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BEVEZETÉS 

A Településtervezés I. (településfejlesztés) példatár célja a településfejlesztési stratégiák 

jó példájának bemutatása Debrecen MJV településfejlesztési dokumentumain keresztül. 

Debrecen MJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája, valamint a hozzájuk kapcsolódó Megalapozó vizsgálatok megfelelnek a 

„314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről” elvárásainak, felépítésük és tematikájuk 

összhangban van a kormányrendeletben megfogalmazott elvárásokkal. A 

településfejlesztési dokumentumok Debrecen példáján történő bemutatásának további 

jelentőséget kölcsönöz, hogy Debrecen – az ország második legnépesebb és egyik 

legnagyobb területű városa – az elmúlt évtizedben roppant dinamikus fejlődésen ment 

keresztül, és talán ennek is betudható, hogy a fejlesztések számos megoldásra váró 

területi konfliktust generáltak. Példaként emelhetjük ki a megtelepülő külföldi és hazai 

nagyvállalatok növekvő számát, amely új igényeket fogalmaz meg a közösségi 

közlekedéssel szemben, az egyetem külföldi hallgatóinak dinamikus növekedését, amely 

a helyi szolgáltatások körét alakítja, vagy a lakosság különböző korcsoportjainak 

változatos igényét a smart city projektek megvalósítása felé. Nem kevésbé grandiózusak a 

tervek: a városvezetés deklarált célja, hogy a Debrecen lakosságát 2050-re a jelenlegi 203 

ezerről 250 ezerre emelje, míg a Debreceni Egyetem az aktuális 35 ezres hallgatói 

létszámát kívánja 50 ezerre emelni, döntően a külföldi hallgatók számának növelésével. 

A jelen társadalmi-gazdasági igényei, és a vázolt jövőkép olyan kihívásokat támasztanak 

a településfejlesztéssel kapcsolatban, amelyet csak alaposan átgondolt, a lehetséges 

változókat körültekintően figyelembe vevő stratégiákkal lehet kézben tartani.  

 A következő fejezetekben Debrecen MJV fejlesztési dokumentumai kerülnek 

bemutatásra, különös tekintettel az integrált településfejlesztési stratégiára.   

A TELEPÜLÉSTERVEZÉS DEFINIÁLÁSA 

A településtervezés (urban planning) a nemzetközi szakmai terminológiában meglehetősen 

komplex, ugyanakkor rugalmasan értelmezett definíciót takar. Weber és Crane (2012) szerint 

ennek az az alapvető oka, hogy bár a településtervezés, mint szakma hosszú múltra vezethető 

vissza, viszont mint tudományág meglehetősen újnak tekinthető, következésképpen még nem 

rendelkezik nemzetközileg általánosan elfogadott definíciókkal. Bayer et al. (2010) szerint 

érdemesebb a településtervezés puszta definiálása helyett arra fókuszálni, hogy mivel 

foglalkozik egy településtervező, hiszen az a legtöbb ember számára megfoghatatlan. A 

településtervező feladata biztosítani, hogy a városokban rendelkezésre álljon mindaz, amely 

szükséges a növekedésükhöz, fejlődésükhöz és prosperitásukhoz. Tevékenységük kiterjed az 

emberek városi életterére, azokra a területekre, amelyeken a munkaadók gyárakat, irodákat, 

üzleteket hoznak létre, a közlekedési létesítményekre, a közművekre (ivóvíz, szennyvíz és 

energia), a rekreációs területekre, a közösségi fejlesztésekre.  

A hazai gyakorlatban a településtervezés elveit tekintve többé-kevésbé megegyezik a 

nemzetközi mintákkal, definiálása viszont sokkal lényegre törőbb. Olyannyira, hogy a 

településtervezést az „1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 

védelméről” (továbbiakban: Étv.) pontosan definiálja: a településrendezés, mint tevékenység 
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nem más, mint a településfejlesztés és a települések területének rendezése, míg a 

településtervezés a településfejlesztés tervezése és a településrendezés tervezésére. Az Étv. 

szerint tehát a településtervezés folyamatok tervezése, méghozzá a településfejlesztés és a 

településrendezés folyamatainak tervezése. 

Ha kissé szofisztikáltabban közelítjük meg a kérdést, akkor Meggyesi (2006) gondolataira 

támaszkodhatunk: a településtervezés olyan operatív tevékenység, amely kitűz egy célt, és 

annak elérése érdekében eljut egy cselekvési programig. A településtervezésnek kétfajta célja 

létezik:  

1) a településen élők életkörülményeiben fennálló hiányosságok, vagy a környezet 

állapotának ismeretében meghatározza a beavatkozások szükségességét;  

2) konkrét cselekvési programok létrehozása. 

A célok első típusa az elérendő célokat takarja, vagyis a település jövőbeni állapotának 

meghatározását. Ez a településfejlesztés. 

A célok második típusa a célok megvalósításának eszközeire vonatkozik, vagyis azokra a 

tervekre, amelyek a célok megvalósításához szükségesek. Ez a településrendezés. 

Természetesen a településtervezés mindkét résztevékenységének megvannak a saját 

tervtípusai, amelyek elkészítése a településtervezők feladata. A településtervezés tervtípusai: 

1) Fejlesztési tervek: településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 

(ITS) 

2) Településrendezési eszközök: településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat (HÉSZ), 

szabályozási terv (szabályozási keretterv) 

3) Településképi követelmények: településképi rendelet, településképi arculati kézikönyv 

(TAK)  

A településtervezést számos jogszabály, országos terv, nemzeti stratégia, vagy Európai Uniós 

irányelv, stratégia befolyásolja, amelyek mind hatással vannak a településtervezés terveinek 

kidolgozására, és amelyeket a tervek elkészítése során figyelembe kell venni. Néhány ezek 

közül kiemelve:  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 

 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I. 3.) OGY határozat) 

 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, 2014-2020 (egyéb operatív 

programok) 

 Európa 2020 stratégia 

A tervek rendszere összefoglalva a következőképpen ábrázolhatók: 
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1. ábra: A településtervezés tervtípusai, és az elkészítésüket meghatározó alapvető 

jogszabályok, stratégiák 

A településtervezés két részterületének, a településfejlesztésnek és a településrendezésnek a 

viszonya Meggyesi (2006) szerint a következő: A fejlesztési tervek és a rendezési eszközök 

is tartalmaznak fejlesztési és rendezési jellegű elhatározásokat, ám térben minél inkább 

közelít a terv a település léptékéhez, annál több benne a rendezési jellegű elem, és minél 

inkább tágul a terv léptéke, annál több benne a fejlesztési jellegű elem. Ami közös pont, hogy 

mindkét tervezési szint a társadalmi folyamatok térbeli vetületeivel foglalkozik. Végső soron 

a fejlesztési típusú tervek a miért, a mit, a mikor és a miből kérdésekre adják meg a választ, a 

rendezési eszközök pedig a hol és a hogyan kérdésekre. Így bármennyire is összetartozik a 

fejlesztés és a rendezés (mint településtervezés), valójában két jól elkülönülő tevékenységet 

takarnak, céljaik és tervtípusaik is különböznek. 

A tervek jogállása és egyeztetési kötelezettsége: 

Magyarországon a tervek helyhatósági jóváhagyásának két szintje létezik: a határozat és a 

rendelet. A határozat csak az önkormányzatra nézve kötelező érvényű, azonban a rendelet, 

mint kvázi helyi törvény, mindenkire nézve kötelező érvényű, aki a településben él, illetve ott 

fejleszteni, építkezni kíván. A települési terveket az önkormányzat képviselő testülete hagyja 

jóvá, de a jóváhagyás előtt a polgármesternek egyeztetnie kell: az érintett államigazgatási 

szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (pl. megyei önkormányzatok, 

szomszédos települések önkormányzata), a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 

szervezetekkel, vallási közösségekkel. 

A következők fejezetekben a településfejlesztés tervtípusainak elkészítése kerül bemutatásra 

egy esettanulmányon keresztül. 
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TERVTÍPUSAINAK ELKÉSZÍTÉSE 

EGY ESETTANULMÁNYON KERESZTÜL 

Az Étv. szerint a településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és 

környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, 

az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és 

az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása. 

A településfejlesztés két alapvető terve a településfejlesztési koncepció (TFK) és az integrált 

településfejlesztési stratégia (ITS), amelyek bár mindketten fejlesztési tervek műfajukat, 

elkészítésük módját, tartalmukat, részletezettségüket, céljukat tekintve eltérnek egymástól.   

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, 

valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 

településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 

érvényesíti. 

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források 

ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok 

megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás 

eszközeit és nyomon követését. A településfejlesztési koncepciót és az integrált 

településfejlesztési stratégiát a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. 

A TFK és az ITS elkészítésének módját, és a fejlesztési tervek tartalmát a „314/2012. (XI. 8.) 

korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” c. dokumentum szabályozza. A kormányrendelet a következőket 

fogalmazza meg a TKF-val és az ITS-sel kapcsolatban: 

 A településfejlesztési koncepció: A hosszútávra (10 évet meghaladó időtávra) szóló 

településfejlesztési koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 

mellékleteként fogadja el. A településfejlesztési koncepciót és a módosítását a 

megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni. A településfejlesztési koncepció 

tartalmi elemeit a kormányrendelet mellékletei tartalmazzák, a tartalmi elemek 

részletezettségét pedig az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

 Az integrált településfejlesztési stratégia: A középtávra (4-10 év időtávra) szóló ITS-t 

az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az ITS-t 

és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni. Az ITS és a 

megalapozó vizsgálatok tartalmi elemeit a kormányrendelet mellékletei tartalmazzák, 

a tartalmi elemek részletezettségét pedig az önkormányzati főépítész írásban 

határozza meg. Az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, 

és dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy 

újat készít. 

A TFK tehát az ITS-nél hosszabb időtávra készített fejlesztési terv, míg az ITS egy 

középtávú program, lényegében a TFK kibontása, annak egyfajta megvalósíthatósági terve. 

Az ITS a TFK-ra épül, de operatív jellege miatt eltéréseket tartalmazhat. A TFK-t ugyanis a 
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települések jellemzően a releváns országos fejlesztési stratégiákkal összhangban készítik el 

(amelyek érvényessége jelenleg 2030), míg az ITS-t az EU-s programozási időszakok 

ismeretében, és azoknak megfelelően hét éves időtávra tervezik. Ez jelenleg a 2014-2020-as 

időszakot fedi le, vagyis az aktuális ITS-ek fejlesztési programjai ezt a hét évet ölelik fel. A 

következő, 2021-2027-es EU-s programozási időszak közösségi fejlesztési prioritásai 

jelenleg még nem ismertek, ugyanakkor a TFK-k fejlesztési elképzelései ezt a periódust is 

tartalmazzák. Nyilvánvaló tehát, hogy a 2021-2027-es periódusban elkészítendő ITS-ek adott 

esetben jelentősen eltérhetnek majd a 2030-ig érvényes TFK-ktől, amelyeket így erre az 

időszakra szükségszerűen meg kell majd változtatni. Az ITS-ek tehát csak az együttes 

kidolgozásuk kezdeti pillanatában épülnek a TFK-kra, viszont egy ITS-t átívelő periódus után 

éppen az ITS-ek miatt (amelyek viszont az EU-s stratégiákat követve) változnak meg a TFK-

k.  

A megalapozó vizsgálatok 

A TFK (és a vele párhuzamosan készülő ITS) elkészítését azonban meg kell, hogy előzzék a 

szükséges megalapozó vizsgálatok. Akárcsak a TFK és az ITS elkészítésének menetét és 

tartalmát, úgy a megalapozó vizsgálat tartalmát is jogszabály, konkrétan a „314/2012. (XI. 8.) 

korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” rögzíti. A TFK-ban és az ITS-ben rögzített fejlesztési célok és 

prioritások indokoltsága világosan ki kell, hogy derüljön a megalapozó vizsgálatokból. 

Néhány példával szemléltetve az összefüggést: 

 Amennyiben a megalapozó vizsgálatok felhívják a figyelmet a burkolt utak relatíve 

alacsony arányára a településen és a földutak (vagy a rossz minőségű burkoltnak 

tekinthető utak) magas arányára, úgy a TFK-ban érdemes célként megfogalmazni az 

úthálózat fejlesztését. 

 Amennyiben a lakosság demográfiai helyzete azt mutatja, hogy a népesség 

folyamatosan elöregszik, a fiatalok elvándorlása erős, továbbá jelentősebb 

beruházások hiányában a település munkaerővonzó képessége is alacsony, úgy a 

TFK-ban pl. óvodafejlesztés helyett az időskorúak optimális ellátását célzó 

fejlesztésekre érdemes fókuszálni, illetve kezdetben munkaerővonzó beruházásokkal 

érdemes tervezni (ami persze hosszútávon az óvodafejlesztéseket is megkövetelheti).  

 A különböző fürdőfejlesztések roppant népszerűk Magyarországon, sok településnél 

meg is jelennek a TFK-kban, ám a valóság az, hogy más komolyabb turisztikai 

attrakció hiányában a turisták tervezett száma messze nem éri el a fürdők rentábilis 

üzemeltetéséhez szükséges értéket. Egy jól kidolgozott megalapozó tanulmány 

világosan felhívná az önkormányzatok figyelmét arra, hogy az üzemeltetés 

nehézségeket fog okozni.  

Összességében elmondható, hogy a megalapozó tanulmány a TFK és az ITS elkészítésének 

leglényegesebb eleme, amely bár nem látványos, és talán nem is mindig kap kellő figyelmet, 

ám körültekintő elkészítése nélkül a fejlesztések tervezése tévútra vezethet.  

A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit a „314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
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településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” alapján az 1. függelék tartalmazza. 

A településfejlesztési koncepció 

A meglapozó vizsgálatokra épülő TFK tehát egy hosszútávú, de legalább 10 évre szóló 

fejlesztési terv. A TFK rögzíti a település fejlesztésének hosszútávú céljait és irányelveit, a 

fejlesztések megalapozottságát és szükségességét. A TFK ugyanakkor nem tér ki a 

fejlesztések részletes tartalmára, nem foglalkozik azok költségvonzatával, sem műszaki 

megvalósíthatóságával. A TFK így lényegében a település fejlődésének idealizált változatát 

mutatja be, egy olyan jövőbeni állapotot, amely a legoptimálisabb fejlesztési folyamat 

eredményeként alakulhat ki. 

Bár a TFK tulajdonképpen a településfejlesztés és a településrendezés meghatározó 

alapstratégiája (hiszen ráépül az ITS és a szerkezeti terv is), valójában viszonylag tömör és 

lényegre törő, jellemzően maximum 50-60 oldalas dokumentum. A TFK elsőként vázolja a 

település jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 

vonatkozóan, a térségi szerepének jövőképét, tovább rögzíti a településfejlesztési elveket. 

Debrecen MJV a jövőképét a következőképpen definiálta: 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 település önmaga által definiált jövőképe döntően meghatározza a TFK-ban rögzített 

fejlesztési elveket, hiszen a teljes fejlesztési folyamat célja a jövőkép elérése. A következő 

lépésben a településnek meg kell fogalmaznia a településfejlesztési elveket. Ezek olyan 

horizontális elvek, amelyek minden tematikus célon végigfutnak, tehát minden tematikus 

célban érvényesülnek.  

Debrecen MJV horizontális céljai a következők: 

 Az innovációs szemlélet integrálása a gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatokba. 

 Az életminőség javítása az öregedő társadalom kihívásaira válaszolva. 

 Élhető, fenntartható lakó- és intézményi környezet biztosítása a debreceni 

polgároknak. 

A horizontális célok olyan lokális társadalmi-gazdasági problémákat ragadnak meg, 

amelyeknek a megoldására egy-egy önálló program nem ad választ, és ezért nem is érdemes 

őket tematikus célokként kezelni.  

A horizontális célokat a tematikus célok definiálása követi. A tematikus célok a település egy 

funkcionális részterületeinek fejlesztésére fókuszálnak. Bár a TFK-nak nem szükséges a 

fejlesztésre rendelkezésre álló forrásokkal számolnia (az az ITS feladata), amennyiben a TFK 

együtt készül az ITS-sel elkerülhetetlen, hogy az ITS tervezése ne befolyásolja a TFK 

tervezését is. Debrecen esetében például olyan tematikus részcélok kerültek 

megfogalmazásra, amelyekhez a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban 

források igényelhetők a strukturális alapokból, és amelyek így teljesen összhangban állnak az 

ITS céljaival (ez természetesen logikus, még akkor is, ha ebben az esetben a TFK nem 

feltétlenül teljesíti valós célját). 
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Debrecen MJV az átfogó fejlesztési célját a következőképpen azonosítja: 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. 

Az átfogó célhoz összesen hét tematikus célt fogalmaznak meg, amelyek a település 

funkcióinak fejlesztésére vonatkoznak, és amelyek a horizontális célokkal átszőve 

összességében elősegítik a hosszútávú jövőkép elérését. Ezek a következők: 

 A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása. 

 A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a 

gazdasági szereplőket támogató környezet kialakítása. 

 A város felsőoktatási és kutatási intézményei infrastruktúrájának a fejlesztése, a 

tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése. 

 A nemzetközi szintű, minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő adottságok 

magasabb szintre emelése. 

 Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása. 

 A város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése. 

 A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése. 

A tematikus fejlesztési célok területi értelmezése 

A tematikus célok tehát olyan célok, amelyek a település funkcióinak fejlesztésére 

vonatkoznak, vagyis önmagukban nincs területi vonzatuk. A TFK-ban így definiálni kell, 

hogy az egyeset tematikus célok a település különböző településrészein hogyan 

érvényesülnek, tehát meg kell jeleníteni a tematikus célok térbeli leképezését. A település 

belső területi szerkezetének értelmezéséről a települések szabadon döntethetnek. 

Debrecenben különböző településrészei a TFK-ban összesen 10 övezetbe kerültek 

besorolásra (2. ábra).  

Az övezetek olyan településrészek, amelyek ha fizikailag nem is tartoznak össze, de 

funkcionálisan egységesek (pl. a lakótelepek), vagyis fejlesztésüket koherens egységben 

érdemes megvalósítani. Debrecem MJV TFK-jában és így természetesen az ITS-ében is a 

következő településrészek tűnnek fel: 

 Lakótelepek 

 Villanegyed 

 Kertváros 

 Iparterület 

 Nagyerdő 

 Józsa 

 Külső településrészek 

 Egyéb övezet 
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2. ábra: Debrecen településfejlesztés szempontjából összetartozó településrészei 

(Forrás: Debrecen MJV ITS, 2014-2020) 

A különböző tematikus célokat tehát településrészek szintjére kell átültetni, azonban azok 

eltérő karaktere, illetve társadalmi-gazdasági szerkezete miatt a tematikus célok 

településrészenként más-más intenzitással jelentkeznek. Funkciójából adódóan nyilván 

másféle fejlesztést igényel a Nagyerdő és az „Iparterület”, vagy karaktere miatt eltérő 

fejlesztési célokat kell megfogalmazni a Villanegyedre és a „Lakótelepekre” is. A tematikus 

fejlesztési célok és a településrészek fejlesztési igényei közötti összefüggést célszerű 

mátrixban bemutatni (3. ábra). 

 

3. ábra: A tematikus fejlesztési célok és a településrészek fejlesztési igényeinek 

összefüggése (Forrás: Debrecen MJV TFK, 2014-2020) 
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A 3. ábrán látható, hogy amíg az iparterületek esetében a prioritást élvező tematikus cél 

alapvetően annak gazdasági funkció fejlesztésére vonatkozik, addig a Nagyerdő esetében 

elsősorban a turisztikai fejlesztések, illetve az épített és természeti környezet védelmével 

kapcsolatos fejlesztések kerülnek a fókuszba.   

A fejlesztések részletes tartalma ezek után az ITS-ben kerül kibontásra. Az ITS az elérhető 

források ismeretében a TFK-ban megfogalmazott tematikus és területi fejlesztési célokhoz 

konkrét fejlesztési projekteket rendel.   

A Településfejlesztési Koncepció tartalmi követelményeit a „314/2012. (XI. 8.) korm. 

rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” alapján a 2. függelék tartalmazza. 

Az integrált településfejlesztési stratégia 

Az ITS a TFK-val szemben egy alapos részletezettséggel kidolgozz komplex fejlesztési 

program, amely nemcsak a megvalósítandó projektek költségvonzatát tartalmazza, de azok 

alapvető műszaki tartalmát is. Az ITS a TFK-nál rövidebb időtartamra készül, az aktuális 

európai uniós programozási időszakok miatt, jelenleg jellemzően hét éves periódusra (a 

vonatkozó kormányrendelet 4-10 éves időtávot fogalmaz meg). Az ITS-ben megjelenik 

minden olyan fejlesztési projekt, amelyet a település saját területén meg kíván valósítani egy 

adott időszakban. A projektek közé azokat is be kell emelni, amelyekkel a település egyéb 

okok miatt nem tervezhet, ám azok megvalósítása a település alapvető érdeke. Jellemzően 

ilyen fejlesztési projektek az állami tulajdonban lévő infrastruktúra (pl. főutak, vasutak) 

fejlesztésére vonatkozó elképzelések, a központi szintű programokból támogatott fejlesztési 

projektek (pl. lakótelepi panelépületek hőszigetelése). Az ITS-ben megjelenítésüket azonban 

az teszi indokolttá, hogy amennyiben a település elvi szinten sem számol ezekkel a 

projektekkel, nem mutat igényt ezeknek a projektek megvalósítására, úgy valószínűsíthető, 

hogy a központi tervezés során sem fognak velük számolni. 

Továbbá az ITS tervezése során azt is figyelembe kell venni, hogy a településen nem az 

önkormányzat az egyetlen projektgazda. Saját ingatlanjainkon településfejlesztési projektek 

valósíthat meg a lakosság (pl. épületek hőszigetelése), gazdálkodó szervek (pl. új 

gyárépületek építése), a civil szféra, az oktatási intézmények, egyházak, stb. A 

településfejlesztés egy meglehetősen összetett rendszer, amelynek az önkormányzat csak az 

egyik (döntően a legnagyobb) szereplője, ám az ITS-ben a rendszer minden elemét 

szerepeltetni kell. 

Középtávú célok, és azok összefüggései 

Az ITS – a hosszútávra tervezett TFK alapján – definiálja a település középtávú fejlesztési 

elképzeléseit, az átfogó célokat, a tematikus célokat, illetve a településrészi célokat. Fontos 

továbbá, hogy minden cél esetében meghatározza az indikátorokat a bázisértékre és a 

célértékre vonatkoztatva. Az indikátorok megjelenítése az ITS egyik legfontosabb feladata, 

ugyanis a jól megtervezett indikátorok nélkül a fejlesztések eredményei nem mérhetőek.  

Debrecen MJV ITS-ében egy tematikus célt, a turizmusfejlesztést a következőképpen 

fogalmaznak meg: 
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Tematikus cél: A nemzetközi szintű, minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő 

adottságok magasabb szintre emelése 

Kapcsolódó városrészi célok:  

 Belváros: A központi szerepkör további fejlesztése és a lakosság életkörülményeinek 

javítása 

 Nagyerdő: A városrész idegenforgalmi potenciáljának, valamint felsőoktatási és K+F 

szerepének növelése a természeti környezet értékeinek megóvása mellett 

 Külső településrészek: A lakosság életkörülményeinek javítása és az idegenforgalom 

fejlesztése a természeti környezet megóvásával 

 Egyéb övezet: A Debreceni Repülőtér fejlesztése a város stratégiai céljaival 

összhangban  

Kapcsolódás Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és/vagy beruházási prioritáshoz: 

A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a következők 

révén: a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése. 

Az ITS tehát az egyes tematikus célok esetében megnevezi azokat a településrészeket, 

amelyekben a tematikus célnak érvényesülnie kell. 

A településrészi fejlesztési célok meghatározása viszont ellenkező metodikával történik, 

hiszen az egyes településrészi fejlesztési céloknál az arra vonatkozó tematikus célok kerülnek 

kifejtésre. Pl. a „Lakótelepek” városrészt (amelynek városrészi célja a lakosság 

életkörülményeinek javítása a lakótömbök és környezetük megújításával) a következő 

tematikus célok érintik: 

 A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása. 

 Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása. 

 A város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése. 

 A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése. 

A településrészek esetében ki kell továbbá emelni, hogy melyek a településrész jelenlegi 

funkciói és a település a tematikus célokkal mely funkciókat kívánja erősíteni. A 

„Lakótelepek” városrészen az ITS a következő meglévő és tervezett funkciókat azonosítja: 

1. táblázat: A „Lakótelepek” városrész meglévő és tervezett funkciói (Forrás: Debrecen 

MJV ITS, 2014-2020) 

 

Az 1. táblázatban látható, hogy Debrecen MJV a „Lakótelepek” városrészen természetesen 

alapvetően a lakófunkció már meglévő szintjét kívánja megőrizni, a közösségi funkciót és a 

zöldfelületi funkciót pedig erősíteni. Ugyanakkor a kereskedelmi funkciót (amelyeket a 

lakótelepi épületekben található szolgáltató egységek, kisboltok, stb. biztosítanak) pedig 

visszaszorítani. 

Az ITS-ben (és a TFK-ban is) érdemes bemutatni egy SWOT analízist. Ez a típusú analízis 

jól összefogja a település fejlesztési terveinek indokait, és a fejlesztésekre ható tényezőket. 
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Az erősségek (Strengths) azok a területek, funkciók, amelyekre a település a tervezett 

fejlesztéseit építheti, a gyengeségek (Weaknesses) azok a területek, funkciók, amelyek 

fejlesztéseket igényelnek, a lehetőségek (Opportunities) azok a külső és belső tényezők, 

amelyek potenciális kihasználása a fejlesztéseket minél eredményesebbé teszi, míg a 

veszélyek (Threats) az egész fejlesztési folyamatot veszélyeztető (főleg) külső és belső 

tényezők. 

Debrecen MJV ITS-ében a SWOT analízis sajátosan került megközelítésre, hiszen a település 

nem egy összefoglaló SWOT analízist kapott, hanem településrészek szerinti bontásban. 

2. táblázat: A „Lakótelepek” városrész SWOT analízise (Forrás: Debrecen MJV ITS, 

2014-2020) 

Erősségek 

 

 szociális intézmények magas száma 

 jó megközelíthetőség (közösségi 

közlekedés és kerékpárút) 

 jó oktatási intézményi ellátottság 

Gyengeségek 

 

 egyes lakótelepeken kedvezőtlen 

korösszetétel 

 belső közlekedési hálózat elavult, 

rossz minőségű felszíni parkolók 

 elhanyagolt közösségi terek 

 a lakások nagytömegű elavulása 

Lehetőségek 

 

 az építészeti és társadalmi-szociális 

nehézségek egyszerre történő 

kezelése 

 panelházak energiatakarékossági és 

gépészeti célú megújítása 

 házak esztétikai megújítása 

 szociális és közösségi funkciók 

megújítása (pl. piac) 

 szociális problémák megoldásával 

foglalkozó szervezetek fejlesztése 

Veszélyek 

 

 tovább növekvő gépkocsiállomány 

 egyes helyeken növekszik a leszakadó 

társadalmi rétegek koncentrációja 

 elöregedő társadalom 

 az önerő biztosításának nehézségei 

miatt elmaradnak a felújítások 

A 2. táblázatban látható, hogy a „Lakótelepek” városrész meglévő erőssége az 

intézményekkel (pl. iskola, orvosi rendelő) való magas ellátottsága, illetve  a közlekedés 

szempontjából kedvező helyzete, a gyengesége viszont éppen az alapvető funkcióját 

(lakófunkció) érinti, hiszen az épületállománya egyre inkább elöregedik, miközben a 

közösségi terek vagy hiányoznak, vagy megszűntek létezni. A városrész népességének így 

semmilyen kötődése, identitása nincs. Fejleszteni tehát ezeket a területeket, funkciókat kell, 

és lehetőség szerint elkerülve a veszélyeztető tényezőket.  

A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 

Az akcióterületeken térben koncentrált, jellegükben koherens fejlesztési projektek vannak 

jelen, amelyek megfelelnek az alábbi elvárásoknak: 
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 egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 

megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését, 

 az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 

 volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást 

idézzenek elő az akcióterületen. 

Debrecen MJV ITS-ben két szociális városrehabilitációs akcióterület és 12 egyéb akcióterület 

került kijelölésre. 

A szociális városrehabilitációs akcióterületek olyan településrészek, amelyek a szegregációs 

mutató értéke alapján megfelelnek a tényleges szegregátum és a szegregációval 

veszélyeztetett területek feltételeinek. Debrecenben ezek a következők: 

 Nagysándortelep – Vulkán telep AT 

 Nagymacs AT 

Debrecen MJV ITS-ében továbbá olyan akcióterületek kerültek megjelölésre, amelyek 

fejlesztése elsősorban a városi területek környezettudatos megújítását, a gazdaság 

fejlesztését, és a lakosság életfeltételeinek javítását célozza meg. Ezek a következők: 

 Belváros AT 

 Egyetemváros – Nagyerdő AT 

 Déli ipari terület AT 

 Vénkert AT 

 Újkert AT 

 Dobozikert AT 

 Sestakert AT 

 Libakert AT 

 Tócóskert AT 

 Tócóvölgy AT 

 Sóház AT 

 Bem tér AT 

A városrehabilitációs területeken tehát speciális programok megvalósítása szükséges, hiszen 

az adott településrészek is speciális tulajdonságokkal jellemezhetők. 

A Nagysándortelep – Vulkán telep, a szociális városrehabilitációs akcióterület példája 

Lehatárolás: a városi nyugati részén helyezkedik el, a Kertváros városrész egyik elemét 

alkotó Nagysándortelep településrész alkotja kiegészülve a Harsona utca északi részével és a 

Király utcával, illetve a Nagysándortelephez délnyugatra csatlakozó Vulkán teleppel. 

Határoló utcák: Harsona utca – Király utca – Kishatár utca – Görgény utca – 18220/13 hrsz. 

földút – Kishegyesi út – Vulkán utca – Balásházy János utca – Szent Mihály utca – 

Kishegyesi út (a Kishegyesi út és a Harsona utca kivételével valamennyi határoló utca 

mindkét oldala beletartozik az akcióterületbe). 
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4. ábra: A Nagysándortelep – Vulkán telep (Forrás: Google Maps) 

Terület: 100 ha 

Állandó népesség száma (2013): 3.181 fő 

Népsűrűség: 3.181,0 fő/km2 

A városrész stratégiában meghatározott célja: A városrész köz- és közösségi funkcióinak 

erősítése, valamint a közlekedés feltételeinek javítása 

3. táblázat: A Nagysándortelep – Vulkán telep AT megerősítendő funkciói (Forrás: 

Debrecen MJV ITS, 2014-2020) 

 

Indoklás: 

A KSH 2011. évi adatai alapján az akcióterületen szegregátum és szegregációval 

veszélyeztetett terület található. A lakosság száma az elmúlt évtizedben csökkent, 

korösszetétele jobb, mint a városi érték. A lakosság végzettségi viszonyait tekintve az 

akcióterület Debrecenben a legrosszabb helyzetben van, igaz ugyanakkor az is, hogy az 

elmúlt évtizedben igen jelentős javulás ment végbe. A lakosság foglalkoztatottsági mutatói 

elmaradnak a városi értéktől. Az akcióterületen a lakások száma az elmúlt évtizedben 

kismértékben emelkedett, minőségük viszont jelentős mértékben elmarad a városi értéktől. 

Az akcióterület közszolgáltatásokkal jól ellátott: területén óvoda és általános iskola is 

működik, emellett szomszédságában üzemel a Stop Shop és a Park Center bevásárlóközpont, 

illetve az Auchan szupermarket. A közvetlen közelben fejlett iparterület található, amely 

következtében a kerékpáros forgalom is megnőtt, viszont az akcióterület nincs bekapcsolva a 

városi kerékpárút-hálózatba. A belső úthálózat egy része földutakból áll és a csapadékvíz 

elvezetése is sok helyen megoldatlan. 
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Nincs az akcióterületen a helyi közösség szervezésére alkalmas közösségi tér, olyan 

létesítmény, amely alkalmas az információ közvetítésére, programok és képzések 

szervezésére, a rászorulók részére nyújtandó egyéb szolgáltatások kiterjesztésére. 

Cél a lakosság életfeltételeinek javítása, a helyi közösség erősítése, a lakosság képzettségi 

szintjének növelése, valamint az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése által. 

Ennek a célnak az eléréshez az ITS-ben speciális programokat kell megfogalmazni, amelyek 

kifejezetten az akcióterült egyedi fejlesztését célozzák meg. Az ITS sajátossága (szemben a 

TFK-val), hogy a fejlesztési projektekhez költségeket is rendel. Az AT fejlesztési projektjei a 

következők: 

 NVAT1 – Közösségi ház létesítése, mely megoldja Családsegítő szolgálat megfelelő 

elhelyezésének problémáját is. Becsült bruttó költsége: 150 millió Ft 

 NVAT2 – Kerékpárút hálózat fejlesztése, a terület bekötése a városi hálózatba. 

Becsült bruttó költsége: 130 millió Ft 

 NVAT3 – Földutak leburkolása. Becsült bruttó költsége: 300 millió Ft 

 NVAT4 – Sportpálya létesítése. Becsült bruttó költsége: 50 millió Ft 

 NVAT5 – Közművelődési hálózat fejlesztése, aktív közösségi partnerség fejlesztés a 

közösségi tervezés és a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával, helyi 

szereplők bevonásával. A helyi lakosság igényeinek megfelelő, felzárkóztatásukat és a 

közösség építését célzó soft programok megvalósítása. Becsült bruttó költsége: 177 

millió Ft 

 NVAT6 – Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az akcióterület több utcájában. 

Becsült bruttó költsége: 450 millió Ft 

 NVAT7 – Ivóvízellátás a javítása az akcióterületen. Becsült bruttó költsége: 30 millió 

Ft 

 NVAT8 – Szociális bárlakások felújítása. Becsült bruttó költsége: 177 millió Ft 

 NVAT9 – A Nagysándortelepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése. 

Becsült bruttó költsége: 110 millió Ft 

A közel 1,6 milliárd Ft összköltségű projektek alapvetően két területet érintenek: 

infrastruktúra fejlesztés és a szociális körülmények, a társadalmi kohézió javítása. Ezeken a 

projekteken keresztül csökkenthető – ha fel nem is számolható – a terület szegregátum 

jellege.  

Az Egyetemváros - Nagyerdő akcióterület, az egyéb szempontok miatt fejlesztést 

igénylő akcióterületek példája 

Lehatárolás: Egyetem tér – Nagyerdei körút – Hadházi út – Benczúr Gyula utca – Pallagi út 

– belterületi határ – Kartács utca – Dóczi József utca által határolt terület. A Nagyerdő 

városrész Debrecen központi belterületének északi részén helyezkedik el. 
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5. ábra: Az Egyetemváros - Nagyerdő akcióterület (Forrás: Google Maps) 

Terület: 329,2 ha 

Állandó népesség száma (2013): 768 fő 

Népsűrűség: 233,3 fő/km2 

A városrész stratégiában meghatározott célja: A városrész idegenforgalmi potenciáljának, 

valamint felsőoktatási és K+F szerepének növelése a természeti környezet értékeinek 

megóvása mellett 

4. táblázat: Az Egyetemváros - Nagyerdő AT megerősítendő funkciói (Forrás: Debrecen 

MJV ITS, 2014-2020) 

 

Indoklás: 

Az akcióterület megegyezik a Nagyerdő városrésszel. Az akcióterület magában foglalja a 

rekreációs szem-pontból kiemelkedő jelentőségű Nagyerdőparkot, valamint az Egyetemvárost 

és az Augusztát. Ebből kifolyólag az akcióterület felsőoktatási, kutatási, valamint 

egészségügyi ellátásban betöltött szerepe is jelentősen túlmutat Debrecenen. A Nagyerdő az 

egyik legösszetettebb akcióterület, ahol a jelentős magántőkés beruházások mellett 

számottevő egyetemi és kormányzati pénzeszközök is szerepet kaphatnak a fejlesztés során. 

A területnek alacsony az állandó lakosság száma, a lakosság döntő részét az itt található 

kollégiumokban lakó egyetemisták alkotják, és indokolja a torz korszerkezetet és az első 

pillantásra rossznak tűnő foglalkoztatási viszonyokat. 
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A városrész legfontosabb funkciója az oktatási és a rekreációs szerepkör, mely szorosan 

kapcsolódik a város turisztikájához és a helyi lakosság kikapcsolódásához, 

sporttevékenységéhez és közösségi életéhez. A Nagyerdő idegenforgalmi szerepkörével szoros 

kapcsolatban áll a kiskereskedelmi-vendéglátási egységek vonatkozásában tapasztalható 

koncentráció. 

A városrész természetbarát közösségi közlekedéssel jól ellátott. 

A városrész természeti problémái közül a legfontosabb, hogy különböző okok miatt a 

talajvízszint egyre mélyebbre süllyed, és ennek következtében fokozatos kiszáradás fenyegeti 

a Nagyerdőt. Bár az elmúlt időszakban számos beruházás valósult meg a városrészben, 

további feladatot jelent az rendkívül alacsony színvonalú nagy szabadtéri fürdő fejlesztése. 

A Debreceni Egyetemen az elmúlt időszakban számos fejlesztés és kezdeményezés indult el és 

valósult meg, melyek jó alapot biztosítanak a stratégiai területeken megvalósuló és a kutatási 

eredmények ipari hasznosítását jobban előtérbe helyező projektekhez. A Nagyerdőben 

azonban nemcsak felsőoktatási intézmények, hanem pl. óvodák is találhatók, amelyek épületei 

már korszerűsítésre szorulnak. 

Az AT fejlesztési projektjei a következők: 

 ENAT1 – Debreceni vizes élménypark projekt a Nagyerdei Strandfürdő vizes 

élményparkká történő átalakítására vonatkozik. Becsült bruttó költsége: 4.000 millió 

Ft 

 ENAT2 – Nagyerdő parkerdei részének tervezett rekonstrukciója a Nagyerdei körút 

által határolt parkerdő azon részének felújítását tartalmazza, melyet nem érint a 

Gyógyhelyfejlesztés c. projekt. A projekt elemei: a sétányok térkővel és környezetbe 

illő természetes anyaggal történő felújítása, parkolási problémák kezelése, rekreációs 

célt szolgáló közterületi elemek kihelyezése, a területen található zöldfelület fáinak 

szárazoló és koronaalakító gallyazása, a balesetveszélyes fák eltávolítása, valamint 

őshonos, a területegységre jellemző fafajták ültetése. Becsült bruttó költsége: 1.000 

millió Ft 

 ENAT3 – Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója. A projekt magában foglalja a 

természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló attrakciók fejlesztését is a 

Nagyerdei Kultúrpark területén, új látogató és családbarát szolgáltatások 

kialakításával. Becsült bruttó költsége: 1.500 millió Ft 

 ENAT4 – Medgyessy sétány épületeinek rehabilitációja: A Nagyerdő fejlesztési 

projektjéből kimaradt önkormányzati tulajdonú, helyi védettséget élvező villák (1. és 

3. szám alatti) felújítása. Becsült bruttó költsége: 165 millió Ft 

 ENAT5 – Botanikus kert rehabilitációja, mely területrendezést és egységesítést, a 

meglévő épületek energetikai korszerűsítését, felújítását tartalmazza. Becsült bruttó 

költsége: 700 millió Ft 

 ENAT6 – A Nagyerdei Óvoda felújítása (energetikai szempontokat is figyelembe vevő 

komplex korszerűsítés tervezett). Becsült bruttó költsége: 360 millió Ft 

 ENAT7 – Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása. A projekt 

keretében az Egyetem téren és a Nagyerdei körút – Pallagi út csomópontjában 

körforgalom, illetve a Pallagi úton az ipari terület bejáratáig kerékpárút építése 

tervezett). Becsült bruttó költsége: 550 millió Ft 
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A 8,3 milliárd összköltségű Nagyerdő fejlesztés elsősorban a turisztikai célokkal áll 

összhangban, amely a városban élők rekreációs lehetőségének bővítése mellett, az 

adóbevételeken és a forgalomból származó jegybevételeken keresztül gazdasági célokat is 

szolgál.  

Hálózatos projektek 

A hálózatos projektek olyan térben kapcsolódó projektek, amelyek nem köthetők konkrét 

városrészhez, sem akcióterülethez, megvalósításuk átível az egész városon. Debrecen MJV 

ITS-e a következő hálózatos projekteket tartalmazza: 

 Közútfejlesztés (HÚT) 

 Kerékpár-fejlesztés (HKPÁR) 

 Közösségi közlekedés fejlesztése (HKKÖZL) 

 Vállalkozások fejlesztése (HKKV) 

 Közintézmények fejlesztése (HKÖZINT) 

 A Debreceni Egyetem fejlesztése (HDE) 

 Közvilágítás-fejlesztés (HKÖZVIL) 

 Kulturális fejlesztések (HKULT) 

 Sport és rekreációs fejlesztések (HSPORT) 

 Kertségi program (HKERT) 

A hálózatos projektek mintája a Közösségi közlekedés fejlesztése (HKKÖZL) projektek: 

 HKKÖZL1 – A DKV közösségi közlekedési eszközparkjának fejlesztése keretében új 

tömegközlekedési eszközök (mini és midi autóbuszok, elektromos buszok) beszerzése 

tervezett, elsősorban az „alvótelepülések” közlekedésének javítására). A fejlesztés 

tartalmazza az elektromos ellátó rendszer kiépítését is, valamint a közösségi 

közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, javítócsarnok korszerűsítése. Becsült 

bruttó költsége: 8.900 millió Ft. 

 HKKÖZL2 – Az 1. sz. villamosvonal felújítása keretében a debreceni 1. villamos 

vonalának megújítása és új villamosok beszerzése tervezett. Becsült bruttó költsége: 

19.000 millió Ft. 

 HKKÖZL3 – Közösségi közlekedés fejlesztése keretében tervezett: - Utastájékoztató 

rendszer továbbfejlesztése - Autóbusz, troli, villamos hálózatok, illetve csomópontok 

kamerás megfigyelése, bekötése a városi rendszerbe. Becsült bruttó költsége: 150 

millió Ft. 

 HKKÖZL4 – Debrecen belterületén áthúzódó Budapest - Záhony vasútvonal 160 km/h 

kiépítéséhez kapcsolódó városi fejlesztések. A fejlesztés keretében a vasutat keresztező 

városi utcák biztonságos átvezetésének megoldása tervezett alul- és felüljárókkal, 

illetve megerősített biztosító-berendezésekkel (MÁV) A fejlesztés tartalmazza 

zajárnyékoló fal építését a Csapókertben a 100-as vasúti fővonal Csapókerti 

szakaszán, mely zöldfal ki-építést is magában foglal (MÁV). Becsült bruttó költsége: 

Nem tervezhető. 
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 HKKÖZL5 – Debrecen - Püspökladány vasútfejlesztés a TEN-T hálózathoz 

kapcsolódva, a vasútvonal felújítása, 160 km/ó sebességre (MÁV). Becsült bruttó 

költsége: Nem tervezhető. 

Az egyes projektelemek tervezett költsége egy sajátos helyzetre hívja fel a figyelmet: 

bizonyos projektek esetében a költségek nem tervezhetőek. Ennek jelenségnek alapvetően két 

oka van: Egyrészt a tervezett fejlesztésnek nem az önkormányzat tulajdonában álló 

infrastruktúrát kell megvalósulnia, hanem jellemzően állami tulajdonban álló infrastruktúrán. 

Ilyenek pl. a város közigazgatási területén végig haladó, a MÁV kezelésében álló állami 

tulajdonú vasútvonalak és az állomásépületek, illetve a Magyar Közút kezelésében álló 

állami tulajdonú közutak és műtárgyaik. A település önkormányzata ezeknek az 

infrastruktúra elemeknek a fejlesztésével nem számolhat, hiszen azok nem képezik a 

tulajdonát, a fejlesztésük prioritásáról az állam dönt. Felvetődhet a kérdés, hogy ebben az 

esetben pl. az egyetemi fejlesztések miért szerepelnek az ITS-ben, hiszen az egyetem sem az 

önkormányzat által fenntartott intézmény. A válasz átvezet a másik okra, amiért a települési 

önkormányzat nem tervezheti bizonyos projektek költségét: az egyes projektelemek részei 

egy régióra, vagy az egész országra kiterjedő fejlesztési programnak, a források pedig 

kizárólag állami szervek számára érhetők el. Ilyenek pl. az országos vasúthálózat fejlesztési 

programok, a közúthálózat fejlesztési programok, vagy akár a panelprogramok is. A házgyári 

technológiával készült panelházak gépészeti felújítása, szigetelése, a nyílászárócserék 

országos program keretében valósulnak meg, az önkormányzat nem tervezhet a projektek 

költségével, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a pályázó (a panelház lakóközössége) részt 

kíván venni a programban (szemben az egyetemmel, amely egészen biztosan hozzá kíván 

jutni minden elérhető forráshoz). Mindezek ellenére a települési önkormányzatnak az ITS-

ben minden potenciális fejlesztést szerepeltetni kell, akár tervezhet vele, akár nem. 

Amennyiben ugyanis az egyébként szükséges, de nem tervezhető fejlesztés meg sem jelenik 

az ITS-ben, úgy az is elképzelhető, hogy – igény hiányában – központi tervezés során is 

mellőzik a fejlesztést (tehát az állam sem tervez vele).     

Egyéb fejlesztési projektek 

Az egyéb projektek körébe olyan projektek tartoznak, amelyek nem feltétlenül kötődnek 

konkrét városrészhez, vagy akcióterülethez (tehát nincs meghatározott területi vonzatuk), 

illetve nem hálózatos kiterjedéssel valósulnak. Debrecen MJV ITS-e 35 ilyen projektelemet 

tartalmaz, a következőkben néhány típuspélda kerül kiemelésre: 

 EGYEB4 – A Tócóskerti lakótelep megújítása A fejlesztés keretében a lakótömbök 

környezetének, közlekedési hálózatának és fejlesztése tervezett. Becsült bruttó 

költsége: 2.250 millió Ft. 

 EGYEB7 – A lakótelepek energetikai megújítása. A fejlesztés keretében a lakótelepek 

hőszigetelése, nyílászáró cseréje történik meg. Becsült bruttó költsége: Nem 

tervezhető. 

 EGYEB18 – Gyalogos és kerékpáros közlekedés kultúrájának fejlesztése Debrecen. A 

rendőrséggel együttműködve baleset-megelőzési célból akciók megvalósítására soft 

program, együttműködve az oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel. Becsült 

bruttó költsége:100 millió Ft. 

 EGYEB24 – Klímastratégia készítése Debrecenben. Becsült bruttó költsége: 10 millió 

Ft. 
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 EGYEB29 – Debrecen - Nagyvárad vasútvonal felújítása és fejlesztése az ipari 

infrastruktúra és a repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódóan. A fejlesztés keretében a 

meglévő, körülbelül 50 kilométeres szakasz felújításának és a hiányzó 6 kilométeres 

szakasz építése tervezett. Becsült bruttó költsége: Nem tervezhető. 

 EGYÉB35 – Debrecen város belterületén 32 utcában a szennyvíz-csatornahálózat 

kiépítése. Ezzel a belterület teljes mértékben kiépített lesz. Becsült bruttó költsége: 

2.600 millió Ft. 

Debrecen MJV különös figyelmet fordít a lakótelepek megújítására, hiszen az 1970-es, 1980-

as években épült panelházak jelentős részének leromlott az állaga, környezetük pedig sok 

esetben elhanyagolt. Mint a fentiekben látható a város csak a lakótelepi környezet 

revitalizációját tervezheti, az épületek energetikai megújítása azonban központi program 

keretében valósul meg. Ezzel tehát a város nem tervezhet, ám az ITS-ben, mint szükséges 

fejlesztésnek, mindenképpen fel kell tűnnie.  

Az egyéb projektek között több ún. soft projektelem is szerepel. Ezek olyan projektek, 

amelyek általában nem járnak fizikai beruházással, viszont jelentős a humánerőforrás 

igényük. Ilyen pl. a klímastratégia elkészítése, de ilyen egy lakosság számára tartandó 

ismeretterjesztő fórum is. 

A tervezett fejlesztések ütemezése 

A fejlesztések időbeli átláthatósága és az egymásra épülések nyomon követése érdekében 

szükséges az egyes fejlesztései elemek ütemezése. Ennek egyik legegyszerűbb és 

legnépszerűbb módja az ún. GANTT diagram (sávdiagram) alkalmazása.  

 

6. ábra: Egyes fejlesztési projektek ütemezése GANTT diagramon (Forrás: Debrecen 

MJV ITS, 2014-2020) 
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A fenti példában (6. ábra) az egyéb fejlesztések előkészítési és megvalósítási szakaszai 

kerültek ütemezésre. Látható pl., hogy az intermodális közlekedési központ tervezett 

előkészítő szakasza (megvalósíthatósági tanulmányok, terveztetés, közbeszerzések, 

településrendezés) 2014 első félévtől 2016 első félévig terjed, majd 2016 második félévtől 

2018 második félévig megtörténik a projekt kivitelezése (a valóságban utóbbi projektelem 

2018 első félévében sem indult el). 

Anti-szegregációs program 

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet értelmében minden településen anti-szegregációs 

tervet kell készíteni, és az ITS-ben feltűntetni. Szegregátumnak, illetve szegregációval 

veszélyeztetett területnek minősül a szegregációs mutatóval lehatárolt olyan egybefüggő 

terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a 

társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók. Az ilyen területen közösségi beavatkozás 

szükséges, amelyet az anti-szegregációs terv alapján kell végrehajtani.  

A szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek lehatárolás a szegregációs 

mutató alapján történik. A mutató alapja a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) 

belül. A mutató számítása a következőképpen történik: a település területén belül ki kell 

választani az olyan területileg egybefüggő tömböket, amelyekre együttesen jellemző, hogy a 

szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömbök népszámlálási célra létrehozott, 

általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, 

autópálya nyomvonala, vízfolyás partja), valamint rácshálós térinformatikai megoldás 

eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egységek. A szegregációs mutató 

határértékei településtípusonként változnak, pl. egy 2000 főnél kisebb város/község esetében 

az a terület számít szegregátumnak, amelynél a szegregációs mutató értéke 50%, vagy 

meghaladja azt, míg szegregációval veszélyeztetett területnek az a terület, amelynél a 

szegregációs mutató értéke 40%, vagy meghaladja azt, de 50% alatt marad. Ugyanez megyei 

jog városok esetében a következőképpen alakul: szegregált területnek számít az a terület, 

amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 35%, míg szegregációval 

veszélyeztetett területnek az a terület, amelynél a szegregációs mutató értéke nagyobb-

egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%. Továbbá 200 főnél népesebb települések esetében 

szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő 

területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület 

lakónépességének száma eléri az 50 főt.  

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések  

Debrecenben egyetlen terület felel meg a szegregátumokra és a szegregációval 

veszélyeztetett területekre vonatkozó mutatóknak, ez pedig a Nagysándortelep – Vulkán 

telep. A Nagysándortelep és a tőle délre a Kishegyesi út túloldalán fekvő Vulkán-telep 

kialakulásától kezdve a hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű lakosság lakóhelyéül 

szolgált, s a helyi népesség végzettségi és szociális mutatói a mai napig is a legrosszabbak 

közé tartoznak a városban. A településrész fekvése és környezete (ipari park, kereskedelmi 

központok, új lakóövezetek) felértékelődött, viszont a helyi problémák megoldását nehezíti a 

közösségi szerveződés alacsony foka, a helyenként kiépítetlen infrastruktúra. Az 

infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése által cél a lakosság életfeltételeinek javítása 

a helyi közösség erősítése és képzettségi szintjének növelése. 
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Célok: 

 szegregáció mérséklése; 

 a lakosság képzettségi szintjének növelése, a munkanélküliek foglalkoztatásának 

elősegítése; 

 közösségi funkciók erősítése, családsegítés fejlesztése; 

 a lakosság információhoz való hozzáférésének javítása; 

 városrész közlekedési viszonyainak javítása; 

 a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése; 

 ivóvízellátás javítása; 

 helyi lakosság bevonását és integrációját elősegítő programok megvalósítása helyi 

civilekkel bevonásával. 

Javasolt intézkedések: 

 szociális bérlakások felújítása a szegregált területen élők beköltözési lehetőségének 

biztosításával; 

 folyamatos szociális munka végzése (szegregátumban és veszélyeztetett területen 

egyéni fejlesztési tervek segítségével); 

 felnőttképzések megvalósítása a lakosság képzettségének és elhelyezkedési esélyeinek 

javítása érdekében (akkreditált képzések hiányszakmákban, számítógépes és 

internetes alapismeretek); 

 foglalkoztatási programok szervezése (ehhez kapcsolódóan képzések szervezése 

betanítható tevékenységekre, amelyek később máshol is hasznosíthatók); 

 közösségi ház kialakítása, amely a különféle képzési és közösségi programok számára 

szolgálna helyszínül, lehetővé tenné a családsegítő szolgáltatások bővítését, illetve az 

információhoz való jobb hozzáférést is elősegítené (teleház, könyvtár); 

 integrációs, hagyományőrző és egyéb közösségi programok (pl. tánckultúra, zenés 

programok, gasztronómiai rendezvények), amelyek a hagyományok megőrzése mellett 

a szegregációs folyamatok megelőzését is szolgálják; 

 a városrész belső úthálózatának felújítása, pormentes burkolattal való ellátása; 

 a Nagysándortelep bekapcsolása a városi kerékpárút-hálózatba; 

 csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, ahol szükséges ivóvízellátás javítása. 

 a helyben működő intézmények és szervezetek bevonása a programalkotás során a 

lehető legtöbb megvalósuló tevékenységbe (pl. családsegítő, kisebbségi és egyéb civil 

szervezetek, kulturális intézmények). 

Várható eredmények: 

 a felnőttképzési és foglalkoztatási programokban az érintett lakossági célcsoportok 

(elsősorban munkanélküliek) minimum 5%-a részt vesz; 

 növekszik a felújított szociális bérlakások száma a városban; 

 növekszik a versenyképes szakképesítéssel rendelkezők száma a városrészben; 

 a városrész által kínált közösségi és egyéb programok számának növekedése, a helyi 

lakosság rész-vétele a rehabilitációs folyamatokban; 

 teleháznak és családsegítő szolgálatnak is otthont adó közösségi ház létesítése; 
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 a kerékpárral történő elérhetőség javulása a városi hálózatba történő bekapcsolás 

révén; 

 a nem megfelelő csapadékvíz-elvezetésből adódó problémáinak mérséklődése; 

 növekszik a helyi társadalmi akciókba és különféle egyéb programokba bevont 

hátrányos helyzetű személyek száma. 

A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések 

A településfejlesztésnek elkötelezettnek kell lennie aziránt az elv iránt, hogy a fejlesztések 

nem erősítik tovább a szegregációt, hanem éppen annak lebontását célozzák meg. A 

fejlesztések tervezése esetében tehát körültekintően kell eljárni annak érdekében, hogy a 

szegregált lakosságot az új fejlesztések ne zárják körbe, és ne fokozzák a szegregációt, 

hanem minél erősebb legyen a helyi lakosság integrációja. 

A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 

intézkedések 

Mivel a szegregációt okozó folyamatok jellemzően roppant összetettek a megváltoztatásuk 

érdekében hozott intézkedések is szükségszerűen komplexek. Általában átfogó és alapos 

vizsgálatok szükségesek a szegregációt okozó folyamatokat feltáráshoz, amelyek részben 

műszaki irányultságúak (pl. infrastruktúrabeli hiányosságok), részben szociológiai jellegűek. 

A települések egy része természetesen rendelkezik olyan speciális intézkedéscsomagokkal, 

amelyek összességében megakadályozzák a szegregáció kialakulását. Ezeknek az 

intézkedéseknek a közös jellemzőjük, hogy alapvető céljuk nem feltétlenül a szegregáció 

okozó folyamatok meggátolása, ám együttes alkalmazásukkal az elvárás teljesül. Debrecen 

MJV esetében a szegregációt okozó folyamatok megakadályozást segítő intézkedéscsomagok 

pl. a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv, a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a 

Gyermekvédelmi Koncepció. 

A stratégia külső és belső összefüggései 

Külső összefüggések  

Egy település ITS-ét nem lehet a térségi tervezési stratégiáktól függetlenül elkészíteni, tehát a 

közösségi, nemzeti, megyei fejlesztési irányelvekkel, koncepciókkal, stratégiákkal 

összhangba kell hozni, azokat figyelembe kell venni az ITS elkészítésekor.  

Debrecen MJV ITS-ének a közösségi fejlesztési stratégiákhoz történt illeszkedésének 

vizsgálata a következő dokumentumok alapján történt: 

 Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája 

 EU7. Környezetvédelmi Cselekvési Program 

Debrecen MJV ITS-ének a nemzeti fejlesztési stratégiákhoz történt illeszkedésének 

vizsgálata a következő dokumentumok alapján történt: 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 Országos Területrendezési Terv 

 Magyar Növekedési Terv 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 

 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 
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 Nemzeti Energiastratégia 

 Nemzeti Aszálystratégia 

 Tisza Részvízgyűjtő Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv és VGT2 

 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

 Nemzeti Vízstratégia 

 Befektetés a jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 

 Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia (NKS) 

Debrecen MJV ITS-ének a megyei fejlesztési stratégiákhoz történt illeszkedésének vizsgálata 

a következő dokumentumok alapján történt: 

 Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program 

 Hajdú-Bihar Megye szakképzés-fejlesztési Koncepciója 

 Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve 

 Debrecen MJV ITS-ének a városi fejlesztési stratégiákhoz történt illeszkedésének vizsgálata 

a következő dokumentumok alapján történt: 

 Levegőminőségi Terv 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 Közfoglalkoztatási Terv 

 Szolgáltatás-tervezési koncepció 

 Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének Intézkedési Terve 

 Környezetvédelmi program 

 Gyermekvédelmi koncepció 

 Civil Stratégia 

 Fenntartható Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program 

Belső összefüggések 

Az ITS belső összefüggéseit két irányban kell vizsgálni: az ITS épüljön a megalapozó 

vizsgálatokra, és ne mondjon ellent a TFK-nak, valamint ne mondjon ellent önmagának. 

Szükséges továbbá áttekinteni, hogy a fejlesztések reálisak-e, valóban rendelkezésre állnak-e 

a források, technikailag-műszakilag kivitelezhetőek-e, stb.  

A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Az ITS-ben azonosítani kell azokat a veszélyforrásokat, amelyek a stratégiában fogalt 

fejlesztések megvalósíthatóságát veszélyeztetik, illetve meg találni azokat az eszközöket, 

amelyek a veszélyforrások elhárítását célozzák meg. Az alábbiakban néhány kockázat kerül 

kiemelésre Debrecen MJV ITS-eséből: 

A kockázat megnevezése: A fejlesztéseket érintő esetleges régészeti feltárások elhúzódása 

miatti csúszás 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége (1-7): 2 

A kockázat hatása (1-7): 4  
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A kockázat hatásának szöveges leírása: A város egyes részein tervezett beruházásokhoz 

szükséges régészeti feltárás, melyek elhúzódása az érintett fejlesztések kivitelezését nagyban 

hátráltathatja. 

A kockázat kezelése: A fejlesztések kivitelezői, az Önkormányzat és a feltárást végző régészek 

közötti folyamatos együttműködés, a rendszeres egyeztetések jó alapot adnak a kockázat 

hatásainak mérséklésére. 

A kockázat megnevezése: A kulcsprojektek meg-valósításához szükséges pályázati forrás 

nem áll rendelkezésre 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége (1-7): 4 

A kockázat hatása (1-7): 6  

Amennyiben a kulcsprojektek megvalósításához szükséges forrás nem áll rendelkezésre, úgy 

a projektgazda az adott fejlesztést elegendő saját forrás hiányában nem tudja megvalósítani. 

A kulcsprojektek megvalósításának csúszása jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 

stratégiában kitűzött célok nem teljes mértékben valósulhatnak meg. 

A kockázat kezelése: A kockázat elkerülése érdekében folyamatosan egyeztetés szükséges a 

forrást biztosító szervezetekkel, intézményekkel. Amennyiben szükséges, további 

finanszírozási lehetőségeket kell felkutatni. 

A fenti két kockázat világosan mutatja, hogy míg első esetben a fejlesztéseket megakasztó 

régészeti feltárások esetében egy viszonylag gyorsan áthidalható akadály merül fel, addig 

második esetben, vagyis a megfelelő források nélkül a fejlesztések leállnak, vagy el sem 

indulnak, és az ITS céljai nem teljesülnek.  

A megvalósítás eszközei és nyomon követése 

Az ITS-ben vázolt fejlesztések megvalósítása roppant összetett feladat, nemcsak a projektek 

bonyolultsága miatt, hanem azért is, mert a végrehajtók személye is összetett, és amelyben az 

önkormányzat csak a szereplők egyike. Természetesen a legtöbb önkormányzatnál működnek 

olyan osztályok, amelyek alapvetően a településfejlesztéssel foglalkoznak (pl. Debrecen MJV 

Városfejlesztési Főosztálya), vagy tevékenységi körükből adódóan kihagyhatatlanok a 

településfejlesztésből (pl. Debrecen MJV Főépítésze, a Főépítészi Iroda). Az EU-s fejlesztési 

projektek azonban megkívánjak egy sajátos menedzsment szemlélet meghonosítását is, ezért 

egyes nagyprojektek esetében szükséges az önálló menedzsment szervezetek felállítása is. 

Továbbá az önkormányzatnak szükséges a kapcsolattartás más, a településfejlesztésben 

érdekelt szereplőkkel is, hiszen pl. Debrecen esetében az egyetem az önkormányzathoz 

hasonló léptékű infrastruktúrafejlesztéseket hajt végre. 

A jól megtervezett projektek számos indikátorral rendelkeznek, amelyek a fejlesztések 

kimenetét és hatásait tükrözik. Az indikátorok alapvetően előre megadott indikátorok (főleg 

az EU-s projektek esetében), azonban természetesen a projektgazda önmaga is felállíthat 

indikátorokat. Az indikátorok teljesülését vizsgáló monitoring rendszer a legtöbb települési 

önkormányzat esetében már eleve létezik, hiszen számos szervezeti egység feladata a belső 

ellenőrzés. Az EU-s projektek esetében azonban a forrást biztosító szervezetek is rendszeres 

monitoring vizsgálatot tartanak, a nagyméretű projektek (pl. az intermodális központ) 

esetében a nemzeti szervezetek mellett a közösségi szervezetek is. 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi követelményeit a „314/2012. (XI. 8.) 

korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” alapján a 3. függelék tartalmazza. 
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https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/debrecen-megyei-jogu-varos-telepulesfejlesztesi-strategiaja
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/debrecen-megyei-jogu-varos-telepulesfejlesztesi-strategiaja
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/debrecen-megyei-jogu-varos-telepulesfejlesztesi-strategiaja
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/debrecen-megyei-jogu-varos-telepulesfejlesztesi-strategiaja
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/debrecen-megyei-jogu-varos-telepulesfejlesztesi-strategiaja
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FÜGGELÉK 

 

1. Függelék 
 

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 

programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 

fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 

élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek 

stb.) 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 

elképzelése 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 

képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 



 

 

 

33 

 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.6. Intézményfenntartás 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 

terület, érték, emlék 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 

minőségi osztályok 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
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1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely 

1.14.6.9. helyi védelem 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.15.2. Közúti közlekedés 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

1.15.3.2. kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

1.15.5. Parkolás 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek) 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. talaj 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 

1.17.5. sugárzás védelem 

1.17.6. hulladékkezelés 

1.17.7. vizuális környezetterhelés 

1.17.8. árvízvédelem 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 

tényezők) 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 
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1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 

 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 

folyamataik elemzése 

 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 

támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A 

település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-

veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 

lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 

helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 

Forrás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 

  

 



 

 

 

36 

 

2. Függelék 
 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI 

KÖVETELMÉNYEI 
 
1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 

vonatkozóan 

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

2. CÉLOK 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 

gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 

elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti 

változtatásokra 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 

örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

 

4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK 

NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 

 
Forrás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről  
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3. Függelék 
 

AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTAMI 

KÖVETELMÉNYEI 
 
1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 

 

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 

2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 

bemutatása, a fejlesztések ütemezése 

2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős 

fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz 

 

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (amennyiben a településen található szegregált vagy 

szegregációval veszélyeztetett terület) 

3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét 

érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása) 

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések 

3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 

intézkedések 

 

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1. Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, az 

ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési 

környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési 

tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang bemutatása) 

4.2. Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben beazonosított 

problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása 

érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása) 

 

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

 

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 

tevékenységek 

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek 

maghatározása 

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok 

6.4. Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása az egyes 

akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési stratégia intézkedéseire, azok 
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mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a monitoring rendszer működtetési 

mechanizmusának meghatározása) 

 

Forrás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 


