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ELŐZMÉNYEK 
 
Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. év végén a 228/2017. (XI.30.) 
HÖ. számú határozatában - konkrét fejlesztési területekre is meghatározottan - a teljes 
közigazgatási területre vonatkozóan döntött a hatályos településfejlesztési és településrendezési 
eszközök (felülvizsgálatáról) módosításáról. A tervezési szerződés megkötésére 2018. év 
márciusában került sor. 
 
Hajdúhadház Város hatályos településfejlesztési koncepciója és integrált városfejlesztési 
stratégiája 2015-ben, míg és településrendezési eszközei 2003-ban és 2005-ben kerültek 
jóváhagyásra. 
 
A településrendezési eszközök jóváhagyása óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi 
környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet 
védelméről szóló törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló kormányrendeletet (OTÉK), továbbá hatályba lépett a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről.  
A megváltozott jogszabályi környezet okán 2019. december 31-ig jóvá kell hagyni az új 
településrendezési eszközöket. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Helyi Építési Szabályzat 
hatályát veszti, és 2020. január 1-től - az új terv elkészültéig - a városnak nem lesz Helyi Építési 
Szabályzata, építési engedélyek csak az illeszkedés elve alapján kerülnek, kerülhetnek 
elbírálásra. Fenti előzményeket követően a Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött, melynek elkészítésével a Palotás 
Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaságot és Nagyhaju Attila egyéni vállalkozót 
bízta meg. 
 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően készül, a 
véleményezési eljárás típusa teljes eljárás. 
 
A hatályos településfejlesztési és rendezési és településképi dokumentumok 
 

A hatályos településfejlesztési dokumentumok 
Hajdúhadház Város első Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-ben készült el, melyet az 
Önkormányzat képviselő-testülete a 128/2010 (VI.17.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el.  
A teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása 2013 márciusában történt meg. Az IVS-t az 56/2013 
(III. 19.) számú önkormányzati határozattal fogadták el. 2015-ben elkészült a koncepció és a 
településfejlesztési stratégia vizsgálati munkarésze és maga a fejlesztési dokumentum is, melyet 
az Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2015. (V. 22.) számú határozatával fogadott el. 
 

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat 
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely – számszerűsített adatokra, 
tényekre, tendenciákra támaszkodva – bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, 
legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit.  



Hajdúhadház városra elkészült helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés a 314/2012. 
(XI. 8) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készült mely az elmúlt három évben nem változott, 
de a térképi mellékleteket el kellett készíteni.  
 

A vizsgálatok és a terv készítés alapja az állami alapadatokat tartalmazó térkép 
Az önkormányzat által igényelt és megkapott térkép és ortofotó anyagok a vizsgálatok és a terv 
készítéséhez szinte alkalmatlanok voltak, illetve az ingatlan térképet elég sok munkával lehetett 
alkalmassá tenni, mivel egy-egy fólián több minden szerepelt. A szintvonalas térkép teljesen 
alkalmatlan, mivel magassági adatokat egyáltalán nem tartalmaz.  
A nagy munkával elkészített térkép a helyszíni vizsgálatok alapján kiegészítésre került 
épületekkel, szintszám jelöléssel, megnevezésekkel és ez alapján készültek el a terület-
felhasználási és az épületek funkció vizsgálata és a területi kimutatás. 
 
A hatályos településrendezési eszközök 
Hajdúhadház Város településszerkezeti tervét Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 264/2003 (XI.03.) határozatot módosító 170/2011. (VIII.17.) HÖ. számú, a 172/2016. 
(IX. 8.) HÖ számú, a 251/2017. (XII. 21.) HÖ. számú és a 111/2018. (IV. 26.) HÖ. számú 
határozatával állapította meg, míg a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 23/2005 
(X. 27.) önkormányzati rendeletet módosító 21/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelettel, a 
27/2016. (IX. 8.) önkormányzati rendelettel, a 36/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel, a 
20/2018. IV. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el. 
 

Településképi dokumentumok 
A város Településképi Arculati Kézikönyve a 202/2017. (X. 26.) számú határozatával került 
elfogadásra. A településképi rendelet a 28/2017. (X.26.) számú önkormányzati rendelettel került 
jóváhagyásra. 
 
1. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ  
 
1.1 A település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 
 
Hajdúhadház az Észak-Alföldi régióban, Hajdú-Bihar megye északi részén helyezkedik el, a 
Hajdúhadházi járás központja. A település öt Hajdú-Bihar megyei (Bocskaikert, Debrecen, 
Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Téglás) és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településsel 
(Geszteréd) határos. Hajdúhadház két megyeszékhely között, Debrecentől 18 kilométerre, 
Nyíregyházától 30 kilométerre található. 
 

Hajdúhadház Magyarország tájföldrajzi katasztere alapján a Dél-Nyírséghez tartozik, Hajdú-
Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye határán helyezkedik el. Belterülete 692 hektár, 
külterülete 8090 hektár. Lakossága (becsült adat) 13318 fő. Hajdúhadház már időszámítás előtt 
is lakott település volt, amit a határában régészek által talált tárgyak és eszközök is tanúsítanak. 
Szabad hajdúváros volt 1872-ig, majd 1886-ig rendezett tanácsi város. 1887-1923 között 
nagyközség, 1924 – 1929 között újra rendezett tanácsi város, majd 1935-ig város. 1936 – 1989-
ig ismét község. 1989. március 1-től Hajdúhadháztéglás néven lett város, míg 1991. május 1-ével 
az egyesítést megszüntették és Hajdúhadház néven városi címet kapott. 
 

A település autóval és közösségi közlekedéssel való megközelíthetősége kedvező, hiszen Téglást 
érinti a 4. sz. főút és a Budapest – Záhony 100. számú vasútvonal is. Az M3, illetve az M35 
autópálya megközelíthetősége közvetve biztosított, a hajdúböszörményi felhajtó 15-20 perc alatt 
elérhető autóval, a nyíregyházi csomópont 20 perces távolságra van. A város közlekedés-
földrajzi helyzete az elmúlt években a 354-es főút megépítésével tovább javult (az út közvetlen 
kapcsolatot teremt az M35-ös autópályán keresztül az ország nyugati részével), ugyanakkor a 



kedvező földrajzi helyzet ellenére a város nem tudta idáig hasznosítani elhelyezkedéséből adódó 
előnyeit. A város optimális közlekedés-földrajzi helyzettel bír, amely gazdasági szempontból 
nagy potenciált rejt. 
Az Észak-alföldi Régió térszerkezetének gerincét a Budapest - Szolnok - Püspökladány – 
Debrecen - Nyíregyháza forgalmi tengely jelenti, amely a megye meghatározó térszerkezeti 
vonala is, többek között Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Hajdúhadház és Téglás is e 
mentén helyezkedik el. 
A város gazdasági teljesítménye jóval alulmarad a város méretéből adódó gazdasági 
potenciálnak. Hajdúhadház Hajdú-Bihar megyében, a Debrecen és Nyíregyháza között 
elhelyezkedő ipari-logisztikai tengelyben helyezkedik el, ugyanakkor gazdasági teljesítménye 
nem számottevő. Hajdúhadházon a mezőgazdaság és az ipar szerepe kiemelkedőnek tekinthető a 
foglalkoztatás szempontjából.  
Hajdúhadház a Hajdúhadházi kistérség központja, 2013-től egyben a Hajdúhadházi járás 
székhelye is. A településen a városi funkciók ellátottsága a hasonló nagyságrendű városokhoz 
viszonyítva jónak tekinthető, ugyanakkor a városi közszolgáltatások, szolgáltatások jelentős 
részben kizárólag a város, valamint a Hajdúhadházi járás lakossága számára elérhetők és 
biztosítottak. A település Debrecen és Nyíregyháza megyeszékhelyek között, hasonló nagyságú 
városok (Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Újfehértó), így központi funkciója többnyire csak a 
szomszédos kisebb települések területére terjed ki. 

A Hajdúhadházi településegyüttes magját a központi belterület adja, melytől dél-keleti irányban 
helyezkedik el az egyetlen egyéb belterületi településrész Fényes-telep. Ezen településrésztől 
északra helyezkedik el Péter-kert, (más néven Borontó kert) mely mellett a város fontosabb 
„kertségi” területe a 100-as vasúti fővonaltól keletre lévő Kunkert, a 4-es számú főútvonaltól 
nyugatra lévő Siposkert és Gáborkert.   
A település az előzőekben rögzített kertek mellett számos zártkerti területtel rendelkezik még: a 
nyugati településrészen található Erzsébet kert, Simon kert, Csokonai kert, Nagy Árpád kert, Kis 
Árpád kert, Zrinyi kert, Kis Paradicsom kert, Nagy Paradicsom kert, Mátyás kert, Zeke kert.  A 
fényes teleptől délre található Szajha hegy, és a Pálosi kert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hajdú-Bihar megye Térségi szerkezeti terve (forrás: Hajdú-Bihar megye területrendezési terve) 



1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések  
 
Országos fejlesztési koncepció és országos területfejlesztési koncepció 
 
Az Országgyűlés 2013. december 17-én az 1/2014. (I. 3.) határozatával fogadta el a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló dokumen-tumot, mely konkrétan Hajdúhadház várossal nagyságából és az országos terv 
volumenéből adódóan nem foglalkozik.  
A város közelében elhelyezkedő Debrecenre a helyzetfeltárás keretében utal a város elsősorban 
az egyetemhez kötődő fejlett vegyiparára, a Debrecenben is megfigyelhető terjedő és kevéssé 
kontrollált szuburbanizációra, a jövőben felértékelődő Debreceni regionális repülőtérre, a 
városnak az erősen leszakadó északkeleti térségből kiemelkedő jellegére, amelynek 
eredményeként a térség fejlődésének központjaként és a gazdasági-technológiai innovációs 
eredmények terjedéséhez ”stepping stone”-ként szolgál. 
A Szak- és területpolitikai fejlesztési irányok fejezetben Debrecen, mint a külső városi gyűrű 
egyik nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű központja szerepel, amelynek vannak 
általános, 
a többi ebbe a kategóriába tartozó várossal (Miskolc, Szeged, Pécs, Győr) közös, illetve 
egyedi/speciális jellegzetességei/feladatai is. A város közeli megyeszékhely (Debrecen) 
vonatkozásában a dokumentum elsősorban arra hivatkozik, hogy a város az egészségipar bázisán 
megújuló gazdaságszerkezet kialakításával szeretné elérni a gyógyító város pozícióját, amely 
során elsősorban az élelmiszeriparra, a vegy- és gyógyszeriparra, a gépgyártásra, az elektronikai 
iparra és az informatikára támaszkodik. A település kitörési pontjának tekinthetőek a tudás-
igényes iparágak, a biomassza-hasznosításra épülő iparágak, a vegyipar, a kreatív ipar, a 
turizmus, a logisztika, az orvosi műszergyártás és az élelmiszeripar. 
 
Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepciója 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2014. (II. 28.) MÖK határozatával fogadta 
el Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepcióját, amelyben a megye jövőképe és a 
legkedvezőbb fejlesztési irányok kerültek meghatározásra. 
 

A javaslattevő munkarész három stratégiai területi célt határoz meg: 
� Debrecen, az életerős város, mint a Kárpát-medence egészség és innováció fővárosa, 
� járásközpontok és járási szintű kisvárosok, mint a helyi közösségek együttműködéseinek 

centrumai, 
� kistelepülések, mint az élhető vidéki közösségek színterei. 

 

A második, a járásközpontokra és járási szintű kisvárosokra fókuszáló stratégiai területi cél 
keretében hat prioritás került meghatározásra, amelyek megvalósulása különböző 
beavatkozások/intézkedések révén történik meg: 
 

� Vállalkozás-fejlesztési és innovációs programok támogatása a versenyképes gazdaság 
fejlesztése érdekében pl: A járási gazdaságot támogató intézményrendszer és a vállalati 
szolgáltatások fejlesztése, ingyenesen vagy kedvezményesen elérhetővé tétele a 
gazdasági szereplőknek. 

� A középvárosok és járásközpontok közszolgáltatási, közigazgatási államigazgatási, 
hatósági és szakigazgatási funkcióinak ellátásához szükséges minőségi infrastrukturális 
és szolgáltatási fejlesztések, pld: a városok és városkörnyékük összehangolt komplex 
fejlesztését szolgáló integrált városfejlesztési stratégiák megvalósításának támogatása: 
gazdasági, turisztikai, kulturális, sport, szolgáltató szerepkörök integrált fejlesztése. A 
járásközpontok és járási szintű kisvárosok államigazgatási, hatósági és szakigazgatási 
funkcióinak erősítését, valamint a hatékony, megbízható, polgárbarát és szolgáltató 
közigazgatás fenntartását és javítását szolgáló fejlesztések támogatása.   



� A járásközpontok elérhetőségének javítása pld: A megye belső mobilitásának 
megteremtése a járási központokra alapozott közlekedésfejlesztés (közút, kerékpár, vasút, 
menetrend), mely segíti a munkahelyekhez és közösségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést - A környezetbarát mobilitás feltételeinek javítása a közösségi közlekedés és 
a kerékpárutak fejlesztésével. 

 
1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

Országos Területrendezési Terv 
Az országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT) - 
2008-as átfogó módosítása után - a 2013.évi CCXXIX. törvény módosította, az 5 évente 
szükséges felülvizsgálat keretében. Az OTrT az Ország Szerkezeti Tervén országos 
területfelhasználási kategóriákat határol le, valamint ábrázolja – az OTrT 1/1. – 1/11. 
mellékleteiben nevesített – országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat és egyedi 
építményeket. Az OTrT 3/1. – 3/9. mellékletein az országos övezetek kerültek ábrázolásra. 
 

Országos területfelhasználási kategóriák  
Az országos területfelhasználási kategóriák közül Hajdúhadház központi belterülete 750-1000 ha 
közötti települési térség kategóriába sorolt. Az észak-nyugati területrész vegyes térség, a dél-
nyugati és a belterülettől dél-keletre lévő területrész erdőgazdálkodási térség, a belterületet körül 
ölelve és az észak-keleti területrész és mozaikosan a dél-keleti területrész mezőgazdasági térség 
kategóriába van besorolva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ország szerkezeti terve – részlet (forrás: országos területrendezési terv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az OTrT 31/B.§ b) pontja a megyei területrendezési tervben megállapított térségi 
területfelhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az MTrT-vel megállapított 6. § (2) 
bekezdésének előírásait kell alkalmazni. Ez határozza meg, hogy az egyes területfelhasználási 
kategóriákba tartozó területek mekkora  
részét kell a településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységbe kell sorolni 
a település közigazgatási területére vetítve. 
 

OTrT 6.§ (2) „A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) *  az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 
 
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok  
Az OTrT 7.§ előírásokat határoz meg az Országos Erdőállomány Adattár szerinti 
erdőterületekre. 
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-
hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, 
az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók 
továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
 
Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 
Hajdúhadházat az ország szerkezeti tervén ábrázolt és az OTrT 1/1.- 1.-11 számú mellékleteiben 
meghatározott országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 
közül az alábbiak érintik: 
Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet 
meghatározó főutak listájában a gyorsforgalmi utak tekintetében nincs érintettség. 
A főúthálózat elemei (2.1. melléklet) közül a 4. számú főút – Budapest - Cegléd - Szolnok - 
Püspökladány - Debrecen - Hajdúhadház - Nyíregyháza - Kisvárda - Záhony - (Ukrajna). 
 

Az egyéb országos törzshálózati vasúti pályák (1.4. melléklet) közül a Budapest [ Nyugati pu.] - 
Cegléd - Szolnok - Záhony - (Ukrajna) vonal. Az OTrT tervlapon nagysebességű vasútvonal 
érinti a település észak-nyugati területrészén. 
 

Az országos repülőterek listájában (1.5 melléklet) a település nem érintett. 
Az országos kerékpárút törzshálózat elemei (1.6 melléklet) listájában a település nem érintett. 
A Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak, országos jelentőségű kikötők és határkikötők 
(1.7 melléklet) listájában a település nem érintett. 
 

Az atomerőmű és egyéb erőművek listájában (1.8 melléklet) a település nem érintett.  



A villamosenergia hálózat átviteli hálózat távvezeték elemei (1.9 melléklet) listájában a 750, 
400, 220 kV-os átviteli hálózat nem érinti. 400 kV-os átviteli vezeték érinti az OTrT tervlap 
szerint. 
Az országos szénhidrogén szállító vezeték (1.10. melléklet) listájában a földgáz, kőolaj és 
termékvezeték szállító vezeték elemei nem érintik. a tervlapon földgáz szállítóvezeték érinti.  
 
31/B. §  szerint a megyei területrendezési terveknek az OTrT törvénnyel való összhangba 
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az Országos Szerkezeti 
Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi 
építményeket az OTrT 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak 
alkalmazásával kell kijelölni. Ezek alapján biztosítani kell a szomszédos megyék és települések 
határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét, valamint a műszaki infrastruktúra hálózatok 
elemeit, a felsorolt települések közigazgatási területét érintve a felmerülő ágazati szempontok és 
követelmények miatt szüksége korrekciókkal kell megvalósítani.  
 

Országos övezetek 
 

Az OTrT 3/1. – 3/9. mellékletein ábrázolt országos övezetek Hajdúhadházat érintő részletei: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Országos ökológiai hálózat övezete 3/1. mellék-                     Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
let (forrás: Országos Területrendezési Terv)                           3/4 melléklet (forrás: OTrT) 
 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/2. melléklet és a jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete a 3/3. melléklet nem érinti a város területét. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő                   Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
terület övezete 3/5 melléklet (forrás: OTrT)                           3/7 melléklet (forrás. OTrT)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Kiemelt fontosságú Honvédelmi terület övezete  
3/9 melléklet (forrás: OTrT) 
 

 
A világörökségi és a világörökségi várományos terület övezete 3/6. melléklet és a Nagyvízi 
meder és a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú 
szükségtározók területének övezete 3/8. melléklet Hajdúhadház város területét nem érintik.  
 

Az OTrT 31/B. § e.), f.), g.), h.), és l.) pontjai alapján a megyei területrendezési terv OTrT-vel 
való összhangba hozataláig az országos és megyei övezetek közül azokat, amelyek az OTrT-ben 
megszüntetésre kerültek, nem kell alkalmazni, és azokra, amelyekre vonatkozó előírások az 
OTrT-ben módosításra kerületek, az OTrT módosítás szerinti előírásokat kell alkalmazni. Az 
OTrT módosításával megállapított új, a megyei tervben még nem alkalmazott országos és 
megyei övezetek esetében az OTrT módosítás szerinti előírások követendőek. 
Az OTrT 12/A.§ (1) bekezdés alapján a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
Az OTrT 12/A.§ (4) bekezdés alapján a településrendezési eszközök készítésénél a hatályos 
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal 
változhat. 
 
A Hajdúhadházat érintő országos övezetekkel kapcsolatban az OTrT 13.§, a 14.§, a 14/A.§, a 
15.§, és a 16/C.§ tartalmaz előírásokat. 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar megye területrendezési terve 
 

A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlése Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervét 
a 13/2010. (IX. 17.) számú rendelettel fogadta el.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hajdú-Bihar megye térségi szerkezeti terve (forrás: Hajdú-Bihar megye területrendezési terve) 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv 3/1.-3/13. mellékletein ábrázolt megyei övezetek 
Hajdúhadházat érintő részletei: 

• ökológiai hálózat övezete - igazgatási terület érintett, (ÉK és DNY területrészen)  
• ökológiai folyosó - igazgatási terület érintett, 
• puffer terület övezete - igazgatási terület érintett. 
• erdőtelepítésre alkalmas terület övezete - igazgatási terület érintett, - belterülettől ÉK-re, 

az igazgatási határ DNY i részén és a belterülettől keletre 
• rendszeresen belvízjárta terület övezete - igazgatási terület érintett, - foltszerűen az 

igazgatási terület K-i és a ÉNY –i rész 
•  honvédelmi terület övezete - igazgatási terület érintett, - keleti területrészen 

 
 

      
 

                            



    
 

                               
 
Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetét (3/5. melléklet),  
az Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét (3/6. melléklet), 
 a Történeti települési terület övezetét (3/7. melléklet),  
a Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetét (3/8. melléklet), az Ásványi 
nyersanyaggazdálkodási terület övezetét (3/9. melléklet) és 
 az Együtt tervezhető térségek övezetét (3/10. melléklet) az OTrT megszüntette vagy módosította.  
A Nagyvízi meder övezete (3/12. melléklet) és a Honvédelmi terület övezete (3/13. melléklet) 
Hajdúhadházat nem érinti.  
 

A Hajdúhadházat érintő, az OTrT-ben definiált és a megyei területrendezési tervben alkalmazott megyei 
övezetekkel kapcsolatban az OTrT 17. §, 18. §, 19. §, 19/A. § és 23. § tartalmaz előírásokat. 

 
Hajdúhadház város igazgatási területét ( 8781,73 ha) érintő terület-felhasználási kategóriák és övezetek 
 

 
Sor 

szám 

 
Megnevezés 

 
Igazgatási területen 
belüli terület (ha) 

 
1.  

OTrT szerinti terület-
felhasználási 

kategóriák szintjén 

erdőgazdálkodási térség 3190,40 
2. mezőgazdasági térség 3045,59 
3. vegyes terület-felhasználású térség 1794,54 
4. települési térség 750-1000 ha között 
5.  

 
 

Országos övezetek 
szintjén 

országos ökológiai hálózat 4293,13 
6. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  

2430,60 
7. országos vízminőség-védelmi terület övezete 2260,29 
8. országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 4518,43 
9. kiemelt fontosságú honvédelmi terület teljes igazgatási terület 
 
 

10. 

 
MTrT szerinti terület-

felhasználási 
kategóriák szintjén 

erdőgazdálkodási térség 2927,50 
mezőgazdasági térség 4176,09 

vegyes terület-felhasználású térség 676,68 
települési térség 999,86 

 
11. 

 

 
 

Kiemelt térségi 
megyei övezetek 

szintjén 

ökológiai magterület 2785,83 
ökológiai folyosó 9,84 

puffer terület 1476,13 
12. erdőtelepítésre alkalmas terület 303,51 
13. rendszeresen belvízjárta terület 355,54 
14. honvédelmi terület 1631,78 



Jelenleg rendelkezésre álló erdészeti információk 
 
         Jelenlegi erdőterületek 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          Erdészeti adattár szerinti erdő területek 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Jelenleg rendelkezésre álló régészeti információ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VIZSGÁLAT 
 
Az igazgatási területre vonatkozó terület-felhasználási vizsgálatot a TR/v-1 rajzszámú 1:25000 
méretarányú, a belterület és környékének területhasználat vizsgálatát a TR/v-2 rajzszámú 
1:11000 méretarányú tervlap tartalmazza az állami alapadatokat tartalmazó térképen. 
 
Hajdúhadház város területhasználatának kimutatása 
  

 
 
 

Művelési ágak 

  

Fekvések területének nagysága ha.m² 
 

 
 
 

Összesen  

Belterület 
 

 

Külterület 
 

Zártkert 

 Szántó 19.6048 2276.9674 147.6662 2444.2384 
 Rét  81.9094 1.5564 83.4658 
 Szőlő  8.9346 123.7723 132.7069 
 Kert   90.8996 90.8996 
 Gyümölcsös 0.1803 245.9194 57.1579 303.2576 
 Legelő 2.5005 91.7939  94.2944 
 Nádas  6.8817  6.8817 
 Erdő 22.0483 2974.0051 8.7662 3004.8196 
 Fásított terület  7.0852 10.9109  17.991 
 Kivett 647.3271 1911.4983 44.3425 2603.1679 
 

 Összesen 
 

 

691.6610 
 

7604.9950 
 

485.0720 
 

8781.7280 

 
 

 
 
 

Művelési ágak 

  

Fekvések területének aránya % 
 

 
 
 

Összesen  

Belterület 
 

 

Külterület 
 

Zártkert 

 Szántó 0,22 25,93 1,68 27.83 
 Rét  0,93 0,02 0,95 
 Szőlő  0,10 1,41 1,51 
 Kert   1,04 1,04 
 Gyümölcsös 0,00 2,80 0,65 3,45 
 Legelő 0,03 1,04  1,07 
 Nádas  0,08  0,08 
 Erdő 0,25 33,87 0,10 34,22 
 Fásított terület  0,08 0,12  0,20 
 Kivett 7,37 21,77 0,51 29,65 
 

 Összesen 
 

 

7,87 
 

86,60 
 

5,53 
 

100,00 

 
Az igazgatási terület kissé több mint egyharmada erdőterület, kissé több mint egynegyede szántó 
terület, kissé több mint egynegyede kivett terület.  
A zártkertekben meglepően a szántó művelésű terület aránya a magas, de a szőlő és gyümölcsös 
együttes aránya a legmagasabb. 
 
A földrészletek száma összesen: 9391 db, melyből a belterület 4974 db, a külterület 1376 db és a 
zártkert 3041 db. 



Minőségi osztály szerint 
a)  a belterületen:  
- a gyümölcsös 2 osztályú,  
- a szántó kis részben 3, de jellemzően 4-5 osztályú,  
- a legelő 4 osztályú,  
- az erdő 3 osztályú;  
b) a külterületen:  
- a gyümölcsös 1-2 osztályú,  
- a szántó nagyobb részben 3-5, kisebb részben 1 és 7-8 osztályú,  
-  a szőlő nagyobb részben 2, kisebb részben 1 és 3 osztályú; 
- a legelő kis részben 2, de jellemzően 3-4 osztályú 
- a rét kis részben 2 és 5, de jellemzően 3-4 osztályú; 
- az erdő 3-4-5 osztályú; 
- a fásított terület kis részben 2 és 4, de jellemzően 3-5 osztályú; 
- a nádas 2 osztályú. 
c) a zártkertben: 
- a gyümölcsös 2 osztályú, 
- a kert 2-3-4 osztályú,  
- a szántó kis részben 2-3, de jellemzően 4-5-6 osztályú, 
- a szőlő jellemzően 1-2, kis részben 3-4 osztályú, 
- a rét kis részben 2 és 4, de jellemzően 3 osztályú, 
- az erdőterület 3-4 osztályú, 
- a fásított terület 3-4 osztályú.  
 
Belterületen a kivett terület használata 
 

Lakóterület: kisvárosias lakóterület (Lk)               8739 m² 
                     kertvárosias lakóterület (Lke)  41 ha 3171 m² 
                     falusias lakóterület (Lf)         372 ha 4989 m² 
                     összesen:                               414 ha 6899 m² 
 

Vegyes terület (Vt):  15 ha 5223 m² 
 

Gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) 7 ha 2165 m² 
                               ipari (Gip)                                   35 ha 3997 m² 
                               őszesen:                                      42 ha 6161 m² 
 

Különleges terület: sportterület (Ksp)     4 ha 6533 m² 
                                temető terület (Kt)  17 ha 3691 m² 
                                összesen:                22 ha    224 m² 
 
Fényes-telep egyéb belterület: falusias lakóterület (Lf) 9 ha 4756 m² 
 










