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3. Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatása 

 

3.1. Megbízás tárgya  

Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.) 94/2020. (VIII.12.) sz. 

határozat alapján megrendelte Nagyhegyes Község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) módosítását 073/43 hrsz.-ú 

ingatlanon állateledel üzemhez kapcsolódóan két ütemben kamionparkoló kialakítása, valamint a 073/94 

hrsz.-ú ingatlanon 9 tonna mennyiséget gyártó száraz hobbiállat-eledel gyárhoz kapcsolódó 

aktárkapacitás bővítés megvalósítása érdekében. 

A módosítás kettő beavatkozási ponton történik, de a módosítások összefüggenek. 

1. módosítás 

Tervezési terület: Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 számú út -

078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út ingatlan által határolt terület. 

A tervezési területen belül ténylegesen érintett ingatlanok 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 

építési övezetbe átsorolása, Az ingatlanok tulajdonosa 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a Kurucz 

Gyula akivel a Nagyhegyesi Takarmány Kft megállapodott. A 073/94 tulajdonosa a Nagyhegyesi 

Takarmány Kft. 

A terület tulajdonosa meglévő állateledel gyártó üzemének gyártási kapacitást növelte új gyártósor 

beszerzésével. A gyártási kapacitás növelése által megnövekedett a telephely tehergépjármű forgalmai 

amit új kamionparkoló kialakításával kerülne csillapításra és ütemezésre. a többlet gyártókapacitás miatt 

megnövekedett a raktározási igény is ami új raktárépület építésével orvosolható. 

A 073/43 hrsz.-ú ingatlanon a főúttal párhuzamosa erdőterület és földgázvezeték található, ezért az 

ingatlan telephely felőli oldala kerül csak átsorolásra gazdasági területbe a többi része változatlan marad. 

Az új területhasználatnak megfelelően telekalakítás válik szükségessé. 

Mivel a fejlesztések már meglévő állateledel gyárhoz kapcsolódnak, a fejlesztés helyhez kötött, csak 

ezen a területen valósítható meg. A módosítás ezt a célt szolgálja. 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 

MEGLÉVŐ 

TAKARMÁNYÜZEM 

RÉSZBEN 

ÁTSOROLANDÓ 

TERÜLET 

ÁTSOROLANDÓ 

TERÜLET 
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A 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja szerint szántó és erdő földrészleteket tartalmaz. Az erdőtérkép 

szerint két gazdasági rendeltetésű erdő található rajza melyet a gázvezeték kettévág. A módosítás során a 

gázvezeték és a 33/D jelű erdőrészlet kerül átsorolásra a 33/C erdőrészlet változatlan marad. 

 

Telephely bejáratáról készült fotó. Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Két elkülönülő erdőterület és közte a gázvezeték nyomvonala.. Forrás: Saját szerkesztés 
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4. A telek és a környezet vizsgálati bemutatása 

Nagyhegyes község intenzív gazdaságfejlesztő – előkészítő – tevékenységet folytat évek óta. Ennek 

része a meglévő vállalkozások telephelyi fejlesztésének támogatása és az ipari területek fejlesztése is. 

Ezekkel egyben a munkahelyek létrehozását is biztosítani tudja.  

Nagyhegyes község a 166/2011 (VII.20.) határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval 

rendelkezik. Ebben a magas feldolgozó szintű ipar vertikum jelenlét erősségnek, fejlesztését 

lehetőségnek, jó alapnak tekinti a rájuk épülő kis- és középvállalkozói bedolgozó ipar fejlődésére. 

A dokumentációban a településszerkezet fejlesztésének céljai között szerepel a város földrajzi 

pozíciójából, térségi szerepköréből adódó új gazdasági funkciók befogadása. Ennek megfelelően 

az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a településen működő vállalkozókat megtartsa, 

sőt újabbakat vonzzon a településre. A vállalkozók igényeinek kielégítéséért sokat tehetnek az 

önkormányzatok, például vállalkozás fejlesztésre alkalmas terület biztosítása (kijelölése) a város 

közigazgatási területén. A vállalkozások telephelyválasztásakor nagymértékben a következő igények 

játszanak szerepet: 

- (teljes) infrastruktúra, 

- (jó közúti) elérhetőség, 

- (képzett) helyi munkaerő, 

- anyagi támogatás az önkormányzattól, 

- (kedvező) telekárak stb. 

Ezen kedvező feltételek döntően jellemzőek a fejlesztésre szánt területekre. 

 

Nagyhegyes község a településrendezéssel kapcsolatos feladatait – többek között - a jóváhagyott 

településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv) alkalmazásával látja el, illetve szükség szerint módosítja azt. 
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1. módosítás 
Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 

számú út -078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út által határolt területen belül, 

073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása. 

 

4.1. Rendezés alá vont terület (tervezési terület) lehatárolása és bemutatása 

 

 

Módosítási terület településen belüli helye.  Forrás: Google Earth 
 

A rendezés alá vont terület a településközponttól dél-keltre a  3321 sz út keleti oldalán található 

Rendezés alá vont terület (tervezési terület): Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú 

Pece ér – 3321 számú út -078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út által határolt területen belül, 073/43 hrsz és 

073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása. 
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Módosítási terület. Forrás: Google Earth 

 

Módosítási terület alaptérképe. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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4.2. A vizsgált telkek főbb adatai: 

- 073/43. hrsz.:  

„a” alrészlet területe: 5867  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: szántó (tulajdonos: Magántulajdon); 

„b” alrészlet területe: 13501  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: erdő (tulajdonos: Magántulajdon); 

összes terület: 19368  m
2
 

- 073/94. hrsz. területe: 10012  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: szántó (tulajdonos: Magántulajdon); 

 

Ingatlanok megközelítése meglévő aszfalt vagy föld borítású közútról történik. 

A település közintézményi a tervezési területtől távolabb találhatóak. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása védelmi erdő és szántó. A területen jelenleg a 

Nagyhegyesi Takarmány Kft és Nagyhegyesi állattenyésztő Kft. telephelyi találhatóak. A telep fő 

funkciója állateledel gyártás. A cég a gyártósorának bővítette mely a 077/9 hrsz-ú ingatlanon valósult 

meg. A megnövekedett gyártói kapacitás új raktárépület kialakítást teszi szükségessé melynek a 

meglévő gyártócsarnokhoz szükséges kapcsolódnia további szükséges munkafolyamatok (pl.: 

csomagolás) elvégzése miatt, így technológiailag helye kötött. A raktárkapcitás bővítése a 073/9 hrsz.-ú 

ingatlanon valósulna meg 

A telephelynek meglévő közútkapcsolata van a 3321 sz Balamzújváros-Hajdúszoboszló összekötő út 9 

km 731 m szelvényénél. 

5.Beépítési terv  

Célszerű a telephely mérete miatt telephelyre bejutó kamionok számának korlátozása. Az alapanyagot és 

készterméket szállító kamionok nem tartózkodhatnak a közlekedési területen, ezért a bekötő út északi 

oldalán található 073/43 hrsz.-ú ingatlan telephelyhez közeli része, valamit az egyébként is 

beépíthetetlen gázvezeték és védőterülete kerülne átsorolásra gazdasági területté, hogy azon 

kamionparkoló kerüljön kialakításra. A terület azért kerül gazdasági terület felhasználásba, hogy a 

későbbi telekalakítások során biztosítani tudja a meglévő telephely bővítést, noha a területen épület csak 

korlátozottan lesz elhelyezhető. 
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Kamionparkoló vázlat terve Forrás: Önkormányzat 

 

Telephely légifotója. Forrás: Önkormányzat 

Mivel a konkrét területen elhelyezendő épületek tervezése még nem történt meg, ezért a várható 

környezeti hatások csak becsülhetőek. Jó kiindulási alap lehet a meglévő gyár, ami a lakóterületeken 

nem jelent zavaró hatást. A kiszolgáláshoz szükséges közút csatlakozás biztosított, úgy hogy a várhatóan  

megnövekedő tehergépjármű forgalom a település számára nem jelet többlet terhelést, mivel közvetlenül 

a 3321 sz közútra történik a forgalom kibocsájtása. 

 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület egy darab 

régészeti lelőhely érinti.  

Világörökségi terület a tervezési területet nem érinti. 

 

6. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei 

közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztése, igénye 

A közmű térképen és a szabályozási terven jelölt 073/43 hrsz.-ú ingatlanon jelölt gázvezeték 

nyomvonala jentősen eltér. A nyomvonal pontosítása szükséges. 
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Tervezési terület  közművesztettségét ábrázoló összközműves térkép. Forrás: E-közmű 
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7. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból 

módosítandó elemeinek összefoglalása 

7.1.  A területre vonatkozó hatályos településszerkezeti terv kivonat 

 
     Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A hatályos településszerkezeti tervhez képest a meglévő egyéb ipari gazdasági terület mind déli, mind 

nyugati irányban bővítésre kerül. 

Déli irányban általános mezőgazdasági, míg nyugati irányban védelmi erdő terület kerül átsorolásra 

 

Tervezett változások bemutatása. Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti indokok miatt településszerkezeti terv módosítása szükséges. 

7.2.  Változások részletes ismertetése 

A Nagyhegyesi Takarmány Kft. (4064 Nagyhegyes, Szoboszlói útfél 077/9) ügyvezetője azzal a kéréssel 

fordult az önkormányzathoz, hogy a 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe 

kerüljenek átsorolásra. Az ingatlanok tulajdonosa 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a Kurucz Gyula 

akivel a Nagyhegyesi Takarmány Kft megállapodott. A 073/94 tulajdonosa a Nagyhegyesi Takarmány 

Kft. 

A terület tulajdonosa meglévő állateledel gyártó üzemének gyártási kapacitást növelte új gyártósor 

beszerzésével. A gyártási kapacitás növelése által megnövekedett a telephely tehergépjármű forgalmai 

amit új kamionparkoló kialakításával kerülne csillapításra és ütemezésre. a többlet gyártókapacitás miatt 

megnövekedett a raktározási igény is ami új raktárépület építésével orvosolható. 

Má→Gipe 

. 

Ev→Gipe 

. 
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7.3..  A területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv kivonat 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az agyagbánya helyén Má mezőgazdasági általános és Ev védelmi helyett Gipe-1 egyéb ipari gazdasági 

építési övezet kijelölése szükséges. 

A 073/43 ingatlan nem teljes egészében kerül átsorolásra. a Gipe-1 terület határa a gázvezeték 

nyomvonalának pontosítása után kerül meghatározása. A visszamaradó terület továbbra is Ev védelmi 

erdő besorolás kap. 

Hatályos HÉSZ gazdasági Gipe-1 építési övezetre vonatkozó kivonata 

 

 

A már meglévő építési övezet előírásai megfelelőek, ezért a HÉSZ módosítása nem szükséges, de 

szabályozási terv módosítása szükséges. 
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8. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid 

összefoglaló és a javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, 

rövid összefoglaló 

8.1. Tájrendezési munkarész 

 
A tájrendezés a rendezett, emberhez és az élővilághoz egyaránt megfelelő táj kialakítására törekszik, 

azonban szükségszerűen teret ad településfejlesztésnek is. A hatályos településrendezési eszközökhöz 

meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé, mivel a módosítások csak 

beépítésre szánt területen belüli ingatlanokat érintenek. 

A tervezési területen belül NATURA 2000 különleges természet megőrzési területek, NATURA 2000 

különleges madárvédelmi területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat, Ex lege védett területek nem találhatók.  

 

Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR) 
 
 

A módosítások nyilvántartott erdőterület érintenek. 

 

A tervevezési területen belül a 33/C és 33/D jelű erdőterületek találhatóak, melyek gazdasági 

erdőterületként vannak nyilvántartva. A módosítás során a 33/D erdőrészlet kerül átsorolásra gazdasági 

területté. A 33/C jelű erdőrészlet továbbra is védelmi célú erdőként fog a rendezési tervben szerepelni. 
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Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis 

8.2. Környezetalakítási munkarész 

A tervezési területen belül műemlék, műemléki környezet, védett épület nem található, a tényleges 

módosítások ezeket nem érintik. A módosítás nem érinti a világörökségi területet. 

A módosítás kapcsán régészeti lelőhely van a tervezési területen belül. A régészeti lelőhely a tervezett 

településrendezési eszközökön felvezetésre került.  

A tervezett módosítások nem vetnek fel környezetalakítási módosításokat, ezért a hatályos 

településrendezési eszközökhöz meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált 

szükségessé. 
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Terület körül található régészeti lelőhelyek (narancssárga színezés). Forrás: Adatszolgáltatás 

8.3. Közlekedési munkarész 

A telephelynek meglévő közútkapcsolata van a 3321 sz Balamzújváros-Hajdúszoboszló összekötő út 9 

km 731 m szelvényénél, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített alátámasztó szakági 

munkarész módosítása nem vált szükségessé. 
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8.4 A módosítások településkép-védelemmel való összhang vizsgálata 

A község 

- 149/2017. (X.18.) Kt. határozattal elfogadott Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyvvel, 

valamint 

- Nagyhegyes község településképének védelméről szóló 23/2017. (X.19.) önk. rendelettel 

rendelkezik. 

 

Országosan, helyileg védett épület nem található a módosítással érintett területeken, és annak 

környezetében sem. Legközelebbi védett épület a fejlesztési területtől távolabb, a város belterületén 

található. 

A Településképi arculati kézikönyv (TAK) az alábbiakat ismerteti a fejlesztéssel érintett területre 

vonatkozóan: 

Ipari gazdasági területekre a TAK külterület és egyéb terüelt címszó altt tet javaslatokat. Az épületek 

tervezése során az ajánlások átgondolandók. 

 

A fejlesztési elhatározások a településképi arculati kézikönyv megállapításaival összhangban vannak, 

mivel a tervezett módosítás a TAK figyelembevételével valósul meg. 

 

A Településképvédelmi rendelet (TKR) az alábbiakról rendelkezik a fejlesztéssel érintett területre 

vonatkozóan: 

A TKR a területet településképi szempontból nem meghatározó területbe sorolta, külterület és egyéb 

terület - településképi szempontból egyéb terület., melyre előírások ne kerültek meghatározásra. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a fejlesztési elhatározás a településképvédelmi rendelettel nem 

ellentétes. A településképi rendelet előírásait a konkrét épületek tervezésekor be kell tartani! 
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9. Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására 
 

1. módosítás 
Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 

számú út -078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út által határolt területen belül, 

073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 építési övezetbe átsorolása. 

Tervezési terület: Nagyhegyes Község 073/42 hrsz.-ú ingatlan - 075 hrsz-ú Pece ér – 3321 számú út -

078/1 hrsz.-ú út – 074 hrsz.-ú út ingatlan által határolt terület. 

A tervezési területen belül ténylegesen érintett ingatlanok 073/43 hrsz és 073/94 hrsz ingatlanok Gipe-1 

építési övezetbe átsorolása, Az ingatlanok tulajdonosa 073/43 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a Kurucz 

Gyula akivel a Nagyhegyesi Takarmány Kft megállapodott. A 073/94 tulajdonosa a Nagyhegyesi 

Takarmány Kft. 

A terület tulajdonosa meglévő állateledel gyártó üzemének gyártási kapacitást növelte új gyártósor 

beszerzésével. A gyártási kapacitás növelése által megnövekedett a telephely tehergépjármű forgalmai 

amit új kamionparkoló kialakításával kerülne csillapításra és ütemezésre. a többlet gyártókapacitás miatt 

megnövekedett a raktározási igény is ami új raktárépület építésével orvosolható. 

A 073/43 hrsz.-ú ingatlanon a főúttal párhuzamosa erdőterület és földgázvezeték található, ezért az 

ingatlan telephely felőli oldala kerül csak átsorolásra gazdasági területbe a többi része változatlan marad. 

Az új területhasználatnak megfelelően telekalakítás válik szükségessé. 

 

Az építési szabályozásban az építési övezet szabályozásának megtartásával, biztosítható az építés 

feltételeit.  

Javasolt területfelhasználás: egyéb ipari gazdasági terület (Gipe-1) 

 
Tervezett szerkezeti terv Forrás: Saját szerkesztés 
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Tervezett szabályozási terv Forrás: Saját szerkesztés 

 


