóterület 
 
A városrész esetében további problémaként említhető a Megalapozó Vizsgálatban jelzett társasház- és 
lakótelep jelenlét, amely átalakítja azt a városképi összhatást, amely a terület igazi építészeti öröksé-
gének tekinthető. Emellett a városrészben is hátrányként jelentkezik a megfelelő összefüggő zöldfelü-
letek hiánya, illetve kiemelendő a belső területeket feltáró utcahálózat rendkívül alacsony színvonala. 
Ehhez kapcsolódóan tervezett a Debrecenben található lakótelepek megújítása és fejlesztése, mely 
egyrészt e területek közlekedési hálózatának fejlesztésére, másrészt a lakótömbök környezetének meg-
újítására fókuszál, melynek kapcsán tervezett pl. a Bem tér megújítása is. A régi házak felújításának 
tovább kell folytatódnia, a környezeti terhelés csökkentése érdekében.  
 
A nyugati kiskörút melletti területek vonatkozásában megkezdett beruházásokat folytatni kell, ame-
lyek az iroda-, és üzlethelyiségek révén tovább erősítik a városrész igazgatási szerepét. Az 
Intermodális Központ megvalósulásával szükségessé válik a korábbi közlekedési csomópontok fej-
lesztése (pl. Külső vásártér). 
 
 

4.4.3. Lakótelepek  
 
Debrecenben a panellakások a teljes lakásállomány kb. 30%-át teszik ki, és ennek megfelelően a város 
népességének mintegy harmada él ezeken a területeken. Mint a helyzetelemzés rész rámutatott, a vá-
rosrész mind építészeti, mind pedig társadalmi szempontból Debrecen egyik kritikus helyzetben lévő 
területei közé tartozik, és hatékony megoldás csak az építészeti és társadalmi-szociális nehézségek 
egyszerre történő kezelése révén lehetséges.  
 
Az építészeti problémák megoldása alapvetően a panelházak felújítása révén lehetséges, amely magá-
ban foglalja a lakások energiatakarékos átalakítását (pl. hőszigetelés, megújuló energiák alkalmazása), 
a gépészeti berendezések (pl. vonalas vezetékek, liftek, szellőzők, tűzvédelmi rendszerek stb.) felújítá-
sát, valamint a házak esztétikai átalakítását (pl. fényfalak, zöldtetők, ráépített kertek kialakítása). Ezen 
túlmenően a tömbházak közötti terek is elhanyagoltak, a megnövekedett gépkocsiállomány elveszi a 
rendelkezésre álló teret az egyéb funkcióktól, emiatt a lakótelepek közlekedési rendszerének és kör-
nyezetének megújítása is indokolt. A szociális – társadalmi fejlesztések közül fontos feladat a helyi 
termékek piacra jutásának terét jelentő, valamint egyéb közösségi funkciót is betöltő piacok megújítá-
sa (Víztorony utca és Tócóskert), valamint az itt működő intézmények és szervezetek fejlesztése, hi-
szen munkájuk sikere akkor biztosítható, ha kialakításra/megújításra kerül a működésük feltételeit 
jelentő infrastrukturális háttér. 
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4.4.4. Villanegyed 
 
Mint a helyzetelemzésben utalás történt rá, a városrész egyik legfontosabb problémája, hogy kedvező 
fekvése (jó megközelíthetőség, a Nagyerdő közelsége) az 1960-as évektől kezdve igen kedvelt volt a 
társasház-építők körében, és így egyre inkább elvesztette korábbi villanegyed jellegét. A városrészben 
az elkövetkező években az alapvető feladat a lakófunkció erősítése a városrészre eredetileg jellemző 
villanegyed arculat megőrzésével, valamint a belső úthálózat felújítása.  
 
A városrészben található a Debreceni Egyetem két Campusa, valamint az MTA Atommagkutató Inté-
zete, amelyek további fejlesztései nagymértékben hozzájárul a város felsőoktatási és K+F szerepének 
növekedéséhez. 
 
 

4.4.5. Kertváros 
 
A városrésszel kapcsolatban felmerült problémák több ágazatban is jelentkeznek. Egyrészt a keleti 
városnegyed egyes részeinek kereskedelmi egységekkel való ellátása döntő mértékben a kisebb alapte-
rületű üzletekre korlátozódik, így az itt élőknek bevásárlásaikat gyakran nagyobb távolságot utazva 
kell elvégezni. Másrészt elsősorban a gyorsan növekvő keleti területen jelent problémát a megfelelő 
oktatási intézmények (döntő mértékben óvodák) hiánya, ami miatt a szülők gyakran a város más része-
iben található intézményekbe kénytelenek szállítani a gyerekeket (a hiányt valamennyire enyhítette a 
Mesekert Óvoda 2008-as és a Liget Óvoda 2013-as átadása). Harmadrészt a városrészbe tartozó ne-
gyedek egy részéből hiányoznak mindazon közösségi létesítmények/intézmények, amelyek fontos 
szerepet játszhatnának a közösségi élet szervezésében. Negyedrészt elsősorban a keleti városnegyedek 
(pl. Csapókert északi része) és a délkeleti városnegyedek esetében okoznak gondot a nem megfelelő 
közlekedési adottságok: az adott területek jelentős részét csak 2x1 sávos út köti össze a belső terüle-
tekkel, amelyek mind a reggeli, mind pedig a délutáni órákban jelentős zsúfoltság alakul ki. 
 
A városrész esetében alapvető fontosságú feladatok közé tartozik a lakosság jobb ellátását biztosító 
intézmények kialakítása. Ez egyrészt az oktatási infrastruktúra fejlesztését foglalja magában, másrészt 
biztosítani kell a lakosságot összefogó közösségi tevékenységek magasabb szintű ellátáshoz szükséges 
feltételeket. Ehhez kapcsolódóan tervezett például a Szabadságtelep sport-szabadidős infrastruktúrájá-
nak fejlesztése.  
 
Emellett ugyanakkor a városnak törekednie kell arra, hogy különböző eszközökkel támogassa a keres-
kedelmi ellátottság javítását is (ez városi érdek is, hiszen csökkenti nyugati városrészekben található 
kereskedelemi egységek felé irányuló és a Belvároson áthaladó forgalmat).  
 
A megközelíthetőség szempontjából a legnagyobb problémák az északkeleti részen jelentkeznek, és 
ezek megoldása érdekében már rövid távon belül is szükséges a Sámsoni út 2x2 sávosra bővítése, va-
lamint a városrészeken átvezető a Debrecenbe irányuló egyre növekvő forgalom miatt az úthálózat 
fejlesztése, pl. Debrecen – Hajdúsámson út 2x2 sávosra bővítése.  
 
A városrész emellett kiemelkedő szerepet tölt be Debrecen agrár-felsőoktatásában a Debrecen Egye-
tem és az itteni fejlesztések (ezek közül a Debreceni Egyetem Tudományos, Technológiai és Innová-
ciós Park elérhetőségének javítása) jelentős mértékben növelik a város versenyképességét. 
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4.4.6. Iparterület 
 
Az iparterületek a város különböző területein találhatóak, különböző karakterekkel és fejlesztési lehe-
tőségekkel. A termelő üzemek mellett a terület gazdasági életében az utóbbi időben egyre fontosabb 
szerepet töltenek be a kereskedelmi és logisztikai egységek. 
 
Az iparterületek vonatkozásában az elkövetkező időszakban elsősorban a gazdasági jellegű funkciók 
fejlesztését kell az előtérbe állítani, míg az elszórtan elhelyezkedő lakófunkciók esetében a 
szintentartás (esetleg a visszafejlesztés) a kívánatos fejlesztési irány.  
 
Az elkövetkező években a fejlesztések alapvetően négy területre koncentrálódnak.  
 

• Egyrészt az előző időszakban 85 hektárosra bővített Határ úti Ipari Parkhoz kapcsolódóan 
közlekedési fejlesztések szükségesek, nevezetesen a Kishegyesi út Pósa utca és M35 közötti 
szakaszának 2x2 sávosra bővítése.  

 
• Másodsorban a város déli részén, a repülőtér szomszédságában elhelyezkedő, és kiváló logisz-

tikai adottságokkal rendelkező Debreceni Déli Ipari Park fejlesztése tervezett. Az objektum 
infrastruktúrájának a kialakítására a tervek szerint 2015 folyamán kerül sor, sorsát ugyanakkor 
jelentős mértékben meghatározza, megvalósításra kerül-e az Interdiszciplináris sugártechnoló-
giai kutató és terápiás központ Debrecenben. Ehhez kapcsolódóan közlekedési és infrastruktu-
rális fejlesztések megvalósítása tervezett.  

 
• Harmadrészt szükségessé vált Debreceni Egyetem Tudományos, Technológiai és Innovációs 

Park elérhetőségének javítása, új északi útcsatlakozás kiépítésével.  
 
• A keleti iparterületek vonatkozásában szükséges a környezeti hatásvizsgálat elvégzése és a 

környezeti állapot felmérése, valamint ezen területek újbóli beillesztése a településszerkezet-
be, illetve funkcióváltásuk elősegítése.  

 

4.4.7. Nagyerdő 
 
A városrész már jelenleg is Debrecen egyik idegenforgalmi központjának számít, és az elkövetkező 
évek egyik fontos feladata ezen szerepkör további erősítése, amely több területen is komoly beavatko-
zást igényel. Köszönhetően a korábbi időszak koncentrált beruházásainak a rekreációt és a természeti 
környezet fejlesztését szolgáló beavatkozások tervezettek.  
 
Egyrészt a meglévő adottságok hatékonyabb és nagyobb bevételt eredményező kihasználása érdeké-
ben elkerülhetetlen a gyógy- és termálturizmus fizikai és szellemi infrastruktúrájának a magasabb 
színvonalra emelése, amely kiterjed egyrészt a Debreceni Egyetemmel közösen egy komplex gazda-
ságélénkítő egészségügyi programra, másrészt a gazdaságfejlesztést szolgáló innovatív oktatás-
fejlesztési programra. E terület fejlesztései közé tartozik a Nagyerdei Strandfürdő vizes élményparkká 
történő átalakítása is.  
 
Másrészt az idegenforgalmi fejlesztések során fontos szerep hárul a Nagyerdei Kultúrpark által kínált 
kikapcsolódási lehetőségek bővítésére, amelyek magukban foglalják az 50 éves vidámpark és állatkert 
infrastruktúrájának felújítását, a természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló attrakciók fej-
lesztését a Nagyerdei Kultúrpark területén új látogató és családbarát szolgáltatások kialakítását. Terve-
zett továbbá a Nagyerdő fejlesztési projektjéből kimaradt önkormányzati tulajdonú, helyi védettséget 
élvező villák felújítása. 
 
Harmadrészt a Nagyerdő vízellátására vonatkozó fejlesztés tervezett. A városrész fejlődési lehetősége-
it jelentős mértékben befolyásolja a természeti környezet állapota, és a vonzerő fenntartása elkerülhe-
tetlen az ezen a területen megtett lépések nélkül, amelyeket alapvetően két részre lehet osztani. Egy-
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részt Debrecen északi és keleti területének a vízgazdálkodási problémáit oldaná meg a Civaqua prog-
ram, amelynek keretében nyomóvezetékek megépítésével, összekötő csatornák és tározók megvalósí-
tásával biztosítanák a térség vízutánpótlását, amely a Nagyerdő fáit fenyegető veszélyeket is jelentős 
mértékben csökkentené.  
Másrészt magán a Nagyerdőn belül is szükséges további lépések megtétele, amelyek magukban foglal-
ják a cserjeszint és gyepszint rendszeres karbantartását, az invazív fajok visszaszorítását, az őshonos 
fajok telepítésével a Nagyerdő átfogó komplex megújítását. Ez magában foglalja még a dísznövények 
és virágok telepítését, gondozását és őrzését, a Nagyerdei Park vízfolyásának és környékének a rende-
zését, valamint a jelenlegi aszfaltburkolatok helyett igényes, természeti környezetbe illő sétányok ki-
alakítását is.  
 
A városrész másik jelentős funkciója a felsőoktatás és K+F tevékenység, amely a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi, Természettudományi és Technológiai Karaihoz, valamint az Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum egységeihez köthető. Az intézményekben folyó oktatómunka magasabb szín-
vonalra emelése, valamint a K+F tevékenység és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolat erősítése 
jelentős beruházásokat tesz szükségessé (pl. a Debreceni Egyetem Főépületének és Kémiai Épületének 
a felújítása). 
 
A fentiekben vázolt fejlesztések ugyanakkor a városrész irányába tartó forgalom növekedését okozzák, 
és bár a terület a közösségi közlekedés eszközeivel is jól megközelíthető, várható az egyéni közlekedés 
jelentős bővülése is, amelynek kezelése során elkerülhetetlen a parkolási problémák megoldása és a 
terület áteresztő képességének növelését segítő beruházások.  
 
 

4.4.8. Józsa 
 
A városrész – mint a Megalapozó Vizsgálat rámutatott – napjainkban Debrecen legdinamikusabb la-
kosságszám-növekedést felmutató városrészei közé tartozik. A központi belterülettel való kapcsolatát, 
és így a lakófunkció további kívánatos erősödését ugyanakkor nagymértékben akadályozza a 35. sz. 
főút alacsony áteresztőképessége. Ennek a problémának az orvoslása, és így Józsa hatékonyabb be-
kapcsolása a város életébe, csak az út 2x2 sávosra bővítése révén lehetséges. A városrész közlekedési 
problémáinak mérséklésére felmerült az újabb közúti kapcsolat kialakítása is. 
 
A városrészben a nem megfelelő oktatási infrastruktúra kezelése érdekében alapvető feladat a szétszórt 
épületekben működő oktatás felszámolása.  
 
 

4.4.9. Külső településrészek 
 
A városrész fontos elemét képezi a keleti területeken elhelyezkedő Erdőspuszták, amelynek további 
fejlesztése a város turizmusának igen jelentős elemét alkotja. 
 
A városrésszel kapcsolatban felmerült problémák igen sok összetevőből állnak, és elsősorban a külte-
rületekre jellemzőek. Egyrészt igen alacsony szintű a vonalas közművekkel való ellátottság, másrészt 
nem megfelelő az intézményi ellátottság, harmadrészt a városnegyed közösségi közlekedési eszközök-
kel való megközelíthetősége is döntő mértékben a határoló utakra terjed ki. A következő időszak fej-
lesztéseinek e problémák megoldása lehet a célterülete.  
 
A városrész keleti részén elhelyezkedő Erdőspuszták esetében elkerülhetetlen a turisztikai vonzerők 
további fejlesztése, amely többek között kiterjed a megközelíthetőség javítására, az életmód-
turizmushoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésére (pl. megfelelő szállás- és vendéglá-
tóhelyek, erdei iskolák kialakítása), valamint a kerékpáros, lovas és horgászturizmus feltételeinek javí-
tása.  
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A beruházások során ugyanakkor figyelembe kell venni a természeti környezet megóvásának a szük-
ségességét is, amelynek keretében az egyik legfontosabb feladat a tavak vízutánpótlásának a biztosítá-
sa (erre a Civaqua-program kínál lehetőséget). 
 
 

4.4.10. Egyéb övezet 
 
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett Magyar-
ország egyetlen állandó határnyitású nemzetközi repülőtere. A debreceni repülőtér vonzáskörzete 
(Miskolc, Nyíregyháza, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Munkács) mintegy 3 milliós lakosságot fed le. A 
menetrend szerinti nemzetközi járatoknak köszönhetően a világ számos országából érkeznek utasok 
Debrecenbe. A repülőtér-fejlesztés projektje szervesen és komplexen kapcsolódik Debrecen város 
befektetés-ösztönzési programjához, komplex gazdaságélénkítő egészségügyi programjához, a termál-
kutató központ projekthez, valamint az interdiszciplináris sugártechnológiai kutató és terápiás projekt-
jéhez.  
A már meglévő repülőtéri logisztikai infrastruktúra felújítása és fejlesztése projekt – a repülőtér logisz-
tikai lehetőségeinek fejlesztésére – egyaránt szolgálja a hatékony működtetést – pl. az energiafelhasz-
nálást optimalizáló beruházások által –, valamint a Debrecenbe érkező, illetve onnan induló utasok 
általános komfortérzetét, repülési élményét, a szolgáltatáspaletta bővítésének lehetőségét, ezáltal pedig 
a javuló városképet is. 
A fentieken túl tervezett még a Debrecen - Nagyvárad vasútvonal felújítása és fejlesztése. A személy- 
és teherforgalom (vasúti – közúti – légi) növekedése a repülőtér felé irányuló forgalom növekedését is 
eredményezi, és ennek káros hatásait kétféle módon lehet csökkenteni. Egyrészt szükséges a repülőtér 
jelenleginél magasabb színvonalú bekapcsolása a közösségi közlekedésbe, másrészt elengedhetetlen a 
légikikötő és a város körüli körgyűrű közötti közvetlen közúti összeköttetés megteremtése, ami a város 
belső területeinek forgalmi terheltségét is csökkenti. Ez a fejlesztés nemcsak magához a repülőtérhez, 
hanem a Déli Ipari parkhoz is kapcsolódik.  
A jelenleg még alacsony teherforgalom növekedése szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek tekint-
hető a repülőtéren jelenleg megvalósítás alatt lévő Debreceni Cargo és Logisztikai Központ.  
 
A repülőtér északi részén a tervek szerint egy olyan épületkomplexum kialakítására kerül sor, amely-
ben parkolóház, üzletek, irodaház, lakóház és szálloda is helyet kapna. 
 
A 2. ábra a részcélok kapcsolatát szemléleti az egyes településrészek vonatkozásában, külön színnel 
jelölve a kapcsolat erősségét. A kiegyensúlyozott fejlesztés érdekében további vizsgálatot igényel a 
városrészek és a megfelelő stratégiai célok közötti kapcsolódás erősítése. 
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2. ábra 
A részcélok és az ITS városrészek közötti kapcsolat (erős kapcsolat, közepes kapcsolat) 

 
 
 
 

 
STRATÉGIAI CÉLOK / VÁROSRÉSZEK 

 
Belváros 

Hagyomá-
nyos beépí-
tésű belső 
lakóterület 

 
Lakótele-

pek 

 
Villane-

gyed 
 

 
Kertvá-

ros 

 
Iparterü-

let 

 
Nagyer-

dő 
 

 
Józsa 

Külső  
település-

részek 

 
Egyéb 
övezet 

R1. A város külső és belső közlekedési feltételei-
nek és elérhetőségének javítása  

++ + ++  + + + ++ + ++ 

R2. A nemzetközileg versenyképes gazdaság 
igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a 
gazdasági szereplőket támogató környezet ki-
alakítása  

     ++ +   ++ 

R3. A város felsőoktatási és kutatási intézményei 
infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosításának erősíté-
se  

   ++ +  ++   + 

R4. A nemzetközi szintű, minőségi turizmus 
feltételeinek javítása, a meglévő adottságok 
magasabb szintre emelése  

+      ++  +  

R5. Az épített és természeti környezet védelme, 
állapotának javítása 

++ + ++ +   ++  ++  

R6. A város köznevelési és közművelődési infra-
struktúrájának fejlesztése 

+ + +  +   +   

R7. A szociális és egészségügyi hálózat  
fejlesztése   

+ + +  +  ++    
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5. A KONCEPCIÓBAN MEGFOGALMAZOTT CÉLOK KOHEREN-
CIÁJA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIÁVAL 

 
Jelen koncepció céljainak meghatározása során nem lehet figyelmen kívül hagyni (1) egyrészt az ön-
kormányzatok megváltozott működési körülményeit, elsődlegesen a humán közszolgáltatások rendsze-
rének alapvető átalakulásból és a megváltozott önkormányzati feladatokból adódó városfejlesztési 
lehetőségeket, illetve kihívásokat, (2) másrészt a Kormány egyértelmű elkötelezettségét arra nézve, 
hogy alapvetően a gazdaságfejlesztést állítja a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztések fókuszába. 
 
 
A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 2020-ig elérendő (közép-
távú) céljait egyrészt a településfejlesztési koncepció jövőképe és az ennek megvalósulása irányába 
mutató hosszú távú, átfogó céljai foglalják keretbe, másrészt erőteljesen befolyásolják az Európa 2020 
stratégiából levezethető fejlesztési irányok, nevezetesen a kohéziós politika 11 tematikus célja és az 
egyes támogatási alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő ún. beruházási prio-
ritásai. A beruházási prioritások az ITS finanszírozási kereteit alapvetően meghatározó EU alapok által 
támogatható tevékenységeket határozzák meg, így alapvetően fontos a támogatásból megvalósítani 
szándékozott projektek ezekhez való illeszkedése. 
 
Mivel várhatóan az EU támogatások továbbra is kiemelt – ha nem is kizárólagos – szerepet játszanak 
majd a városok fejlődésében az elkövetkező 7-8 évben, e tematikus célkitűzések és a városi célok 
egymáshoz illesztése lényegi fontosságú eleme kell, hogy legyen jelen 2014-2020-as időszakra vonat-
kozó koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiának (ITS).  
 
 
Az EU 2020 stratégia kiemelt céljai:  

1. A kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása különösen azt célozva, hogy e területen a köz- és 
magánszféra beruházásainak együttes mértéke a GDP 3 %-a legyen. 
 

2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 20 %-kal való 
csökkentése, vagy megfelelő feltételek esetén 30 %-os csökkentése; a megújuló energiaforrás-
ok arányának 20 %-ra való növelése a teljes energiafogyasztásra vetítve, és az energiahaté-
konyság 20%-kal történő növelése érdekében tett lépések. 
 

3. A 20–64 éves nők és férfiak foglalkoztatási rátájának 75 %-ra növelése, többek között a fiata-
lok, az idősebb munkavállalók és az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb mértékű 
foglalkoztatása, valamint a legális migránsok fokozottabb integrációja révén. 
 

4. A társadalmi befogadás elősegítése, mindenekelőtt a szegénység csökkentése révén legalább 
20 millió embert emelve ki a szegénységi küszöb és a kirekesztődés általi fenyegetettségből. 
 

5. A képzettségi szint javítása, különösen törekedve a korai iskolaelhagyás arányának 10 %-nál 
alacsonyabb szintre való csökkentésére, és legalább 40 %-ra növelve a felsőfokú vagy annak 
megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 éves korúak arányát. 

 
Az Európai Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzés az alábbi: 

1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
2. az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minő-

ségének javítása; 
3. a KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása; 
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4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 

5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés ügyének támo-
gatása; 

6. a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása; 
7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 

infrastruktúrákban;  
8. a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 
9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 
10. beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén; 
11. az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

 
 
Debrecen megyei jogú város Településfejlesztési Koncepciójában meghatározott célok illeszkedését az 
EU2020 tematikus célkitűzéseihez az alábbi táblázat foglalja össze:  
 

1. sz. táblázat: Debrecen Településfejlesztési Koncepciója céljainak és  
az EU 2020 tematikus célkitűzéseinek koherenciája 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

R1. A város külső és belső közlekedési 
feltételeinek és elérhetőségének javítása                        
R2. A nemzetközileg versenyképes 
gazdaság igényeit kielégítő infrastruk-
túra-fejlesztés, a gazdasági szereplőket 
támogató környezet kialakítása                        
R3. A város felsőoktatási és kutatási 
intézményei infrastruktúrájának a 
fejlesztése, a tudományos eredmények 
gyakorlati hasznosításának erősítése                        
R4. A nemzetközi szintű, minőségi 
turizmus feltételeinek javítása, a meg-
lévő adottságok magasabb szintre eme-
lése                        
R5. Az épített és természeti környezet 
védelme, állapotának javítása                       
R6. A város köznevelési és közművelő-
dési infrastruktúrájának fejlesztése            
R7. A szociális és egészségügyi hálózat  
fejlesztése              
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6. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
 
 
6.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges tár-

sadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
 
A részletes adatok az ITS Helyzetelemzés fejezetében találhatóak. A statisztikai adatok esetében a 
2001 és 2011 közötti (részben a népszámlálási adatokat is tartalmazó) adatsorokat tudtuk vizsgálni. 
 
Az elmúlt egy évtizedben megállt a város lakosságszámának a rendszerváltás utáni időszakban tapasz-
talható csökkenése, és egy kismértékű növekedés figyelhető meg.  A tényleges szaporodást befolyáso-
ló két tényező közül a természetes népesedési folyamatokat tekintve természetes fogyás, míg a vándor-
lási különbözetet tekintve vándorlási pozitívum tapasztalható.   
 
A népesség korcsoportok szerinti megoszlását vizsgálva igen jelentős változások figyelhetőek meg. 
2001-2011 között a legfiatalabb (0-4 éves) korosztály aránya ugyan kismértékben emelkedett, viszont 
az 5-59 évesek korosztályában már jelentős csökkenés tapasztalható, míg a 60 év felettiek aránya je-
lentős emelkedést mutat. A fenti folyamatok eredményeként a népességi kormegoszlását legszemléle-
tesebben ábrázoló ún. öregedési index (a 65 év feletti népesség aránya a 14 év alatti népességhez ké-
pest) a 2001-es 81,0%-os értékről 2011-re 113,5%-ra emelkedett, azaz az időskorúak száma már meg-
haladta a 0-14 éves korosztály nagyságát. A megyeszékhelyi és a megyei adatokat összehasonlítva 
kedvező, hogy a 15-29 és a 30-39 korosztályok aránya nagyobb Debrecen esetében. A népesség nem-
zetiség szerinti összetételét vizsgálva a magyar nemzetiség dominanciája (95,32%) figyelhető meg, a 
második legjelentősebb a cigány (0,72%), míg a harmadik német nemzetiség (0,69%). 
 
A munkanélküliség részletesebb adatait tekintve (2001-2011) megállapítható, hogy a vizsgált időszak-
ban Debrecenben folyamatosan emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma, illetve a 15-59 éves 
korosztályhoz viszonyított aránya. A munkanélküliek végzettség szerinti összetételét tekintve a maga-
sabb (felsőfokú és szakközépiskola) végzettséggel rendelkezők esetében inkább emelkedő, míg az 
alacsonyabb végzettséggel rendelkezők esetében inkább csökkenő tendencia figyelhető meg. 
 
A jövedelemi viszonyokat elemezve az adófizetők lakónépességen belüli aránya vonatkozásában a 
2000-es évtized első felében megfigyelhető emelkedés után az utóbbi években már visszaesés követ-
kezett be, és ugyanez a tendencia érvényesült az egy lakosra jutó belföldi jövedelem esetében is.  
 
A település identitását erősítő tényezők között igen fontos szerepet tölt be a vallás. A 2001-es nép-
számlálás alkalmával – az országos trendekhez hasonlóan – Debrecenben is jelentősen csökkent a 
magukat valamely vallási felekezethez tartozónak vallók száma: teljes lakosságon belüli arányuk a 
2001-es 64,3%-ról 2011-re 43,8%-ra esett vissza. A lakosság megoszlását tekintve a legfontosabb 
szerepet a református vallás tölti be, amelyet a római katolikus és a görög katolikus vallás követ. 
 
A civil szervezetek működési terület szerinti besorolás során a bíróságon bejegyzett 1.712 darab civil 
szervezet (alapítvány – 727 db, társadalmi szervezet – 985 db) közül 348 egyéb tevékenységet jelölt 
meg, míg 435 esetében nem állt rendelkezésre adat a legfontosabb tevékenységet illetően. A maradék 
929 civil szervezet tevékenységi körét elemezve megállapítható, hogy jelentős részük a sport, a kultú-
ra, a szociális szféra, az oktatás és az egészségügy területén tevékenykedik. 
 
A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása alapján Debrecenben kiemelke-
dő, mind a megyei, mind pedig az országos arányt meghaladó részesedés képviselnek pénzügy és biz-
tosítás, az ingatlanügyletek, a közigazgatással kapcsolatos ágazatok, a szakmai, tudományos és mű-
szaki tevékenység, a humán egészségügy és szociális ellátás, valamint a művészet és szórakozás terü-
letén tevékenykedő vállalkozások. Bár mértékük az országos átlag alatt marad, 17%-os súlyával jelen-
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tős részarányt képviselnek a város gazdaságában a mezőgazdasághoz, erdőgazdálkodáshoz és halá-
szathoz kapcsolódó tevékenységek. 
 
A magyar gyógyszeriparon belül Debrecen kiemelt helyet képvisel: a helyi oktatási, kutatási és gyártá-
si hagyományokra alapozva az ország egyik legjelentősebb gyógyszeripari vállalati koncentrációja itt 
alakult ki. A város több nagyvállalata is szorosan az egészségügyhöz kötődik, a TEVA Gyógyszergyár 
Részvénytársaság és a Richter Gedeon Nyrt. az iparág jelentős debreceni hagyományaira építenek, 
míg a Medicor Kéziműszer Rt. egészségügyi segédeszközöket gyárt évtizedek óta. 
Az eredetileg ipari tevékenységgel foglalkozó, mérés és irányítás automatizálás területén működő 
National Instruments Hungary Kft. jelentős gyártókapacitással telepedett a városba, majd a logisztikai 
egység, a vevőszolgálat és a szoftverfejlesztéssel foglalkozó részleg Debrecenben történő elhelyezésé-
vel bővítette itteni tevékenységét.  
A város jelentős gépipari hagyományainak a továbbvivője Schaeffler-csoport keretében működő FAG 
Magyarország Ipari Kft., amely eredetileg a Magyar Gördülőcsapágy Művek telephelyén jött létre, 
majd a 2000-es évtized közepén települt át a Határ úri Ipari Parkba. A több mint 1.100 fő foglalkoztató 
vállalat az elmúlt időszakban a cégcsoport legfontosabb csapágy-gyártó egységévé fejlődött.  
A város jelentős - a térség kedvező mezőgazdasági adottságaira alapozó - élelmiszer-feldolgozó kapa-
citásokkal rendelkezik – pl.: Friesland Hungária Kft., Hajdú Gabona Zrt., Róna Dohányfeldolgozó Kft. 
illetve a városban igen jelentős hagyományokra visszatekintő nyomdaiparnak hosszú időtávra vissza-
tekintve is biztosított a felvevőpiaca – pl.: Alföldi Nyomda. 
 
Az elmúlt évek egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazatának Debrecenben az ún. SSC (shared 
service center) szektor tekinthető, amely becslések szerint közel 2.000 főt foglalkoztat. A szektor sajá-
tossága olyan tevékenységek végzése, amelyek a számítógépes hálózatok segítségével a helyi szakem-
berekre támaszkodva, nagyobb távolságból is lefolytathatóak (pl. IT szolgáltatások, ügyfélszolgálat, 
könyvelés). Debrecen legnagyobb ilyen jellegű vállalata a több mint ezer főt alkalmazó IT Services 
Hungary Kft., emellett fontos szerepet játszik a már korábban említett NI Hungary Kft., a BT Global 
Services és a Merlin-IT Hungary debreceni telephelyei 
Debrecen rendelkezik intermodális logisztikai szolgáltató központ minősítéssel. A debreceni nemzet-
közi repülőtér Kelet-Magyarország legfontosabb és egyben legnagyobb forgalmú repülőtere, Magyar-
ország öt nemzetközi repülőterének egyike; a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér után a 
második legforgalmasabb.  
 
A város kereskedelmi életét jelentős mértékben meghatározzák a jelenlévő multinacionális vállalatok, 
amelyek üzleteik, szupermarketeik és hipermarketeik révén nagyobb távolságból is vonzzák a vásárló-
kat. Az általános kínálatot nyújtó cégek közül a METRO, a TESCO, az AUCHAN és az 
(INTER)SPAR, míg az egy-egy árucsoportra koncentráló vállalatok közül a Prkatiker, a Kika, a 
Baumax és a MédiaMarkt emelhető ki.   
 
A vendéglátóhelyek számát tekintve a 2000-es évtized első felében folyamatos növekedés volt megfi-
gyelhető, amelyet 2006/2007 időszakában visszaesés követett, az azóta eltelt időszak ugyanakkor már 
újra az emelkedés periódusának tekinthető.  
 
Jóllehet közigazgatásilag a Hortobágy ma már nem tartozik Debrecenhez, ám ez a hatalmas síkság ma 
is Debrecen közvetlen környezetét alkotja, arról nem is szólva, hogy hosszú évszázadokon fontos sze-
repet játszott a város gazdasági életében, s ma is sok szállal kapcsolódik hozzá. A Hortobágy felszín-
alaktani szempontból az Alföld asztallap simaságú területe. A Tisza szabályozása előtt a Hortobágy a 
folyó árterületéhez tartozott, ahol hatalmas ingoványos területek alakulhattak ki. A folyószabályozás, a 
terület kiszárítása eredményeképpen alakult ki ez a jelenleg már másodlagosan szikes terület.  
 
A város éghajlatára jellemző, hogy a szomszédos tájak éghajlati jellegzetességei is itt találkoznak, 
keverednek: a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg öv határán elhelyezkedve mérsékelten száraz-
nak mondható, vagyis inkább vízhiányos a terület. A napsütéses órák száma évente átlagosan valami-
vel több, mint 2000 órára tehető, az évi középhőmérséklet 10 C° közelében alakul.  
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A vízrajzi viszonyokat tekintve elmondható, hogy a szegényes felszíni vízkészlettel szemben különbö-
ző célokra hasznosítható felszín alatti vizekben igen gazdag a terület. A Tócóhoz hasonló, alacsony 
vízhozamú vízfolyás több is található a környéken, amelyek a Berettyóhoz, illetve a Hortobágyhoz 
futnak le, részben pedig dél felé tartanak. Az alacsony vízhozam és a nagy környezeti terheltség kö-
vetkeztében vízminőségük meglehetősen rossz.  
 
Ennek éppen az ellenkezője mondható el a felszín alatti vízkészletről, amelynek igen jelentős a szerepe 
a lakosság ivóvízellátásában. A felduzzadt népességszám miatt jellemző fokozott felhasználásnak 
azonban káros következményei is vannak: ilyen pl. a fák csúcsszáradása, amely jelenség a Nagyerdőn 
is gyakran észlelhető. A város területén több fúrásból kitermelt 70 C° feletti, nátrium-kloridos gyógy-
vizet a fürdők hasznosítják pihenési és balneológiai célokra egyaránt. 
 
A táji értékek védelmének különlegesen fontos eleme a bányaművelés által okozott tájsebek megszün-
tetése. Debrecen környékén még mindig igen sok, túlnyomó részben illegális bánya (főleg homokbá-
nya) található, melyek gyakran illegális szemétlerakó helyként is működnek. Az illegális szemétlera-
kók felszámolásán túl elő kell segíteni a bányák rekultivációját, akár konkrét cselekvési program for-
májában.  
 
A város területén jelentős területek állnak természetvédelmi oltalom alatt, a védett területek egymástól 
a gazdasági táj által helyenként nagymértékben elszigeteltek. A Debreceni Nagyerdő Természetvé-
delmi Terület az ország első erdei jellegű védett térsége. 
 
Debrecen központi belterülete jellegzetesen eltérő területelhasználási egységekre tagolható, mely ta-
gozódás megőrzendő eleme a városnak. A történelmileg kialakult városszerkezet, mind a lakóterületek 
elhelyezkedését, mind a nem lakófunkció céljából használandó területek elhelyezkedését jelentősen 
befolyásolja. 
 
 
6.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infra-

struktúra f ő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló 
településszerkezeti változtatásokra  

 
 
Debrecen településszerkezeti adottságai és a hatályos településszerkezetei terve alapján a 4. pontban 
megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása érdekében az alábbi településszerkezeti beavatkozá-
sokra van szükség:  
 

- Infrastrukturális elemek fejlesztése vonatkozásában:  
 

o közlekedési hálózat fejlesztése:  
� tömegközlekedés továbbfejlesztése érdekében egységes tömegközlekedési 

csomópont kialakítása, városi-elővárosi tömegközlekedési csomópontok ki-
alakításával; 

� országos közúthálózat Debrecent érintő elemeinek továbbfejlesztése, terület-
biztosítása, a városi közlekedési hálózat ehhez történő illesztésével. (M35 au-
tópálya és nyugati elkerülő továbbépítése, 471. sz. főút és 354. sz. főút közötti 
kapcsolat biztosítása, ezen elemekre épülő helyi gyűjtőút hálózati elemek ak-
tualizálása, továbbfejlesztése); 

� településszerkezeti értékű kerékpárút hálózat továbbfejlesztése; 
� kötöttpályás tömegközlekedési rendszer továbbfejlesztése (Reptér, ill. 100-as 

vasúti fővonal mentén); 
� Reptér körüli közlekedési rendszer továbbfejlesztése. 
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o zöldfelületi rendszer fejlesztése: 
� klimatikus funkciójú zöldfelületi hálózat fejlesztése a város terhelt részein; 
� vízutánpótlás biztosítása a város egyes részein (CIVAQUA program); 
� városi erdőterületek racionalizálása, funkcionális erdőterületek kijelölése; 

 
o szolgáltató és intézményrendszer fejlesztése:  

� városi és térségi intézményhálózat előnyben részesítése a város rehabilitációs 
fejlesztési területein (Nyugati kiskörút menti területek, Nagykörút menti terü-
letek); 

� Logisztikai és ipari fejlesztésekkel járó intézményi és szolgáltató szektorok 
funkcionális területbiztosítása a reptér és az ipari parkok közelében; 

 
 

- Területfelhasználás-változással járó fejlesztések: 
 

o Beépítésre szánt területeken belül:  
� Lakóterület rehabilitáció és minőségi lakóterületi kínálat biztosítása szolgálta-

tási rendszer továbbfejlesztése: Belváros, lakótelepek, villanegyedi és kertségi 
lakóterületek. Ezen területek környezeti értékeinek és szolgáltatási rendszeré-
nek felülvizsgálata indokolt a településszerkezeti sajátosságok feltárásával, 
esetleges rendezési célú beavatkozásokkal (zöldfelületek, közlekedési célú te-
rületek és intézményellátás felülvizsgálata). A nagyforgalmú utak mentén in-
dokolt a meglévő lakóterületek más célú felhasználásának vizsgálata 
(Rakovszky utca, Nyíl utca, Sámsoni út, stb.). Új lakóterületek kijelölése és 
szabályozása megtörtént, de a piaci alapon működő fejlesztések nagy terüle-
ten hiányoznak (Pallag, Meggyes, részben a Fészek lakóterület).  A szabályo-
zás végrehajthatósága megkérdőjelezett egynémely lakóterületi szabályozást 
(Ungvári kert) is. Ezen területek a kertségi mezőgazdasági területekkel együtt 
sajátos vegyes területhasználatot képviselnek, melyek megoldása a hatályos 
településrendezési eszközökön túl mutat. 

 
� Gazdasági területek: A hatályos településszerkezeti terven tervezett és meg 

nem valósult iparterületek infrastrukturális ellátása a déli, zöldmezős területe-
ken még nem biztosított. Barnamezős területeken viszont még a tulajdonvi-
szonyokból adódó kérdések tisztázása mellett lehet rehabilitációs fejlesztése-
ket végrehajtani. (MÁV területek, Házgyári Ipari Park, Vagongyár, stb.) 
Megoldásra várnak a beékelődő lakóterületek, vagy gazdasági területek, mert 
sajátos környezeti terhelést, vagy korlátozó tényezőt jelentenek a szomszédos 
területhasználatokra. A keleti külső körgyűrű sem alakul ki, ha nem jelentke-
zik intenzív gazdasági fejlesztési igény ezen területekre (Diószegi úttól a Mi-
kepércsi útig terjedő keleti elkerülő gyűjtőút nyomvonalon)  

 
� Különleges beépítésre szánt területek: közlekedési és gazdasági célú területek 

kijelölése folyamatban van: intermodális központ, reptéri gazdasági területek 
és a reptér közötti átmeneti területek); sport és rekreációs területek fejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata, egészségügyi területek kijelölése a kutatás-
fejlesztés, ill. szolgáltatás területén.  

 
� Településközponti vegyes területek és intézményterületek: a város térségi köz-

pont szerepéből adódó fokozott intézményi és igazgatási fejlesztések, ill. gaz-
dasági célú fejlesztéseket kiszolgáló irodai kapacitások befogadására alkalmas 
területek fejlesztése a városközpontban.  

 

  



Debrecen MJV Településfejlesztési Koncepció 2014-2020 

 

32 

 

o Beépítésre nem szánt területek fejlesztési igényei:  
 

� Mezőgazdasági és erdőterületek fejlesztési lehetőségei: a város területi gazda-
sági és ökológiai adottságai és értékei alapján területrendezési meghatározott-
ságú területhasználatokat jellemzően két nagy tájhasználati rendszerbe lehet 
foglalni: erdősített és erdősítésre alkalmas területek, ill. mezőgazdasági hasz-
nosítású területek, kiváló termőhelyi adottságokra építő mezőgazdasági terü-
lethasználatok. Ezen elvek több ágazati igény egyeztetése alapján kerülhetnek 
csak módosításra.  

 
 
6.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védel-

mére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
 
A műemlékvédelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy 2013 áprilisától a Református 
Nagytemplom és a Kollégium egyike a 11 nemzeti emlékhelynek, amelyet emlékmű jelez a temp-
lomkertben. Emellett megemlítendő, hogy 2013 októberében az Európai Fizikai Társaság a fizikai 
kutatások kiemelkedő jelentőségű történelmi emlékhelyévé nyilvánította a Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) Atommagkutató Intézetének (Atomki) főépületét. 
Mindkét emlékhely felújításra került, illetve a Református Nagytemplom és Kollégium nagyszabású 
felújítása jelenleg is folyamatban van.  
 
 
A helyi védelem szempontjából legfontosabb dokumentum Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés-
ének 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének védelméről, amely a helyi vé-
delemnek két típusát különíti el. A helyi területi védelem, melynek hatálya kiterjed: 

• a város táji környezetére, 
• a város karakterére (településkép elemei, formái, anyagai, színvilága és azok együttese), 
• olyan városrészre (térre, utcára, utcaszakaszra), ahol a város arculatát meghatározó építmé-

nyek együttest alkotnak, 
• a helyileg védett építmény környezetére, 
• a hagyományoknak megfelelő, az óváros hangulatát megőrző lakókörnyezet fenntartására 

 
 

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a helyi területi védelem hatálya alá tartozó egységeket, 
melyek az alábbiak: 
1. Debrecen Nagykörúton (Nyíl u.- Árpád tér - Rakovszky D. u. Benedek tér - Hajnal u. - Wesselé-

nyi u. - Petőfi tér - Erzsébet u. - Külsővásártér - Nyugati u. - Pesti u. - Böszörményi út - Füredi út 
- Hadházi u.) belüli területe és a Nagykörút külső oldalának területe egy telek mélységig; 

2. A Nyíl utca és Apafi utcák közötti un. taksás telkek területe; 
3. A városon áthaladó városképi jelentőségű utak (országos főutak, Bartók B. út, István út, Egyetem 

sgt., Ady E. sgt., Pallagi út, Kishegyesi út, Vágóhíd u., Diószegi út és Monostorpályi út belterüle-
ti szakasza, Hadházi út) két oldalának területe a közterület határától egy-egy telek mélységig, 
külterületen 100 m mélységig, 

4. Bem tér - park 
5. Csokonai síremlék - park 
6. Debrecen-Józsa Árpád kori emlékrom és klastrompark 
7. Déri tér - park 
8. Egyetem tér - park 
9. Honvédtemető - kegyeleti park 
10. Kálvin tér park és romkert 
11. Kossuth tér - park 
12. Liszt F. tér - park 
13. Nagyerdei park 
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14. „Ördögárok” 
15. Petőfi tér - park 
 
 
Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt építmények-
re, és a hozzájuk tartozó földrészlet egészére.  
 
 
A kulturális örökség védelmét a 2001. évi LXIV. tv. szabályozza. Ennek hatálya kiterjed a kulturális 
örökség elemeire, melyek az alábbiak: a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a kulturális 
javak. 
 

- Régészeti örökség: az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a 
természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető jelentős nyoma 
(szerkezet, építmény, telep, maradvány, lelet, amelyek a régészeti örökség elemei), amelynek 
megőrzése, tanulmányozása segít megismerni az egyetemes kultúrát és rekonstruálni az ország 
és a nemzet történelmét, népünk eredetét és fejlődését igazolja, bemutatja, alátámasztja, és se-
gít feltárni kapcsolatát természeti környezetével, továbbá amellyel kapcsolatos információ-
szerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. 
A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, értékelésére, számba-
vételére, nyilvántartására, megőrzésére, a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására. 

 
- Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve 

ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely 
hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű törté-
neti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési 
tárgyaival együtt. 
A műemlékvédelem feladata: 
a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, do-

kumentálása, nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek meg-
határozása, 

b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei érté-
kükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása, 

c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét 
szolgáló kezelése összhangjának megteremtése, 

d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés. 
 

- Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a 
magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzí-
tett, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai - az ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti 
alkotások. 

 
 
Az örökségvédelem kapcsán a hatóság feladata a kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartha-
tó használatának elősegítése és támogatása. Minden a kulturális örökséget érintő fejlesztést az érintett 
hatóság bevonásával kell jóváhagyni.  
 
 
Debrecen megyei jogú város műemlékei az alábbiak:  
 
Cím Helyrajzi szám Megnevezés 
Arany J. u. 1. 50041/1958. Lakóház 
Attila tér 6905/1986. Görög katolikus Szt. György templom 
Bajcsy-Zs. u. 26. 15./2000. Zsinagóga 
Batthyány u.12. 50041/1958. Lakóház 
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Batthyány u. 24. 50041/1958. Lakóház 
Bethlen u. 4. 25/2005. (IX. 16.) NKÖM 

rendelet 
Lakóház, patika 

Batthyány u. 26. 50041/1958. Lakóház 
Bem tér 4188/1987. Egykori serház műemléki környezete 
Bem tér 2. 50050/1951. Lakóház, műhely, egykori serház 
Böszörményi út 1. 50041/1958. Ún. hortobágyi szélmalom, 19. sz. átépítve, rak-

tár 
Csapó u. 20. 4421/1986. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, 

volt zenede palota 
Csengő u. 4. 1/2001. Pavillon, majd Bocskai laktanya főépületi iker-

tömbje és díszkapu 
Déri tér 50041/1958. Déri Frigyes Múzeum 
Egyetem tér 1. 8425/1984. KLTE főépülete, egyetemei templom 
Egyetem sgt. 70. 21/2002. (X. 7.) NKÖM 

rendelet 
Rimanóczy-villa, lakóépület 

Hatvan u. 5-7. 6905/1986. Postaigazgatóság épülete 
Hatvan u. 23. 50041/1958. Lakóház 
Hatvan u. 44. 10567/1984. Fazekas Mihály Gimnázium, volt Állami Főreál-

iskola 
Hatvan u-i temető 
(Dorottya u.) 

50021/1953. Csokonai-síremlék 

Kálvin tér 4188/2/1987. Ref. Nagytemplom és kollégium műemléki kör-
nyezete 

Kálvin tér 50050/1951. Ref. Nagytemplom 
Kálvin tér 16. 50021/1953. Ref. kollégium 
Kálvin tér 50021/1953. Csokonai-szobor 
Kálvin tér 17. 50041/1958. Ref. püspöki hivatal 
Kossuth u. 4188/3/1987. A városi tanács, a Csokonai Színház, valamint a 

Széchenyi u. 1. és 7. sz. épületek műemléki kör-
nyezete 

Kossuth u. 4. 50041/1958. Városi tanács 
Kossuth u. 10. 50041/1958. Csokonai Színház 
Kossuth u. 13. 50041/1958. Lakóház 
Kossuth u. 12-14. 4421/1986. Irodaház, volt pénzügyi igazgatósági székház 
Kossuth u. 18. 50021/1953. Lakóház 
Kossuth u. 21. 50041/1958. Étterem, egykori Angol Királynő szálló 
Kossuth u. 31. 50041/1958. Lakóház 
Méliusz tér 15/2002. (V. 14.) NKÖM 

rendelet 
Református templom 

Nagyerdei krt. 98. 19/2003. (XII. 19) 
NKÖM rendelet 

Debreceni Egyetem Klinikájának 19 épülete 

Pásti u. 6. 15./2000. Ortodox Zsinagóga 
Péterfia u. 7. 10567/1984. Debreceni Tanítóképző Főiskola 
Péterfia u. 27. 50041/1958. Lakóház 
Péterfia u. 28. 50041/1958. Medgyesi Múzeum, egykori városgazdaház 
Piac u. (Batthyány u. 
10-18., Klaipeda u., 
Tímár u. ..) 

4188/4/1987. A Szt. Anna templom és a volt vármegyeháza 
egykori műemléki környezete 

Piac u. 4. 50056/1963. Lakóház 
Piac u. 6. 50056/1963. Lakóház 
Piac u. 8. 50041/1958. Megyei Könyvtár, az egykori Kereskedelmi 

Akadémia 
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Piac u. 11-15. 12921/1990. Aranybika Szálloda és mozi 
Piac u. 18. 10567/1984. MÁV igazgatóság épülete, egykori Beck ház, 

majd Dégenfeld-Tisza palota 
Piac u. 20. 50050/1951. Városháza 
Piac u. 22-24. 25/2005. (IX. 16.) NKÖM 

rendelet 
Irodaépület, volt Első Takarékpénztár 

Piac u. 23. 50041/1958. Lakóház 
Piac u. 29. 50041/1958. Vendéglő, egykori Kisdebrecen étterem 
Piac u. 35. 50041/1958. Ref. kistemplom 
Piac u. 39. 9/2009. (III. 6.) OKM 

rendelet 
Rickl-ház és ún. Lábasház 

Piac u. 41. 50041/1958. Lakóház 
Piac u. 45-47. 10567/1984. Lakóépület és volt Magy. Ált. Hitelbank 
Piac u. 49-51. 50041/1958. Lakóház 
Piac u. 54. 8425/1984. Volt Vármegyeháza 
Rákóczi u. 13. 50041/1958. Lakóház 
Révész tér 2. 50041/1958. Ref. lelkészi hivatal és lelkészlak a bazársorral 
Sestakert u. 4. 1987/1989. Lakóház, volt Ary-villa 
Szent Anna u. 7. 50041/1958. Lakóház, volt adventista imaház 
Szent Anna u. 11. 580041/1958. Orvosi rendelő, volt lakóház 
Szent Anna u. 15. 50050/1951. R. k. Szt. Anna templom 
Szent Anna u. 19. 50041/1958. Iskolaépület 
Szent Anna u. 21. 50041/1958. R. k. plébániaház 
Szent Anna u. 24. 50041/1958. R.k. gimnázium és kollégium 
Szent Anna u. 31. 50041/1958. Lakóház 
Szepességi u. 53. 50041/1958. Lakóház 
Széchenyi u. 1. 50050/1951. Lakóház, ún. Podmaniczky-ház 
Széchenyi u. 4. 
(+Révész tér) 

50041/1958. Lakóház 

Széchenyi u. 6. 50041/1958. Vendéglő, ún. Diószegi-ház, az egykori főbíró 
háza 

Széchenyi u. 7. 50050/1951. Lakóház 
Széchenyi u. 9. 50041/1958. Megyei Bíróság 
Széchenyi u. 10. 50041/1958. Lakóház, egykori Simonffy-ház 
Széchenyi u. 11. 50056/1963. Lakóház 
Széchenyi u. 13. 50056/1963. Irodák, egykori lakóház 
Széchenyi u. 15. 50041/1958. Lakóház 
Széchenyi u. 44. 50041/1958. Lakóház 
33 és 3316 műút 
kereszteződésében 

9950/1985. Látóképi csárda, vendéglő 

Budai Ézsaiás úti 
temető 

50050/1951. R.k. kápolna 

Budai Ézsaiás úti 
temető 

4188/5/1987. R.k. kápolna műemléki környezete 

Honvéd temető 08425/1984. Hősök Mauzóleuma 
Honvéd temető 50041/1958. Honvéd-síremlékek 
Zsuzsi Erdei Vasút 25/2005. (IX. 16.) NKÖM 

rendelet 
erdei vasút és épületei, valamint a Debrecen-
Hármashegyalja állomások közötti pályaszakasz 

Köztemető 08425/1984. Ravatalozó 
Nagyerdei Vigadó 50041/1958. Régi fürdőépület 
Böszörményi út 5. 50041/1958. Ún. Rózsás csárda, Vendéglő 

 


