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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

 61/2006 (V. 29.) számú önkormányzati határozat, Nyírparasznya Község 
Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

 10/2006 (V. 29.) számú önkormányzati rendelet, Nyírparasznya Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 

2. Átnézeti térkép 
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3. Helyszín bemutatása 
 
1-2-3. Beavatkozási pont 
A község gazdasági teljesítő képessége alacsony szinten működik. Jellemzően a 
mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni vállalkozók alkotják a gazdasági szervezetek 99%-át. 
A településen egyetlen olyan gazdasági szervezet bejegyzett, amelyik 10-19 fő közötti 
létszámmal működik. Ettől nagyobb foglalkoztató – gazdasági szervezet – nincs bejegyezve. 
Ezért mindenképpen szükséges a helyi gazdasági szervezetek támogatása, tevékenységi 
tereiknek a biztosítása a hatályos településrendezési eszközökben is. 
Az 1-es és 2-es módosítás belterületi területek igénybe vételével kerülne tervezésre, 
lakóterületekbe ágyazódva. A 3. módosítási pontban tervezett gazdasági terület a 2. 
beavatkozási területen (belterületen) módosuló egyik övezet folytatásaként kerülne 
kialakításra (külterületen). Ez utóbbi egybefüggő – bár a belterületi határral elválasztott – 
terület erdővel, erdősávokkal viszonylag jól körülhatárolt. Ezeknek a területeknek, 
felületeknek a fenntartása, megőrzése fontos a tervezett tevékenységek által generált 
kibocsátások helyszínre való korlátozásában, valamint a tájkép megőrzésében. 
 
A kialakítandó gazdasági övezetekre vonatkozó szabályozásnak mindenképpen a 
lakóterületek védelmét, az azzal való konfliktus kialakulásának megakadályozását kell 
szolgálja úgy, hogy a helyi indíttatású és léptékű gazdaságfejlesztési tevékenységet ne 
lehetetlenítse el. 
 
A település épített környezete jelentősebb értékkel – a szakrális elemeken kívül - nem bír. 
Jellemző építészeti karakterisztikával nem rendelkezik, utcaképi megjelenése nem egységes. 
Kevés a régi, múlt század eleji épület a településen. Ettől függetlenül az újonnan kialakítandó 
övezetek utcafronti megjelenését – mind tömeg, mind homlokzat formálás tekintetében – 
szabályozási előírásokkal szükség lehet irányítani, befolyásolni. 
 
A lakóépületek között viszonylag sok a szélesebb beépítetlen foghíj telek, melyek 18-20 
házanként követik egymást. De a történelmileg kialakult, főutcával párhuzamos Kossuth 
Lajos utca jellemzően csak a déli oldalán épült be. Ez a Rákóczi Ferenc utcákról lenyúló 
telekvégek művelésével, használatával kapcsolható össze. A tervezett módosítások a 
telekstruktúrában jelentős változást nem okoznak. 

 
Forrás: GoogleStreet View 
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1-2-3 beavatkozási területek elhelyezkedése  
 

 
Forrás: GoogleEarth 

 
Hatályos településszerkezeti terv 

 

 

Forrás: Nyírparasznya Község Önkormányzat 
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4. Beavatkozási pont 
A gazdaságfejlesztés jegyében – külterületen, a belterület és az M3-as autópálya 
nyomvonala között, a 4116. sz. út déli oldalán - mezőgazdasági üzemi terület kialakítása 
tervezett. Az érintett terület belterület felé eső határa és a lakóterület épületei közötti 
távolság cca. 320 méter. Korábban itt az autópálya építéséhez ideiglenesen termeltek ki 
anyagot, melyet annak befejezésével eredeti használatának módjára – szántó terület - 
állítottak vissza. 
 
A belterület irányában, az autópályához tervezett védelmi rendeltetésű erdő terület 
folytatásaként, védelmi rendeltetésű - inkább már területen belüli – zöldfelület kialakítása 
válhat szükségessé a tervezés folyamán. 
 

 
Forrás: GoogleEarth 

 
5. Beavatkozási pont 
A hatályos településszerkezeti terven jelölt, jelentős kiterjedésű gazdasági terület húzódik a 
település belterületétől délre, külterületen, a Petőfi Sándor utca folytatásának mindkét 
oldalán. A tervezett fejlesztési terület a terv időszakában vizsgálva nem került felhasználásra, 
belátható időtávon belül sem kerül tervezésre. A település léptékéhez jobban igazodó, 
kisebb gazdasági célú területek reálisabban használhatóak fel helyi gazdaságélénkítési 
célzattal. Ezért a betervezett területek nagyobbik része – az út nyugati oldalán – a jelenlegi 
területhasználat szerinti övezetbe kerül visszasorolásba. Az így felszabaduló beépítésre szánt 
terület potenciál a közigazgatási területen belül, reálisabb célok támogatására 
felhasználható. A kijelölt terület-felhasználások kínálati jellege ezzel a módosítással nagyobb 
részt háttérbe szorul a terv szempontjából. 
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Forrás: GoogleEarth 

 
 
6. Beavatkozási pont 
Területi kiterjedés nélkül, a település Helyi Építési Szabályzat egyes rendelkezéseinek 
felülvizsgálata, kiegészítése, korrigálása a kor, a használhatóság és a jogszabályi változások 
figyelembe vételével. Különös tekintettel a lakóterületek és a vegyes területek építési 
előírásainak, esetlegesen övezeti paramétereinek módosításával. 
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4. Beavatkozási pont ismertetése - A módosított tervi részletek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek! 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírparasznya 
belterület, Rákóczi 
Ferenc utca északi 
oldala (14. és 15 
hrsz.)  

Gazdasági célú övezet 
kialakítása falusias lakó 
terület övezetéből, 
gazdaságfejlesztési 
célkitűzéssel. 

- beépített terület 
 

- Falusias lakóterület (Lf) 1,02 2,75 - kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 
 

1,02 0,41 A lakó és gazdasági célú 
övezetek konfliktusának 
kezelése szükséges 
rendeleti szinten. 

 
 

3  
 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A kialakított gazdasági területeken létrejövő és működő vállalkozások, új munkahelyek megteremtésével 
biztosítja, remélhetőleg a helyi munkavállalók részére alapesetben. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek enyhítésére szolgálhat, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezetvédelmi okokból szükség lehet határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására, valamint a szomszédos lakóterületek védelme érdekében kiegészítő szabályozásra. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Beépítésre szánt területen, települési térségen belüli módosítás, így hatást nem vált ki. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. Hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő - a belterület irányából -, a Kossuth Lajos utcán meglévő elemek kihasználásával. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen a beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új közlekedési kényszerek alakulhatnak ki. A 
terület környezetének zaj, szag és por terhelése növekedhet. 
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírparasznya 
belterület, Kossuth 
Lajos utca déli oldala 
(309-312 hrsz.-ok és 
320-322 hrsz.-ok 

Gazdasági célú övezet 
kialakítása falusias lakó 
terület övezetéből, 
gazdaságfejlesztési 
célkitűzéssel. 

- beépített terület 
 

- Falusias lakóterület (Lf) 3,15 7,56 - kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 
 

3,15 1,26 A lakó és gazdasági célú 
övezetek konfliktusának 
kezelése szükséges 
rendeleti szinten. 

 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A kialakított gazdasági területeken létrejövő és működő vállalkozások, új munkahelyek megteremtésével 
biztosítja, remélhetőleg a helyi munkavállalók részére alapesetben. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek enyhítésére szolgálhat, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezetvédelmi okokból szükség lehet határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására, valamint a szomszédos lakóterületek védelme érdekében kiegészítő szabályozásra. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Beépítésre szánt területen, települési térségen belüli módosítás, így hatást nem vált ki. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. Hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő - a belterület irányából -, a Kossuth Lajos utcán meglévő elemek kihasználásával. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen a beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új közlekedési kényszerek alakulhatnak ki. A 
terület környezetének zaj, szag és por terhelése növekedhet. 
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3. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírparasznya 
külterület (0109/4-5 
hrsz.) 
 

Gazdasági terület kialakítása 
beépítésre nem szánt 
területen, tervezett 
beruházás támogatásához. 

- szántó (Sz4, Sz6, Sz7) 
 

- általános mg.-i terület (M) 
 

1,62 5,99 - kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 
 

1,62 0,65 Tájba illesztési irányelvek 
és zöldfelületi védelem 
rögzítése az elő-
írásokban. 

 

 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A létrejövő, konkrét fejlesztési terveken nyugvó tervezet, új munkahelyek megteremtésével biztosítja. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, szolgálhatnak a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek csökkentésére, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására. Szükséges a terület határán már meglévő fásított területek, fasorok figyelembe vétele a 
terület felhasználásakor. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet 
részben megváltozik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik, melynek alacsony a minőségi osztálya (Sz4, Sz6, Sz7). 
Az Sz4 min. osztályú terület kevesebb, mint 20%-át teszi ki a teljes más célú hasznosítású területnek.  

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő - a belterület irányából -, a Kossuth Lajos utcán meglévő elemek kihasználásával.   

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen a beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új közlekedési kényszerek alakulhatnak ki. A 
terület környezetének zaj, szag és por terhelése növekedhet.  
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4. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírparasznya 
külterület, a 4116-os 
úttól délre (085/7-9 
hrsz.) 

Mezőgazdasági üzemi 
terület kialakítása 
beépítésre nem szánt 
területen, tervezett 
beruházás támogatásához. 

- szántó (Sz5, Sz6, Sz7 
min. osztály) 
 

- általános mg.-i terület (M) 
 

7,26 26,86 - különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü) 
 

7,26 5,08 Védelmi rendeltetésű 
zöldsávok kialakítása, 
valamint tájba illesztési 
kérdések rendeleti szintű 
rögzítése szükséges. 

 
 

 
 
 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A létrejövő, konkrét fejlesztési terveken nyugvó tervezet, új munkahelyek megteremtésével biztosítja. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, szolgálhatnak a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek csökkentésére, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet nagyüzemi állattartás váltja fel, ezzel a tájszerkezet részben 
megváltozik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik, melynek alacsony a minőségi osztálya (Sz5, Sz6, Sz7). 
A jelenlegi művelési ág szántó, azonban a tényleges használatot rendezni szükséges. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő, a terület határán – a 4116. sz. út mentén a belterület határáig, a tervezett teleptől cca. 350 
méterre - haladó infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés.   

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen negatív folyamatok indulnak meg (a beépítési intenzitás jelentősen növekedik, új közlekedési 
kényszerek alakulnak ki, stb.), a tervezett beépítésre szánt terület keleti végén jelentősebb kiterjedésű 
többszintes zöldfelületet szükséges kialakítani, a település irányában. 
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5. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírparasznya 
belterületétől délre, a 
Petőfi Sándor utca 
külterületi 
folytatásának nyugati 
oldalán 

Tervezett, de meg nem 
valósult ipari gazdasági 
terület övezetének 
visszasorolása a valós 
használat szerinti övezetbe. 
(Országos Erdőállomány 
Adattár szerint) 

- erdő 
  

- ipari gazdasági (Gip) 
 

18,88 7,55 - gazdasági erdő terület (E) 
 

18,88 169,92 - 

 
 

 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A fel nem használt gazdasági célú tervezett terület-felhasználás, a település más területein, kisebb 
volumenben újraképződnek, ezzel részben a kihasználható gazdasági potenciál fenn marad. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A jelenlegi tényleges használat szerinti terület-felhasználás mellett, nem változik. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
A jelenlegi tájhasználat szerinti tájszerkezet megmarad, nem változik.  

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld más célú hasznosítása nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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