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A város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén fekszik. A Nyírség déli részének 
központja. 
Megközelíthető közúton, a 471-es úton, valamint az M3-as autópálya Ófehértó-Nyírgyulaj 
közötti lehajtóján keresztül. Vonattal elérhető a Nyíregyháza – Nyírbátor - Mátészalka-Zajta, 
illetve a Debrecen – Nyírbátor – Mátészalka vasútvonalon. 
 
Nyírbátor 2013. január 1-étől azonos  járás központja, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
egyik legnagyobb kiterjedésű, közepes lakónépességű és alacsony népsűrűségű statisztikai 
körzete. 
 
A Nyírbátori járást 3 város (Nyírbátor, Máriapócs és Nyírlugos) és 17 község alkotja, amelyek 
a város elsődleges vonzáskörzetét jelentik. 
Települései: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, 
Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, 
Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem 
 
A térség fontosabb centruma Nyíregyháza, mint megyeszékhely, amelytől Nyírbátor 
mindössze 42 km-re helyezkedik el. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyei jogú 
városa, Magyarország 6. legnagyobb települése kiterjedt vonzáskörzettel. Nyíregyháza 
vonzásterülete a Nyírség jelentős részére kiterjed, elsősorban a Közép-Nyírség és a Dél-Nyírség 
nagy részére. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül centrumpozíciót tölt be, 
egyértelműen a megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási, 
közszolgáltatási centruma. Ezek a pozíciói az elmúlt évtizedben tovább erősödtek. Intenzív 
vonzást a város körüli agglomerálódó térségre fejt ki. Az elmúlt évtizedben Debrecen és 
Nyíregyháza között fokozatosan egy agglomerálódó térség van kialakulóban, amely továbbra 
is meg fogja határozni a két nagyváros körüli településhálózat fejlődését. Nyíregyháza 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belüli pozícióit erősíti, hogy a megyét meghatározó 
növekedési tengelyek csomópontjában található Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció (Nemzeti Fejlesztés 2030), Nyíregyházát egy úgynevezett külső nagyvárosi körgyűrű 
(Győr – Pécs – Szeged –Békéscsaba – Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc) részeként említi. A 
külső nagyvárosi gyűrű városai fontos szerepet töltenek be a gyűrűn belüli térkapcsolatok 
fenntartásában és megyéjükön belüli térszervezésükkel.  
 
A külső nagyvárosi gyűrű városai fontos termelési-szolgáltatási funkciókat és markáns 
gazdasági, esetleg innovációs profilokat már most is megjelenítenek, és ezek a jövőben tovább 
fognak erősödni. A külső nagyvárosi gyűrű városaiban a határon átnyúló nemzetközi 
foglalkoztatási és gazdasági együttműködés a városfejlesztések fontos iránya lehet. A külső 
gyűrű nagyvárosi vonzáskörzetének kialakításához és a gyűrű kis- és nagyvárosai közötti 
funkciómegosztásához elengedhetetlen a városok közötti közlekedési kapcsolatok jelentős 
javítása, mely a közösségi közlekedésszervezés mellett jelentős közúti és vasúti 
infrastrukturális fejlesztéseket is igényel. (Nemzeti Fejlesztés 2030). 
 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint a külső nagyvárosi gyűrű és a 
külső gyűrű városai körül egy agglomerációs térség van kialakulóban. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében ez a Nyíregyháza-Debrecen közötti területeken figyelhető meg, de Nyíregyháza-
Nagykálló-Nyírbátor irányában is láthatóak a jelei.  
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(Forrás: 1/2014. (I.3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról) 

A Nyíregyháza mellett a legjelentősebb térszervező centruma a Nyírségnek Nyírbátor. A 
megyei területfejlesztési koncepció Nyírbátort decentrumként azonosítja, népességszáma 
alapján kisvárosnak tekinthető, azonban megyei szinten funkcióellátottsága alapján 
középvárosi funkciókkal rendelkezik. Nyírbátor elsősorban foglalkoztatási szerepével és 
közszolgáltatás koncentrációjával jelentős kisugárzó hatást gyakorol az egész Dél-Nyírségre.  
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térszerkezetében a Nyíregyházától, a fő közlekedési 
útvonalaktól, illetve a határátkelőhelyektől való távolság az egyik legfontosabb, a 
térszerkezetet és a funkciók térbeli eloszlását alakító tényező. Nyírbátor elhelyezkedése 
ebből a szempontból ellentmondásos: 
- a megyeszékhely ahhoz elég közel van, hogy még érvényesüljön az elszívó ereje (különösen 

a Nyírbátori járás Nyíregyházához közel eső települései esetében), ennek ellenére Nyírbátor 
mégis alkalmas egy viszonylag kiterjedt vonzáskörzet kialakítására és ellátására, 

- az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás mindössze 12 km távolságra található – az 
autópálya közelsége jelentős mértékben javítja a város elérhetőségét; emellett Nyírbátor a 
megyén belül fontos közösségi közlekedési csomópontként is funkcionál 

- a város elhelyezkedése viszonylag periférikus, de az országhatár közelségének előnyeit ki 
tudja használni elsősorban a kereskedelem és a turizmus területén, mivel Nagykároly 
irányából Nyírbátor az első jelentősebb település.    



-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. TERÜLETFEJLESZTÉSI  DOKUMENTUKOKKAL (ORSZÁGOS 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  KONCEPCIÓVAL  ÉS A TERÜLETILEG 
RELEVÁNS MEGYEI ,  VALAMINT TÉRSÉGI  TERÜLETFEJLESZTÉSI  
KONCEPCIÓKKAL  ÉS  PROGRAMOKKAL)  VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA  
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1.2.1. EU stratégia 

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni 
kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a 
fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. 
Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált 
stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a 
várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák 
kezelését. 
 
Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell 
koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által 
támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai 
közé. 
 
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az 
egyes alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz 
történő hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a 
következő tematikus célkitűzéseket támogatja: 
 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati 

és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 
Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai 
elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó 
beavatkozások vizsgálata és megjelenítése: 

- kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi 
zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében); 
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- a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a 
levegőszennyezés mérséklése; 

- a fenntartható városi közlekedés elősegítése; 
- a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. 

 
1.2.2. Országos Fejlesztési és Településfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, 
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és 
elveit. A Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési 
politika egészét foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban 
vannak:  
 

- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat 
rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, országos 
fejlesztési szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.  

- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, 
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok 
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok térségi 
beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív programokat, illetve 
a területi stratégiákat.  

 

í  

(Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) 

 

A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és 
az EU szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai 
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keretét jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia 
képezi. A Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és 
nemzetgazdasági stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai 
tervdokumentumokhoz. Az OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait 
szervesen kiegészítik a megyék területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai, 
melyeket az OFTK célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és 
specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzatok állítanak össze.  
 
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:  
- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai 

ágazatokban történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a gerincét a 
fejlesztési célnak, amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást elősegítő és családi 
gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése kapja az elsődleges fókuszt. Kiemelt 
területek a piaci lehetőségeik szélesítése a nemzeti szolgáltatási piacok visszaszerzése, a 
biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság megerősítésével a helyi közösségek 
autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása. 

- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám növelése, a 
gyermekek születésének ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban, készségekben 
és értékekben való gyarapodásának elősegítése. A közép- és az alsó- közép-osztály, 
valamint a közösségek és családok megerősítése, a nemzeti, közösségi és egyéni 
felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A társadalmi megújulás és gyógyulás 
elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a kultúrához való hozzáférés és a 
közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás ösztönzése, az egészségi 
állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a 
megelőzés és rekreáció biztosítása. A kulturális és épített örökség megőrzése.  

- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk 
védelme: természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése; az 
erőforrások megőrzése a jövő generációk számára; az élelmiszer-, az energia-, a környezet-
, valamint a klímabiztonság megteremtése; az egészséges ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a 
tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése; az egészséges élet környezeti feltételeinek 
és jobb minőségének biztosítása; a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás 
elősegítése.  

- Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest 
központúságának oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A térségi 
versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi kapcsolatok 
kialakítása, erősítése, a települési és térségi kapcsolatok, területi együttműködés és 
integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok megújítása. A térségi autonómia, önellátó 
és önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott térségek felzárkóztatása, a térségi 
sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása  

 

Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval 
szűkebb tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és 
területi tématerületeket ölelnek fel: 
 
- Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar 

gazdaság újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. A 
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nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára 
alapozva gazdasági versenyképességünk növelése.  Az importkiváltó gazdasági termelés 
ösztönzése.  

- Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság): 
A gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi szolgáltatások és 
ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges táplálkozás, valamint a 
rekreáció ösztönzésével  

- Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek 
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink 
természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, 
az élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki 
foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség 
életminőségének javítása.  

- Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív 
képességeinkre, tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek 
érdekében az infó-kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi megújulást és 
a megélhetést biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek kedvező szellemi, 
innovációs környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil, egész életen át tartó 
tanulásra képes, kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat 
megteremtése.  

- Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 
romaintegráció: a gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, 
értéktudatos társadalom és helyi közösségek kialakítása.  

- Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A magyar 
közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, a tudás és a 
munka szolgálatában.  

- Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a 
fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti 
erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás 
megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, 
környezetbiztonság erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés 
elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.  

- Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi 
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, makroregionális 
csomóponti funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság figyelembevételével.  

- Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A településhálózat 
egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok 
kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, városhálózati 
kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális fejlesztése  

- Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, 
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális térségi 
vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a hátrányos 
helyzetű vidéki térségekben.  



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
16 

 
ART Vital Kft. 

- Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország egész 
területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, 
az eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális gazdaságpolitikai 
eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, 
valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez, az értékekhez való 
hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével 

- Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható 
városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten 
a foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a többközpontú 
fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk 
erősen differenciált településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő 
megoldások alkalmazásával.  

 

1.2.3. Szabolcs-Szatmár Bereg megye területfejlesztési koncepciója 

Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése 
 
A megye jövője és fejlődése szempontjából kritikus, hogy minél többen végezzenek 
értékteremtő, hasznos munkát és jussanak tisztességes munkajövedelemhez – ennek 
érdekében már középtávon is új munkahelyekre van szükség. A foglalkoztatás 
előremozdításának másik fontos eleme az aktivitási ráta növelése. Magyarország aktivitási 
rátája az egyik legalacsonyabb az egész Európai Unióban, Magyarországon belül pedig itt 
Szabolcs-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a munkaerő piaci aktivitás. Az 
elkövetkező évek egyik kiemelt fejlesztéspolitikai célja a munkaerőpiacról kiszakadt emberek 
visszavezetése a munka világába. Fontos, hogy azok közül is minél többen juthassanak 
munkához, akik a nyílt munkaerőpiacon nem versenyképesek – ennek érdekében meg kell 
erősíteni az értékteremtő szociális gazdaságot. A szociális gazdaságon belül azonban a 
közmunka helyett, olyan közfoglalkoztatást kell elősegíti, amely tartós munkahelyeket hoz 
létre, és hasznos munkát ad az embereknek. 
 
Új munkahelyek létrehozásához versenyképes gazdaságra és nemzetközi szinten is 
versenyképes vállalkozásokra van szükség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében erősebb, 
magabiztosabb kis- és középvállalkozói szektorra van szükség, ehhez erősíteni szükséges 
megyei szinten a vállalkozási hajlandóságot és a vállalkozói kultúrát. Az új munkahelyek 
mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő munkahelyek megtartására. 
 
A gazdaság fejlesztését és a munkaerőpiac bővítését elsősorban a megyei gazdaság 
jövedelmező ágazatainak fejlesztésével szükséges segíteni (élelmiszergazdaság, 
optomechatronika, gumiipar, műanyagipar, logisztika, csomagolóipar, zöldgazdaság, 
turizmus), ebben kiemelt szerepet játszhatnak a Nyíregyházi agglomeráció és a megye 
gazdasági decentrumai. A szociális gazdaságban is elsősorban a jövedelmező területekre 
kell fókuszálni, ezzel stabil munkahelyek jönnek létre. A megye rurális térségeiben a 
foglalkoztatáspolitika és gazdaságfejlesztés legfontosabb területe az élelmiszergazdaság, 
amely kiemelt fókusza a megye vidékfejlesztési politikájának. 
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A szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása 
 
A megyében komoly, és folyamatosan növekvő problémát jelent a mélyszegénységben élők 
helyzete, akik körében jelentős arányt képviselnek a roma emberek. Ezek a súlyos társadalmi, 
szociális problémák a megye bizonyos részeinek szegregálódását indították el, jelentős 
területekre kiterjedve. A társadalom bizonyos rétegeinek leszakadása területi válsággócokat 
hozott létre, ebből eredően ezeknek a területeknek a felzárkóztatása szorosan 
összekapcsolódik a helyi társadalom felzárkóztatásával. Ez egy komplex, foglalkoztatási, 
lakhatási, oktatási, szociális és integrációs kérdés, melyre ennek megfelelően integrált választ 
kell adni. Noha a leszakadó rétegek helyzetének kezelése nem csak megyei kompetencia 
(állami támogatás nélkül ezeket a szociális problémákat nem lehet megoldani), Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyének egyrészt egyértelmű érdeke, hogy megfelelő megoldás szülessen, 
másrészt számos olyan kapcsolódó beavatkozás van, amely megyei szinten végezhető el 
leghatékonyabban. A mélyszegénység felszámolása csak jövedelemmel lehetséges, vagyis 
munkahelyek teremtésére van szükség ezekben a térségekben. A társadalom alulképzettsége 
és alacsony munkaerő piaci aktivitása miatt ezeken a területeken az emberek jelentős része 
nem tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Elsősorban aktív állami szerepvállalással 
megvalósuló értékteremtő szociális közfoglalkoztatásra van szükség, amíg nincs piacképes 
jövedelem. Ezzel a szociális háló építése a szociálisgazdaság fejlesztésével történik. Ebben az 
értelmezésben a szociális gazdaság az a szektor, amely a kirekesztettség által 
veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget, a szociális szektorban pedig segítséget 
nyújt új, független üzleti tevékenységek létrehozásához. 
A társadalmi felzárkóztatást társadalmi partnerség elve szerint, konzorcionális 
együttműködések, társadalmi paktumok keretében szükséges végezni, amelyben fontos 
szerepet játszik a civil szféra és az önkéntesség. A társadalmi felzárkóztatás érdekében 
szemléletváltás szükséges a települések, különösen a falvak fejlesztésében, amelyben 
hangsúlyos szerepet kap a szegregált lakóterületek fokozatos felszámolása. 
 

A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet 
megteremtése 

 
A megye jövőképének középpontjában az életminőség javítása áll – melynek a jövedelem 
mellett számos egyéb fontos összetevője van. Ahhoz, hogy a megyében élők jól érezzék 
magukat, alapvető feltétel a vonzó, tiszta természeti környezet. Kiemelt feladatunk a térség 
ökológiai értékének, természeti környezetének megőrzése és javítása, valamint a megye 
környezetkímélő energiaellátásának biztosítása. 
 
Meghatározó jelentőséggel bír továbbá egy olyan társadalmi közeg megteremtése, amely 
fontos összetevője mind a vonzó vidéki, mind pedig az élhető városi környezetnek. Ennek a 
közegnek kiemelt eleme a közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 
mindenki számára, valamint a külső és belső mobilitás feltételeinek megteremtés. 
 
A megye kulturális élettereinek tudatos fejlesztése szintén fontos elemét képezi az elkövetkező 
évek fejlesztéspolitikájának – a pezsgő megyei kulturális élet megteremtése érdekében. Erre 
építve szükséges fókuszálni a térség kulturális imázsának tudatos javítására, amelynek egyik 
preferált területe a megye turizmusának fejlesztése. 
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A vonzó gazdasági környezet megteremtése mellett szükséges egy koncentrált és szervezett 
befektetés-ösztönzési tevékenység, amely elsősorban a centrumtérségre és a decentrumokra 
összpontosít. Kiemelt feladat a meglévő helyi, értékteremtő és foglalkoztató kis- és 
középvállalkozások valamint a jelentős foglalkoztató vállalatok megtartása. 
 

A vonzó megye környezeti elemeinek fejlesztési eredményeire alapozható a megyei imázs 
tudatos kiépítése, amely a helyi lakosságban identitáserősítő mechanizmusokat indít el. A 
vonzó megyei imázs hozzájárul ahhoz is, hogy a meglévő és a potenciális befektetőkben, illetve 
a turistákban is pozitív attitűdök alakuljanak ki. 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, 
amelyek tükrözik a megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát. A három 
átfogó cél elérése érdekében hét stratégiai cél került kijelölésre, amelyek közül négy tematikus 
cél, három területi cél. A kitűzött célok elérése az intelligens, fenntartható és befogadó 
növekedés (mint horizontális célokra) jegyében történik. 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye célrendszere 

 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai programja) 

 
1. Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon  
 
A megyei agrárgazdaság erős hagyományokkal és bizonyos termékek tekintetében kedvező 
adottságokkal rendelkezik. A néhány meglévő, kedvező mezőgazdasági adottságra építve az 
agrárgazdaság komplex fejlesztése a cél: ide tartozik az élelmiszer-feldolgozó kapacitások 
fejlesztésének ösztönzése, a helyi feldolgozás erősítése, de ide sorolható a specializált 
mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése is. Az élelmiszer-feldolgozás erősítésének két fontos 
eleme van: (i) egyrészt a kisebb térségek, településcsoportok ellátását szolgáló helyi 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
19 

 
ART Vital Kft. 

feldolgozó kapacitások megerősítése, (ii) másrészt a nagyobb, exportképes feldolgozó 
kapacitások erősítése, amelyek:  
– a megyében megtermelt mezőgazdasági termékekre támaszkodnak;  
– jelentős hozzáadott értéket generálnak, új értéket, új termékeket állítanak elő;  
– innováción, innovatív megoldásokon alapulnak.  
 
2. Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás  
 
A megye hosszú távú fejlődése, a vonzó megyei környezet megteremtése érdekében fontos a 
megye energiaellátásának fokozatos átállítása megújuló, illetve alternatív forrásokra. Ez 
egyrészt csökkentheti a megye külső energiafüggőségét és az önfenntartás megerősödését 
energetikai szempontból, a megye közvetett és közvetlen széndioxid-kibocsátását, másrészt 
ösztönözheti a zöldgazdaság megerősödését is. Ez utóbbi kiemelten fontos Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye számára, ugyanis a zöldgazdaság a szociális gazdaságban fontos szerepet 
játszhat, mivel alacsonyabb képzettségű embereket foglalkoztat (a zöldgazdaság és a szociális 
gazdaság integrálása).  
 
A megye sajátos helyzetéből fakadóan kiemelten kell kezelni a vízgazdálkodást (ár- és 
belvízvédelem, aszály) és alkalmazni kell egy tudatos klímastratégiát. A fizikai környezet 
energetikai megújítása mellett, az elkövetkező években, kiemelt feladat lesz a 
környezettudatosság erősítése a lakosság, vállalkozások és települések körében.  
 
3. Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek 
kialakítása  
 
A megye ambíciózus célokat határozott meg, ezek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha 
“saját kezébe veszi sorsát” és biztosítja a különböző megyei szereplők fejlesztési 
tevékenységének proaktív összehangolását, koordinációját. Számos olyan terület van, ahol 
nem lehet megfelelő megyei szintű koordináció és az érintettek összefogása nélkül 
eredményeket elérni: ilyenek többek között a turisztikai termékek fejlesztése és értékesítése, 
a befektetés-ösztönzés, a megyei image építés, a kisvállalkozások segítése, az agrármarketing 
tevékenység vagy a szociális gazdaság megerősítése. Megfelelő szervezeti háttér, 
eszközrendszer, humán erőforrás háttér nélkül ezek a megyei menedzsment tevékenységek 
nem tudnak eredményt elérni.  
 

4. Képzett megye - rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítása  
 
A megye gazdaság és területfejlesztésével harmonizáló, piaci igényeket kielégítő K+F 
tevékenység kialakítása szükséges, amelyet egy egyedi kínálaton alapuló élet és piacképes 
felnőttoktatás támogat. Fontos továbbá az élethosszig tartó képzés feltételeinek kialakítása és 
fontosságának tudatosítása az emberekben. Különösen sajátos az a paradox helyzet a 
megyében, hogy egyszerre van jelen munkanélküliség és munkaerőhiány, megfelelő, 
szakképzett munkaerőre van szükséges a helyi gazdaságnak. Kiemelt feladat a leszakadó 
térségekben az oktatáshoz, képzéshez és a szakképzéshez valós hozzáférés biztosítása és 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási integrációja.  
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5. Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági-foglalkoztatási, 
közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése  
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztésben a Nyíregyházi agglomeráció fejlesztése 
tekinthető területi jellegű stratégiai célok egyik pólusának. Az elkövetkező időszakban a tágan 
vett agglomeráció fejlesztését sokkal komplexebben kell kezelni, az agglomerációs hatások 
kihasználása érdekében. Ennek érdekében fontos (i) a befektetés-ösztönzés, további nagy 
foglalkoztatók letelepítése, (ii) az egész megyére kisugárzó nemzetközi turisztikai vonzerő 
feltételeinek erősítése, (iii) a korszerű, klímabarát (közösségi és kerékpáros) közlekedés 
feltételeinek megteremtése mind a városon belül, mind pedig az agglomerációs 
településekkel, mind pedig más hazai és európai centrumtelepülésekkel a kapcsolatokat 
megteremtve, valamint (iv) vonzó városi életterek kialakítása és (v) az aktív nemzetközi 
kapcsolatrendszer további erősítése.  
 
A Nyíregyházi agglomeráció fejlesztésében egy másik területi aspektusát is figyelembe kell 
venni. Az elmúlt évtizedekben Nyíregyháza és Debrecen között kialakuló urbanizációs 
tengelyben rejlő lehetőségeket sokkal intenzívebben ki kell használni. A két nagyváros közötti 
kapcsolatok erősítése érdekében fókuszált beavatkozásokra van szükség, amelyek elsősorban 
az urbanizációs tengely gazdasági (ebben kiemelt helyen szerepel a K+F tevékenység és az 
innováció), foglalkoztatási és közlekedési funkcióit erősítik.   
 

6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok- a megyei gazdasági 
decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése  
 
A nyíregyházi agglomeráció, mint centrum mellett a megye egészének fejlesztésében fontos 
szerepet játszanak a megyei gazdasági decentrumok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
decentrumai Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda-Záhony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
gazdasági decentrumai elsősorban ipari központok:  
– a Kisvárda-Záhony decentrum egy nemzetközi logisztikai központ, amely felértékeli a 
megyében és az országban betöltött stratégiai szerepkörét. Kisvárda kulturális és turisztikai 
funkciói is meghatározóak.  
– Mátészalka kiemelten az optomechatronika, bútorgyártás és az élelmiszeripar területén tölt 
be gazdasági centrum szerepkört.  
– Nyírbátor a műanyag ipar, élelmiszer feldolgozás és turizmus tekintetében rendelkezik 
centrális funkciókkal.  
 
A decentrumok dinamizálása, integrált fejlesztése pozitív hatást gyakorolhat a környező 
térségek fejlődésére. A decentrumokban a meglévő infrastruktúrára támaszkodva ösztönözni 
kell a meglévő vállalkozások fejlődését és újak letelepülését (elsősorban ipari jellegű vállalatok 
letelepítését), fejleszteni kell a városi és központ funkciókat, bővíteni a közszolgáltatások 
rendszerét. A decentrumok nem csak gazdasági, hanem kulturális decentrumok is a 
megyében, ebből eredően erősíteni szükséges a kulturális és turisztikai vonzerejüket. A pozitív 
hatások kiterjesztése érdekében javítani kell továbbá a decentrumok (klímabarát) 
elérhetőségét a környező településekről a lakosság kiszolgálása érdekében. A decentrumok az 
üzleti infrastruktúra fejlesztés kiemelt területei.  
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A decentrumok mellett kiemelt jelentőségűek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járási 
központjai, amelyek fontos szerepet játszanak a városi javak és szolgáltatások 
koncentrációjában, illetve a vidéki térségek városi funkciókkal történő ellátásában. A megye 
fejlesztési stratégiájában a járásközpontok fejlesztésének orientációja elsősorban a minőségi 
szolgáltatások fejlesztése és ezzel cél egy minőségi szolgáltatásokat nyújtó járáshálózat 
alapjainak megteremtése. Külön figyelmet kell koncentrálni azokra a térségekre, ahol gyengék 
decentrumok (pl. Nyíri Mezőség, Szatmár-Beregi térség), ezeken a területeken a városoknak a 
gazdaságfejlesztő szerepét szintén erősíteni kell (Tiszavasvári, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény).  
 
7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése  
 
A stratégiai cél szintén egy kétpólusú területi célt fogalmaz meg, amelyben egyben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye legfontosabb vidékfejlesztési orientációja is a 2014-2020 közötti 
periódusban. Egyrészt a határmenti térségek komplex fejlesztését, másrészt a rurális térségek 
fejlesztését, amelyek a legkritikusabb pontjai a megyei fejlesztéspolitikának.  
 
A megye határmenti területei – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – hátrányos helyzetű, 
fokozatosan leszakadó térségek. Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az 
ország külső perifériáinak. A Szatmár-Beregi térség egy jól körülhatárolható válságterület, 
amelynek a fejlesztésére elsősorban egy komplex, integrált felzárkóztatási programra, célzott, 
komplex beavatkozásokra van szükség annak érdekében, hogy a megye megakadályozza a 
külső perifériák végleges leszakadását.  
 
A megye nem külső perifériás vidéki térségeinek többsége szintén nehéz helyzetben van – 
fejlődésüket a centrumok és decentrumok kisugárzó hatása önmagában nem képes 
biztosítani.  
Közös jellemzőjük ezeknek a térségeknek, hogy kiemelten fontos a fizikai és virtuális 
elérhetőség biztosítása, illetve a súlyos foglalkoztatási gondok miatt a szociális gazdaság 
erősítése. A közösségi kohézió (közösségfejlesztési politikák gyakorlati alkalmazása) és a 
társadalmi versenyképesség javítása szintén lényeges eleme a megyei vidékfejlesztési 
politikának, amely magában foglalja a rurális térségek értékőrző megújítását. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. A  TERÜLETRENDEZÉSI  TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
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1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

 

 

 

  

( Forrás: OTrT – Országos Szerkezeti Terv részlet) 
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1.3.2. Szabolcs-Szatmár Bereg megye Területrendezési Terve (MTrT) 

 

 
 
 

 

 

( Forrás: MTrT– Térségi Szerkezeti Terv részlet) 
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 1.3.2.1. MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére 

 

 

 
 

 

A településközigazgatási területe nem 

érintett az Országos ökológiai hálózat 

magterület,valamint pufferterület 

övezeteivel, ugyankkor érintett az ökológiai 

folyosó övezetével, ami a közigazgatási 

terület 14 %-a (957 ha). Jelentősebb része a 

belterülettől keletre és délre van.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település érintett Kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterülettel, ez a 

közigazgatási terület 3 %-a (224 ha). A 

belterülettől keletre terjed ki. 
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A település teljes közigazgatási területe 

érintett a Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezetével, ezzel szemben nem 

érintett az Erdőtelepítésre alkalmas terület 

övezetével. A megyei területrendezési terv 

alapján a Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület a település 7,5 %-a (500 ha).  

Az országos adattár pillanatnyi állapota 

szerint 806 ha, mely a közigazgatási terület 

12 %-a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőségvédelmi terület övezet érinti a 

település közigazgatási területét, mely a 

közigazgatási terület 16%-a.  
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A település közigazgatási területe érintett a 

Történeti települési terület övezetével. 

A tényleges kiterjedése az Akácfa utca, 

Bajcsy-Zsilinszky út, Zrínyi Miklós út valamint 

az Akácfa utca által közrezárt terület. 

 

A Széleróziónak kitett terület övezetével 

érintett az egész közigazgatási terület, ami a 

megye minden településére jellemző 

tekintetve az altalaji adottságokra (homok). 

 ( Forrás: MTrT– Melléklet részlet) 
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 1.3.2.2. Megyei terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó irányelvek, ajánlások 

A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások 

 

A szerkezetalakításra vonatkozó általános ajánlások 
 
A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet-igényű tevékenység számára 
csak ott biztosítson a településrendezési terv területet, ahol a védőövezet nem nyúlik át a 
szomszéd település közigazgatási területére, kivéve, ha a területfelhasználási egység térségi 
jelentőségű településüzemeltetést szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál és 
elhelyezéséhez az érintett települések önkormányzatai hozzájárulnak. 

Kerülendő a meglévő településtesttől elszakadó, más területfelhasználási egységekbe 
ékelődő és ezért környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét hordozó, 
új beépítésre szánt területek kijelölése. 

A települések külterületi területfelhasználási rendszerében törekedni kell a magas 
ökológiai értékű zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszerben történő összekapcsolására. 

Ajánlott az egymással határos (közel fekvő) kisvárosok és mikroközponti szerepet betöltő 
községek közötti együttműködés és munkamegosztás bővítése, megye határon belül, illetve 
megyehatáron (országhatáron) átívelően: e prioritások a területrendezés eszközei közül 
elsősorban a közlekedési hálózatok célirányos fejlesztésében, továbbá a településfejlesztés 
megfelelő területi feltételeinek biztosításában juthatnak érvényre.  Elsősorban ezekben a 
városokban, településegyüttesekben kell ösztönözni a nagyobb, térségi munkaerő-piaci 
vonzerővel rendelkező foglalkoztatók megtelepedését. 
 
Vegyes területfelhasználású térség és erdőgazdálkodási térség 
 
A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az 
erdőterületek arányát. 

Az erdőterületek növelésével, környezetkímélő tájgazdálkodással is célszerű biztosítani a jó 
környezetminőség megőrzését és javítását. A meglévő erdőterületek fokozott védelmét 
indokolt biztosítani. 

Az ökológiai hálózat területén javasolt a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos 
erdőállományok fenntartása, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélése őshonos 
állományokra, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek 
alkalmazása. 

A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett 
az adott terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi jelentőségét is 
célszerű figyelembe venni. 
 
 
 
 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
29 

 
ART Vital Kft. 

Települési térség 
 
Új hétvégi házas üdülőterületek kijelölése nem indokolt, a településrendezési eszközökkel az 
üdülésnek és a rekreációnak a helyi népesség számára jövedelemtermelő formáit szükséges 
ösztönözni. Stratégiát javasolt kidolgozni a meglévő üdülőterületek és egyéb, üdülési-
turisztikai céllal használt területek korszerűsítésére a 21. századi turisztikai- idegenforgalmi 
igényekre és az ebből származó helyi jövedelmek növelésére, illetve a helyi természeti, 
környezeti értékek megóvására, megőrzésére tekintettel. 

Belvíz által rendszeresen vagy alkalmanként veszélyeztetett területen már korábban kijelölt, 
de még nem beépült beépítésre szánt terület területfelhasználási egységbe sorolásának 
felülvizsgálata javasolt, megfontolandó a beépítésre nem szánt területté történő 
átminősítése. 

A gazdasági területek kínálatát kistérségi szinten szükséges összehangolni olyan módon, 
hogy új gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben kerüljön sor, hogy a 
kistérség összes kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő gazdasági területek 
nagyságának kétszeresét. A legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek 
területfelhasználási egységbe sorolásának felülvizsgálata indokolt. 

Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági és egyéb nagy forgalmat vonzó beépítésre 
szánt területeket, melyeket meglévő, vagy a magasabb szintű tervekben rövidtávon 
megvalósítani tervezett közlekedési infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Elsősorban a 
közlekedési hálózatokkal jól feltárt barnamezős területek (újra) hasznosításának (pl. 
bónuszokkal való) ösztönzése, zöldmezős fejlesztések visszafogása, megyei-térségi szintű 
gazdasági területkínálat kialakítása a cél. 

Új gazdasági terület kijelölésének szükségessége és a legmegfelelőbb helyszín kiválasztása a 
településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek 
összefüggéseinek bemutatásával igazolandó. 

A településszerkezeti tervben kijelölt nagy összefüggő új beépítésre szánt területek 
szabályozását (építési jogok keletkeztetését) ajánlott ütemezni annak érdekében, hogy a 
használatbavétel hatékonyan és koncentráltan történjen, továbbá, hogy építési jogok csak ott 
keletkezzenek, ahol ez rövidtávon indokolt és ezzel a későbbi kártérítési igények felmerülése 
elkerülhető legyen. 

Települési térség hasznosítása során ajánlott a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
intézkedéseit figyelembe venni, azok érvényesülését a tervezés során igazolni. 

Városias települési térség 
 
A megyének – városhálózatának további bővítése helyett – a városhálózat minőségi 
fejlesztésére indokolt koncentrálnia. 

Városias települési térség területén törekedni kell a kompakt településtestek megőrzésére, 
kerülni kell a nagy összefüggő új kertvárosias területek kijelölését.  Zöldmezős lakóterület-
fejlesztések helyett meglévő lakóterületek minőségi fejlesztését, funkcionális gazdagítását 
indokolt ösztönözni. Korszerű, jövedelemtermelő turisztikai célra kevésbé alkalmas – 
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hullámtérrel nem érintett – hétvégi házas üdülőterületek esetében lakóterületi célú 
használatváltás lehetőségének mérlegelése indokolt. 

A települési zöldfelületeket is koncentráltan, illetve hálózatba szervezve (rekreációs 
folyosókat kialakítva), elsősorban közcélú zöldfelületek formájában javasolt fejleszteni. A 
fasorok fejlesztését a települési infrastruktúrafejlesztés szerves részének javasolt tekinteni és 
ennek megfelelő súllyal szerepeltetni a településrendezési tervekben, építésszabályozásban.  
A városi zöldfelülethálózatot javasolt bekapcsolni a térségi rekreációs-turisztikai hálózatokba. 
Indokolt az elsődlegesen rekreációs funkciójú kerékpárút-hálózati elemek és a zöldfelület-
hálózat összehangolt fejlesztése; 
 
Műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények 
 
A tervezett vonalas létesítmények (közlekedési hálózat, távvezetékek, szénhidrogén 
szállítóvezetékek) nyomvonalát a meglévő vonalas létesítmények nyomvonalához célszerű 
igazítani, figyelembe véve a különböző szakágak érdekeit is. 
 
Országos és térségi övezetekre vonatkozó részletes ajánlások  
 
Ökológiai folyosó övezete 
 
Az ökológiai folyosók területén törekedni kell arra, hogy a természetes és természetközeli 
élőhelyek folyamatos – területileg összefüggő, vagy kapcsolatban lévő - rendszert alkossanak. 

Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket nem 
beépíthető korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként, erdőterületként, vagy 
vízgazdálkodási területként célszerű kijelölni. 

Minden vízfolyást ökológiai, vagy zöld folyosóként javasolt kezelni. 

Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes társulásokat a 
biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág sokféleségének megőrzése 
érdekében indokolt megőrizni. 

Amennyiben a természetes mederalakulatot már megváltoztatták, úgy terv készítése javasolt 
a vízfolyás természetszerű rehabilitációjára. 

Új vízkivétel, csak oly mértékben javasolható, amely az élővíz természetes voltát nem 
veszélyezteti. 

A meder kísérő felületeként, településeken kívül legalább a meder természetes átmérőjének 
háromszorosát elérő területet, természeti területen legalább 50-50m széles területsávot, 
folyók esetén a teljes hullámteret, épületmentesen célszerű megtartani az ökológiai rendszer 
fejleszthetősége érdekében. 

A települések belterületén a természetes állapotú medrek, és azokat kísérő vegetáció 
megváltoztatása, a természetes meder műtárgyakkal való helyettesítése nem javasolt. 

Az állóvizek természetes állapotát meg kell őrizni, új bányatavak, mesterséges tavak 
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kialakításánál törekedni kell a természetszerű rendezésre. 

Állóvizek partján új épület létesítésére nem célszerű lehetőséget biztosítani akkor, ha a 
keletkező szennyvíz tárolása vagy elvezetése az állóvíz károsítása nélkül nem oldható meg. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken az OTrT 13/A. §-ával és a föld védelméről 
szóló törvénnyel összhangban beépítésre szánt terület kijelölése csak akkor javasolt, ha a 
beépítésre szánt terület 
a) mezőgazdasági birtokközpont fejlesztését, vagy kialakítását, 
b) helyi vagy térségi mezőgazdasági termékek feldolgozását szolgálja, továbbá 
c) a mezőgazdasági termeléssel összefüggő turisztikai fejlesztés érdekében elengedhetetlenül 
szükséges, valamint, ha 
d) a település fejlesztése csak a kiváló termőhelyi adottságú termőföldek igénybe vételével 
valósítható meg. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken erdőterület kijelölése akkor javasolt, ha 
az erdősítés  
a) a környezeti károk enyhítését, a környezet szennyezés elhárítását; 
b) a termőföldek védelmét; 
c) az országos és térségi ökológiai hálózat folytonosságának kialakítását szolgálja. 

Az övezet területén a településrendezés eszközeivel is támogatni kell a történelmi 
hagyományokon alapuló üzemi jellegű gazdálkodás megtartását. 

Az övezet területén beépítésre szánt területként kell biztosítani a még rendeltetésszerűen 
működő mezőgazdasági majorok fejlesztési lehetőségét. 

A mezőgazdasági üzemközpontként már nem üzemelő majorok újrahasznosításának 
lehetőségét a településrendezési tervekben és helyi építési szabályzatban a majorok 
adottságainak és környezeti érzékenységének megfelelő új funkcióval is biztosítani lehet. 

Az övezet jó minőségű, árutermelésre alkalmas mezőgazdasági termőföldjeit a 
településrendezési tervekben általános mezőgazdasági területként javasolt kijelölni. 

Általános mezőgazdasági területen a gazdasági épülettel beépíthető telek - földrészlet – 
területét legalább 1,0 ha-ban javasolt meghatározni. 

Az övezet területén a termőföldek védelmét és a tájkép tagolását biztosító fasorokat, védő 
erdősávokat, mezsgyéket meg kell őrizni. Ösztönözni kell a nagy összefüggő mezőgazdasági 
termőföldek fasorokkal, mezsgyékkel, védő erdősávokkal való tagolását. 

A mezőgazdasági területeket feltáró külterületi gyűjtő utak megtartását biztosítani kell. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölése még 
kivételes esetben sem javasolt. 
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Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat területén 
ösztönözni kell az övezet termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak 
megőrzését, a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos 
lecserélését. 

A természet védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó erdőterületeken elő kell 
segíteni a meglévő erdőállományok természetes, illetve természetszerű erdőkké történő 
átalakítását, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek elterjedését. 
 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 
Az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetében a mezőgazdasági termelés, 
mezőgazdasági üzemfejlesztés nem korlátozott. 

Az övezet területét a településszerkezeti tervekben csak akkor javasolt erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolni, ha az adott terület erdősítése a településszerkezeti terv 
távlatában megvalósítható. 
 
Történeti települési terület övezete 
 
Az érintett településeken településkép-védelmi területet részletes értékvédelmi vizsgálat 
alapján javasolt lehatárolni, és ezen túlmenően javaslatot tenni a helyi egyedi építészeti (népi 
építészeti értékek, közlekedési és ipari műemlékek, szobrok, közkutak) és természeti értékek 
(facsoportok, élőhelyek stb.) védelmére. 

A településrendezési terv készítése során, a kistérségi és megyei turisztikai elképzelésekkel 
összhangban, javasolt megvizsgálni a helyi és országos jelentőségű értékek illetve a történeti 
értékkel rendelkező objektumok (földvárak, erődítések, sáncrendszerek) 
bemutathatóságához és a kapcsolódó szolgáltatások elhelyezéséhez szükséges 
területbiztosítás lehetőségét. 

Az érintett településeken javasolt rendeletet alkotni a helyi védelem szabályairól, 
irányításáról, a helyi védettség keletkezéséről, megszüntetéséről, nyilvántartásáról, és a 
területi védettség alá eső emlékek fenntartására fordítandó támogatási rendszerről. Olyan 
életszerű, az érintettek és az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is mérlegelő rendeletet 
célszerű alkotni, mely a védendő ingatlanok „jókarbantartását” ösztönzi, és nem 
ellehetetleníti.   A turizmusból leginkább profitáló térségi vállalkozók közreműködésével olyan 
kistérségi felújítási alapot javasolt létrehozni, mellyel az építészeti értékek „jókarbantartása” 
támogatható. 

A településkép-védelmi területen az egységes településszerkezeti karakter megőrzése 
érdekében a jellemző utca- és tömbszerkezet, valamint a telekstruktúra és a meghatározó 
térfalak együttes védelmét összehangolt szabályozással indokolt biztosítani a 
településrendezési tervekben. 

A településrendezés eszközeivel célszerű elősegíteni a védett terület-érték és környezete 
harmonikus együttélésének helyreállítását, illetve kialakítását. 
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Településkép-védelmi területen legalább M 1:1000 méretarányú szabályozási tervek készítése 
javasolt. 

Nagy kiterjedésű épület elhelyezése esetén az épület településképbe való illesztése érdekében 
a helyi építési szabályzatokban kijelölt, településkép-védelmi területet érintő övezetre javasolt 
előírni az elvi engedélyezési eljárást. 

Városias települési térség területén kijelölt településkép-védelmi területen javasolt az 
épületek minimális építménymagasságának szabályozása a kötelezően szabályozandó 
maximális építménymagasság mellett. 

Az érintett övezetekre javasolt előírni a legnagyobb homlokzatmagasságot a helyi építési 
szabályzatban. Ennek értékét úgy célszerű meghatározni, hogy az ne haladja meg az övezetre 
meghatározott átlagos építménymagasság értékének 125%-át. 

Nagy kiterjedésű épületnek tekinthető a hagyományosan vidéki települési térség teljes 
területén tervezett épület, amennyiben alapterülete meghaladja a 300 m2-t. 

Nagy kiterjedésű épületnek tekinthető a városias települési térség lehatárolt településkép 

védelmi területén tervezett épület, ha alapterülete meghaladja az 1000 m2-t. 

Nagy kiterjedésű épületek elhelyezése esetén javasolt kikérni az illetékes helyi építészeti-
műszaki tervtanács véleményét. 

A településkép-védelmi területre vonatkozó olyan speciális szabályozás megalkotása javasolt, 
mellyel elkerülhető a település, vagy településrész egységes megjelenését zavaró, 
veszélyeztető épületek, építmények létesítése. 
 

Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete 
 
A deflációs terület hosszának csökkentése érdekében a szabályozási tervekben és a 
fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a dűlőutak menti fásításra, illetve az egykori 
fasorok, mezővédő erdősávok újbóli felújításának lehetőségére. 
 
Sajátos megyei térségekre vonatkozó részletes ajánlások 
 

A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 

 
Indokolt és javasolt a megye gazdaságának pólustérségeiben az új gazdasági területeket 
koncentráltan, az infrastruktúrával legjobban feltárt területeken, lehetőleg a már meglévő 
gazdasági területek szomszédságában, kompakt módon kialakítani, a barnamezős 
fejlesztéseket településrendezési előnyökkel (bónuszokkal) is preferálni.  Javasolt a területek 
ütemezett használatba vétele. A gazdaságfejlesztés kiemelt térségeiben fekvő kisebb 
városokban, nagyobb községekben a fentieken kívül a beszállítói kapacitás megtelepedésével 
is indokolt számolni a gazdasági területek tervezése során. 

Új lakóterületek kialakítását javasolt elsősorban a vasúti törzshálózat állomásainak „10-15 
perces” (autós, kerékpáros) vonzáskörzetében kialakítani. 
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A térségekben javasolt a növekvő rekreációs igények kielégítésére szolgáló területek 
kijelölése, illetve nagyobb időtávra való megőrzése, elsősorban a vízpartokhoz, 
erdőterületekhez, bokortanyákhoz kapcsolódóan, a természeti-táji értékek megőrzésének 
szempontjait figyelembe véve. javasolt a kerékpárút-hálózat és a rekreációs fejlesztések 
illetve a települések zöldfelületi rendszere fejlesztésének összehangolt, integrált tervezése. 

A meglévő és tervezett egyéb térségi-kistérségi jelentőségű gazdaságfejlesztési 
központokban, együttműködésre javasolt településeken elsősorban a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó térségi feldolgozóipar és tárolókapacitás bővítését, a kistérség ellátását szolgáló 
kisipari tevékenységek és a helyi hagyományokhoz kötődő háziipari tevékenységek 
területigényének kielégítését, valamint a kistérségi ellátást szolgáló szolgáltatókapacitás 
fejlesztését javasolt a településrendezés eszközeivel támogatni. Javasolt kerülni a helyi 
adottságokban nem gyökerező, a településszerkezetet, településképet szétziláló 
építményeket eredményező, rövidtávra tervező gazdasági tevékenységek megtelepedését. 
Javasolt az egymáshoz közeli kisvárosok és nagyobb községek együtt alakítsák ki 
gazdaságfejlesztési stratégiáikat, hangolják össze szolgáltatásaikat. 

A turizmusfejlesztés és a gazdaságfejlesztés térségei által egyaránt érintett városokban a 
turizmus szempontjait prioritásként indokolt kezelni, a turisztikai vonzerők térségében és a 
hozzájuk vezető útvonalak mentén az építés lehetőségét szigorú tájvédelmi 
feltételrendszerhez indokolt kötni. 
 
A turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai 
 
A településeken a szálláskínálatot elsősorban a meglévő kultúrtörténeti értéket képviselő 
épületekben, azok korszerűsítésével, meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztésével, illetve 
meglévő belterületi településrészeken vagy bokortanyákon, azok értékeinek megőrzésével, 
érvényre juttatásával indokolt növelni. 

Új üdülőházas üdülőterületek kialakítása elsősorban termál- illetve gyógyfürdők és víztározók 
térségében javasolt, és csak akkor indokolt, ha a kereslet a kínálatot tartósan meghaladta.  A 
területek kijelölésénél a természet- és tájvédelem illetve a településkép (sziluett) védelem 
szempontjait a turizmusfejlesztési érdekek miatt is kiemelten javasolt figyelembe venni az új 
beépítésre szánt területek kijelölésénél. 

Új hétvégi házas üdülőterületek kijelölése nem indokolt.  Meglévő hétvégi házas 
üdülőterületek esetében javasolt vizsgálni életképességüket, szükség esetén a megváltozott 
társadalmi-ingatlanpiaci igényeknek megfelelő fokozatos felértékelés vagy funkcióváltás 
stratégiáját kidolgozni, településrendezési feltételeit megteremteni. 

A városi turizmus kiemelt térségi központjaiban, illetve a kulturális és rendezvényturizmus 
központjaiban kiemelten támogatandó a településközpontok rehabilitációja és javasolt helyi 
értékvédelmi rendelet megalkotása (ahol még nincs ilyen), hozzákapcsolódó értékvédelmi 
alap létrehozása. Kiemelten támogatandó továbbá a rendezvényekkel érintett helyszínek 
környezeti minőségének, felszereltségének, turisztikai vonzerejének fejlesztése, 
megközelíthetőségi feltételeinek, az elérés komfortjának javítása (parkolás, kerékpáros, 
tömegközlekedési-gyalogos elérhetőség). 
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Érzékeny települési térségek 
 
A védendő szerkezetű települések vonatkozásában a történeti települések övezetére 
vonatkozó előírásokat indokolt alkalmazni. 
 
Nitrátérzékeny területek 
 
A megyei térségi fejlesztési koncepciókat, programokat és a településfejlesztési koncepciókat, 
rendezési terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 
szóló 27/2006.(II.7.)  Korm. rendelet szerint az 59/2008 (IV.29.)  FVM rendelet ó által 
meghatározott cselekvési programban foglaltakkal összhangban célszerű kidolgozni. 
 
Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe 
 
 A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő 
gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületekre meghatározott ajánlásokat javasolt alkalmazni. 
 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település 
 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter területével érintett település településrendezési 
tervének készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT 8.§ (2) bekezdése szerint a 
kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem 
minősíthető. 
 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
 
A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark 
létesítése 

a) védett természeti területen, 
b) Natura 2000 területen, 
c) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
d) erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen 
e) országos jelentőségű tájképvédelmi területen 
f) történeti település településkép-védelmi területén, 
g) repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
h) települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt. 
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1.3.2.3. Az MTrT ajánlásaiban szereplő övezetek érintettsége a város közigazgatási 

területére 
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( Forrás: MTrT– Ajánlások részlet) 



 

 

 

 

 

  

1.4.  A  SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI  
TERVEINEK -  AZ ADOTT TELEPÜLÉS  FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ 
-  VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  
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- Nyírgyulaj Község Településszerkezeti terve 
 

 

 
( Forrás: Nyírgyulaj Község Önkormányzata) 

 

Hatályos településszerkezeti tervet az Art Vital Kft. készítette, a szerkezeti tervet a 86/2016 
(XII. 8.) határozattal hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket, az alábbiak szerint: 

- ipari gazdasági terület a 4105. sz. út két oldalán a közigazgatási határ mentén. 
 

 

 

 

 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
40 

 
ART Vital Kft. 

- Nyírdezs Község Településszerkezeti Terve 
 
 

 
 ( Forrás: Nyírderzs Község Önkormányzata) 

 

 
 Hatályos településszerkezeti tervet az Art Vital Kft. készítette, a szerkezeti tervet a 104/2005. 
(XI. 28.) határozattal hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Nyírcsászári Község Településszerkezeti Terve 
 

 

 ( Forrás: Nyírcsászári Község Önkormányzata) 

 

Hatályos településszerkezeti tervet az Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Bt. készítette, a 
szerkezeti tervet a 10/2009. (IV. 30.) határozattal hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Nyírkáta Község Településszerkezeti Terve 
 

 
 
 
Hatályos településszerkezeti tervet az Micropolis BT.  készítette, a szerkezeti tervet a 35/2006. 
(V. 31.) határozattal hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Terem Község 
 

 
 
 
Hatályos településszerkezeti tervet a P-ART Studió készítette, a településszerkezeti tervet 
2010-ben hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Nyírvasvári Község Településszerkezeti Terve 
 

 
 ( Forrás: Nyírvasvári Község Önkormányzata) 

 
 
Hatályos településszerkezeti tervet a P-ART Stúdió készítette, a szerkezeti tervet a 75/2007. 
(X. 29.) határozattal hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Nyírpilis Község Településszerkezeti Terve 
 

 

 ( Forrás: Nyírpilis Község Önkormányzata)  

 

Hatályos településszerkezeti tervet az Art Vital Kft. készítette, a településszerkezeti tervet a 
2005-ben hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
46 

 
ART Vital Kft. 

- Piricse Község Településszerkezeti Terve 
 

 

 ( Forrás: Piricse Község Önkormányzata) 

 

Hatályos településszerkezeti tervet az Art Vital Kft. készítette, a szerkezeti tervet a 25/2006. 
(V. 9.) határozattal hagyták jóvá. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Nyírbogát Község Településszerkezeti Terve 
 

 

 
 
Hatályos településszerkezeti tervet az AXIS Kft. készítette, a szerkezeti tervet a 95/2008. (IX.4.) 
határozattal került jóváhagyásra, amelyet 54/2016. (III. 16.) határozattal módosítottak.  
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Nyírbátor közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 

- Máriapócs Város Településszerkezeti Terve 
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 ( Forrás: Máriapócs Város Önkormányzata) 

 

Máriapócs településrendezési tervét az Art Vital Kft. készítette. A hatályos szerkezeti tervet 
61/2005. (VI. 29.) számú határozattal került jóváhagyásra, amelyet a 40/2006. (V. 10.), majd 
azt követően 144/2010. (XII. 8.) számú határozattal módosítottak. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
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1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált területfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 

 1.5.1.1. Településfejlesztési koncepció 

A város településfejlesztési koncepciója a 2003. októberében készült el. 

Fejlesztési célok, településfejlesztési programok: 
 
A településfejlesztési koncepció a település jövője szempontjából alapvetően és elsődlegesen 
fontos körülményeket (prioritásokat) megfogalmazza. 
A prioritások a veszélyek leghatékonyabb elhárítása, a gyengeségek közömbösítésére, az 
erősségek és a lehetőségek leghatékonyabb kihasználására irányulnak. 
 
A fejlesztési célok a jövőkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési pontok, prioritások 
mentén sűrűsödő közép-, és rövid távú, belátható időn belül is megvalósítható feladatok 
csoportja. 
Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így  

- a megélhetési viszonyok 
- a települési komfortosság, 
- az esztétikai minőség és 
- az egészséges környezeti feltételek 

az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és tartósan javuljanak. 
 
A prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési célok, programok: 
 
- A földrajzi pozíció és az elérhetőség javítása, a belső közlekedési szerkezet korszerűsítése: 

 
A várost elkerülő külső forgalmi gyűrű kiépítése: az M3 autópálya mielőbbi megépítésének 
lobbyzása, Ófehértói autópálya csomóponttal. Az M3 autópályához kapcsolódó és a város 
északi és nyugati irányú forgalmának levezetésére hivatott nyugati és északi elkerülő út 
megépítése egyben az Ipari Park elérhetőségének minőségi javítása. A 471-es számú 
országos másodrendű főút várost elkerülő szakaszának kiépítése délről, a meglévő 
iparvágány térségébe.  
A város belső főúthálózatának kialakítása és kapcsolatainak biztosítása: Nagykörút kiépítése, 
javasolt nyomvonala Sóhordó utca – Vágóhíd utca – új szakasz – Fáy utca keleti ága – 
Császári út. A jelenleg sugaras belterületi főúthálózat gyűrűs sugaras rendszerré történő 
átalakítása. 
Belső vagy kis körút kiépítése: Javasolt nyomvonala: Hunyadi utca – Fáy utca nyugati ága – 
Szőlő utca – Ady Endre utca – Akácfa utca – Gyulaji utca – Bajcsi-Zsilinszky utca. 
A város belső gyűjtőút hálózatának kiépítése, új elemként a városközpont északról határoló 
Vár utca – Madách tér – Damjanich utca áttörés 
Zrínyi Ilona utca áttörése a Kossuth utcai oldaláig a Szabadság tér északi oldalán.  
Görögtemető utca és meghosszabbítása a gyulai útig. 
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Városközponti gyalogos zóna kialakítása: Elemei Szabadság tér, Báthory utca, Édesanyák 
útja, a Báthory utca és Édesanyák találkozásánál kialakult tér, Dohánybeváltó előtti tér, 
Ifjúsági utca és kikötései a Kossuth utcára, a katolikus templom és Papok rétje környezete. 
A Kossuth utca vasúton való átvezetésének humános megoldása, a Repülőhíd felszámolása. 
 

- A népességmegtartó képesség javítása az elvándorlás megállítása, a foglalkoztatottság, 
munkanélküliség problémájának kezelése, és a humán erőforrások kihasználásának 
javítása: 

 
Gazdaságfejlesztés: gazdaságfejlesztési koncepció s vállalkozásélénkítő program 
kidolgoztatása a fiatal értelmiség helyében tartásának elsődlegességével, a 
termékfeldolgozottság szintjének emelése, a beszállítói ipar fejlesztésének, a nagyobb 
hozzáadott- értéket tartalmazó termék-előállításának szem előtt tartásával. Multinacionális 
céges, nagyvállalatok letelepítésének programja. 
 
Termelői infrastruktúra területén: ipari park bővítése és infrastruktúra fejlesztése. Ipari-
gazdasági (elsősorban mezőgazdasági- üzemi) területek kijelölése a város déli részén új 
elkerülő út mentén. Meglévő iparterületek rekonstrukciója és területi bővítése (Bóni telep és 
MSK). Közműhálózatok fejlesztése, a bevonni kívánt iparterületek előközművesítése. 
 
Idegenforgalmi területén: Az idegenforgalmi kínálat bővítése kulturális turizmus, 
rendezvények: Nemzetközi fesztiválok- Utcaszínház Fesztivál, Blues Fesztivál, Zenei Napok 
rendezvényei; Történelmi játékok – Báthory kultusz, nemzeti emlékhely szerepének 
hangsúlyozása; Református templom tetőterébe beépített fényjáték, középkori műemlék- és 
múzeumtárak, Felső-Tiszavidék és Szatmár, Bereg illetve a határokon Nagykároly, 
Szilágysomlyó; Műemlékek rekonstrukciója, ebédlőtemplom, altemplom. Vallásiturizmus: két 
páratlan szépségű műemléktemplom, integrálva Máriapócs, egyházi központtal és 
zarándokhellyel, egyházi ünnepekre, búcsúkra alapozva; Nyírmihálydi és Nyírbéltek kora-
középkori templomai, Vállaj és Penészlek monumentális szentélyei mellett távolabbi úti célként 
Csaroda, Tákos, Vámosatya országos hírű templomai. 
Ökoturizmus: A Bátorliget-Fényi erdő természet- és táj védelmi területein szervezett ökotúrák 
kijelölt zónákban és útvonalakon, jelzett túra és kerékpárutakon képezett szakmai kísérőkkel, 
Nyírbátori központtal; Erdei iskola létrehozása. 
Vadász-horgászat: A jó vadállomány kihasználása, szállodák, panziók, vadászházak és 
kiegészítő szolgáltatásokkal; Széna-réti tó, teremi tó jó halállománnyal, stégekkel, 
csónakkikötőkkel kapcsolódó szolgáltatásokkal. 
Gyógyturizmus: Gyógyvíz feltárás, illetve minősítés esetén a strandfürdő és környékén 
gyógyüdülőhelyi környezet kialakítása, gyógyszálló és hozzá kapcsolódó speciális 
gyógyszolgáltatások, rekonstrukciós központként való működtetés. 
Hivatásturizmus: Nyírbátor kulturális és történelmi mikroklímája, határközelsége, magasabb 
kategóriájú, 3 szállodája, 2 panziója és éttermei ehhez adottak. A megvalósuló Művelődési 
Központ és Rendezvényház kínálja a határ menti akár politikai, akár gazdasági konferencia 
szerepet, az egykori vár és „Palota negyed” rekonstrukciója e hangulatot tovább erősítheti. 
Helyi idegenforgalmi képzés beindítása, az idegenforgalmat segítő, a fejlődését szolgáló 
feltételek megteremtése. Idegenforgalmi információs és szervező központ létesítése. 
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Rekonstrukciós és sportterületek fejlesztése: Új városi sport és szabadidőközpont kialakítása a 
meglévő adottságokra alapozva (stand, kemping) kibővített sportközponti funkciókkal, városi 
uszoda, új sportpálya, Széna-réti tó környezetének rekonstrukciójával, a Gyulaji erdőnek 
kirándulóerdővé történő kiépítésével egyidejűleg. A gyógy-idegenforgalmi fejlesztésekkel 
együtt. Rekonstrukciós területek fejlesztése a város belterületén lévő tavak rendbetételével, 
Borsospápa, Kotyor, Papok rétje, Fáy úti lakótelep környékén. Kulturális beruházások. Új 
Művelődési Központ és Rendezvényház, Kultúrpalota építése a főtéren. 
Ellátó infrastruktúra területén: új típusú kereskedelmi és szolgáltató övezetek kijelölése a város 
északi részén az új elkerülő út mentén. Bevásárlóközpont, nagyáruház építése a város északi 
részén. Új városi piac létesítése. 
A kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellátása: iskolarendszer fenntartása és bővítése; 
felsőfokú (kihelyezett) képzés beindítása; zeneiskola fejlesztése, építése; művésztelep – a régi 
hagyományokra építve; humán erőforrás-program kidolgoztatása, az oktatási szerkezet 
korszerűsítése. 
 
- Az „élhető” város, a települési életkörülmények javítása, az épített környezet védelme 

településrehabilitáció, természet és környezetvédelem, városi funkciók erősítése: 
 

A város új arculatának megteremtése: A város külső és belső közlekedési szerkezetének 
korszerűsítése révén a városközpont felújításának programja. forgalomcsökkenés, 
városiasabb területhasználat és beépítés, a mezővárosi karakter megőrzése mellett, maximum 
9 méteres építménymagassággal, peremeken maximum. 6 méteres építménymagassággal, 
főtér rekonstrukciója. 
A települési értékvédelem, mint idegenforgalmat is vonzó beruházás, településrehabilitáció. 
Műemléki területek rekonstrukciója (református templomkert és altemplom, 
Múzeumkörnyék). A vár és környezete rendbetétele, az Ebédlő Palota rekonstrukciója, a vár 
további részeinek feltárása és rekonstrukciója, régészeti területek bemutatása, 
településszerkezet és településkarakter védelme, a történelmi kisváros hangulatának 
megőrzése. A településképben az utóbbi korok sikertelen beruházásaival okozott sebek 
rendbetétele: A Főtér északi térfalának visszaállítása a lakótelep és ABC közötti átmeneti tömb 
kialakításával. A Városháza tömbje nyitottságának megszűntetése, zárt hátsó térfal 
kialakítása. A Kossuth utca zártsorú beépítésének visszaállítása. A Református templom 
udvarának (volt iskolaudvar) rendbetétele, térfal problémáinak megoldása. Helyi értékvédelmi 
rendelet megalkotása. Környezetvédelmi koncepció készítése. 
Települési lakókörülmények javítása: új lakóterületek kijelölése és terület-előkészítése, 
lakóterületek rehabilitációja, önkormányzati bérlakás építési program, a településrehabilitáció 
keretében, a vásártéri leromlott szlömösödött területek válságkezelése. 
 
Városi funkciók erősítése: intézményhálózat korszerűsítése és megújítása, autó-
buszpályaudvar kialakítása, kötelező önkormányzati feladatok ellátásának programja, 
települési együttműködés programjának kidolgozása, vagyongazdálkodási koncepció 
készítése a prioritásoknak megfelelően. 
 
- Szociális válságkezelő program kidolgozása és forrásainak megteremtése: 
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Hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása: a Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve. 
Szociális, egészségügyi, oktatási program kidolgozása, munkahelyteremtő program, 
pályázatok kidolgozása a források erőteremtése. 
Leromlott városrészek rehabilitációja: A városon túli, Vásártéri leromlott lakóterületek 
rehabilitációja, a leromlott városrészek megújításának szakmai programját részben a 
kisebbségi önkormányzat segítségével, részben a témában jártas válságstáb létrehozásával. 
 
 

 
 

(Forrás: Nyírbátor város Településrendezési Tervéhez- Településfejlesztési Koncepció (2003)) 

 
 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Jelenleg hatályos településfejlesztési, településrendezési szerződés nincs. 

 1.5.2.1. Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Nyírbátor első Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009-ben készült, ennek átdolgozására 

2011-ben került sor, majd 2013-ban megtörtént a dokumentum felülvizsgálata, átdolgozása. 
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Átfogó célok 
 
Stabil helyi gazdaság megteremtése: a gazdasági versenyképesség növelése, 
kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet kialakulása és az értékteremtő foglalkoztatás 
bővítése. 

Kulturális értékek és hagyományok átörökítése: a meglévő kulturális örökség és hagyományok 
megőrzése és fenntartható hasznosítása a város kedvező arculatának és a lakosság helyi 
identitásának megerősítése céljából. 
 

Magas életminőség biztosítása: a lakosság életszínvonalának, életfeltételeinek javítása 
megfelelő szolgáltatások biztosításával és a társadalmi kohézió erősítésével. 
 

Fenntartható város megteremtése: környezettudatos és energiahatékony működés városi, 
vállalkozói és lakossági szinten a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. 
 

A Négy átfogó cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásokra 
adott válaszait.  A stabil gazdaság átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő-piaci kérdéseket és a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A hagyomány és 
kultúra átfogó cél kijelöli a meglévő értékek megőrzésének és tudatos hasznosításának 
kereteit. A magas életminőség átfogó cél a város társadalmi, szociális problémáira fogalmazza 
meg a legfontosabb fejlesztési stratégiákat. A fenntartható város megteremtése átfogó cél azt 
a fejlesztési irányt jelöli ki, amely a gazdasági és társadalmi feltételeinek javítása közben is 
kiemelt figyelmet fordít a környezeti állapot megóvására és a klímaváltozás hatásaira. 
 
Tematikus célok 
 
Az átfogó cél megvalósulásához az alábbi középtávú célok járulnak hozzá, amelyek ágazati 
bontásban kerülnek meghatározásra: 
 
A versenyképesség gazdaság feltételeinek javítása: gazdaságfejlesztés a foglakoztatás bővítés 
a szolgáltatásban; a helyi kkv szektor működésének támogatása; a munkaerő-piaci kereslet-
kínálat összehangolása 
 
A kulturális és idegenforgalmi vonzerő fejlesztése: az idegenforgalom két pillére az 
egészségturizmus és a kulturális turizmus; a kulturális és szabadidős kínálat bővítése; komplex 
turisztikai csomagok 
 
A település környezeti és infrastruktúra fejlesztése: kiegyensúlyozott településszerkezet; a 
szolgáltatások ellátásához szükséges infrastruktúra rendelkezésre állása; megújuló közösségi 
terek; környezeti állapot javítás; a külső elérhetőség javítása; a belső közlekedési rendszer 
fejlesztése. 
 
Az energiahatékonyság növelése és megújuló energiaforrások használatának fejlesztése: az 
energiafüggőség mérséklése. 
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A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja: a lakás 
feltételek javítása; magas minőségű és szükségletekhez igazodó oktatás biztosítása; 
egészségügyi állapot javítása és prevenció; a célcsoportra szabott szociális szolgáltatások 
biztosítása; a foglalkoztatás javítása. 
 
A nemzetközi szerepkör erősítése: ösztönözze a határ menti gazdasági kapcsolatok bővítését; 
erősítse meg határon átnyúló intézményesült együttműködéseket; pozitív arculat alakítson ki 
a potenciális nemzetközi célcsoportok körében pl. befektető, vállalkozók. 
 
 
Az IVS célja 

 
(Forrás: Nyírbátor város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2013)) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6. A TELEPÜLÉS  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
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1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

A város településfejlesztési koncepciója 2003. novemberi határozattal került elfogadásra. 

A hatályos településszerkezeti terv 44/2004 (VII. 15.) számú önkormányzati határozattal került 
elfogadásra, melyet módosítottak a 68/2013. (VII. 31.) számú önkormányzati határozattal. 
 
A város Helyi Építési Szabályzata a 8/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelettel került 
elfogadásra, melyet módosítottak 21/2013. (VII. 31. ) önkormányzati rendelettel. 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei 

Külterületen: 

Sor 
szám. 

Jelenlegi területfelhasználás Tervezett területfelhasználás Érintett ingatlanok helyrajzi száma 

1. Mezőgazdasági/általános/szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0344/1-7,0344/10-15,0346/1-

10,0341,0339,0332/4 

2. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0320/27 

3. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0324/8 

4. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
- 

5. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0376/1, 0362 

6. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0367/1-15, 0366/1-16, 0365/2, 0360/2-

3 

7. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0373/1-4 

8. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
047 

9. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
083/4 

10. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
049/1, 049/3-6 

11. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0165/14-17 

12. 
Mezőgazdasági/általános/szántó és 

gyümölcsös 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0184/4-6, 0173 

13. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0193, 0189/2-4, 0184/14, 0186/1-9 

14. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/védelmi 
0201/4 

15. Mezőgazdasági/általános 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
- 

16. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/védelmi 
0215/13 

17. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 

0230/4, 0230/6-14, 0226, 0228, 0211, 
0213, 0222/1, 0220, 02027, 0218, 

0207/2, 0216/1, 0216/2, 0224, 0232, 
0245/2, 045/8, 045/9, 045/4 

18. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
- 

19. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0255/9-22, 0255/6, 0248/4 

20. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
- 

21. Mezőgazdasági/általános 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
258/11, 245/18-21, 258/2, 258/16 

22. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0259/2 
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23. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0268/6 

24. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0257/4 

25. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 

0279/1, 0279/5-6, 0277/2-3, 0274, 
0277/18-28, 0277/6-16, 0279/3-4, 

0279/8, 0281/12 

26. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/gazdasági 
0283/7-10 

27. Mezőgazdasági/általános 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/védelmi 
0285/13-14 

28. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/védelmi 
0295/1 

29. Mezőgazdasági/általános/ szántó 
Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/védelmi 
0306/1-2, 7602, 7603, 7604, 7606, 

7607/1-9, 0308, 0369/63-64, 0309/65 
30. Mezőgazdasági/általános/ szántó Mezőgazdasági/általános/gyüm. 

Erdőgazasági/védelmi 
0167/7 

 
Belterület: 

Sor 

szám. 

Területfelhasználás módosulása 
Megváltozott terület 

elhelyezkedése, határai 
Hrsz. Cél Jelenlegi 

területfelhasználás 

Tervezett 

területfelhasználás 

1.  
Kertes mezőgazdasági 

terület/zártkert, 
gyümölcsös 

Különleges 
kereskedelmi terület 

Tervezett elkerülőút É-i 
szakasza, 4105 sz. 

Nyírgyulaji út és a 046 
hrsz. vízfolyás által 
közbezárt terület 

6254, 6255/1, 6255/2, 
6256/1, 6257, 6258/1/2, 

6259/1/2/3, 6227/2, 
6227/3 

 

2. 

Általános 
mezőgazdasági 

területek/szántó, 
gyepterület/, Védő 

erdő 

Kereskedelmi 
szolgáltató 

gazdasági terület 

Tervezett elkerülőút É-i 
szakasza, belterületi határ 
között lévő terület a 046 
hrsz. vízfolyástól a 1477 
hrsz. sz., József A. útig 

016/3  

3. 

Általános 
mezőgazdasági 
terület/gyep/ 
erdőterület 

Kereskedelmi 
szolgáltató 

gazdasági terület 

Tervezett elkerülőút É-i 
szakasza, belterületi 

határvonal és a 1477 hrsz. 
József Attila u. által 

közrezárt terület 

  

4. 
Különleges terület,  

Gazdasági erdő 
Ipari gazdasági 

terület 

Tervezett elkerülőút É-i 
szakasza, belterületi 

határvonal 1486 hrsz. telek 
északi oldalhatára által 

körbezárt terület 

0117/1  

5. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület /gyep/ 

Kereskedelmi 
szolgáltató 

gazdasági terület 

Belterületi határ 1607 hrsz. 
Derzsi út által körbezárt 

terület 
1486, 1487/6  

6. 

Kertes mezőgazdasági 
terület / gyümölcsös/   

Kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági 

ter. /állattartás/ 

Ipari gazdasági 
terület 

Tervezett elkerülőút, É-i 
szakasza 0119/3 hrsz. út, 

1607 hrsz. Derzsi út 0122/1 
hrsz.-ú út által körbezárt 
terület a település keleti 

része 

0119/9/10/11, 
0113/6/7/8, 

0119/19/20/21/11, 
0121, 

0123/17/18/19/20/21/2
2/23 

Ipari park bővítés 

7. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület /gyep/ 

Védő erdő Iparvágány 0135/1 hrsz. út 0135/3/6  

8. 
Különleges terület, Ált. 

mezőgazdasági 
terület 

Ipari gazdasági 
terület  

Tervezett elkerülőút, K-i 
szakasza meglévő 

belterületi határ, 0138 
hrsz-ú út, 0129 hrsz. út 
által körbezárt terület 

0137, 0133/3/1, 
0134/16, 4678, 4679, 

4680, 4681, 4682, 4683, 
4684, 4685, 4686 

 

9. 
Kertes mezőgazdasági 

terület/zártkert/ 
Kertvárosi 
lakóterület 

0129 hrsz-ú út meglévő 
belterületi szakasz 

0142, 0143,/1-19, 6504-
6506, 6517-6592 

Lakóterület fejlesztés 

10. 
Kertes mezőgazdasági 

terület /zártkert, 
gyümölcsös/ 

Kertvárosi 
lakóterület 

Belterületi határ, tervezett 
elkerülőút K-i szakasza, 

0151 hrsz-ú csatorna 

2646, 0144-0146, 
0152,0153, 0160, 6701-

6778 
Lakóterület fejlesztés 
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11. Falusias lakóterület 
Ipari gazdasági 

terület 
4906 sz. Piricsei út menti 

lakóterület 
27823,2790 

Területfelhasználás 
egységesítése 

12. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület / gyümölcsös /  

Általános 
mezőgazdasági 
terület (szántó) 

Tervezett elkerülőút 0242 
és 0243 hrsz-ú utak 

0241 hrsz-ú telkek, DK-i 
része 

 

13. 

Általános 
mezőgazdasági 

területek (szántó, 
gyep, gyümölcsös) 

Védőerdő 

Tervezett elkerülőút, a 
0250/13 és 0241 hrsz-ú 

telkek déli határai, a 
0250/5-13 hrsz-ú 

telekcsoport nyugati 
határai 

0239/3, 4, 13, 0250/5-
13, 6970, 6971, 0241, 
hrsz. telek ÉNY-i része 
0236/16-17, 0237/1-3 

Erdőterület bővítés 

14. 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Tervezett elkerülőút, 2983 
hrsz-ú út, a 0250/5-13 

hrsz-ú telekcsoport nyugati 
határai 

6902-6917, 0250/2-3, 
0251/1-2, 6934-6968, 

6972-6978 
Lakóterület fejlesztés 

15. 

Általános 
mezőgazdasági 

terület (szántó) kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Kertvárosias 
lakóterület  

Meglévő belterületi határ, 
2983 és 4713 hrsz-ú utak, 

a 286/19, 7201, 7263, 
7289 és 7290/1 hrsz-ú 

telkek déli határai 

0286/6-25, 7201-7265, 
7289-7320 

Lakóterület fejlesztés 

16. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület  

Véderdő 
0286/31 hrsz-ú telek 

északi, a 0286/34 hrsz-ú 
telek déli  

0286/3-4, 086/23, 
0286/31-34 

Erdőterület bővítése 

17. 

Általános 
mezőgazdasági 

terület (szántó), kertes 
mezőgazdasági 

terület, erdőterület 

Tervezett elkerülőút, 
0280 és 0287 hrsz.-ú 

utak, valamint a 
7201, 7264 és 7289 

hrsz-ú telkek déli 
határa 

Tervezett elkerülőút, 2983 
és 4713 hrsz.-ú utak, 
0288/1, 7267, 7288, 

0286/35 hrsz.-ú telkek 
északi határa 

0285/1-2, 0286/35, 
7266-7289 

Gazdasági terület 
bővítése 

18. 
Kertes mezőgazdasági 

terület (szántó) 
Kertvárosias 
lakóterület  

Meglévő belterületi határ 
4713, 339 és 0294 hrsz-ú 

utak, 0282/17 hrsz-ú 
telkek északi határa 

7401-7477 Lakóterület fejlesztés 

19. 

Általános 
mezőgazdasági 

terület (szántó), kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Ipari-gazdasági 
terület 

Tervezett elkerülőút, 4713, 
339 és utak, a 0292/17 

hrsz.-ú telek északi határa 

0293/12, 0293/17-21, 
0292/1-11, 0292/17 

Gazdasági terület 
bővítés 

20. 

Általános 
mezőgazdasági 
terület (szántó, 

gyümölcsös), kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Kertvárosias 
lakóterület 

Meglévő belterületi határ, 
Nagybogáti út 0309/38 

hrsz-ú telek nyugati határa 

0311/1-8, 0310/1-8, 
0309/1-38 

Lakóterület fejlesztés 

21. 
Kertes mezőgazdasági 
terület és lakóterület 

Ipari és kereskedelmi 
gazdasági terület 

4911-es főút déli oldala, 
0327/2 szántóterület É-i 

telekhatára 

Gksz: 0336/28-33, 
0326/5-26, 0322/7-9, 

Gip: 6651-6669/2 

Kereskedelmi és ipari 
gazdasági területek 

bővítése 

22. 

Általános 
mezőgazdasági 
terület (szántó, 

gyümölcsös), kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Ipari – gazdasági 
terület  

Tervezett elkerülőút, 
Nagybogáti út, 349 hrsz-ú 

út 
0309/66-67 

Gazdasági terület 
bővítése 

23. 

Általános 
mezőgazdasági 

terület (szántó, gyep), 
vízgazdálkodási 

terület 

Településközponti 
vegyes terület 

0315, 0316 és 0317 hrsz-ú 
telkek területe 

0315-0317 Intézmény fejlesztés 

24. 
Kertes mezőgazdasági 

terület, erdőterület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Tervezett elkerülőút, 
Nagybogáti út, 0316 és 

8135 hrsz-ú utak 
8122-8134/2, 0316 

Tartalék lakóterület 
kijelölése 

25. 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Meglévő belterületi határ 
8191 és 8297 hrsz-ú utak, 

Sóhordó út  
8198-8297 Lakóterület fejlesztése 

26. 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Tervezett elkerülőút, 8135 
hrsz-ú út, meglévő 
belterületi határ 

8135-8195, 8064-8052 
hrsz-ú telkek keleti része 

Tartalék lakóterület 
kijelölése, melyre 

részletes szabályozási 
terv készítendő 
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27. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület (gyümölcsös)  

Védőerdő 

Tervezett elkerülőút, 
vasútvonal, 0812/2 hrsz.- ú 

telek keleti határa ill. 
nyugati határának 
meghosszabbítása 

0390 hrsz-ú telekcsoport 
telkeinek déli része 

Erdőterület bővítése 

28. 

Kertes mezőgazdasági 
terület, általános 
mezőgazdasági 

terület  

Különleges terület 
Tervezett elkerülőút, Bóni 
út, vasútvonal, meglévő 

belterületi határ 

0382 hrsz-ú 
telekcsoport, 0392/1-3, 
6390/9-11, 0390 hrsz-ú 
telekcsoport telkeinek 

északi része 

Rekreációs terület 
kialakítása 

29. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület (gyümölcsös) 

Különleges terület 
Bóni út, Táncsics út, 6050 

hrsz-ú út 
6017-6055 

Kereskedelmi célú 
terület kialakítása 

30. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület (gyümölcsös) 

Kereskedelmi 
szolgáltató 

gazdasági terület 

Bóni út, Táncsics út, 6050, 
6078 és 6016 hrsz-ú utak 

6017-6023, 6051-6077 
Gazdasági terület 

bővítése 

31. Vasútterület 

Különleges 
közlekedési terület 

(autóbuszpályaudva
r) 

Vasútvonal, Ady Endre út 
1655/4, 1655/5 hrsz-ú 

telek délkeleti vége 
Autóbusz pályaudvar 

áthelyezése 

32. Iparterület Különleges terület 

Madách., Édesanyák úti 
teleksor nyugati határa 
2208/1 és 2209/1 hrsz-ú 

telkek déli határa 

2224/12 
Turisztikai célú terület 

kialakítása 

33. Különleges terület  
Ipari-gazdasági 

terület 

3004 hrsz.-ú telek északi 
határa, Iskola utcai 

teleksor nyugati határa, 
Encsencsi úti teleksor 

nyugati határa 

2970 hrsz.-ú telek 
nagyobbik, dél felé eső 
része, 2971-2976, 2978 

Gazdasági telek 
bővítése 

34. 

Kertvárosias 
lakóterület, 
kisvárosias 
lakóterület, 

intézményi terület 

Egységesen 
településközponti 

vegyes terület 

Bajcsy-Zsilinszky Endre út, 
Damjanich utca, Károlyi 

Mihály utca, Kelemen Diák 
utca, Madách utca, 

Hunyadi út, Fáy András 
utca, tervezett belvárost 

keletről elkerülő út 

- 
Városközpont 

területének bővítése 

35. Falusias lakóterület 
Ipari-gazdasági 

terület 

A Derzsi út 1608/1-1612/3 
hrsz-ú telek … végében 

fekvő teleksor 
1614, 1615, 1618 

Gazdasági terület 
bővítése 

36. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület (gyep) 

Különleges terület 
A … utca és a 0138 hrsz-ú 

út találkozásában 
0139 hrsz-ú telek keleti 

alrészlete 
Kegyeleti park 

területének bővítése 

37. 
Kertvárosias 
lakóterület 

Településközponti 
vegyes terület 

Szentvér utca és Fáy 
András utca sarka 

2656-2659/2 
Városközpont 

területének bővítése 

38. 
Általános 

mezőgazdasági 
terület (szántó, rét) 

Településközponti 
vegyes terület, 

közpark 

Fáy András utca tervezett 
meghosszabbítása, 015/1 

hrsz- ú telek nyugati 
oldala, 4226/20 hrsz.-ú 

telek déli oldala 

0149, 0150/1-3 hrsz-ú 
telkek nyugati fele 

A terület 
rehabilitációja 

39. Falusias lakóterületek 

Kisvárosias 
lakóterület, 
kertvárosias 
lakóterület 

Vágóhíd utca, Fáy András 
u. tervezett 

meghosszabbítása, Árpád 
és Iskola utcák teleksora a 

2711 és 2896 hrsz.-ú 
telkekkel bezárólag  

2711-2739, 2860-2896, 
2935-2964, 3007/1-

3020/2 

Területfelhasználás 
egységesítése 

40. Erdő terület Különleges terület 
Tervezett elkerülő út, 0242 

és 0249 hrsz-ú utak 
0247/1 

Szennyvíztisztító telep 
létesítése 

41. 

Általános 
mezőgazdasági 
terület (szántó), 

erdőterület 

Erdő terület 

Tervezett elkerülő út, 0287 
hrsz-ú út tervezett 

nyomvonala, 0286/31 
hrsz.-ú telek déli határa 

0286/35-40, 6929-6931, 
7009-7024 hrsz-ú telkek 

nyugati vége 
Erdőterület bővítése 

42. Falusias lakóterület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Hunyadi János út, 
Encsencsi út, meglévő 

belterületi határ 

175-269/2, 7227, 7320, 
4707-4712 

Területhasználat 
egységesítése 

43. 
Kertvárosias 
lakóterület 

Kereskedelmi 
szolgáltató-

gazdasági terület 

Zrínyi Ilona utca – Bajcsy 
Zsilinszky utca 

551/1-3, 554/1-2 - 

44. Falusias lakóterület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Sóhordó utca, Szűk utca, 
Görög temető 

739-754/2 
Területhasználat 

egységesítése 
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45. 
Falusias lakóterület, 

kertes mezőgazdasági 
terület 

Kereskedelmi – 
szolgáltató - 

gazdasági terület  

Bábonyi kert utca északi 
végének teleksora 

792-804, 8051 és 8196 
hrsz-ú telkek északi része 

Gazdasági terület 
bővítése 

46. 

Általános 
mezőgazdasági 

terület (szántó), kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Véderdő 
812/2 és 0392/13 hrsz-ú 

telkek 
0391/3, 0392/13 hrsz-ú 

telek nyugati sávja 
Erdőterületek bővítése 

47. 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Közpark 

0383/5 hrsz.-ú telek DK-i 
sarka 

0383/5 hrsz-ú telek DK-i 
sarka 

Zöldterület bővítése 

48. Falusias lakóterület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Gyulaji út vasút és 
meglévő belterületi határ 

közötti szakaszának 
teleksora 

 
Területhasználat 

egységesítése 

49. Falusias lakóterület 
Ipari-gazdasági 

terület 

Táncsics Mihály út, Bóni 
utca, 6073 hrsz-ú telek 

nyugati oldala 
1021-1028, 6023 

Gazdasági terület 
bővítése 

50. 
Településközponti 

vegyes terület 

Kereskedelmi – 
szolgáltató – 

gazdasági terület 

Bocskai István utca , Béke 
utca 

1417 
Gazdasági terület 

bővítése 

51. Különleges terület Különleges terület 
Bocskai István utca – 

Honvéd utca – Deák Ferenc 
utca 

1421/1 
Határőr laktanya 

besorolása 

52. 
Településközponti 

vegyes terület 
Településközponti 

vegyes terület 
Pócsi út – Gyulai utca 

kereszteződése 
884-893 

Városközpont 
területének bővítése 

53. 
Kertvárosias 
lakóterület 

Kertvárosias 
lakóterület  

Dombköz utca – Mester 
utca – Akácfa utca – 

Martinovics Ignác utca – 
Damjanich utca és 

tervezett 
meghosszabbítása – 

Gyulaji utca 

1693-1688 hrsz-ú telkek 
keleti fele, 1680-1687, 

1736-1868 

Területhasználat 
intenzitásának 

változása 

54. 
Használaton kívüli 

terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Vörösmarty Mihály utca – 
Zsák utca sarka  

2415-2417/6 
Területhasználat 

egységesítése 

55. 
Kertes mezőgazdasági 

terület 

Kereskedelmi – 
szolgáltató – 

gazdasági terület 

Császsári út – 4809 hrsz.-ú 
út, vasútvonal 

7004-7012 
Területhasználat 

egységesítése 
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(Forrás: Nyírbátor város Önkormányzat) 
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1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok  

A Lakónépesség száma a 2014-es évben 12 259 fő, mely egy évtizeddel korábban 13 192 fő 
volt. Nyírbátor lakónépesség mutatói csökkenő tendenciát mutatnak. A 2001 és 2014 közötti 
időszakban az érték 9 %-kal csökkent. A negatív demográfia tendenciák legfőbb kiváltó oka, 
elsősorban a negatív vándorlási egyenleg. A magasa képzett, megyén kívüli egyetemeken, 
főiskolákon végzettek nem térnek vissza a városba az iskola elvégzése után. 
 

Lakónépesség és állandó népesség alakulása 

Időszak (év) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lakónépesség (fő)  - 13456 13389 13262 13192 13057 12843 12674 12522 12249 12150 12507 12399 12341 12259 

Állandó népesség 
száma (fő) 13 945 13853 13802 13678 13509 13401 13255 13140 13060 12860 12807 12699 12644 12587 12540 

 (Forrás: TEIR) 

Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) 

  

 (Forrás: TEIR) 

 
Vándorlási egyenleg (ezrelék) 

 
 (Forrás: TEIR) 
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A korcsoportos eloszlást mutató korfából, hogy a 65 év feletti lakosság arányában nagyobb 
részt mutat a nők csoportja. Ez a férfiak életkialakításának folyamatos romlását jelzi, amely 
erősen jellemzi az ország teljes lakosságát is. 
 

 

(Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

A nemzetiségi megoszlása a 2011-es népszámlálási adatok alapján kisszámú román (39 fő) és 
német (35 fő) ajkú lakosság mellett jelentős a cigány lakosok száma. A városban 2001-ben 
1794 fő vallotta magát a cigány kisebbséghez tartozónak, míg 2011-be 1772 fő, csak 
kismértékű változás figyelhető meg.  
 

A népesség nemzetiség szerint 

2011-ben 

Terület 

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint 

magyar bolgár 
cigány 

(romani, 
beás) 

német román ruszin 
hazai 

nemzetiségek 
együtt 

kínai orosz egyéb 

Megye összesen 494 557 171 44 738 2 797 1 219 374 51 435 176 749 1 859 

Nyírbátori Járás 38 353 12 5 570 79 100 50 5 890 5 20 167 

Nyírbátor Város 11 347 4 1 772 35 39 4 1 870 3 6 26 

2001-ben 

Terület magyar bolgár 
cigány 

(romani, 
beás) 

német román ruszin 
hazai 

nemzetiségek 
együtt 

kínai orosz egyéb 

Nyírbátor Város 13 027 0 1 794 14 8 4 1 842 0  -  - 

 (Forrás: KSH) 

Az iskolázottsági mutatók összességében elmarad az országos átlagtól, azonban a megyei 
helyzethez képest kedvezőbb a képet mutat mind a közép, mind a felsőoktatásban 
végzetteket figyelembe véve. Leginkább az az érettségivel rendelkezők aránya emelkedett.  
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A népesség iskolai végzettség és nemek szerint, 2011 

Terület 

10– éves 15– éves 18– éves 25– éves 

általános iskola első 

évfolyamát sem 

végezte el 

legalább általános iskola 8. 

évfolyam 
legalább érettségi 

egyetem, főiskola stb. 

oklevéllel 

férfi nő össz. férfi nő össz. férfi nő össz. férfi nő össz. 

Megye összesen 2 003 2 955 4 958 205 182 217 273 422 455 70 010 97 604 167 614 20 434 30 949 51 383 

Nyírbátori 

Járás 431 402 833 15 301 15 426 30 727 4 121 5 736 9 857 985 1 667 2 652 

Nyírbátor 

Város 152 71 223 4 691 4 925 9 616 1 931 2 460 4 391 589 876 1 465 

(Forrás: KSH) 

A város jelentős gazdasági potenciállal bír, több nagy létszámú munkaerőt foglalkoztató 

vállalkozás telepedett meg az elmúlt években a városban. 

2011-ben a munkaképes korúak száma  

 
A népesség gazdasági aktivítás szerint (2011) 

Terület 

Férfi Nő 

foglalkoztatott munkanélküli 
inaktív 

kereső 
eltartott foglalkoztatott munkanélküli 

inaktív 

kereső 
eltartott 

Megye összesen 102 483 21 877 62 430 80 884 86 144 19 099 107 148 79 207 

Nyírbátori Járás 7 312 1 927 5 025 6 627 6 103 1 471 8 149 6 426 

Nyírbátor Város 2 336 543 1 417 1 914 2 110 488 2 175 1 736 

 (Forrás: KSH) 

Ingázás a településre (5 fő felett): 

 
 

(Forrás: TEIR) 

2011-ben a helyben foglalkoztatottak száma 6779 fő volt, ennek 54 %-a helyben lakó és 46 

%-a napi rendszerességgel ingázó, főként a környező településekről (Nyírgyulaj, Nyírderzs, 

Nyírcsászári, Nyírvasvári, Piricse, Nyírbéltek, Encsencs, Nyírbogát) – de ugyanakkor a 
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munkaerő áramlás a megyeszékhelyek (Nyíregyháza - Debrecen) és járási központok 

(Mátészalka – Nagykálló) irányából is érezhető, igen jelentős számú. 

 

 
Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 

 (Forrás: TEIR)  

A város szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltétel 

rendszeréről szóló 105/2015 (IV. 23. ) Kormányrendelet a jelentősen munkanélküliséggel 

sújtott települések listáján.  

A jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé azok a települések tartoznak, ahol a 

munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, életviszonyok 

A város lakossága alapvetően összetartó, társadalmi hovatartozás szerinti konfliktus nem 

ismert. A település szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területei és a település 

egyéb részei között fennálló ellentét települési környezet és társadalmi hovatartozásszintjén 

elválasztható, de konfliktust, érdek különbözőséget nem jelent. 

 

 
(Forrás: TEIR) 
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1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 

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

közösségek stb.) 

A települési identitás a helyi lakosság kötődését, viszonyát jelenti a lakóhelyhez, 
lakókörnyezethez, ami nagymértékben meghatározhatja az egyes településfejlesztési 
beavatkozások sikerét. Egyaránt jelentkezhet egyéni és közösségi szinten, ám e két 
megközelítés átfed, sőt egymásra visszahat. Településfejlesztési szempontból a 
csoportszintű kötődés a fontosabb, a hellyel kapcsolatos szimbolikus jelentést a 
csoporttagok megosztják egymással. A helykötődés olyan helyek irányában alakul ki 
közösségi szinten, amelyekben a közösség saját kultúráját megőrizheti és gyakorolhatja. Az 
identitás kérdése azért is kiemelten fontos, mert ez közvetett módon hat a város 
népességmegtartó erejére is. 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leggazdagabb történelmi értékeivel rendelkező települése. 
Írásos emlék 1279-ben említette először Nyírbátort, melynek neve az ótörök batir (jelentése 
bátor), „jó hős” jelentésű szóból származik. A kisváros a középkorban hosszú időn keresztül 
virágzó kereskedelmi, igazgatási és kulturális központ volt, melynek történelmét 
nagymértékben meghatározták az egymást váltó főurak és fejedelmek. Több mint 7 
évszázados történelmének legfényesebb időszaka a Báthori családhoz köthető. Műemlékei is 
a 15-16. században országos jelentőségű család rangjához méltóak, melyek ma is a város 
meghatározó értékei, a jelen és a jövő kulturális, turisztikai életének színterei. 
 
A család és a település sorsa közel 330 éven át összefonódott. A sárkánycímeres Báthoriak 
alatt a mezőváros évszázadokon keresztül virágzó település, igazgatási, gazdasági, 
kereskedelmi és rövid időre politikai központ volt: híd Erdély, Kárpátalja és Lengyelország 
felé. 
 
Arculatformáló elem az Ecsedi-lápban élő sárkány legendája. A legenda szerint a Báthori 
címpajzsba a sárkány Vid nevű ősük hőstette nyomán került, aki a közeli Ecsedi lápban 
tanyázó, a környéket pusztító, az ott élőket rettegésben tartó sárkányt megölte, annak fogait 
bizonyítékként kivette. 
 
A Nyírbátortól 12 km-re elhelyezkedő Máriapócs kiemelt nemzeti zarándokhely, de 
Nyírbátorban is jelentős egyháztörténeti emlékek és építmények találhatók. 
Nyírbátorban az alábbi egyházak vannak jelen: 

- Magyar Görög Katolikus Egyháza 
- Magyarországi Református Egyháza 
- Római Katolikus Egyháza 
- Nyírbátori Baptista Egyháza 
- Hit Gyülekezete Nyírbátor 

Az utóbbi évtizedekben pezsgő kulturális élet indult meg Nyírbátorban. 1967-től 
hagyományos Zenei Napok, 1976-tól Zenei Táborok teszik nyaranta a zene városává. 1992-
ben indult útjára a Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál, a szabadtéri színházi formák 
legrangosabb hazai eseménye. A zene mellett kivirágzott a képzőművészeti élet is: alkotóház, 
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zománcműhely, festő és grafikus művészek dolgoznak a település nyugalmas környezetében. 
A város oktatási-, egészségügyi-, sportintézményei, hivatalai méltó folytatói a több 
évszázados szerepkörnek, melyet e kis régióban Nyírbátor mindig is felelősen gyakorolt. 
 
A város ma is őrzi megörökölt középkori, sajátos hangulatú településszerkezetét. Egyik 
legszebb része a főtere, mely ma is kereskedelmének, társadalmi életének, a "korzózásnak" a 
központja. 
Nyírbátor sajátos történelmi hangulata, a környék nyugalma a gondtalan kikapcsolódás 
számos lehetőségét kínálja: termálvizű strandfürdő nyújt felüdülést, az aktív kikapcsolódást 
keresők pedig lovaglási, vadászati, horgászati és erdei túralehetőségek között válogathatnak. 
Az idelátogatók a táj szépsége, értékei és látnivalói mellett színvonalas hoteleket, panziókat 
és éttermeket is találnak, ahol nemcsak a vidék hagyományos ízeit kóstolhatják meg, hanem 
a nyírségi emberek jól ismert vendégszeretetéről is meggyőződhetnek. 
 

Nyírbátorban működő egyesületek: 
- Kulturális egyesületek: Bátor Mazsorett Egyesület, Nyírbátori Tinódi Kulturális 

Egyesület, Nyugdíjas Értelmiségi-Egyesületek, 
- Sport egyesületek: Bátori Sárkány Úszóegyesület, „Báthori István” Diák 

Sportegyesület, Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor Sportegyesület, Éltes Diáksport 
Egyesület, Nyírbátori „POLICE” Sport Egyesület, Nyírbátori Asztalitenisz 
Sportegyesület, Nyírbátori Football Club Sportegyesület, Nyírbátori Lovas Egyesület, 
Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület, Nyírbátori Sakk Sport Egyesület, 
Póker Club 77 Egyesület, RÖPI-PAPA Szövetkezeti Sportegyesület, Városi Kézilabda 
Klub, VASAS Horgászegyesület, Bátorkarate Sport Egyesület 

- Egyéb egyesületek: Nyírátori Polgárőr Egyesület, Edison Rádió Club. 
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1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Oktatási intézmények: 
 
A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde intézményt a Nyírbátor Város Önkormányzata tartja fenn 
(feladat- ellátási szerződés keretében a nyírderzsi óvodai ellátást is biztosítva,) 
Az óvodai tagintézményhez négy óvodai egység tartozik a város különböző pontjain 
elhelyezkedve. Az intézmény az Oktatási Hivatal adatai szerint 500 férőhelyen minden 
óvodáskorú gyereknek helyet adni.  

- Kerekerdő tagóvoda, a férőhelyek száma 150 fő. 6 csoportos óvoda, 2 korszerűen 
felújított épületben 12 óvónő, 6 dajka, 2 pedagógiai asszisztens látja el a gyerekek 
nevelését, oktatását. 

- Nyírbátori Meseház óvoda, a férőhelyek száma 125 fő, 5 csoportban látják el a 
nevelést. 

- Nyitnikék tagóvoda, jelenleg 100 férőhelyes, 4 csoportnak helyet adó nevelési 
intézmény. A gyerekek többsége a térségben élő hátrányos helyzetű családokból 
érkezik, de fogadunk a város központi részéből, és vidéken élőket is. 

- Százszorszép tagóvoda, a férőhelyek száma 125 fő. 2009. júniusában került átadásra. 
 A helyi igényekhez igazodva egy uniós pályázat segítségével 4 csoportos óvodává 
alakították át.  A bővülő gyereklétszám miatt, jelenleg a tornaterem is 
csoportszobává lett átalakítva, így ma már 5 csoporttal működünk. 

 
Báthori István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola: Elsődleges profilja a gimnáziumi 
képzés, amelyet négyévfolyamos gimnáziumi, illetve ötévfolyamos és nyolcévfolyamos 
gimnáziumi formában folytat. A társadalmi igények a szakképzés felé történő elmozdulást is 
szükségessé tették. Az iskola profiljától nem idegen a szakközépiskolai képzés, hiszen az 
intézmény 1971-től 1992-ig szakközépiskolai osztályoknak is helyet adott. 2000 júniusától a 
gazdasági és szolgáltatási szakterület felé nyitott az iskola, idegenforgalom-vendéglátás 
szakterületen indult az érettségi utáni szakképzés. 2013 szeptember 1-jétől a gimnáziumi a 
Római Katolikus egyház fenntartásában került. 
 
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, szakképző Iskola és Kollégium: Az iskola típusa 
többcélú – szakközépiskola és szakiskola és kollégium középfokú nevelési-oktatási 
intézmény, együtt szakképző iskola. A beiskolázási körzete Nyírbátor város és 
vonzáskörzetébe tartozó települések, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe. Az 
iskola legkorábbi jogelődje az 1884-ben alapított Alapfokú Iparos Tanonciskola Nyírbátor. 
Fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium, Mátészalkai Szakképzési Centrum. Az iskola 
alaptevékenysége nappali tagozaton a középiskolai nevelés- oktatás- szakképzés, 
alapvizsgára történő felkészítés, az érettségi vizsgára történő felkészítés szakközépiskolai 
formában, a szakközépiskolai oktatáshoz kapcsolódó nyelvi előkészítő osztály, alap-, illetve 
érettségi vizsgához kötött szakmában, szakmacsoportokban szakmai képesítő vizsgára való 
felkészítés, az érettségire épülő nappali rendszerű akkreditált felsőfokú OKJ képzés a 
akkreditáció elnyerése után, teljes körű kollégiumi ellátás. Felnőtt tagozaton érettségi 
vizsgára történő felkészítés gimnáziumi képzési formában nappali munkarend szerint. 
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Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium: A 
2011/2012-es tanévtől az intézményünk tagintézményeként működik a Móra Ferenc 
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Mátészalkán. A Móra Ferenc tagintézményünk az 
1969/70-es tanévben lett önálló gyógypedagógiai intézmény. Ellátandó alaptevékenysége a 
tanköteles korú tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autizmussal élő 
gyermekek megfelelő iskolai nevelése – oktatása, napközi otthoni ellátása. Ezen 
alapfeladatok mellett végzi a gyógypedagógiai főiskolai hallgatók gyakorlati képzését. A 
tagintézmény új épülete 2001 augusztusában került átadásra. Egy emeletes épület, melyben 
13 tanterem, 1 természettudományi szaktanterem, 1 tankonyha, 1 tornaszoba és több 
kiszolgáló helyiség található (melegítő konyha, szertárak). Az intézmény a 2011.08.01-től a 
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium 
tagintézményeként lát el feladatokat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése 
során. 
 
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Az 
intézménytípusa összetett iskola-általános iskola és alapfokú művészeti iskola.  A 
beiskolázási körzete Nyírbátor Város és Nyírderzs község. Az ellátott feladatok alsó és felső 
tagozaton egyaránt az általános iskolai nevelés-oktatás. Továbbá az ellátott feladatok közé 
tartozik még az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás 
képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú 
művészoktatás szín- szín és bábművészeti ágon. Az intézmény alapító és fenntartó szerve 
Nyírbátor Város Önkormányzata (mint jogutód) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  
Tantestületünk szakmailag jól felkészült, nagy tapasztalattal, és korszerű ismeretekkel 
rendelkező alkotószellemű pedagógusok kollektívája. Gyermekszeretete és toleranciája 
városszerte példamutató, mérési és versenyeredményeink megyei szinten is meghatározók 
 
Nyírbátori Református Általános Iskola: A közel 500 éves múltra visszatekintő Református 
gyülekezet Nyírbátor egyik legrégebben működő közössége. Fontos része a város 
történetének, szellemiségének, - épített, nevelt, iskolát teremtett. Iskolát, mely a tudás, az 
ismeretek átadásának helyszíne, ahol az alkalmazott pedagógia értelmi, érzelmi és lelki 
hatást, hiteles és vonzó mintakövetést ad a gyermekeknek. A jelentős helyi református 
gyülekezet a XVI. század közepétől kezdve nagy hangsúlyt fektetett az elemi szintű oktatásra. 
Tanterveket dolgoztak ki, ábécéskönyveket készítettek, - az oktatók a sárospataki, a 
debreceni Kollégiumok felsőbb éves diákjai közül kerültek ki. 
 
Egészségügy: 
 
Az egészségügyi alapellátást 5 felnőtt, 3 gyermekorvosi, 4 fogászati, 1 iskolafogászati, 5 
körzeti, 3 is iskolai- védőnői, iskola-egészségügyi és anyatejgyűjtés-forgalmazás 
tevékenységei képzik, valamint 4 gyógyszertár működik a városban. 
Az orvosi alapellátás vállalkozás formában működik, a körzeti védőnői, iskola-egészségügyi és 
anyatejgyűjtési feladatok ellátása korábban Kistérségi szociális és egészségügyi szolgáltató 
Központ hatáskörébe tartozott. A városban térségi orvosi ügyelet, mentőállomás is működik 
biztosítva a szükséges egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. 
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Nyírbátori Szakrendelő: 2013.-tól Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház részeként működik. 2009-2010-ben az önkormányzat együttműködve az 
intézmény akkori fenntartójával megvalósította a szakrendelő átfogó fejlesztését, mivel a 
kórház nélküli térség 45 000 főt meghaladó népességének ellátásáról az 1976-ban elindított 
szakellátás korszerűtlen feltételrendszere nem tudott az elvárt szinten gondoskodni. Az 
1990 m² alapterületű új egészségügyi központ a fejlesztésnek köszönhetően egy emelt 
szintű szakrendelővé vált, amely az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének, 
gyors diagnosztizálásának és gyógyításának kistérségi központja lett. Az ambuláns járóbeteg-
ellátás átfogó módon biztosított a szűréstől a kistérségi szintű szak- és kórházi ellátáson 
keresztül a rehabilitációt segítő otthonápolásig. 
 
A gyógyító munkához jól kapcsolódik a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben működő 
gyógyászati kezelő részleg, ahol magas ásványi anyag tartalmú, minősített gyógyvíz mellett 
széleskörű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak (pl. reumatológiai és mozgásszervi 
rehabilitációs szakrendelés). 
 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
A program célja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. 

-  
A program kiterjed: 

- a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, foglalkozási 
esélyeinek javításával, 

- a munkaerő-piaci szegregáció visszaszorításával, 
- hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók hátrányainak kompenzálásával, 
- a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési 

célok összehangolásával, 
- a közszolgáltatásokhoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításával, 
- az esetleges lakóhelyi szegregáció felszámolásával, 
- a mélyszegénységben élők, romák, nők, kisgyermekesek esélyegyenlőségével és az 

egyenlő bánásmód érvényesítésével a megfelelő pénzbeli, természetbeni 
juttatásokhoz való hozzájutásával, 

- az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározásával, 
- a helyben élő nehezebb sorsú, tartós betegségben lévő, fogyatékkal élő, 

szegénységgel küszködők, hátrányos helyzetben levők segítésével, 
- az emberi méltóság tiszteletben tartásával, 
- akadálymentes közlekedés biztosításával 
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Elsődleges cél számba venni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők idősek és fogyatékkal élők teljes 
lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészség, szociális és területi 
mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. 
 

A problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása: 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

A mélyszegénységben élők és romák 

Szakképzetlen munkanélküliek magas száma Helyi igény szerint szakképzés elindítása, 
szakképzésre irányítás, koordinálás 

Mélyszegénységben élők egészségügyi állapotának 
romlása 

Egészségügyi vizsgálatok, prevenciós szűrővizsgálata- 
népszerűsítése 

Mélyszegénységben élők/romák kulturális 
lehetőségének kis száma 

Kulturális programok szervezése 

Adósságcsapda Háztartásvezetési, családfenntartási tanácsadás, 
előadások lehetőségének biztosítása 

Tartós munkanélküliek száma nő A munka világába való visszavezetés-tréningek 

Gyerekek 

Nőtt a mélyszegénységben élő gyermekes családok 
száma 

étkezési támogatások, nyári étkezés, nyári táborok, 
programok szervezése 

Céltalan fiatalok/céltalan roma fiatalok nagy száma szegregáció/telephez közeli közösségi tér kialakítása 

Megnőtt a működési zavarokkal küzdő családok 
száma, egyre több a deviáns gyermekek száma 

életesélyeket romboló devianciák előfordulásának 
csökkentése. 

Nők 

Magas a nők tartós munkanélkülisége Több nő bevonása a közfoglalkoztatásba 

Nehéz a visszatérés, a munkába állás a gyermeket 
vállaló anyák esetében 

Segítő programok nők számára, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó képzések, bölcsődei férőhelyek 
bővítése, önkéntes munka, 

Idősek 

Elmagányosodás Idők számára aktivitást megőrző programok 
szervezése 

Megbetegedések száma emelkedik Időskori prevenció szemléletének erősítése, 
előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

Szükségletfelmérés 
Aktuális adatok hiánya az ápolási igényekről 

Civil szervezetekkel, lakókörnyezetben lévő egyéb 
szervezetekkel való felmérés 

Közlekedés akadálymentesítésének megoldatlansága Támogató szolgálat által fuvarozható személyek 
körének bővítése 

Fiatalok idősekkel szembeni szemlélete Kötelező önkéntes programokba idősgondozás 
beillesztése 

Fogyatékkal élők 

Időskori prevenció szemléletének erősítése, 
előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

az intézmények akadálymentesítése 

A honlapon a hangos és a vakok és gyengén látók 
számára szükséges verziók elérésének hiánya, e-
önkormányzat hiánya 

Honlap fejlesztés 

A fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket 
nevelő szülők, ápoló családtag kapcsolatépítés 
lehetőségének hiánya 

Ellátottak, szülők, családtagok, civil szervezetek 
részére programok, képzések szervezése 

(Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata) 

 

A településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 
viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák. 
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Az önkormányzat kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

 
Önkormányzat elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 
 
Önkormányzat elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 
 

HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet. 
 

A HEP Fórum feladati: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 

teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település 
képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott 
intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen 
tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása 

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

A HEP fórum működése 
- A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
- A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
- A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló 

elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
- A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai 

közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása), 
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 
- Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
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- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői 
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden 
alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, 
egyéb programon részt vegyenek. 

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és 
közreműködjenek annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő 
maradéktalan érvényesüléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.9.  A TELEPÜLÉS  GAZDASÁGA 
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1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Nyírbátor Szabolcs-Szatmár- Bereg megye egyik decentruma, szerepe a megye gazdaságában 
kiemelkedő. A megyei Területfejlesztési koncepció három gazdaságfejlesztési növekedési 
tengelyt jelöl ki. Ezek közül Nyírbátor a kelet-nyugati ipartengely egyik jelentős iparosodott 
csomópontja. A nyíregyházi agglomeráció mint centrum mellett a megye egészének 
fejlesztésében fontos szerepet játszanak a megyei gazdasági decentrumok. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye decentrumai Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda-Záhony. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye gazdasági decentrumai elsősorban ipari központok. Nyírbátor a 
műanyag ipar, élelmiszer feldolgozás és turizmus tekintetében rendelkezik centrális 
funkciókkal. 
 
A megyei Területfejlesztési koncepció Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési és 
iparfejlesztési tengelyeit az alábbiak szerint határozta meg: 

- Észak-déli növekedési és iparfejlesztési tengely: Nyíregyházi agglomeráció, Kisvárda 
és Záhony térsége. Határon túli kapcsolódási pontja Ungvár, Munkács, Beregszász 

- Kelet-nyugati növekedési és iparfejlesztési tengely: Tiszavasvári, Nyíregyházi 
agglomeráció, Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. Határmenti 
kapcsolódási pontja Szatmárnémeti, Nagykároly 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyi, csomópontjai 

 
 (Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció) 

 
A gazdasági szerkezetváltás Nyírbátort kevésbé érintette érzékenyen, mivel az erőltetett 
szocialista iparosítás elkerülte. A kedvezőtlen tendenciák leginkább a primer szektor 
erőteljes hanyatlásában és a munkahelyek számának nyilvánult meg az 1990-es évek elején, 
ezt követően a tendenciák kedvezőbbre fordultak, ezt a lendületet törte meg a gazdasági 
világválság, amely miatt néhány üzem bezárásra került (pl. kábelkorbácsgyár). A vállalkozói 
szféra – beleértve a helyi mikro- és kisvállalkozásokat is – foglalkoztatási kapacitása nagy, 
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aminek köszönhetően Nyírbátor meghatározó ingázási célpont: nemcsak a közeli 

településekről, hanem például Nyíregyházáról és Debrecenből is érkeznek munkavállalók.  

 
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) 

 
                                                                                                   (Forrás: TEIR) 

 

Nyírbátorban a lakossági alapszolgáltatások spektruma lefed minden elvárható területet, a 

tercier szektorban működő vállalkozások száma emelkedik, azonban elaprózott a vállalkozási 

szerkezet, mikro- és kisvállalkozások dominanciája jellemző, viszonylag alacsony a 

vállalkozássűrűség, és Nyírbátor gazdasága szerény, az egy lakosra jutó jegyzett tőke 

valamint az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték alacsony, az országos átlagot messze el 

nem érő értékekkel bír. Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték a rendelkezésre álló 

2013. évi adatok alapján Nyírbátorban 797.-eFt volt, amely nemcsak az országos átlagtól 

(2.039.-eFt), hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei járásközpontok átlagától (1.107.-eFt) 

is elmaradó.  
Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft) 

 
                                                                                                   (Forrás: TEIR) 

 

Nyírbátor gazdaságára az elaprózódott vállalkozásszerkezet mellett a gazdasági társaságok 

relatíve szerény tőkésítettsége is jellemző, az országos (1.730,3.-eFt) és a megyei 

járásszékhelyek (581,4.-eFt) átlagértékeit alulmúlóan 123,9.-eFt az egy lakosra jutó jegyzett 

tőke aránya a településen.  
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Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft) 

 
                                                                                                        (Forrás: TEIR) 

 
A rendelkezésre álló 2013. évi összesített adatok alapján Nyírbátor Városában az egy lakosra 
jutó nettó belföldi jövedelem 627.2733.-Ft volt, amely elmarad mind a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei járásközpontok (686.276.-Ft) és az országos (719.086,2.-Ft) átlagtól is. Az Ipari 
Parkba betelepült nagyvállalkozások bár jelentősek, azonban a település elaprózott a 
vállalkozási szerkezete, a mikro- és kisvállalkozások dominanciája és a Nyírbátorra jellemző 
relatíve magas munkanélküliségi ráta miatt alacsony nevezett mutató.  
 
A településen regisztrált vállalkozások több, mint 97%-a kevesebb, mint 10 fős vállalkozás, 
míg a nagyfoglalkoztató kategóriába tartozó 20-49 fős és 50-249 fős vállalkozások aránya 
együttesen sem haladja meg a 1,5%-ot. A településen regisztrált, 250 vagy több főt 
foglalkoztató vállalkozás nem található, az Ipari Parkban jelen lévő nagyfoglalkoztatók nem 
Nyírbátor városában regisztráltak, mindösszesen telephelyeik találhatóak a városban.  
 
Regisztrált vállalkozások száma 

Regisztrált vállalkozások száma 

Időszak (év) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1-9 fős regisztrált 
vállalkozások száma 

(db) 272 276 275 291 728 749 752 219 1569 1526 1526 1524 1496 1468 1430 

10-19 fős regisztrált 
vállalkozások száma 

(db) 13 19 19 13 13 12 16 10 19 18 21 17 15 18 11 

20-49 fős regisztrált 
vállalkozások száma 

(db) 13 9 8 12 13 14 13 11 12 13 11 12 13 9 13 

50-249 fős regisztrált 
vállalkozások száma 

(db) 5 6 8 6 7 8 8 6 8 6 5 7 7 9 9 

 (Forrás: TEIR) 

 
A város gazdaságának mérsékelt fejlődését jelzi, hogy a működő vállalkozások száma az 
ezredforduló óta kevesebb, mint 5%-al emelkedett. A működő vállalkozások cca. 30%-a 
társas vállalkozás, cca. 70%-a egyéni vállalkozás. A járás vállalkozásainak közel 50%-a 
Nyírbátorban található, így a vállalkozások 1000 lakosra jutó száma a megyei átlaghoz képest 
magas, az országos mutatótól azonban elmaradó. 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat aktuális (2016. decemberi) adatszolgáltatása alapján 
Nyírbátorban a nyilvántartott álláskeresők száma összesen 754 fő volt, ebből 238 fő 
folyamatosan nyilvántartott álláskeresőnek minősül. A munkanélküliséggel kapcsolatos 
relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában – 2016. 
decemberében 8,55%-os értéket mutatott, amely az országos relatív mutatónak 2,14%-a, 
azaz az országos átlagot több, mint kétszer meghaladó értékű. 
A 2011. évi cenzus alkalmával mért gazdasági aktivitással kapcsolatos főbb adatsorokat az 
alábbi táblázat tartalmazza:  
 
A népesség gazdasági aktivitás szerint (2011) 

A népesség gazdasági aktivitás szerint (2011) 

Terület 

Férfi Nő Összesen 

foglalk
oztatot

t 

munka
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltartot
t 

együtt 
foglalk
oztatot

t 

munka
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltarto
tt 

együtt 
foglalkoz

tatott 
munka
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltartott összesen 

Megye 
összesen 

102 
483 

21 877 62 430 80 884 267674 86 144 19 099 107 148 79 207 291598 188 627 40 976 
169 
578 

160 091 559 272 

Nyírbátor
i Járás 

7 312 1 927 5 025 6 627 20 891 6 103 1 471 8 149 6 426 22 149 13 415 3 398 13 174 13 053 43 040 

Nyírbátor 
Város 

2 336 543 1 417 1 914 6 210 2 110 488 2 175 1 736 6 509 4 446 1 031 3 592 3 650 12 719 

 (Forrás: KSH) 
 

Nyírbátor Városában a mezőgazdasági vállalkozások aránya magas, a regisztrált vállalkozások 
több, mint 50%-a a mezőgazdasági szektorban működik. A több lábon álló (diverzifikált) 
gazdaság további erősítése fontos feladat Nyírbátor Városa számára. A logisztikai iparágak, a 
kreatív iparágak fejlesztése és differenciált kereskedelmi ellátás erősítése mellett a térségi 
együttműködéssel az idegenforgalom fejlesztése a cél. Hiányosságok tapasztalhatók a 
tudástranszfert biztosító szereplők közötti kapcsolati hálók erősítésében, azaz a piac, illetve a 
képzést és kutatást-fejlesztést végző helyek közötti információáramlásban. Ez hátráltatja a 
hatékony reagáló képességet, lassítja az innováció (K+F+I) gazdasági transzformációjának 
sebességét. Bár az iparban működő vállalkozások aránya alacsony, ezek szerepe Nyírbátor 
gazdasági életében és munkaerőpiacán meghatározó, hiszen foglalkoztatottak számuk 
jellemzően magas.  
 
Regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása (2013) 

Nemzetgazdasági ági besorolás db 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág (A gazdasági ág) 1044 

bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ág (B gazdasági ág) 0 

feldolgozóipar nemzetgazdasági ág (C gazdasági ág) 70 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ág (D gazdasági ág) 0 

vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ág (E gazdasági ág) 3 

építőipar nemzetgazdasági ág (F gazdasági ág) 64 

kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ág (G gazdasági ág) 237 

szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág (TH gazdasági ág) 35 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ág (I gazdasági ág)  41 

információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág (J gazdasági ág) 21 

pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ág (K gazdasági ág) 41 

ingatlanügyletek nemzetgazdasági ág (L gazdasági ág) 134 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ág (M gazdasági ág) 128 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ág (N gazdasági ág)  40 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ág (O gazdasági ág)  0 

oktatás nemzetgazdasági ág (P gazdasági ág) 86 

humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ág (Q gazdasági ág) 31 

művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ág (R gazdasági ág) 33 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
83 

 
ART Vital Kft. 

Nemzetgazdasági ági besorolás db 

egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ág (S gazdasági ág) 61 

Összesen 2 069 

 (Forrás: TEIR)  

 
Regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlását áttekintő diagram mutatja 
Nyírbátor Város gazdasági összetételét. A működő vállalkozások gazdasági ágak szerinti 
megoszlását vizsgálva kiderül, hogy a város gazdasága a modern gazdaságokra jellemző 
szerkezetű, a vállalkozások közel 90%-a a tercier szektorban tevékenykedik, ami azt is jelenti, 
hogy ennek a szektornak a kis- és mikro vállalkozások alkotják a gerincét.  
 
Vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint 

 
 (Forrás: KSH-TEIR, saját szerkesztés)  

 
Nyírbátor a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a 
kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján 
szabad vállalkozási zónává kijelölt település. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek 
teremtésének ösztönzésére a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretének terhére meghirdetett 
pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, 
az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül - az éves pályázati felhívásban 
meghatározott formában, támogatási mértékben - többlettámogatást igényelhetnek. 
Nyírbátor Város Önkormányzata nyilvántartása szerint a legjelentősebb iparűzési adó 
befizetést adó cégek az alábbiak: Coloplast Hungary Kft [műanyag termék gyártás (orvosi 
segédeszköz)]; Unilever Mo. Kft (tisztítószer gyártás); MSK Hungary Bt. (gépgyártás); 
Serioplast Hungary Kft. (műanyag termék gyártás); Gastor Baromfi Kft. (baromfihús 
feldolgozás); Diehl Aircabin Kft. (repülőgép alkatrész gyártás); Farmol Hungary Kft. (műanyag 
termék gyártás); Bátor-Trade Kft. (tejhasznú szarvasmarha tartás); Uralgo Kft. 
(állattenyésztés); Tranzit-Ker Zrt . (terménytárolás).  



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
84 

 
ART Vital Kft. 

Inkubátorház és szolgáltató központ 
Az Nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ létesítésével Nyírbátor Város 
Önkormányzatának fő törekvése, hogy a térségben rejlő innovációs lehetőségeket működő 
vállalkozássá, illetve termékké fejlessze, üzleti alapokra helyezze, valamint az Ipari Parkban 
működő, újonnan betelepülő kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő mikro- és 
kisvállalkozások növekedési pályára állását elősegítse. Az inkubátorház kivitelezése 2010. 
november 9-én kezdődött el és 2011 decemberével került átadásra. A létesítmény Nyírbátor, 
Iparipark utca 0119/29 hrsz. alatti 13.565 m2 ingatlanon bruttó 1.517 m2 beépített területen 
valósult meg. 

 
Inkubátorház és szolgáltató központ 

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Mezőgazdaság 
 
A településen a földterület átlagos aranykorona értéke 8,68 (szemben 18,15 AK országos 
átlaggal), amely a homokos talajok miatt elsősorban a kevésbé élőmunka-igényes 
erdőgazdálkodás számára kedvező. A használt földterületek művelési ágak közötti 
megoszlására jellemző a szántóföldek és az erdőterületek nagy aránya.  
Nyírbátor – mint a Nyírség tájegységen elhelyezkedő településnek - területe a megye többi 
tájegységéhez viszonyítva vízben szegény, miközben egyre nagyobb igények jelentkeznek a 
víz mezőgazdasági hasznosítására. A többlet vízigények csak tározással, illetve a belvizek 
helyben hasznosításával elégíthetőek ki. 
Nyírbátorban jelentősek a mezőgazdasági hagyományok, bár a mezőgazdasági 
termőterületek többsége alacsony minőségű, és a termőterületekre elaprózott 
birtokszerkezet jellemző. Cél az alternatív mezőgazdasági tevékenységek (bio mezőgazdasági 
termékek iránti kereslet növekedése) ösztönzése, a birtokszerkezet optimalizálásával a 
mezőgazdasági tevékenységek káros hatásai csökkentendők. Mezőgazdaságban regisztrált 
vállalkozások aránya (az összes regisztrált vállalkozás százalékában) a rendelkezésre álló 
2014. évi adatok alapján 50,4%, számuk 1044 db.  
 
Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 

Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 

Időszak (év) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

db 93 87 174 780 809 856 911 965 1003 1044 

 (Forrás: TEIR) 
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A kedvezőtlen piaci folyamatok hatására némileg csökkent a helyi, térségi felvásárlás és 
értékesítés, az agrárium lehetőségei – a jelentős mezőgazdasági hagyományok és 
tapasztalatok ellenére – nincsenek megfelelő mértékben kihasználva (részben az elaprózott 
birtoszerkezet miatt). Ezért a kisebb mezőgazdasági cégek, egyéni vállalkozók és őstermelők 
számára a jelenlegi piaci körülmények között megoldást jelent a szoros kooperációban 
történő termelés és értékesítés. Ennek alapját a nyírbátori Bátorcoop Mezőgazdasági és 
Szolgáltató Szövetkezet jelenti, amely stratégiai szempontból is meghatározó jelentőségű 
foglalkoztató és integrátor, vállalkozásai a legnagyobb iparűzési adót fizetők között vannak.  
 
Bátorcoop Szövetkezet 
 
A Bátorcoop Szövetkezet 1992-ben alakult, mint új típusú szövetkezet. Az alapító tagok a 
nyírbátori Új Barázda termelőszövetkezetből csoportosan kivált közel 900 fő természetes 
személyből és 14 jogi személyből tevődött össze. 
 
A Bátorcoop Szövetkezet társvállalatai 

Alapító tagok: Bátortrade Kft (biogáz termelés, erdészet, növénytermesztés, broiler csirkenevelés, hulladékfeldolgozás) 

 
Uralgó Kft (növénytermesztés, tejtermelés, broiler csirkenevelés) 

 
Raktárbázis Tranzit Kft (építőipar, kereskedelem) 

 
Bátorbik Kft (növénytermesztés, broiler csirkenevelés) 

Társult tagok: Gastor Baromfi Kft (baromfi feldolgozás) 

 
Broiler Termelői Csoport Kft (Broiler csirketermeltetés) 

 
Agrárunió Szövetkezet (kalászos és kukorica integrált termeltetése) 

 
A Bátorcoop Szövetkezet vállalat csoport összesített tevékenységei: 

- 3000 ha saját tulajdonú földterület, melynek 1/3 gyep és erdő , 2/3 része pedig 
szántó ,ahol főleg szálas és tömegtakarmányt termelés 

- 10000 ha-on integrációs formában kalászos, kukorica és olajos növények termelése 
- 8.000.000 liter tejtermelés 
- 9.000.000 db broiler csirke feldolgozás 
- 120 000 to alapanyagból biogáz termelés 
- Építőipari tevékenység 

Ipar 
 
Nyírbátorban az ipar szerepe kiemeltnek tekinthető mind az önkormányzati költségvetés 
stabilizálása (iparűzési adóból származó bevételek), mind a foglalkoztatás szempontjából. A 
mezőgazdasági feldolgozóipari kapacitások aránya kiemelkedő, emellett nagy jelentőséggel 
bír a gépgyártás és a könnyűipar is. Ipar-, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya (az 
összes regisztrált vállalkozás százalékában) a rendelkezésre álló adatok alapján a 2014. évben 
6,6%, számuk 137 db.  
Az ipari tevékenység egyik fő helyszíne a 2005-ben létrehozott Ipari Park, amely a 471. számú 
főút mellett fekszik. Az Ipari Park teljes terület: 77,9 ha, beépíthető terület: 13,2 ha. Az ipari 
park területén kialakított valamennyi értékesíthető terület rendelkezik valamennyi közművel 
(ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villamos energia). A létesítmény közúti kapcsolat 
megfelelő, az ipari park közvetlenül a 471-es fő közlekedési út mellett található, amelyre 
külön lehajtó épült. A szállítási és logisztikai feltételeket segíti vasúti kapcsolata (két ipar- és 
három rakodóvágány térvilágítással). Az Ipari Parkban működő vállalkozások száma jelenleg 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
86 

 
ART Vital Kft. 

21 db. Korábbi ipari tevékenység a zöldmezős területeken nem folyt, a talaj 
szennyeződésmentes.  

Ipari Parkban betelepült vállalkozások főbb adatai 

 Cég megnevezése Székhely Adószám 
Releváns nyírbátori 

telephely 

Fő tevékenység 
(Társasági 

szerződés szerint) 

Éves nettó 
árbevétel 

(2015. 

üzleti év) 

Átlagos 
statisztikai 

létszám 
(2015. 

üzleti év) 

1 
AGROKER HOLDING 

Kereskedelmi Zrt. 
4400 Nyíregyháza, 
Kinizsi u. 2. szám 

11246646-2-
15 

4300 Nyírbátor, Császári út 
81. 

4675'08 Vegyi áru 
nagykereskedelme 

14 315 360 115 

2 
Á-ZOL Fém-

Műanyagfeldolgozó 
Ipari Kft. 

4300 Nyírbátor, 
Császári u 77. 

12124927-2-
15 

-- 
2562'08 

Fémmegmunkálás 
8 351 2 

3 Bátorgép 92 Gépgyártó 
4300 Nyírbátor, 
Császári út 77. 

24771306-2-
15 

- 

2830'08 
Mezőgazdasági, 

erdészeti gép 
gyártása 

55 403 8 

4 Böszörményi Kft. --  -- -- -- -- 

5 
COLOPLAST Hungary 

Gyártó Kft. 
2800 Tatabánya, 

Búzavirág utca 15. 
12636332-2-

11 
4300 Nyírbátor, Coloplast út 

2. 

2229'08 Egyéb 
műanyag termék 

gyártása 
104 035 533 3801 

6 

CUPÁK és Társa 
Autóalkatrész 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató 

4300 Nyírbátor, 
Császári u. 77. 

25675447-2-
15 

-- 
3832'08 Hulladék 
újrahasznosítása 

12 406 4 

7 
Diehl Aircabin Hungary 

Kft. 
4300 Nyírbátor, 

Ipari Park utca 9. 
23161371-2-

15 
-- 

3030'08 Légi, 
űrjármű gyártása 

5 066 102 487 

8 Fülep Imre (vállalkozó) -- -- -- -- -- -- 

9 
GLIBA AUTÓSZERVÍZ 

Szolgáltató Egyéni Cég 
4300 Nyírbátor, 
Ipartelepi út 24. 

24479190-2-
15 

-- 
4520'08 

Gépjárműjavítás, -
karbantartás 

32 446 6 

10 Jksz Bt. -- -- -- -- -- -- 

11 
KELET-BOX 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató 

4300 Nyírbátor, 
Ipartelepi u l2. 

11932343-2-
15 

-- 
4690'08 

Vegyestermékkörű 
nagykereskedelem 

69 601 5 

12 
Javító-Karbantartó és 

Szolgáltató 
4300 Nyírbátor, 

Császári u 77. 
25643345-2-

15 
-- 

2841'08 
Fémmegmunkáló 

szerszámgép 
gyártása 

897 20 

13 
NYÍRERDŐ Nyírségi 

Erdészeti Zrt. 
4400 Nyíregyháza, 

Kótaji u. 29.sz. 
11252005-2-

15 

4300 Nyírbátor, 
Császári (Nyírbátori Erdészet) 

utca 84. 
4300 Nyírbátor, Császári 

(Fafeldolgozó Üzem) utca 84. 

0210'08 Erdészeti, 
egyéb 

erdőgazdálkodási 
tevékenység 

4 888 974 300 

14 
NYÍR-FERRO STRUCT 

Vegyesipari Kft. 
4300 Nyírbátor, 
Sóhordó út 152. 

13459538-2-
15 

Nyírbátor, Ipartelepi út 15. 

2599'08 M. n. s. 
egyéb 

fémfeldolgozási 
termék gyártása 

51 086 na. 

15 NYÍR - HOLZ Faipari Kft. 
4300 Nyírbátor, 
Sóhordó út 152 

14122103-2-
15 

-- 
3109'08 Egyéb bútor 

gyártása 
92 964 na 

16 
NYÍRZEM Nyírség-

Zemplén Coop 
Kereskedelmi Zrt. 

4600 Kisvárda, 
Szent László út 38. 

11827218-2-
15 

4300 Nyírbátor, Szabadság 
tér 25. 

4300 Nyírbátor, Szentvér u 
10. 

4300 Nyírbátor, Állomás út 1. 
4300 Nyírbátor, Eduárd u 1. 
Nyírbátor, Szabadság tér 1. 

Nyírbátor, Kossuth u 2. 
Nyírbátor, Császári u 79. 
Nyírbátor, Debreceni u 1. 

4711'08 Élelmiszer 
jellegű bolti vegyes 

kiskereskedelem 

17 470 690 
 

1069 

17 
OMH Hungary 

Ingatlanberuházó Kft. 
4300 Nyírbátor, 

Derzsi u 34. 
14237348-2-

15 
4300 Nyírbátor, Szentvér u 

10. 

6820'08 Saját 
tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

192 849 1 

18 
Nyirbátori Tésztaipari 

Kft. 
4300 Nyírbátor, 
Császári utca 79. 

10231065-2-
15 

4300 Nyírbátor, Szentvér u 
10. 

1073'08 Tésztafélék 
gyártása 

49 625 8 

19 Tóth Imre (textil) - - - - - - 

20 
TRANS-VIDIA Termelő, 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

4551 Nyíregyháza-
Oros, Nyíregyházi 

u. 19.sz. 

11243052-2-
15 

- 
4752'08 Vasáru-, 

festék-, üveg-
kiskereskedelem 

1 297 189 32 

21 
Assist-Trend Kelet 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

4300 Nyírbátor, 
Ipartelepi u. 2/A. 

13581651-2-
15 

- 

4649'08 Egyéb 
háztartási cikk 

nagykereskedelme 
m. n. s. 

589 579 23 
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Az Ipari Parkon kívül a város másik gazdasági centruma a Déli iparterület.  

A Nyírbátorba érkezett külföldi tőke többsége, a korábban is működő vállalkozások 

felvásárlására, tehát közvetve a vállalatok piacainak megszerzésére irányult. Az Ipari Park 

külföldi működő tőkével megvalósított fejlesztése zöldmezős beruházások voltak, amelyek 

keretében modern termelési kapacitásokat építettek ki.  

 

Szolgáltatások 

 

Nyírbátor Városában a szolgáltatásokban regisztrált vállalkozások aránya (az összes 

regisztrált vállalkozás százalékában) a rendelkezésre álló 2014 évi adatok alapján 43%, 

számuk 888 db.  

 

A városban a lakossági alapszolgáltatások valamennyi válfaja biztosított. Egyes 

szolgáltatástípusok lendületesen fejlődtek, a leggyorsabban fejlődő humán szolgáltatások 

(pl. ingatlanközvetítés, könyvelés, adótanácsadás, biztosítás, értékpapír forgalmazás, 

hitelnyújtás) a kis- és közepes vállalkozásokra épülnek, amelyek az új társadalmi szükségletek 

kielégítésére specializálódnak. Nyírbátorban a kereskedelem, gépjárműjavítás 

nemzetgazdasági ágban 2014. évben 237 regisztrált vállalkozás működött. Az élelmiszer 

jellegű üzletek és áruházak száma 2004. óta (2004. évben 37 élelmiszer jellegű üzlet és 

áruház volt) csökkenő tendenciát mutat, 2014. évben 21 db ilyen jellegű üzlet volt jelen a 

településen. A 2014. évi adatok alapján elmondható, hogy 20,6 kiskereskedelmi üzletet jut 

ezer lakosra, ami lényegesen magasabb az országos (14,6) átlagnál, és a megye városai 

között is kedvező értéknek tekinthető. A kínálatot nagymértékben befolyásolja a nemzetközi 

kereskedelmi láncok megjelenése. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot egy formálódó 

nemzetközi városhálózattal, amelynek távlati célja a kiskereskedelmi tevékenység 

hatékonyabb szervezése városi szinten. 

 
Vendéglátóhelyek száma (db) 

 
                                                                                                        (Forrás: TEIR) 

Idegenforgalom, turizmus 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusában kimutatható egy rendkívül markáns 

idegenforgalmi tengely. A tengely Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemjén, Máriapócs, 

Nyírbátor településeket érinti, amely egyértelműen körvonalazza egy potenciális desztináció 

magját (nyírségi desztináció). A Nyíregyháza-Nyírbátor turisztikai tengely a megyei 

turizmusforgalom közel kétharmadát bonyolítja le. A tengely fejlődésének az elmúlt években 
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több nagy idegenforgalmi beruházás is komoly lendületet adott (ebből Nyíregyházát, 
Máriapócsot, Nyírbátort és Kállósemjént kiemelt projekt érintette/érinti). Az eddigi 
vizsgálatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmának négy nagy 
magterülete azonosítható, amelyek alapján körvonalazódnak a megye turisztikai 
desztinációi, kisrégiói. Nyírbátor - Nyíregyháza mellett - a „Nyírségi turisztikai gyűrű” 
központjának tekinthető.  
Szabolcs – Szatmár – Bereg megye rekreációs körzetei és idegenforgalmi tengelyei 

 
 (Forrás: Sz-SZ-B Megyei Területfejlesztési Koncepció) 

 

A város legnagyobb vonzereje a gyógy- és termálvíz, valamint a vallási és történelmi 
emlékek. A potenciál nagyobb fokú kihasználása érdekében került sor a „Hit és Egészség” 
kiemelt turisztikai projekt megvalósítására, amelynek részeként létrehozták a Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdőt, restaurálták a műemlék Református és Minorita templomokat, 
közöttük kialakították a Várostörténeti sétányt, és felújították a Báthori Várkastélyt. 
Nemzetközi projekt keretében lovardát alakítottak ki, amely jó alapot jelent a lovas turizmus 
térségi jelenlétének megerősítésére. Nyírbátor további látványosságokkal és kulturális 
kínálatának folyamatos fejlesztésével tervezi erősíteni idegenforgalmi vonzerejét. 
 
A település legfőbb turisztikai látnivalói az alábbiak: 
 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő: A 2010-ben épült Sárkány Wellness és Gyógyfürdő a 
rendkívül hatásos, és gyógyászati célokra is alkalmas Báthory gyógyvíznek köszönhetően igazi 
termál paradicsom a pihenni és gyógyulni vágyók számára. 
Bátori Várkastély és Panoptikum: A várkastélyról- melyet a Báthori család épített - először 
1549-ben tesznek említést, a XVIII. századra erősen romos állapotba került. 
Várostörténeti sétány: A Református és a Minorita templomot összekötő Várostörténeti 
sétányon az érdeklődők életnagyságú szoborillusztrációk segítségével ismerhetik meg 
Nyírbátor múltját - így a sárkánykultusz gyökereit. 
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Várostörténeti sétány 

 

Református Templom: A nyírbátori református templom az ország egyik leglátogatottabb 
műemléke. A templom építtetője Báthori István erdélyi vajda és országbíró, aki jelentős 
szerepet játszott a várkastély és a minorita templom építésében is. 
Látogatóközpont és lovarda: A fürdő mellett épült Látogatóközpont és a Fedeles Lovarda jól 
egészítik ki a fürdő és a kemping szolgáltatásait. A 200 m2-es látogatóközpont ideális családi 
és céges rendezvények, kisebb konferenciák helyszínének. 
Báthori István Múzeum: A XVIII. században épült, egykori minorita kolostor gyönyörű 
épületében lévő múzeum 1957 óta számos érdekességet tartogat a látogatóknak. Vonzereje 
elsősorban az igen jelentős régészeti, történeti, néprajzi, fegyvertörténeti, képző- és 
iparművészeti gyűjteményeiben rejlik. 
Minorita Templom és Kolostor: A református templommal azonos rangú és jelentőségű 
műemlék együttes a minorita templom és a kolostor. Minden adat arra mutat, hogy Báthori 
István erdélyi vajda volt az építtetője ennek a templomnak is. 
 
A wellness és egészségturizmus évente jelentős számú vendégforgalmat generál a 
megyében, a legtöbb vendéget az üzemeltető szervezetek körében végzett felmérés alapján 
a Nyíregyházi (több mint 400 000 látogató), a Nyírbátori (150 000 látogató), a Kisvárdai (110 
000 látogató) és a Vásárosnaményi (50 000 látogató) fürdők vonzzák. 
 

 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő 

 
A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzat 3/2010. 
(I.06.) sz. határozata alapján alakult meg 2010. január 06-án. Az Alapító fő tevékenységként a 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetését határozta meg. 
Részletes bemutatása jelen Megalapozó Vizsgálat 1.10. fejezetében történik meg. A 
fürdőkomplexum látogatottsága kiegyensúlyozott, évről évre növekvő tendenciát mutat.  
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A fenti fejlesztések ellenére az idegenforgalomhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások és azok 

kiszolgáló infrastruktúrája egyelőre hiányosnak értékelhető, többek között a 

szállásférőhelyek száma (2013-ban 628 db), a kínált szolgáltatások palettája és minősége 

jelenleg nem illeszkedik teljes mértékben a vendégek által támasztott igényekhez. Ez abban 

is megmutatkozik, hogy a vendégforgalom növekedése ellenére az átlagos tartózkodási idő 

nem emelkedett: évek óta 2,3 éjszaka körül mozog, ami csak kis mértékben haladja meg a 

megyei átlagot (2,1). 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vendégéjszakáinak 3%-a Nyírbátorban realizálódik.  

 
Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (kereskedelemi és magánszállásadás) (db) 

 
                                                                                                        (Forrás: TEIR) 

 

Nyírbátor Városában a 2014. évben az összes szállásférőhely száma 548 darab volt, a 

legjelentősebb szálláshelyek hotel minősítéssel a Bástya Wellness, Napsugár Panzió, Sárkány 

Wellness & Gyógyfürdő, Hotel Hódi, Hardi Csárda, Pálma Wellness, panzió minősítéssel a 

Napsugár panzió, Abszolút panzió, Bátor Park Panzió, valamint apartmanok és kempingek, 

mint a Sárkány Apartman és Kemping, Tündérkert és a Termál Apartman Hotel. A 

rendelkezésre álló 2014. évi adatok alapján szálloda minősítésű férőhelyek aránya 25,4% a 

településen.  

 
Szállodai szállásférőhelyek aránya (összes szállásférőhelyből) (%) 

 
                                                                                                        (Forrás: TEIR) 

 

A településen a vendégéjszaka szám folyamatosan emelkedik, a 2014. évben több mint 25 

ezer vendégéjszakát realizáltak a Nyírbátorban található szálláshelyszolgáltatók, amelynek 

gyakorlatilag már fele külföldi vendégéjszaka.   



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
91 

 
ART Vital Kft. 

Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db)       Külföldi vendégéjszakák aránya  

            a szálláshelyeken (%) 

 
(Forrás: TEIR) 

 

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

elképzelései  

A vállalkozások intenzív fejlesztési tevékenységét mutatja az európai uniós támogatásban 

részesült vállalkozói projektek magas száma, amelynek eredményeként közel 14 milliárd 

forint támogatás megítélésére került sor. A beruházások többek között telephelyfejlesztésre, 

ipartelepítésre, klasztermenedzsment szervezetek létrehozására, megerősítésére, vállalati 

innováció ösztönzésére, mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztésére, 

munkalehetőséget teremtő komplex beruházásokra, komplex beruházásokra, minőség-, 

környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, helyi hő és hűtési igény 

megújuló energiaforrásokkal való kielégítésére irányultak. Lenti táblázat az elmúlt 

programozási időszak jelentősebb gazdaságfejlesztési projektjeit tartalmazza.  

 
Jelentősebb gazdaságfejlesztési projektek 

Vállalkozás 

megnevezése 

Projekt címe Támogatás 

összege 

Támogatási konstrukció 

BÁKOMOL Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Szerelőcsarnok modernizációja és technológiai 
fejlestrés a Bákomol Kft.-nél 

18 664 201 ÉAOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés 

"CHELY-95" 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt 

Chely-95 Bt. telephelyfejlesztés 27 182 050 ÉAOP 1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés 

"CHELY-95" Kerskedelmi 
és Szolgáltató Bt 

Roma emberek foglalkoztatását elősegítő 
beruházás a Chely-95 Bt.-nél 

18 404 000 GOP 3.5.1-12/C Esélyegyenlőségi 
célcsoportok a gazdaságban - 
hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
munkavállalók integrációja a 
munkaerőpiacon 

COLOPLAST Hungary 
Gyártó Kft 

Gyógyászati segédeszközök gyártókapacitás 
bővítése jelentős munkahelyteremtéssel a 
Coloplastnál Nyírbátorban. 

391 674 845 GOP 2.1.3-12 Komplex technológia 
fejlesztés és foglalkoztatás 

Csekő Sándorné egyéni 
vállalkozó 

Munkahelyi képzések Csekő Sándorné egyéni 
vállalkozó dolgozói számára a fejlődés érdekében 

40 410 338 TÁMOP 2.1.3.B-12/1 Munkahelyi 
képzések támogatása 
középvállalkozások számára a 
konvergencia régióban 

CUBITEAM Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Hőformázó berendezés beszerzése a CUBITEAM 
Kft.-nél 

19 890 000 GOP 1.3.1-11/C Innovációs 
eredmények hasznosításának 
támogatása KKV-k részére 

Diehl Aircabin Hungary 
Kft. 

A Diehl Aircabin Hungary Kft új termelőüzem 
felépítése és teljes körű berendezése 

195 724 552 GOP 2.1.3-11 Komplex technológia 
fejlesztés és foglalkoztatás 
támogatása 

Dr Oláh János egyéni Fogorvosi rendelő fejlesztése Nyírbátorban 17 842 500 GOP 1.3.1-11/F Innováció a 
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Vállalkozás 
megnevezése 

Projekt címe Támogatás 
összege 

Támogatási konstrukció 

vállalkozó fogászatban 

Éden 96 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Komplex kereskedelmi fejlesztés az Éden 96 Kft-
nél. 

17 030 172 GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati 
technológia fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 

FARMOL Hungary 
Termelő és 
Kereskedelmi Kft 

Innováció a FARMOL Hungary Kft-nél új termék 
gyártása céljából 

145 077 576 GOP 1.3.1-11/B Akkreditált klaszter 
tagvállalatok komplex technológiai 
innovációjának támogatása 

F1-GUMI Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft 

Gumitároló csarnok építése 19 554 336 ÉAOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés 

GASTOR Baromfi 
Termelő-, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft 

Munkahelyi képzések melyek elősegítik a GASTOR 
Baromfi Kft. és dolgozói fejlődését és munkahelyük 
megtartását. 

49 561 206 TÁMOP 2.1.3.B-12/1 Munkahelyi 
képzések támogatása 
középvállalkozások számára a 
konvergencia régióban 

Horánszki Mihály György 
egyéni vállalkozó 

Turistamobilitást biztosító élményjárműpark 
kialakítása Nyírbátorban 

36 267 840 ÉAOP 2.1.1/H-11 Turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 

HUNESTA Kft Technológia fejlesztés a Hunesta Kft-nél a 
hátrányos helyzetű munkavállalók integrációjának 
érdekében 

19 530 000 GOP 3.5.1-12/C Esélyegyenlőségi 
célcsoportok a gazdaságban - 
hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
munkavállalók integrációja a 
munkaerőpiacon 

iPixel Nyomdai és 
Grafikai Stúdió Kft 

Az iPixel Kft. piacra jutása 19 842 800 GOP 3.3.3-12 Mikro-, Kis-, és 
Középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása 

MSK HUNGARY 
GÉPGYÁRTÓ Bt 

Eszközbeszerzés és ingatlan-fejlesztés az MSK 
Hungary Gépgyártó Betéti Társaságnál 

249 877 545 GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati 
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 

NAGY TRANSFER 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Telephelyfejlesztés a NAGY TRANSFER Kft.-nél 25 639 855 ÉAOP 1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés 

NAGY TRANSFER 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Technológiai fejlesztés a NAGY TRANSFER Kft.-nél 19 520 000 GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati 
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 

Nagy Zoltán egyéni 
vállalkozó 

Telephelyfejlesztés Nagy Zoltán egyéni 
vállalkozónál 

58 173 550 ÉAOP 1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés 

NYÍR - HOLZ Faipari Kft Nyír-Holz Faipari Kft. telephelyfejlesztés 98 625 919 ÉAOP 1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés 

NYÍR-FERRO STRUCT 
Vegyesipari Kft 

Nyír-Ferro Struct Kft Innovációs Technológia 
Fejlesztés 

24 673 090 GOP 1.3.1-11/C Innovációs 
eredmények hasznosításának 
támogatása KKV-k részére 

NYÍR-FERRO STRUCT 
Vegyesipari Kft 

Nyír-Ferro Struct Vegyesipari Kft. 
telephelyfejlesztés 

41 150 200 ÉAOP 1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés 

Nyír-Ferro Struct 
Vegyesipari Kft 

Nyír-Ferro Struct Kft Telephelyfejlesztés 17 910 000 ÉAOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés 

Nyír-Holz Faipari Kft Nyír-Holz Kft Telephelyfejlesztés 74 835 084 ÉAOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés 

Nyír-Holz Faipari Kft Nyír-Holz Faipari Kft Technológiai Hőigény 
Kielégítését Célzó Beruházása 

43 092 000 KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési 
igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

RAKTÁRBÁZIS-TRANZIT 
Termelő-, Szolgáltató- és 
Kereskedelmi Kft. 

Eszközbeszerzés a Raktárbázis-Tranzit Kft.-nél 19 800 000 GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és 
középvállalkozások technológia 
fejlesztése 

SOFÉM Kereskedelmi, 
Szolgáltató és 
Feldolgozó Kft 

A SOFÉM Kft. telephelyeinek kapacitásbővítése a 
versenyképesség fokozása érdekében 

46 485 579 ÉAOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés 

SZAKI-TOURS Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft 

Tevékenységi kör bővítését eredményező 
fejlesztés a Szaki-Tours Kft.-nél 

19 880 000 ÉAOP 1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés 

Forrás: www.palyazat.gov.hu (saját szerkesztés) 

 
Az európai uniós forrásból finanszírozott beruházások mellett jelentős mértékű a 
Nyírbátorban működő multinacionális vállalatok saját forrásból megvalósított fejlesztése, 
amelyek összege jelentősen meghaladja az európai uniós támogatással végrehajtott 
beruházásokét. 
Nyírbátor Város Önkormányzata és a helyi gazdasági szereplők szoros együttműködésre 
törekednek. Fontos cél az iparterület-fenntartási, fejlesztési/bővülési tervének kivitelezése, 
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az Ipari Parkban és az Inkubátorházban rendelkezésre álló szabad kapacitások területe 
jelenleg korlátozott  
A település alapvetően olyan gazdasági vállalkozásokat kíván támogatni, amelyek magas 
hozzáadott értékű tevékenységet folytatnak, foglalkoztatási hatásuk érvényesül, és 
környezetbarát technológiákat alkalmaznak. Az európai és makrogazdasági kihívásokra 
Nyírbátor válasza egyrészt a gazdasági övezet fejlesztése, K+F+I tevékenységek ösztönzése 
(az infokommunikációs technológia, a magas hozzáadott értéket képviselő technológiai 
iparágak bevonzása), a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítése kell, hogy legyen. 
Cél a vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és oktatási 
intézmények egymás közötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása, 
különösen a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális 
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt 
innováció intelligens specializáció által.  
A cél eléréséhez a finanszírozási hátteret jellemzően az Európai Uniós fejlesztési források 
jelenthetik. A hosszú távú gazdasági sikerek érdekében javítani szükséges a helyi 
vállalkozások forrás abszorpciós képességét, melyhez elengedhetetlen a vállalkozói réteg és 
a helyi döntéshozók között már meglévő együttműködési formák továbbépítése, tartalmi 
fejlesztése. 
 
A következő időszakban Kelet-Közép-Európában is a határmentiség folyamatos 
felértékelődése várható, a korábban hátrányos helyzetű határmenti települések gazdasági 
pozíciói javulhatnak a határon átnyúló, interregionális kapcsolatok élénkülésével. 
Nyírbátor városvezetésének, a vállalkozásainak és civil szervezeteinek határmenti 
partnerségeinek erősítése, intenzívebbé tétele valamint a város logisztikai szerepkörének 
erősítése fontos célkitűzés kell, hogy legyen. Fontos a határ menti gazdasági kapcsolatok 
bővítése, a határon átnyúló intézményesült együttműködések erősítése, pozitív arculat 
kialakítása és megőrzése a potenciális nemzetközi célcsoportok körében (pl. befektetők, 
vállalkozások, turisták). 
 
A lakosság képzettségi szerkezetének gazdasági igényekhez igazítása a város 
versenyképességének egyik alappillére. A városvezetés stratégia célkitűzése kell, hogy 
legyen, hogy a lakosság gazdaság által elvárt képzettségek megszerzésének lehetőségét az 
oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztésével 
biztosítsa, valamint a magas hozzáadott értéket képviselő technológiai iparágak 
bevonzásával egyrészt a kvalifikált fiatalabb nemzedéket helyben tartsa, illetve az ingázó 
munkavállalók betelepülését ösztönözze. A kvalifikált fiatalabb nemzedék és a bevonzani 
kívánt magasan képezett munkavállalói réteg számára megfelelő minőségű társadalmi és 
épített környezet, szolgáltatás-struktúra (oktatástól a tercier szektorig bezárólag) biztosítása 
szükséges. 
 
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 

képzettsége, K+F stb.) 

Elérhetőség 
 
A város közel fekszik a magyar-román és a magyar-ukrán határátkelőkhöz. 
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A település távolsága Záhony-Chop (UA) 80 km (4. sz. elsőrendű főút), Beregsurány-Luzhanka 
(UA) 60 km (41. sz. főút), Csengersima-Petea (RO) 60 km (49. sz. másodrendű főút), Vállaj-
Urziceni (RO) 25 km (4915. összekötő út). Mindezeket összevetve megállapítható, hogy a 
térség meghatározó térszerkezeti elemeihez való kapcsolata kedvező. 
 
Legközelebbi autópálya felhajtó közúti elérhetősége, 2013. 

 
 (Forrás: KSH – Magyarországi térképek) 

 
Nyírbátor közlekedési tekintetben kistérségi szinten jelentős csomópontnak tekinthető. A 
város közlekedését meghatározza a Debrecent Mátészalkával összekötő 471. sz. út és a 
Nyíregyházát – Nyírbátorral összekötő 4911. sz. út találkozása, átmenő forgalma. 
A várostól északra, a 471. sz. főúttal párhuzamosan fut az M3 autópálya, amely a 
városközpontból északnyugati irányban 12 km-re érhető el.  
Nyírbátor település az országos törzshálózati pályák részét képező 110-es számú, Debrecen 
(Apafa) – Mátészalka vasútvonalon fekszik, amely Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben délnyugat-északkeleti irányban haladva tárja fel a településeket. A vonal 
egyvágányú. 
A vasútállomáshoz csatlakozik a 113-as számú, Nyíregyháza – Nagykálló – 
Nyírbátor/Mátészalka – Fehérgyarmat – Zajta vasútvonal is.  
A közúti és vasúti közlekedési lehetőségek mellett nem található más közösségi közlekedési 
lehetőség. 
A település elérhetősége jónak mondható 
 
Munkaerő képzettsége 
 
A lakosság képzettségi mutatóiról általánosságban elmondhatók, hogy a megyei átlagtól 
elmaradó, de a járástól magasabb képzettségi szintet mutat Nyírbátor Város lakossága. A 
megyei illetve az országos arányokhoz viszonyítva még mindig szignifikáns lemaradással küzd 
a település lakosai iskolai végzettségét tekintve. Különösen szembetűnő ez az érettségivel 
vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők arányára.  
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A lakosság képzettségi szerkezetének gazdasági igényekhez igazítása a város 
versenyképességének egyik alappillére. A városvezetés stratégia célkitűzése kell, hogy 
legyen, hogy a lakosság gazdaság által elvárt képzettségek megszerzésének lehetőségét az 
oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztésével 
biztosítsa. 
A lakosság képzettsége jelen Megalapozó Tanulmány 1.7. fejezetében kerül bővebben 
kifejtésre.  
 
K+F+I (kutatás – fejlesztési potenciál) 
 
A városban nincs kutatóintézet, a vállalkozások K+F+I tevékenysége szerény, a megyei, 
regionális átlagok alatt költenek kutatás-fejlesztési tevékenységre, melyet a kis- és 
középvállalkozói méretek és az ágazati sajátosságok magyaráznák. Az informatika-
szolgáltatások, a lakossági aktivitás szintje (internet-ellátottság) alacsony, az információs 
társadalom kiépítésének irányába elsősorban a közintézmények, az oktatás területén történt 
beruházások mutatnak. 
A településen jelenlévő vállalatok egy része folyamatos fejlesztéseket végez a termékskála 
bővítése és a termékek minőségének javítása céljából, ami alapja lehet az ilyen jellegű 
tevékenységek meghonosításának. 
 

1.9.5. Ingatlan piaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
Nyírbátorban az ezredfordulót megelőzően mérsékelt ütemben épültek új lakások. Az épített 
lakások száma főként a központi lakástámogatási rendszernek köszönhetően 2000 után 
megemelkedett, 2004-ben érte el csúcspontját, azóta a kedvezmények visszavágása, majd a 
pénzügyi-gazdasági válság miatt újból csökkenő tendencia érvényesül. 
A KSH-Helységnévtár nyilvántartása alapján 2016. január 01-én a lakások száma 4.730 darab 
volt Nyírbátor városában.  
 
Az elmúlt években megtorpant a lakásépítések száma, Nyírbátor Városában a rendelkezésre 
álló adatok alapján nem épület lakás a 2013. és 2014. évben.  

 
(Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 
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 1.10. AZ  ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA,  A  TELEPÜLÉSFEJLÉESZTÉS 
ESZKÖZ-  ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
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1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Költségvetés 
 
Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel 
önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról 
egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önkormányzat mindenkori költségvetésének 
tervezésére vonatkozó törvényi szabályozás jelentősen megváltozott, normatív szabályozás 
helyébe a feladat-finanszírozás került.  
2012. évtől új államháztartási törvény lépett életbe, az államháztartás működési rendjét 
meghatározó kormányrendelet is új szabályokra épül. Az egyik legfontosabb változás, ami az 
önkormányzatok életét befolyásolta, hogy a jelentős feladatátrendezés és forráskivonás 
mellett a helyi önkormányzati hitelek törlesztését átvállalta a központi költségvetés. A 
települési önkormányzatok konszolidálására több ütemben került sor. 
Az állami konszolidációt követően hozott törvényi módosítások alapján a helyi önkormányzat 
csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét (ilyen gazdálkodó szervezet a gazdasági társasági formák 
közül például a korlátolt felelősségű társaság vagy a részvénytársaság). A helyi önkormányzat 
vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 2012. 
január 1-jétől számos korlátozás érinti a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető 
ügyleteit (többek között ilyen ügylet a hitelfelvétel, értékpapír kibocsátása).  
Ezeket a szabályokat a Stabilitási törvény tartalmazza. Az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletet – szűk körű kivétellel – érvényesen csak a kormány előzetes 
hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, ami 
egyben azt is jelenti, hogy a működési költségvetésében tervezett hiány külső forrásból 
(hitellel) nem, csupán belső forrással (például előző években képződött maradványból) 
finanszírozható. 2013-tól pedig az új törvényi rendelkezések alapján egyáltalán nem 
tervezhető működési hiány. 
Az önkormányzat feladat és hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, valamint a járások kialakításáról és egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozott. A 
közigazgatás átalakítási folyamata a megyei kormányhivatalok megalakulásával kezdődött és 
2013. január 1-től a járási kormányhivatalok működése is megkezdődött.  
Ennek következtében az önkormányzat intézmény-fenntartási és hatósági feladatköre 
jelentősen visszaszorult. A polgármesteri hivatalok tevékenységének a településfejlesztés, 
településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé kell eltolódnia. A 
jogszabályi változás a polgármesteri hivatalok, és az önkormányzatok által felügyelt 
intézmények szervezeti működésében is változásokat hozott. 
Az új feladat-ellátási rendszer életbe lépése miatt megtörtént a forrásszabályozás átalakítása 
a normatív szabályozás helyébe a feladatalapú finanszírozás került bevezetésre. 
 
Az Önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás módosítása miatt 2013-tól jelentős 
változások történtek a város költségvetésében. A bevételi oldalon megszűnt az 
önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése, az illetékbevételek elkerültek a 
várostól, valamint a beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál. A rendszeres állami 
támogatások jellemzően nominálértéken is csökkennek, különösen igaz ez a normatív 
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támogatásokra. Emiatt megnőtt az önkormányzati saját bevételek jelentősége. Az 
önkormányzat éves költségvetését önkormányzati rendelet rögzíti, amelynek hatálya kiterjed 
Nyírbátor Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, 
valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére. A 
bevételek és kiadások tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi stabilitás és 
fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint a fejlesztési 
elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága. 
 
Önkormányzati költségvetés bevételi oldal: 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának költségvetésének bevételi oldalának főbb tételei a 
működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú bevételek 
államháztartások belülről, a közhatalmi bevételek valamint a működési bevételek. A 
közhatalmi bevételek között említendő meg a telekadó, az iparűzési adó, gépjárműadó, 
idegenforgalmi adó, talajterhelési díj.  
 
Helyi iparűzési adó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (Adóköteles iparűzési tevékenység: a 
vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló 
tevékenysége.). Az adóalapot országos hatókörű jogszabályok figyelembevételével kell 
meghatározni. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 
adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 
3.000 Ft/nap (fentiekről a helyi iparűzési adóról szóló 24/2009 (XII. 16.) Önkormányzati 
Rendelet rendelkezik) 
 
Telekadó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó mértéke az 
adókötelezettség alá eső telek minden egész m2 -e után évi 100 Ft. Az önkormányzat alanyi 
adómentességet biztosít a magánszemélynek. (fentiekről a telekadóról szóló 
27/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete rendelkezik)  
 
Idegenforgalmi adó: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó 
alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 250 Ft. (fentiekről az idegenforgalmi adóról szóló 19/2009 (XII. 03.) 
Önkormányzati rendelet rendelkezik)  
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének tervezetében a közhatalmi 
bevételek közül az iparűzési adó 1.005.000.-eFt, a gépjárműadó 33.800.-Ft, az 
idegenforgalmi adó 5.300.-eFt míg a talajterhelési díj 200.-eFt bevétellel került 
prognosztizálásra, a legmagasabb adó jellegű bevétele az Önkormányzatnak az iparűzési 
adóból származik. (Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2016. (VIII. 
31.) önkormányzati rendelete alapján).  
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Önkormányzati költségvetés kiadási oldal: 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának költségvetésének főbb kiadási tételei a működési 
kiadások, az Önkormányzat által folyósított ellátások, az Önkormányzat által biztosított 
támogatások továbbá a fejlesztési, beruházási kiadások jelennek meg.  
A működési kiadások jellemzően az alábbiak: zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok, 
települési vízellátás, közvilágítási feladatok, közutak üzemeltetése, karbantartása, 
környezetvédelmi feladatok (Alap), állategészségügyi tevékenység, csatornarendszerek 
üzemeltetése, közfoglalkoztatás, városüzemeltetési feladatok, erdőgazdálkodás, 
ingatlanhasznosítás, főépítészi feladatok, önkormányzati elszámolások, számlavezetés, 
kulturális pályázatok, központi orvosi ügyelet, képviselőtestület működtetése 
Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetésének kiadási oldalán továbbá az Önkormányzat 
által biztosított támogatások említhetők meg, többek között a Sport alap, Kulturális Alap, 
Civil Alap, a helyi autóbusz közlekedés támogatása, állatmentő alapítvány támogatása, és a 
Kelet-Nyírség Többcélú Kistérségi Társulás támogatása.  
Az Önkormányzat által folyósított ellátások: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, köztemetés, BURSA HUNGARICA ösztöndíj 
támogatás, Arany J. tehetséggondozó ösztöndíj, iskola és óvodatej program, 
internetszolgáltatás támogatása.  
Továbbá az Önkormányzat mindenkori költségvetéséből biztosítja a szükséges beruházások, 
felújítások költségét, valamint fenntartott intézményeit: 

- Nyírbátori Meseház óvoda [napközi otthonos óvodák (nyírderzsi tagintézménnyel 
együttesen)] 

- Városi Könyvtár 
- Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény (benne konyha és gyermekétkeztetés) 
- Nyírbátor Város Szociális Szolgálata (benne bölcsőde és család és gyermekjóléti és 

szociális szolgáltatások)  
- Önkormányzati Hivatal (benne Képviselőtestület és Polgármesteri Hivatal)  

 
Nyírbátor Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetéről és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 9/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletet módosító 24/2016. (VIII.31.) 
önkormányzati rendeletében a 2016. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek 
főösszegét az alábbiak szerint határozta meg:  
 
Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés főbb számai 

költségvetés bevételei 2.470.218.-eFt 

finanszírozási bevételei 568.701.-eFt 

bevételek főösszege 3.038.919.-eFt 

finanszírozási kiadásai 14.884.-eFt 

kiadási főösszege 3.038.919.-eFt 

 
Nyírbátor Város Önkormányzatának elmúlt időszak költségvetéseinek főbb adatait az alábbi 
összesítő táblázat tartalmazza.  
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Nyírbátor Város Önkormányzatának korábbi évi költségvetései 

Év Megnevezés Érték vonatkozó rendelet 

2015. bevételek főösszeg 4.545.415.-eFt 37/2015. (XII.17.) önk. 
rend. kiadási főösszeg 4.545.415.-eFt 

2014. bevételek főösszeg 5.493.643.-eFt 12/2014. (VIII.28.) önk. 
rend. 

kiadási főösszeg 5.493.643.-Ft  

 
Gazdasági program 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város Gazdasági Programját a 
gazdasági program elfogadásáról szóló 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozattal fogadta 
el. A Gazdasági Program a 2014-2019 közötti éveket fedi le.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 116. §-a alapján: 
 

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 
önkormányzat felelős.  
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.  
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat 
a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó 
feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.  
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési 
elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseket.  
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, 
fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott 
képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani”. 

 
Gazdasági Program Nyírbátor településfejlesztési politikáját meghatározó részcélok és 
feladatok az alábbiak szerint jelölte ki: 

- a város stratégiáinak meghatározása, ezek alapján érdekeinek érvényesítése az 
érintett szervezetekkel együttműködve;  

- a város fenntartható működését és fejlesztését szolgáló demokratikus, kiszámítható 
testületi tevékenység;  

- a város turisztikai adottságainak a lehető legnagyobb fokú kihasználása, a célirányos 
összefogás és együttműködés fokozása a szereplőkkel, az attrakciók és a 
programkínálat bővítésével;  
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- az önkormányzati közszolgáltatások színvonalas nyújtása, fejlesztése, az intézmények 
és a gazdasági társaságok, valamint a polgármesteri hivatal hatékony 
működtetésével;  

- az önkormányzati vagyon jó gazdakénti kezelése, hasznosítása, gyarapítása;  
- a kommunális infrastruktúra állagának megóvása, hiányzó elemeinek (utak, 

kerékpárutak, közmű hálózat) megépítése;  
- az önkormányzat számára rendelkezésre álló viszonylag korlátozott eszközök 

segítségével a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének elősegítése, a városból 
elvándorlás mérséklése;  

- a nehéz szociális helyzetben lévők célzott támogatása, a szociális gondoskodás 
fejlesztése;  

- a pályázati lehetőségek kihasználása. 
 
Nyírbátor Város településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése – a külső körülmények 
miatt egyben a legnagyobb –, hogy csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a 
megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni 
tudja (fenntartható fejlesztés). 
 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét elemezve több szereplő munkáját kell 
kiemelni. A legfontosabb szerepet Nyírbátor Város önkormányzata játssza, amely esetében 
három szervezet (Képviselőtestület, a Képviselőtestület bizottságai, a polgármesteri hivatal 
szervezeti egységei) említhető meg. 
 
Képviselő-testület  
A stratégiai döntéshozatal a Képviselőtestület feladata, amely az általa elfogadott rendeletek 
és határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök 
nagyságáról (költségvetési rendeletet), az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő 
biztosításáról, valamint a település térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
elfogadásáról/módosításáról. 
 
Bizottságok  
A Képviselőtestület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a 
képviselőtestület különböző bizottságai. Nyírbátor Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének munkáját az alábbi bizottságok segítik: 
 

- Pénzügyi Bizottság 
- Fejlesztési és Gazdasági Bizottság 
- Közszolgáltatási Bizottság 
- Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság 
- Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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Menedzsment 

típusa 

Városfejlesztésben résztvevő 

szervezetek 

Feladatkörök, kompetenciák 

Stratégiai 
menedzsment 

Képviselőtestület a városfejlesztés általános irányvonalainak 
meghatározása, befektetés-ösztönzés, szervezett és 
strukturált együttműködés a nagyobb magán 
befektetőkkel 

P
A

R
TN

ER
SÉG

 

lako
sság, 

civil 
sze

rveze
tek, 

vállalko
záso

k, 
szakh

ató
ságo

k 

Bizottságok véleményezési, kezdeményezési, javaslattételi, 
közreműködési és/vagy felügyeleti jogkör saját 
szakterületükön 

Operatív 
menedzsment 

Városfejlesztési csoport döntés-előkészítés, városfejlesztési programok operatív 
megvalósítása:  
- pályázati és befektetői források feltárása 
- projekt-generálás 
- projektmenedzsment 
- a fejlesztések pénzügyi egyensúlyának biztosítása 

(akcióterületi ingatlangazdálkodással) 
- tájékoztatás, nyilvánosság 
- városmarketing 
- monitoring tevékenység operatív feladatainak ellátása 

(Forrás: Nyírbátor Város Önkormányzata) 

 

A megvalósításban résztvevők közötti koordinációs mechanizmust a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Eszerint az önkormányzati és 
államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos, szokásos munkafolyamatokban közvetlenül 
működnek együtt, más jellegű munkakapcsolatok esetén az egyeztetést az adott szervezeti 
egység vezetője, illetve a jegyző végzi. 
 
A szükséges humánerőforrás tekintetében elsődleges szempont, hogy a városfejlesztés 
projektmenedzsment-szervezetét olyan tapasztalt szakemberek alkossák, akik széleskörű 
projektmenedzsment ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek. A projektek megvalósításához 
legalább 1-1 fő pénzügyi, műszaki, településfejlesztési jogi szakemberre van szükség, akik 
esetében a megfelelő végzettség mellett a releváns szakmai tapasztalat is alapvető elvárás. 
Az ezen kritériumoknak megfelelő szakemberek jelenleg is az önkormányzat alkalmazásában 
állnak, illetve adott esetben a szükséges szaktudással rendelkező munkavállalókkal 
kiegészíthető a projektmenedzsment csapat.  
Az alkalomszerűen szükséges szaktudást megbízási szerződések keretében lehet 
becsatornázni a városfejlesztési tevékenységek megvalósításába. A pontos szakmai 
elvárások, kompetenciák és az ahhoz kapcsolható személyek meghatározására a részletes 
projektfejlesztések szakaszában kerül sor. 
A településfejlesztési beavatkozások megvalósítása során a projektmenedzsment-szervezet 
az önkormányzat bizottságaival és a képviselőtestülettel, a Polgármesteri Hivatal minden 
érintett csoportjával, a projektpartnerekkel, valamint a fenntartásban érdekelt 
szervezetekkel együtt részletesen meghatározza azokat a garanciális elemeket és 
szerződéses feltételeket, amelyek lehetővé teszik a városfejlesztési akciók pénzügyi 
egyensúlyának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának folyamatos ellenőrzését.  
Ebben a szervezeti struktúrában 2007 óta Nyírbátor Város Önkormányzata és intézményei 28 
európai uniós pályázatra nyertek összesen 5,79 milliárd forint támogatást. A projektek 
eredményes megvalósítása bizonyítja a jelenlegi szervezeti felépítés és működési 
mechanizmus hatékonyságát.  
 
Nyírbátor Város Önkormányzata településfejlesztési munkáját fentieken túl önkormányzati 
társulásokban való részvétel által is erősíti. Az önkormányzat az alábbi társulásoknak tagja:  
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- Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás, 
- Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító Társulás,  
- Dél-Nyírségi Viziközmű Beruházási Társulás, 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

 
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok közül Nyírbátor Város Önkormányzata kiemelkedően fontos 
feladatnak tekinti a helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 
feladatok ellátását.  
A város gazdasági szerkezetének átalakulása után a város vezetése határozott lépeseket tett 
a helyi gazdaság élénkítésére. A szerkezetváltást, az üzletfejlesztést, a vállalkozóvá válást, a 
vállalkozás élénkítését és a munkaerő fejlesztést segítő szervezetekkel - kiemelten a Szabolcs 
– Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltséggel - szoros kapcsolatot tart fenn.  
A helyi adópolitika célkitűzései a stabilitás és az igazságosság elve alapján kerültek 
kialakításra.  
A helyi adók esetében az Önkormányzat képviselő testülete az adóztatást a továbbiakban is 
úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, 
folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is 
legyen az adózói kört illetően. 
 
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat 
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés 
feltételeinek javítása a településen kiemelt feladat. 
 
Nyírbátor Város Önkormányzata önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról: 

1. Önkormányzati tagságok 
2. Társadalmi szervezetek támogatása (Civil Alap) 
3. Kiemelt fesztiválok támogatása 
4. Kulturális Alap 
5. Gyógyfürdő üzemeltetés támogatása 
6. Várkastély működtetés támogatása 
7. BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás 
8. Ösztöndíj támogatás (Arany J. tehetséggondozó program) 
9. Óvoda és Iskolatej program 
10. József Attila úti Közösségi Ház fenntartása 

 
A helyi lakosság belső fogyasztásának ösztönzése érdekében az Önkormányzat bevezette a 
Nyírbátor Kártyát.  
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Nyírbátor Kártya 
 
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori 
lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról szóló 1/2015.(I.28.) 
önkormányzati rendelete rögzíti, hogy a Nyírbátor Kártya a nyírbátori lakosoknak 
kedvezményes belépést biztosít a rendeletben meghatározott önkormányzati gazdasági 
társaságok, intézmények rendezvényeire, illetve a Nyírbátori Sárkány Wellness- és 
Gyógyfürdőbe, továbbá az önkormányzattal szerződő vállalkozások áruinak, 
szolgáltatásainak kedvezményes áron történő igénybevételére. Célja továbbá, hogy 
elősegítse a város lakosságának egyes szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférését. A 
Nyírbátor Kártyát nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély veheti igénybe. A 
kártya a következő társaságok saját rendezvényeire szóló kedvezményes belépésre, illetve 
szolgáltatásaik, termékeik kedvezményes ár igénybevételére jogosít: 

 

Nyírbátor Kártya általi kedvezmények 

 

Intézmények, társaságok A kedvezmény mértéke (a belépőjegy, vásárolt 
termékek, igénybevett szolgáltatások árából) 

Nyírbátori Sárkány Wellness- és Gyógyfürdő 15% 

A Nyírbátor Város Önkormányzata által üzemeltetett 
Kulturális Központ egyes rendezvényei 

10% 

Kedvezményt biztosító új csatlakozók Külön szerződés szerint vállalt %-os mértékben 

 
Megjegyzendő továbbá, hogy a Nyírbátorban állandó lakóhellyel rendelkező személyektől, a 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben elvégzett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 
támogatott balneoterápiás kezelésekért fizetendő önrészt az önkormányzat átvállalja. 
 
A munkába járást segítendő megvalósul a helyi autóbusz közlekedés támogatása is: a 
Nyírbátorban állandó lakóhellyel rendelkező személyektől, a Nyírbátor Ipari Park elnevezésű 
helyi autóbusz járaton fizetendő jegyárat, illetve bérlet árat az önkormányzat átvállalja. 
 
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

Nyírbátor Város Önkormányzata évek óta folyamatosan pályázik a Startmunka programok 
keretében közmunkások foglalkoztatására, ill. a munkaügyi központnál regisztráltak 
képzésére. A közmunkaprogramok jelentős munkanélküli létszámot kötnek le, 
lebonyolításukat a Munkaügyi Központtal együttműködve végzi.  
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A 15-74 év közötti közfoglalkoztatottak aránya a foglalkoztatott népességen belül megyénként, 2016. I. 
negyedév 

 
 (Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés) 

 
A közfoglalkoztatásban mint aktív munkaerő-piaci eszközben rejlő lehetőségeket Nyírbátor 
intenzíven kihasználja. A közfoglalkoztatás végrehajtásának feladata megalakult a Nyírbátori 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozik. 2010 óta a közfoglalkoztatottak 
száma csaknem 70%-kal nőtt. A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok többnyire 
a következők: parkfenntartási, köztisztasági feladatok, illegális szemétlerakók felszámolása, 
zöldfelületek tisztántartása, parlagfűirtás, erdőtelepítés, gondozás, játszóterek takarítása, 
belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkok tisztántartása, burkolt és burkolatlan árkok takarítása, 
a felszíni csatornák és szivárgók takarítása, iszapmentesítés, illetve a kitakarított szakaszok 
folyamatos karbantartása, járdalap gyártása és járdák felújítása/építése. A felsorolt 
tevékenységek nagy része fizikai jellegű, különösebb szakképesítést nem igényel, így 
alkalmasak arra, hogy jelentős számban vonjanak be alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de 
az önkormányzat a szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínál 
változatos feladatokat. 
Nyírbátor Városára vonatkozóan a 2013., 2014., 2015. és a 2016. évre vonatkozó 
közfoglalkoztatási adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

 2013 2014 2015 2016 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 68 87 97 119 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 20 41 88 115 

Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen: 135 230 289 250 

-- Mezőgazdaság 49 103 83 64 

-- Belvízelvezetés 39 34 43 38 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 46 24 35 27 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás - - - - 

-- Belterületi közutak karbantartása - 23 64 56 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása - - 0 20 
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 2013 2014 2015 2016 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 1 47 13 - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - - 50 46 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - 

Mindösszesen: 224 359 474 484 

Közfoglalkoztatási mutató 2,48% 4,01% 5,38% 5,75% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 424 372 355 310 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 47 40 45 55 

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 680 575 387 466 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 1 150 987 787 831 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 12,72% 11,03% 8,92% 9,87% 

Közfoglalkoztatási ráta 15,37% 25,66% 37,87% 36,80% 

Munka-vállaló korúak (15-64) létszáma 8 765 8 656 8 821 8 421 

 (Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/) 

Foglalkoztatási paktum 
A megvalósulás szakaszában jár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által 
megvalósítandó „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” 
című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosítószámú projekt, amely 2 593 000 000 
keretösszeggel valósul meg.  
A projekt célja, hogy a korábbi növekedési modellek hiányait pótolva egy intelligensebb, 
fenntarthatóbb fejlődési szakasz vegye kezdetét a foglalkoztatásban. Cél a hazai 
foglalkoztatási szint emelése, amihez elengedhetetlen feltétel a megfelelő mennyiségű és 
minőségű szakember kiképzése. A projekt hosszú távú célja az aktív és kölcsönös 
kommunikáció fenntartása a gazdasági szereplők között, a munkavállalói és munkáltatói 
oldalon a fenntartható harmonizáció létrehozása, a munkahelyteremtés fokozásával egy 
versenyképesebb gazdaság megteremtése. A projekt célja az álláskeresők és inaktívak, 
különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt 
munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerő-piaci eszközök 
hatékonyságának javítása. A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából 
olyan segítő tevékenységek választhatók ki az egyén számára, amelyek hozzájárulnak az 
egyén munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. Közvetlen célja, hogy 
egy megyei szintet lefedő, átfogó paktumrendszer jöjjön létre, amelynek alapjait a helyi 
megállapodások alkotják.  
A megyei paktum támogatási területe a megyeszékhelyen kívüli területekre terjed ki, képzési 
és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és gazdasági szféra partnerségében, a 
hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének 
segítése. Nyírbátor Város Önkormányzata – mint helyi önkormányzat – szintén érintett a 
projektben.  
 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Nyírbátor Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 11/2006. (VII. 07.) rendeletében rögzíti, 
hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetben a lakások és helyiségek 
vonatkozásában tulajdonosi jogokat (rendelkezési jog) Nyírbátor Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete gyakorolja. A bérbeadói jogok és kötelességek gyakorlásával a 
Városüzemeltetési KKHT lett megbízva. 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokat:  

a) piaci alapon megállapított összegű lakbér alkalmazásával történő bérbeadásra,  
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b) a fiatalok végleges lakásmegoldásra irányuló törekvéseiknek segítése érdekében 
átmeneti lakáshoz juttatásra, valamint a pályakezdő szakemberek letelepítésének 
elősegítésére (költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások céljára), 
c) szociális elhelyezés céljára,  
d) önkormányzati feladatok ellátásának segítésére,  
e) bérlőkijelölési (bérlő-kiválasztási) jog alapján történő elhelyezésre 
f) városi közérdekből történő elhelyezésre  

lehet felhasználni, illetve hasznosítani 
 
A szociális bérlakásra jogosultság feltételei 
Szociális bérlakásra az a személy jogosult, akinek nincs 1/1 tulajdoni arányban lakástulajdona 
és:  

a.) háztartásában legalább egy kiskorú gyermek, vagy tartósan keresőképtelen nagykorú 
személy van, vagy mindkét házastárs (élettárs) nyugdíjas és  
b.) ahol az egy főre eső havi nettó jövedelem: - nyugdíjasok, egyedülálló személyek, 
gyermek nélküli fiatal házaspárok esetében nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, - egy vagy több gyermekes családok és egyéb 
lakásigénylők esetében pedig nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének másfélszeresét. 

 
Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, önkormányzati feladatok ellátásának 
segítésére munkaköri lakásokként nyilvántartott ingatlanokat valamint a lakások legfőbb 
paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza.  
 
Önkormányzati lakások - Munkaköri lakások 

Nyírbátor, Váradi út 11.  2. szoba, komfortos 

Nyírbátor, Szentvér út 28. 1/1.  2,5 szoba, összkomfortos  

Nyírbátor, Szentvér út 28. I/2. 2,5 szoba, összkomfortos 

Nyírbátor, Szentvér út 28. I/3. 2,5 szoba, összkomfortos 

Nyírbátor, Szentvér út 28. I/4. 2,5 szoba, összkomfortos 

Nyírbátor, Szentvér út 28. I/5. 2,5 szoba, összkomfortos 

Nyírbátor, Édesanyák útja 1.  11 lakás, összkomfortos 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, önkormányzati feladatok ellátásának 
segítésére gondnoki lakásokként nyilvántartott ingatlanokat valamint a lakások legfőbb 
paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza.  
 
Önkormányzati lakások - Gondnoki lakások 

Nyírbátor, Zrínyi út 42. 1 szoba, összkomfortos 
Nyírbátor, Fáy András út 21. 2 szoba, összkomfortos  

Nyírbátor, Édesanyák útja 7. 2 szoba, összkomfortos  

 
Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, városi közérdekből történő 
elhelyezésre a rendőrség számára biztosított lakást és legfőbb paramétereit az alábbi 
táblázat tartalmazza.  
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Önkormányzati lakások - Rendőrfőkapitányság rendelkezése alatt tartott lakások 

Nyírbátor, Zrínyi út 2. I/20. 1,5 szoba, komfortos 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, városi közérdekből történő 
elhelyezésre a BM Határőrség számára biztosított lakások és azok legfőbb paramétereit az 
alábbi táblázat tartalmazza.  
 
Önkormányzati lakások - BM Határőrség rendelkezése alatt tartott lakások 

Nyírbátor, Kenyérmező u. 2. fsz.2. 1 szoba komfortos 

Nyírbátor, Kenyérmező u. 2. I/3. 2 szoba komfortos 

Nyírbátor, Kenyérmező u. 2. II/7. 2 szoba komfortos 

Nyírbátor, Kenyérmező u. 2. IV/13.1 szoba komfortos 

Nyírbátor, Károlyi u. 6. II/12 2 szoba komfortos  

Nyírbátor, Kossuth u 52. fsz 2 2 szoba komfortos  

Nyírbátor, Kossuth u. 52. 1 em. 6 2 szoba komfortos 

 
Az ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás céljai, hogy azok a legésszerűbben szolgálják az 
önkormányzati feladatok ellátását, és biztosítsák a mind magasabb szintű életminőséget a 
város lakói számára. Fontos, hogy az ingatlanvagyon megfelelő helyet biztosítson minden 
szükséges közszolgáltatás számára. Ezek érdekében a – vagyonrendelet előírásait betartva – 
értékesítésre kerülő vagy bérbe adott ingatlanokból származó bevétel a gazdasági 
programban megfogalmazott célokat kell, hogy szolgálja. 
 
Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, piaci alapon megállapított összegű 
lakbér alkalmazásával történő bérbeadásra, a fiatalok végleges lakásmegoldásra irányuló 
törekvéseiknek segítése érdekében átmeneti lakáshoz juttatásra, valamint a pályakezdő 
szakemberek letelepítésének elősegítésére (költségalapon meghatározott lakbérű 
bérlakások céljára), valamint szociális elhelyezés céljára elkülönített lakásokat és azok 
paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Ingatlan címe Főbb adatai 

Fáy A. u. 6. III/11. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Fáy A. u. 8. II/8. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Fáy A. u. 15. I/12. 1,5 szobás, összkomfortos bérlakás 

Fáy A. u. 15. III/31. 2,5 szobás, összkomfortos bérlakás 

Fáy A. u. 27. I/13. 1+2 félszobás, összkomfortos bérlakás 

Szentvér u. 5/A fsz. 2. 1 szobás, komfortos bérlakás 

Szentvér u. 5/A. I/6. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Eduárd u. 22. I/2. 1,5 szobás, komfortos bérlakás 

Eduárd u. 24. sz. 1. 1,5 szobás, komfortos bérlakás 

Eduárd u. 26. I/1. 1,5 szobás, komfortos bérlakás 

Kenyérmező u. 6. II/8. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Váci M. u. 1. fsz.1. 1 szobás, komfortos bérlakás 

Váci M. u. 1. I/4. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Váci M. u. 1. IV./14. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Váci M. u. 5. fsz. 3. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Váci M. u. 5. II/2. 3 szobás, komfortos bérlakás 

Hunyadi u. 9. IV/12. 3 szobás, komfortos bérlakás 

Hunyadi u. 11. fsz. 1. 1 szobás, komfortos bérlakás 

Hunyadi u. 11. IV/12 3 szobás, komfortos bérlakás 

Károlyi u. 6. II/12. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 1. I/3. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 1. III/10. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 1. IV/13. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 1. IV/14. 2 szobás, komfortos bérlakás 
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Ingatlan címe Főbb adatai 

Krúdy Gy. u. 3. II/8. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 3. IV/12. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 3. IV/13. 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 5. II/8 2 szobás, komfortos bérlakás 

Krúdy Gy. u. 5. III/9 2 szobás, komfortos bérlakás 

Fáy u. 30. fsz. 1. 66,67 

Fáy u. 30. fsz. 2. 66,79 

Fáy u. 32. fsz. 1. 66,67 

Fáy u. 32. fsz. 2. 66,67 

Fáy u. 34. fsz. 1 31,33 

Fáy u. 34. fsz. 2 31,33 

Fáy u. 34. fsz. 3. 31,33 

Füveskert u. 7. fsz. 2 66,67 

Füveskert u. 7. fsz. 1. 81,72 

Fáy u. 30. I/5. 56,16 

Fáy u. 30. I/4. 30,82 

Fáy u. 30. I/3. 51,26 

Fáy u. 32. I/5. 51,26 

Fáy u. 32. I/4 30,82 

Fáy u. 32. I/3. 51,26 

Fáy u. 34. I/6. 31,33 

Fáy u. 34. I/5. 31,33 

Fáy u. 34. I/4. 31,33 

Füveskert u. 7. I/5 51,26 

Füveskert u. 7. I/4. 30,82 

Füveskert u. 7. I/3. 66,40 

Fáy u. 30. II/8. 56,16 

Fáy u. 30. II/7. 30,82 

Fáy u. 30. II/6. 51,26 

Fáy u. 32. II/8 51,26 

Fáy u. 32. II/7. 30,82 

Fáy u. 32. II/6. 51,26 

Fáy u. 34. II/9. 31,33 

Fáy u. 34. II/8. 31,33 

Fáy u. 34. II/7 31,33 

Füveskert u. 7. II/8 51,26 

Füveskert u. 7. II/7. 30,82 

Füveskert u. 7. II/6. 66,40 

Fáy u. 34. III/12. 31,33 

Fáy u. 34. III/11. 31,33 

Fáy u. 34. III/10 31,33 

továbbá  

Zrínyi u. 2. I/12; I/13; I/14; I/15; I/20; II/38; II/42; II/44; II/45; 
III/62; III/65 

Édesanyák u. 1. 

Zrínyi u. 4. I/21; I/24; I/25; II/46; II/47; II/49; II/49; II/54; III/68; 
III/70 

Rákóczi u. 82. 

Szabadság tér 10. I/3; I/4; I/8; I/10; I/11; II/33; II/35; III/57; III/60 Rákóczi u. 70./1. 

Kenyérmező u.2. fsz. 1; fsz. 2; I/3; II/7; IV/13 Rákóczi u. 68 

Rákóczi u. 11  

 
1.10.6. Intézményfenntartás 
 
Nyírbátor Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: 
 

- Nyírbátori Meseház óvoda [napközi otthonos óvodák (nyírderzsi tagintézménnyel 
együttesen)] (bővebb bemutatása az 1.7 – A település humán infrastruktúrája című 
fejezetben) 

- Városi Könyvtár 
- Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény (benne konyha és gyermekétkeztetés) 

(bővebb bemutatása az 1.7 – A település humán infrastruktúrája című fejezetben) 
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- Nyírbátor Város Szociális Szolgálata (benne bölcsőde és család és gyermekjóléti és 
szociális szolgáltatások) (bővebb bemutatása az 1.7 – A település humán 
infrastruktúrája című fejezetben) 

- Önkormányzati Hivatal (benne Képviselőtestület és Polgármesteri Hivatal)  
 
Nyírbátori Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatal Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének szerve, 
amelyet a Képviselő-testület – mint alapító - hozott létre. A Polgármesteri Hivatal önálló jogi 
személy, egységes, belső szervezeti tagozódását a Képviselő-testület állapítja meg. Önálló 
felügyeleti, irányítási, hatósági jogkört gyakorol. Illetékességi területe Nyírbátor város 
közigazgatási területe, de illetékessége kiterjed továbbá jogszabályon alapuló – más 
közigazgatási területen ellátandó – feladatokra.  
 
Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája 

 
 
Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 
 
Az Intézmény ellátja az önkormányzat fenntartásában levő gazdasági szervezettel nem 
rendelkező intézmények vonatkozásában azok működtetési feladatait, valamint biztosítja a 
gyermekétkeztetést a köznevelési intézményekben. 
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Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény feladatellátási helyei 

A feladatok ellátási helyei címe 

Konyha 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. 

Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. 

Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 4300 Nyírbátor, Ifjúság u. 7. 

Pedagógiai Szakszolgálat 4300 Nyírbátor, Báthori u. 20 

Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Meseház tagóvodája 4300 Nyírbátor, Fáy A. u. 19. 

Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Kerekerdő tagóvodája 4300 Nyírbátor, Iskola u. 5. 

Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Nyitnikék tagóvodája 4300 Nyírbátor József A. u. 7. 

Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Százszorszép tagóvodája 4300 Nyírbátor József A. u. 17 

Kulturális Központ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9. 

Könyvtár 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 24. 

Közösségi Ház 4300 Nyírbátor, József A . u. 25. 

Idősek Otthona 4300 Nyírbátor, Fáy A. u. 17/D. 

Éjjeli Menedékhely 4300 Nyírbátor, Bocskai út 4. sz. 

Szociális és gyermekvédelmi ellátások 4300 Nyírbátor, Vár u. 1. 

Védőnői ellátás 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 28. 

Napsugár Bölcsőde 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. 

 
Nyírbátor Város tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet - 
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 
 
A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzat 3/2010. 
(I.06.) sz. határozata alapján alakult meg 2010. január 06-án. Az Alapító fő tevékenységként a 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetését határozta meg. 
Az Alapító Önkormányzat a 43/2011. (V.26.) sz. határozatával a Nyírbátori Inkubátorház és 
Szolgáltató Központ működtetésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-
t. Az Alapító Önkormányzat az 5/2014. (I.30.) sz. határozatával a Báthori Várkastély 
üzemeltetési, valamint a település turizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos feladatainak 
elvégzésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-t. Az Önkormányzat 
Képviselő Testületének 34/2015 (IV.20) önkormányzati határozata alapján a Nyírbátori 
Városfejlesztő és Működtető Kft. tevékenységi körébe tartoznak a következő, többnyire 
engedélyköteles feladatok: 

- Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás 
- Piacüzemeltetés 
- Távhőszolgáltatás 
- Hulladékszállítás 

Az Alapító Önkormányzat az 78/2015. (VIII.26.) sz. határozatával a kulturális és 
közművelődési feladatok ellátását, és városi médiafelületek biztosítását a Kft-re bízta: 

- Kulturális és közművelődési feladatok 
- Média felületek biztosítása 

 
2014-ben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 26 fő volt, 2015-ben pedig 35 fő 
volt. 
 
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. főbb pénzügyi mutatószámai 

 2014 2015 

Ingatlangazdálkodás 14 897 50 407 

Gyógyfürdő 110 551 128 692 

Gyógyászat 18 903 24 912 

Idegenforgalom 44 002 48 755 

Vendéglátás 45 837 54 667 
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Kultúra 0 5 052 

Távhő 0 19 773 

Egyéb szolgáltatások 10 672 0 

Összesen: 244 862 332 258 

 
1.10.7. Energiagazdálkodás 
 

Az önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a közterületeken hatékony 
energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. Ennek érdekében 2002-ben megtörtént a 
közvilágítás korszerűsítése, az önkormányzat ütemezetten elvégzi az érintett épületek 
energetikai korszerűsítését (pl. nyílászárók cseréje, hőszigetelés, gépészeti rekonstrukció), 
hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználásához (pl. intézmények napelemmel 
történő ellátása, biomassza és geotermikus energia hasznosítása stb.) – 2015-ben 3 
önkormányzati intézmény energiaellátását biztosították legalább részben megújuló 
forrásból. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.11.  TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI  SZOLGÁLTATÁSOK 
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A 2011. évi CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. § (1) bekezdése a 20 kiemelt helyi közügy, valamint helyben 
biztosítható közfeladat között másodikként említi a településüzemeltetési feladatokat. Ezen 
feladatok közé tartoznak a köztemetők kialakítása és fenntartása; helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.  
 
A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzat 3/2010. (I.06.) 
sz. határozata alapján alakult meg 2010. január 06-án. Az Alapító fő tevékenységként a 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetését határozta meg. 
A településüzemeltetési feladatok ellátását korábban végző Nyírbátori Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. végelszámolással megszüntetés alatt van, tevékenységeinek jelentős részét a 
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. hatáskörébe utalta.   
 
Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatai: 

- Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetése 
- Nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ működtetése 
- Báthori Várkastély üzemeltetési, valamint a település turizmussal, idegenforgalommal 

kapcsolatos feladatainak elvégzése 
- Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás (2015. július 1. naptól) 
- Piacüzemeltetés (2015. július 1. naptól) 
- Távhőszolgáltatás (2015. október 1. naptól) 
- Hulladékszállítás (2016. január 4. naptól)  
- Kulturális és közművelődési feladatok (2015. október 1. naptól) 
- Média felületek biztosítása (2015. október 1. naptól) 

 
Hulladékgazdálkodás: 

A településgazdálkodás körébe tartozik a kommunális szilárd (szemét) és folyékony hulladék, 
valamint az állati tetemek és hulladékok gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása. 
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 32/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján a 
Képviselő-testület Nyírbátor város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 
összegyűjtését, elszállítását, kezelését és ártalommentes elhelyezését az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján közszolgáltatás útján biztosítja. A közszolgáltató május 01-től szeptember 
30-ig heti egy alkalommal külön elszállítja a kertes családi házas telkekről a zsákban 
összegyűjtött zöldhulladékot. A közszolgáltató köteles a nagyobb méretű berendezési tárgy 
(lom), továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó egyéb szilárd 
és kerti hulladék (lomtalanítás), elszállítására és megsemmisítésére évente egy alkalommal. 
 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: 

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről szóló 6/2014 (III.27.) 
önkormányzati rendelete alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését, elszállítását közszolgáltatás útján, külső megbízottal kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján biztosítja. 
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Köztemetők kialakítása és fenntartása: 

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 10/2006. (VII. 07.) rendelet alapján a köztemetők (önkormányzati tulajdonú, 
nyírbátori 788, 789, 790, 791 hrsz.-okon nyilvántartott (Nyírbátor, Pócsi u.) temető) 
fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, ennek keretében biztosítja a temető 
rendeltetésszerű használatához a temető megközelítéséhez szükséges utat, a gépjárművek 
várakozási helyét, a temető bekerítést, és a kerítés mellett a cserjék és fák telepítését, az 
elhunytak felravatalozására alkalmas ravatalozót valamint a temetőben vízvételi 
lehetőségeket, a hulladék tárolását és elszállítását.  
 
Közparkok: 

A parkok, zöldterületek gondozása, fenntartása tavasztól őszig kiemelt feladata az 
Önkormányzatnak. A virágosításra, parkosításra folyamatosan gondot fordít. A parkok 
rendszeres karbantartásával párhuzamosan az Önkormányzat tulajdonában lévő külső 
területeken is elvégzi a szükséges munkákat (fűnyírás, kézi kaszálás, az erdei tanösvény 
útvonalának rendbetétele, megtisztítása, illetve a közterületekre új virágládák és egyéb utca 
bútorok készítése] 
 
Játszóterek: 

A játszóterek felülvizsgálatát és ellenőrzését szintén a települési önkormányzat végzi. A 
balesetvédelmi szempontból szükséges karbantartási, javítási feladatok az önkormányzati 
költségvetésében rögzítve vannak. 
 
Városüzemeltetési csoport: 

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési csoportja koordinálja és látja el az alábbi, 
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat: 
 
1. Ellátja a növény-egészségügyi, parkfenntartási, állategészségügyi önkormányzati 

feladatokat (ide értve a gyepmesteri telep működtetési feladatait is), 
2. ellátja az önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, a síkosság-mentesítéssel 

kapcsolatos feladatokat, 
3. ellátja az önkormányzati tulajdonú temető fenntartásával kapcsolatos feladatokat, 

felügyeli és ellenőrzi a temető üzemeltetésére kötött kegyeleti, közszolgáltatási 
szerződésben rögzített üzemeltetéssel kapcsolatos üzemeltetői feladatok betartását 

4. tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
5. közreműködik a honvédelemmel, a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és 

belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással összefüggő feladatok végzésében, 
szervezésében, 

6. ellátja a köztisztasággal, és hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati 
feladatokat, 

7. végzi az ivóvízzel, szennyvízzel, csapadékvízzel és belvíz elvezetéssel kapcsolatos 
működtetési, fenntartási feladatokat, 

8. koordinálja, ellátja a piac működtetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat, 
9. koordinálja az energiagazdálkodással, távhőszolgáltatással, közvilágítással kapcsolatos 

feladatokat, 
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10. ellátja a közmunkaprogramokkal, a közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat, 

11. közérdekű önkéntes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
12. irányítja a csoport feladatkörébe tartozó tevékenységekben dolgozó 

közmunkacsoportokat, 
13. ellátja a közterület-felügyeletet, mely: 

- Végzi a parlagfű irtással kapcsolatos feladatok koordinálását, 
- Közreműködik a közrend, közbiztonsággal és az Önkormányzati Közbiztonsági 

Közalapítvánnyal kapcsolatos teendők ellátásában, 
- Szervezi és koordinálja a „Gondozott virágos porta” akciót, a város területén, 
- Közreműködik városi rendezvények szervezésében, biztosításában, 
- Közreműködnek a jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben meghatározott 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében, jegyzői hatáskörben végzett 
ellenőrzésekben. 

14. ellát minden egyéb, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatot, 
15. a feladatkörét érintő testületi, bizottsági előterjesztések, rendelet-tervezetek 

kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése, az azokról való beszámolás 
előkészítése, 

16. segíti a Közszolgáltatási Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.12.  A  TÁJ I  ÉS  TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
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1.12.1. Természeti adottságok 

Nyírbátor Város közigazgatási területe Magyarország természetföldrajzi felosztása szerint két 
kistájat is érint. A település északnyugati fele, a belterület szinte teljes egésze az Alföld 
nagytáj, Nyírség középtájának, Nyírségi-homokvidék kistájcsoportjának, Északkelet-Nyírség 
kistáján helyezkedik el, a közigazgatási terület délkeleti fele, a belterületi részek délkeleti 
pereme szintén az Alföld nagytáj, Nyírség középtájának, Nyírségi-homokvidék 
kistájcsoportján belül, a Délkelet-Nyírség kistáj részét képezi. 
 

  
(Északkelet- és Délkelet-Nyírség kistájak (forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 2. 

átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010.)) 

 
Műholdfelvétel (2014) 

 
 (Forrás: Google Earth) 
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Domborzati-földtani-talajtani-vízrajzi viszonyok: 
A kistáj ezen része átlagosan 140-150 m tszf-i magasságok körüli szélhordta homokkal fedett 
hordalékkúpsíkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt, a közepes magasságú tagolt síkság 
orográfiai típusba sorolható. A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi. 
 
Az alaphegység feltételezett szenon-paleogén flis. A Nyírség legidősebb felszíne, aminek a 
legnagyobb részét gyengén koptatott, apró- és finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-
10 m vastagságban fedi, amely a felső-pleisztocénban keletkezhetett, s a késő-glaciálisban 
már csak kisebb mértékben rendeződött át. A terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a 
„nyíri völgyekben”, illetve a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek. 
 
Száraz, mérsékelten vízhiányos terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra 
általában csak tavasszal, nyár elején lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig 
találunk bennük.  
 
A „talajvíz” mélysége 2-4 m között van. Kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos. A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége 
alatta van a 100 m-nek, az átlagos vízhozamok meghaladják a 200 l/p-et. Igen sok a 
vastartalmú vizet adó kút. A településnek 52 °C-os vizet adó mélyfúrása van. 
 
A talajok jelentős többsége homokon képződött. A homokfelszíneket a kovárványos barna 
erdőtalajok uralják, hasznosításuk sokrétű a szántótól a legelőn, szőlőn, gyümölcsösön át az 
erdőig terjedhet. 
 
Kisebb-nagyobb területeket foglalnak még el ezen kívül a futóhomok talajok, humuszos 
homoktalajok (főként mélyedésekben, foltokban), barnaföldek (magasabb térszínek löszös 
üledékein), réti csernozjom talajok (löszös üledékek közvetett talajvízhatású térszínein), 
felszíntől karbonátos réti talajok (mély fekvésű laposok talajvízhatású területeinek öntés és 
löszös üledékein), réti öntés, lápos réti talajok, telkesített síklápok és nyers öntéstalajok 
(mély fekvésű öntésterületeken).  
 
Vízfolyások, természetes és mesterséges állóvizek: 
A település közigazgatási területét érintő vízfolyások a Vajai-főfolyás, a Nyírbátor-Vasvári-
folyás és a Nyíres-csatorna. 
 
Az állóvizek mérsékelt számban és kis területen fordulnak elő. Nagyobb állóvíz a Szénaréti-tó 
és a Papok-réti-tó. 
 
Éghajlat: 
Mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő, száraz 
klímakarakterű terület. A napsütés évi összege 1850-1900 óra, nyáron 750-780, télen 165-
170 óra a megszokott napfénytartam. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C, a vegetációs 
időszaké 16,6-16,9 °C. Évente mintegy 570-580 mm (a vegetációs időszakban 340 mm körüli) 
csapadék hull. Az ariditási index 1,20 körüli. Leggyakoribb széljárás az É-i (kiemelkedően), ezt 
követően jelentős még a DNy-i és a Dk-i. 
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Természetes és telepített növénytakaró: 
Florisztikai beosztás: Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány, Alföld (Eupannonicum) 
flóravidékének, a Nyírség (Nyírségense) flórajárása.  
 
A terület természetes növénytakaróját homoki tölgyesek, homokpuszták (Festuco-, 
Convallario-Quercetum roboris) jelentik.  
 
A kistáj potenciális erdőterület, de a homoki erdők helyén jelenleg többnyire szántók, 
gyümölcsösök és települések jellemzők. Nagy részén a természetesebb élőhelyek csak 
mozaikosan jelennek meg az agrártájban. A természetszerű erdők aránya minimális, 
jellemzők az ültetvények (fehér akác, nemes nyár, fenyők). A térségi szárazodás miatt az üde 
és vizes élőhelyek visszaszorulóban vannak. A gyepek főleg másodlagos homoki legelők és 
jellegtelen üde rétek. A kevés természetszerű erdőmaradvány a gyöngyvirágos-, gyertyános-
kocsányos és pusztai tölgyesek származéka. A buckaközi mélyedésekben jellemzőbbek a lápi 
jellegű mocsárrétek, magassásosok és rekettyefüzes fűzlápok, illetve ezekből kialakult, 
leromlott, elnádasodott üde gyepek, sásosok.  
 
A száraz homoki gyepek jellemzően (leromló) homoki legelők. Az özöngyomok az erdőkben 
és gyepekben is előretörőben vannak. Erdeiben az erdei fajok visszaszorulóban vannak.  
 
Özönfajok: zöld juhar, bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, tájidegen őszirózsa-fajok, amerikai 
kőris, kisvirágú nebáncsvirág, amerikai alkörmös, kései meggy, japánkeserűfű-fajok, fehér 
akác, aranyvessző-fajok. (Forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 
2. átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010.) 
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

 1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

A település tájhasználatának változása az I. katonai felmérés (1763-1787), a II. katonai 

felmérés (1806-1869), a II. katonai felmérés (1869-1887 történeti térképekre vonatkozó 

szelvényein illetve a Google Earth közelmúltban készült műholdfelvételein keresztül kerül 

bemutatásra. 

I. Katonai felmérés (1763-1787) II. Katonai felmérés (1869-1887) III. Katonai felmérés (1869-1887) 

 
(Forrás: www. mapire.eu.hu) 

 
(Forrás: Google Earth) 
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Az elmúlt cca 250 évet felölelő térképi ábrázolások vizsgálatát követően megállapítható, 
hogy a település külterületének használatában számottevő változás nem történt. Már az I. 
katonai felmérésen is látható, hogy a település lakott területeit mezők, legelők vették körül.  
A város lakott területei azóta besűrűsödtek ugyan, de a terjeszkedés mértéke 
visszafogottnak nevezhető.  
A legszembetűnőbb változást az üzemi létesítmények nagyméretű tömbjeinek megjelenése.  

 

 1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A település teljes közigazgatási területe 6673,23 ha. A külterületi táj tipikusan 

mezőgazdasági táj, ahol a tájhasznosítás a lehető legnagyobb mértékben igazodott a 

domborzat és a talaj adta lehetőségekhez. a közigazgatási határon belül a földterületeken 

jelentős mértékben szántóföldi növények termesztése a jellemző tájhasználati mód. A szántó 

művelés alá tartozó területek a külterület több mint a 30 %-át foglalják el. 

A település nagy részét uralják erdők, a külterület több mint 40 %-át foglalják el. Összefüggő 

nagy tömbök főként a település keleti, déli és nyugati részén található. 

Földrészlet statisztika fekvéseként (TAKARNET) 

fekvés 
földrészletek 
száma 

összes terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 
terület (m2) 

legnagyobb 
földrészlet 
terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 
terület (m2) 

Belterület 4634 6474619 2 181794 1397 

Külterület 1491 57204595 52 1303100 38367 

Zártkert 1811 3053100 85 9768 1686 

Összesen 7936 66732314  

(Forrás: www. takarnet.hu) 

 

Földrészlet statisztikai művelési áganként (TAKARNET) 

művelési ág alrészletek 
száma 

összes alrészlet 
terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 
terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet (m2) 

átlagos 
alrészlet terület 
(m2) 

Művelési ág 
nagysága a 
település teljes 
területéhez 
viszonyítva (%) 

erdő 439 24230421 401 899771 55195 36,31 

gyümölcsös 781 4998382 185 409095 6400 7,49 

kert 381 340494 85 1498 894 0,51 

kivett 5263 12239027 2 181794 2325 18,34 

legelő 63 1872159 505 16482 29717 2,81 

nádas 1 21052 21052 21052 21052 0,03 

rét 58 323425 123 53065 5576 0,48 

szántó 1536 21914162 4 426092 14267 32,84 

szőlő 707 785377 125 4719 1111 1,18 

(Forrás: www. takarnet.hu) 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Nyírbátor Város területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetéhez tartozó terület a település déli részén található (forrás: Országos 
Területrendezési Terv – 3/5. sz. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez).  
 
Országos, illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez tartozó terület nem 
található (forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve – 3. melléklet 5. 
pontja – 19/2011. (XII.1.) megyei önkormányzati rendelet). 
 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 

tervezett terület, érték 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti terület valamennyi 
olyan földterület, melyet elsősorban természetes vagy természetközeli állapotok 
jellemeznek. A természeti területek kiemelt oltalma törvény erejénél fogva – ex lege (láp, 
szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, barlangok), vagy egyedi jogszabállyal (nemzeti 
park - NP, tájvédelmi körzet - TK, természetvédelmi terület - TT, természeti emlék - TE, 
ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok, mesterséges üregek) történő védetté 
nyilvánítással jön létre.  
A Tvt. vagy más jogszabály (miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) által védetté vagy 
fokozottan védetté nyilvánított (tehát kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) 
földterület a védett természeti terület.  
 
Nemzeti oltalom alatt álló területek 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területek és 
értékek – a védelem kiterjedtségének, céljának, nemzeti és nemzetközi jelentőségének 
megfelelően – országos, vagy helyi jelentőségű oltalom alatt állhatnak. A nemzeti park és a 
tájvédelmi körzet mindig országos jelentőségű, míg a természetvédelmi terület és a 
természeti emlék lehet országos és helyi jelentőségű. 
 
Nyírbátor területén található, kiemelt oltalom alatt álló természeti területek közé tartozik a 
törvény erejénél fogva (ex lege) védett 1 db kunhalom, és a Szél-lyuk/Tóth-hegy elnevezésű 
1 db földvár, mint természeti emlék (TE). 
 

Kunhalom 
azonosító 

EOV koordináta Y 
(K-i) 

EOV koordináta X 
(É-i) Sugár (m) Blokkba eső terület (ha) 

3037 878832,58 284772,5 37 0,43 

 (Forrás: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer – MePAR). 
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A település területén található, helyi jelentőségű védett természeti területekről, a természeti 
értékvédelemről, az országos védelemre tervezett területekről, a Nyírbátor Város 
Képviselőtestületének a 17/2008.(X.31.) sz. rendelettel módosított 8/2004.(VII.15.) számú 
rendeletének (Nyírbátor Város Településrendezési Terve – Szabályozási Terv és Helyi Építési 
Szabályzat) 1. sz. függeléke rendelkezik. Ez alapján országos védelemre tervezett területek: 
 
Nyírbátor 0180/2a Erdő Nyírbátor 0164/6g Gyep Nyírbátor 0258/17a Gyep 

Nyírbátor 0180/2d Erdő Nyírbátor 0164/6h Erdő Nyírbátor 0258/17d Gyep 

Nyírbátor 085/2 Kivett Nyírbátor 0164/6j Gyep Nyírbátor 0258/16a Gyep 

Nyírbátor 0164/5 Kivett Nyírbátor 0259/12c Gyep Nyírbátor 0258/3b Gyep 

Nyírbátor 0164/4 Kivett Nyírbátor 0259/9 Gyep Nyírbátor 0258/19 Gyep 

Nyírbátor 0164/3 Kivett Nyírbátor 0259/2 Gyep Nyírbátor 0258/17b Erdő 

Nyírbátor 0164/6a Gyep Nyírbátor 0258/13 Gyep Nyírbátor 0258/9 Erdő 

Nyírbátor 0164/6b Erdő Nyírbátor 0258/8a Gyep Nyírbátor 0245/7h Gyep 

Nyírbátor 0164/6c Gyep Nyírbátor 0258/8c Gyep Nyírbátor 0258/11 Gyep 

Nyírbátor 0164/6d Erdő Nyírbátor 0270/6a Gyep  

Nyírbátor 0164/6f Erdő Nyírbátor 0270/6a Gyep  

 
Helyi jelentőségű természeti értéknek minősül a 0244/* területen lévő mesterséges terep 
alakulat. 
 
Nemzetközi oltalom alatt álló területek 
 
Nemzetközi (közösségi) jelentőségű kategória - mely a természetes élőhelytípusok, vadon élő 
állat- és növényfajok védelmét, azon keresztül a biológiai sokféleség megóvását, 
helyreállítását szolgálja - az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózat, mely két 
természetvédelmi irányelve alapján a különleges madárvédelmi (KMT, vagy SPA) és a 
különleges természetmegőrzési (KTT, KJTT, vagy SCI) területeket védi.  
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló, 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Nyírbátor területe, ennek 
megfelelően a beavatkozási területek a Natura 2000 hálózat által nem érintettek. 
 
Egyedi tájértékek 
 
A tájak karakterének fontos összetevői és védelemre érdemesek az egyedi tájértékek. A 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül az 
adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
 
Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet előírásai alapján Nyírbátor közigazgatási területén az 
alább bemutatott, az egyedi tájértékek közé tartozó gémeskutak megőrzése kötelező (forrás: 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer – MePAR). 
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Gémeskút azonosító EOV koordináta Y (K-i) Koordináta X (É-i) 

431715 878369,88 279731,97 

431719 880677,44 279382,91 

431754 879417 277771,28 

431756 880716,5 284071 

431757 882148,75 281692,31 

431758 882515,31 281642,94 

431759 882436,69 281344,5 

431761 880388,69 279853,91 

431752 880230 280003,59 

431753 880846,69 280209,91 

431714 878464,81 279838,66 

431718 879079,19 279588,88 

431717 878620,56 279359,44 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól függetlenül készített tájérték kataszter eddig 48 
db tájértéknek jelölt képződményt/létesítményt tartalmaz. Ezek közé többségében 
gémeskutak, szobrok, síremlékek tartoznak (forrás: TÁJÉRTÉKTÁR). 
 
A beavatkozási területeken tájértéknek jelölt képződmény/létesítmény kataszterezésére 
eddig nem került sor. 
 
1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt nem álló (sem törvény erejénél fogva, sem egyedi 
jogszabállyal nem védett) természetes és természetközeli élőhelyek fennmaradását, 
megőrzését a Nemzeti Ökológiai Hálózat biztosítja. Az ökológiai hálózat funkcionális 
elemeinek, a kiemelten védendő magterületek, az az ezeket összekötő ökológiai folyosók, 
valamint a pufferterületek, rehabilitációs területek hálózatának kiemelkedő jelentőségű 
szerepük van az élőhelyek folytonosságának biztosításában, mely a flóra és fauna elemeinek 
megfelelő életteret biztosítanak.  
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(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

 

Nyírbátor közigazgatási területe nem érintett a magterület övezetével,valamint  a 

pufferterület övezetévek, ugyanakkor érintett az ökológiai folyosó területével, mely 14 %-a a 

közigazgatási területnek. 

 
(Forrás: MTrT – Térségi övezetek) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.13.  ZÖLDFELÜLETI  RENDSZER VIZSGÁLATA 
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1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei  
 
A város zöldfelületi rendszerét, a zöldfelületi rendszer kialakításának lehetőségét elsősorban 
a település természetföldrajzi adottságai határozzák meg. A Nyírség domborzati szigetei, 
hátságai 20-30, helyenként 50 méterre emelkednek ki a területet övező ártéri síkságok szintje 
fölé. A térség legmagasabb pontja a Nyírség centrumában Nyírbátor térségében található. A 
terepviszonyok alakulása a belvízelvezetés szempontjából kedvezőtlen, egyenetlen, hullámos. 
Emiatt a lefolyástalan, zárt területeken hóolvadáskor, záporok alkalmával elöntések 
keletkeznek. A város belterületén található múzeumi tó, valamint a külterületen található 
Szénaréti tó és a Mesterréti tó záportározóként üzemel. A záportározók a belterületről érkező 
nagyobb csapadékvíz terhelést egyenlítik ki, illetve csillapítják. A település rendelkezik 
csapadékvíz elvezető-hálózattal. A településen a talajvíz állása a változó jellemezően 1,6-2,5 
méter között húzódik.  
 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

 

• Korlátlan használatú zöldfelületek: ezek a rendszer legfontosabb elemei, mivel 
kondicionáló, rekreáló és pszichikai hatásukat a város minden lakója élvezi. Ide tartoznak a 

közparkok, közterek, közkertek, 
játszóterek, a várostörténeti sétány.  
A Szabadság-tér a település 
központjában valódi városi parkként 
funkcionál, korszerű térburkolattal és 
parkberendezési tárgyakkal, 
emlékművekkel, koros és az 
utánpótlásukként telepített fiatal 
faegyedekkel. Lombkorona-
fedettsége 80%. Méltó környezetet 
teremt a téren található 
közintézményeknek. Központi 

helyzeténél fogva forgalmas, de a rajta áthaladó forgalmat a park infrastruktúrája ki tudja 
szolgálni, valamint kellemes tartózkodási helyként kicsit le is tudja lassítani az áthaladókat, 
maradásra késztetve őket. (fotó: foldhivatalok.geod.hu) 

 

A Várostörténeti sétány 450 m hosszan vezet a városközpont több háztömbjén keresztül. Fő 
funkciója, hogy a két jelentős műemlék, a minorita és a református templom 
közötti gyalogos közlekedést biztosítsa a turisták számára. Mindezt egy olyan kertépítészetileg 
magas színvonalon létrehozott, a lakóterületektől fallal elkülönített, köztéri műalkotásokkal 
és a város történetét bemutató táblákkal teletűzdelt sétányon teszi, ami példaértékű egy 
vidéki városban. Az újonnan kialakult közterület a város történelmének bemutatása által a 
helyi identitástudatot erősíti, emeli az épített környezet minőségének színvonalát. A sétány 
területe 13 500 m2, mely burkolt felületekre, többszintes zöldfelületre és vízfelületekre 
tagolódik. (fotó: www.korzostudio.hu) 
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A város országos jelentőségű műemlékeinek a környezete is 
közhasználatú zöldfelületként, közparkként funkcionál jelen 
esetben, mivel nincs elkerítve, a három legjelentősebb 
műemlék, a katolikus és református templom, valamint a 
Báthori várkastély egyaránt szabadon megközelíthető. A 
dombon álló fa harangtornyos gótikus református templom 
körül idős fákat találunk, köztük helyi védelem alatt álló két 
gyönyörű kocsányos tölgyet. A templom környezetének 
kialakítása egyszerű megoldásokkal, visszafogott, 
természetes anyaghasználattal történt, a műemléki 
környezetbe illeszkedően.  
A Minorita templom a várostörténeti sétány kiindulópontja, 
így azzal azonos stílusban került kialakítása a műemlék 
környezete és bejárata. A templom illetve a hozzá csatlakozó 

egykori rendházból kialakított múzeum előtt halad el az országos kék túra. A Papok-réti tó 
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partja szintén közparkként funkcionál, itt a Papok rétjén rendezik meg évente a Szárnyas 
Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi és Világzenei Fesztivált. (fotó: wikipedia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egykori Báthori Várkastély környezete, amit a múzeum és étterem vendégei, valamint 
esküvők résztvevői is szívesen használnak, igényes kialakítású, szépen parkosított. A Vár utca 
felől kialakított parkolója fátlan.  
 
A korlátlan közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak az utcai zöldsávok is, melyek a 
városképet nagyban meghatározzák. Különösen fontos benyomást ad a településre 
érkezőknek a „városkapu”, azaz a városba bevezető út képe. Ez a Nyíregyháza felől érkezők 
számára nem túl kedvező, a temető előtti kopár, burkolat és zöldfelület nélküli sáros tér az, 
amit először meglát az ember. A településközpont felé haladva a házak előtt találunk fákat, 
örökzöldeket, díszfüveket, talajtakaró cserjéket és egynyári virágokat egyaránt, minden 
rendszer szerint, a lakosság által a saját elképzelés szerint telepítve. Legjellemzőbb, kisebb 
szakaszokon fasorként is telepített fafajok: akác, japánakác (általában visszavágva, csonkolva), 
meggy, vérszilva, dió. A városközpontban már tervezett utcai fasorokat is találunk, ezekből 
idősebb állománya van a csörgőfának, a fiatalabb fasorok között pedig népszerű a gömbkőris. 
A lakótelepek szintén fásítottak. A zöldsávokból a gyep mindenhol hiányzik, ahol nincs növény, 
ott általában homok van.  
 

• Korlátolt közhasználatú zöldfelületek: ezek az olyan intézményi zöldfelületek, amelyek 
használata az intézmény használói/vendégei/lakó számára válik elérhetővé.   

A legjelentősebb zöldfelülettel rendelkező intézmények a városon kívül, a Szénaréti tó és a 
Gyulaji erdő között találhatók: a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, A Sárkány Apartman és 
Kemping, A Termál Kemping. Valamennyi jelentős zöldfelülettel rendelkezik, az eredeti fás 
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állomány (főleg nyár, akác, jegenyenyár) részbeni megtartásával, a parkolóban új fásítással 
(kőris és ostorfa). A Lovasklub előkertje szintén igényesen kialakított, a Látogatóközpont 
viszont nem rendelkezik rendezett környezettel. (fotó: www.sarkanyfurdo.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A látogatóközpont és a Lovas klub környezete még befejezetlen…. 

 

A temetők közül a Pócsi úti köztemetőben örökzöldek alkotják a fás növényzetet, illetve a 
kerítésen kívüli, hiányosan megeredt fasor. A Szentvér utcai, dombon elhelyezkedő régi 
temető ezzel szemben erősen beerdősödött, az akácsarjakat folyamatosan kell irtani, az erdei 
fenyővel elegyes akácerdő próbálja meghódítani ezt a régi temetőt, amiben még csónak alakú 
faragott fejfákat is találhatunk.  
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Az új és a régi temető 

 

A település általános és középiskolái, a kollégium, a sportcsarnok, gyermekotthon és egyéb 

szociális intézmények mind parkosított környezetben találhatók.   

 

• Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: ide tartoznak a lakóterületek kertjei illetve az ipari, 
gazdasági területek védelmi célú fásításai, melyek a város zöldfelületeinek jelentős 
hányadát teszik ki.  

 

 1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

Nyírbátor belterületén a közhasználatú zöldterületek (parkok, játszóterek, parkerdő, 
pihenőerdő és a védőerdők) 273 801 m², ami a város teljes területének 0,4%-a. Az egy lakosra 
jutó zöldfelület nagysága 22,2 m², ami lényegesen meghaladja az országos (16m²) és a megyei 
(10 m²) átlagot. Nyírbátorban jelenleg 4 játszótér áll a gyermekes családok rendelkezésére, 
ezek összterülete 11 498 m². A mennyiségi mutatók tehát egy kedvező képet festenek elénk, 
de ezen túl a városban tartózkodva érződik az itt lakók igénye és törekvése arra, hogy 
kertjeiket, utcáikat, tereiket beültessék, az értékes, idős faegyedeket megóvják, és esztétikus, 
egészséges környezetben éljenek. Ez a törekvés a helyi rendeletekben és intézkedésekben is 
nyomon követhető.  
 
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 
A zöldfelületi rendszer részletes elemzése során mindenképpen hiányként jelentkezik az utcai 
fasorok rendszere. Tervszerűen telepített, a helyi ökológiai viszonyokhoz jól alkalmazkodó, 
egységes fasorok még az olyan zaklatott beépítésű városi szövetbe is tudnának egy kis 
rendszert hozni, mint a településperem, ahol a többféle funkciójú és beépítésű telkek 
váltakozása okoz diszharmóniát.  
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Egységes fasorok hiánya a Pócsi úton illetve a vasútállomás környékén 

 

Konfliktusként említeném meg az újonnan tervezett 
és magas minőségben kivitelezett közterületek 
(Várostörténeti sétány) és a korábban illetve más 
beruházás kapcsán megvalósult közterület rendezés 
eredményeképpen létrejött közterületek közötti 
stílusbeli, anyaghasználatbeli óriási különbségeket. 
Ez főleg a kétféle stílus találkozási pontján zavaró, 
például a Báthori István Múzeum és a Papok réti tó 
menti padok illetve lámpák nagyon nem illenek 

össze a Minorita templom előtti kis téren alkalmazottakkal.  Általában kívánatos lenne az egész 
városban egységesíteni a jövőbeni beruházások során a kültéri berendezési tárgyak stílusát.  
Hiányosság mutatkozik továbbá a védelmi célú fásításokban, melyek az ipari létesítmények 
látványát hivatottak kitakarni a lakóterületek felől. A Bunge Zrt olajosmag feldolgozó üzeme, 
valamint az Unilever Magyarország Kft. mosószergyára súlyos vizuális konfliktust okoznak a 
településen, pedig pl. a vasút és az Akácfa utca között lenne hely erdősáv kialakítására.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.14.  AZ ÉPÍTETT  KÖRNYZET  VIZSGÁLATA 
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1.14.1. Terület-felhasználás vizsgálata 

 1.14.1.1. A település szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 
 

A várost a Nyírség homokdombjai veszik körbe, a dombok között mély fekvésű területekkel, 
szélfútta, iszapos, agyagos homoktalajokkal. A mély fekvésű terület tavai megőrizték az 
egykori mocsárvilág emlékét. 
 
Az utak metszéspontjában kialakult várástér, a XIV. sz.-i eredetű történelmi Bátori kastély és 
templom,- az egykori urasági, hatalmi, igazgatási központ, a Papok réti tó mellett a korabeli 
minorita és rendház, az egykori vallási központ köré szerveződött a település. A bátori 
kastély valamint a minorita templom és a rendház jól elkülönült a középkori árumegállítás és 
vásárok jogával rendelkező mezőváros térszerkezetébe. 
 
A város mai szerkezete megtartotta középkori eredetét, arra illeszkedik az akkori várost 
lényegesen túlnőtte. 
 
A város belterületi fejlődése 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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Nyírbátor megőrizte hagyományos, mezőváros jellegét. A laza halmaztelepülésű, nagy határú 
és nagy kiterjedésű volt mezőváros utcahálózatának mai rendje nagyrészt XIX. század 
második felében alakult ki.  
 
Településközpont 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A város a középkorban már többutcás település volt. Egy korábbi feljegyzés szerint 1354-ben 
két főutcája volt, két mellékutcája, egy külön sora nemesek számára. Egy 1357-ben kelt leírás 
szerint három utcáját említi: nevezetesen a Fő utca, a Téglási és a Tószegi utcákat.  
 
A város régi magjában az utcák vonala szabálytalan elrendezésű. Az utcák beépítettsége is 
változatos. 
 
Települési összekötő út 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A városközpont és az onnan kifutó, gyakran változó szélességű utcák szabálytalan 
vonalvezetésűek, az utak találkozásánál kitölcséresednek. Spontán útelágazások és az 
„útelágazások terei” alakulnak ki. 
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Lakófunkciójú területek: 

 
A lakóterületek egymással összefüggő egységes gyűrűt képeznek a település központja körül. 
Lakóterület a belterület közel 38 %-a. Lakófunkciójú területek a kisvárosias, kertvárosias és 
falusias lakóterületekre tagolódnak. A kisvárosias jellegéből adódóan meghatározó a 
családiházas, egyedi telkes lakóövezet, kisebb részben társasházas, lakótelepi. 
 
Lakóterületek belterületen 
 

 
 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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Gazdasági funkciójú területek: 
 

A település és a kistérség iparának fejlesztésében meghatározó tényező a 2005-ben 
létrehozott Ipari Park. Az ipari tevékenységhez szükséges infrastruktúrával teljes körűen 
ellátott. A közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető ipari park a 471-es út mellett 
helyezkedik el. 
A Nyírbátorba érkezett külföldi tőke többsége, a korábban is működő vállalkozások 
felvásárlására, tehát közvetve a vállalatok piacainak megszerzésére irányult. Az Ipari Parkban 
néhány zöld-mezős beruházás valósult meg, az ide érkező külföldi tőke többségét a meglévő 
termelési kapacitások modernizálására fordították. 
 
A gazdasági funkciójú területek az ipari gazdasági-, a kereskedelmi szolgáltató- valamint a 
különleges üzemi területekre tagolódnak. 
 

Gazdasági területek 
 

 
 

     (Forrás: saját szerkesztés) 
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Mezőgazdasági célú területek: 
 

A közigazgatási terület 32,18 %-át uralják szántó területek.  A belterülettől nyugati, északi és 
keleti irányban található viszonylag egybefüggően szántó területek. 
 
Szántó területek és minőségi osztályuk 
 

 
        

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A település dél részén szétszórta gyepes, legelő területek terülnek el, mely a külterület 3,35 
%-a. 
 
Legelő/gyep területek és minőségi osztályuk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (Forrás: saját szerkesztés) 
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Erdő területek: 

 

A település közigazgatási területének nagyobb részét uralják erő területek. A belterülettől 
északi – keleti - déli és nyugati irányban. 
A külterület 41,06 %-át borítja erdő. 
 
Erdő területek és minőségi osztályuk 

 

 
        

 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak 

és minőségi osztályok 

A teljes közigazgatási terület 6673,23 ha.  Ebből külterület 6025,31 ha, a belterület 647,46 
ha.  
A külterület mintegy 32,18 %-án szántóföldi művelés folyik. Ennek 0,01 -%-a Sz1 (kiváló),  
13,52 %-a Sz3-Sz4 (jó), 16,44 %-a Sz5-Sz6 (közepes), 2,21 %-a Sz7-Sz8 (gyenge) minőségi 
osztályba tartozik. 
 
Legelő a teljes külterület 3,35 %-a – 201,73 ha, melynek 2,23 %-a jó (L1-L3), 1,07 % közepes 
(L4) és 0,04 %-a gyengébb (L5) minőségi osztályba sorolható. 
 
Az erdő terület 41,06-%-a a külterületnek 2474,01 ha, melynek 1,92 %-a  magasabb fokozatú 
minőségi osztályba van sorolva (E0), 2,82 %-a jó (E2-E3), 24,10% közepes (E4) és 12,22 % 
gyengébb (E5-E6) minőségi osztályba van sorolva. 
 
Művelési ág felosztás minőségi osztályok szerint 

 
       

(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A hatályos településrendezési terv beépítésre szánt és nem szánt területeinek tagozódását, 
településszerkezetben elfoglalt helye és kiterjedése, az alábbiak szerint: 
 
A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

- Lakóterületek: kisvárosias-, kertvárosias-, falusias lakóterület 
- Vegyes területek: településközpont vegyes terület 
- Gazdasági területek: kereskedelmi szolgáltató-, ipari terület 
- Különleges területek: nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek, vásártér, városi 

piac, városi idegenforgalmi és szabadidő centrum, egészségügyi terület, városi 
egészségügyi központ, sport és rekreációs területek, nagykiterjedésű közműterületek, 
temető, területek, különleges régészeti terület, hulladékkezelő területei, különleges 
közlekedési területek, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 
terület, lovas turisztikai terület, mezőgazdasági üzemi terület. 

 
Beépítésre szánt és nem szánt területek eloszlása 

 

 
 

     (Forrás: saját szerkesztés) 
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A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
- Közlekedési célú területek: közúti, vasúti terület. 
- zöldterület 
- erdőterület, 
- mezőgazdasági terület, 
- vízgazdálkodási terület. 

 
A beépítésre szánt területek nagyobb hányadát a lakó és gazdasági területekből 
(kereskedelmi szolgáltató, ipari gazdasági) tevődik össze. A területek viszonylag 
koncentráltan, a közigazgatási terület középső részét foglalják el.  

 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolat) 

Infrastruktúra 
Ebbe a csoportba tartoznak a közigazgatási, közszolgáltatási, szervezeti, közmű szolgáltatás, 
kategóriájú funkciók, többek között az Állami Tisztiorvosi Szolgálat, múzeum, ügyészég, 
bíróság, tűzvédelmi szerv (tűzoltó parancsnokság, tűzoltóság), rendvédelmi szerv, 
okmányiroda, járási hivatal, földhivatal, közjegyző, e-magyarország, nyilvános könyvtár, 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, munkaügyi központ, Polgármesteri hivatal, 
telekommunikációs szolgáltató, politikai párt, templom, katasztrófavédelmi szerv, művelődi 
ház, közösségi ház, határvédelmi szerv (határőr igazgatóság, határőrizeti kirendeltség), 
múzeum, telekommunikációs szolgáltató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, BM Bevándorlási 
Hivatal, Igazságügyi Szolgálat, egészségbiztosítási szerv, villamos energia szolgáltató, 
gázszolgáltató, politikai párt, jogpont, konferencia központ és a kormányablak. 
 
Ipar és mezőgazdaság 
Ipari park, inkubátorház.  
 
Kereskedelem 
Ehhez a kategóriához soroljuk a szolgáltatás és a kiskereskedelmi funkciókat. Gépjármű-
mosás, üzemanyagtöltő állomás, benzinkút shop, biztosítási és kiegészítő szolgáltatás, post, 
ügyvéd, takarékszövetkezet, ABC, újságárus, bankfiók és bankautomata, az áruházlánc, 
mezőgazdasági gép, használt jármű, orvosi és gyógyszerészeti termék, optikai, látszerészeti 
szaküzlet, ruházat, kertészeti áru, mezőgazdasági termék, dohányáru, valamint a Pick Pack 
Pont. 
 
Oktatás és egészségügy 
Ide soroljuk orvosi- (gyógyszertár, gyermekorvos, rendelőintézet, egészségügyi központ 
háziorvosi rendelő, iskola egészségügy, nőgyógyászati rendelő, tüdőszűrő,- gondozó 
állomás), egészségügyi szolgáltatás- (idősek klubja, idősek otthona, wellness központ, 
termálfürdő, mentőszolgálat, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, pszichiátria, fizioterápiás 
központ, képalkotó diagnosztikai szolgáltatás, szemészet, anyatejgyűjtő állomás), a szakmai 
továbbképzés- (művészeti iskola, autós iskola), közoktatás – (gimnázium, szakközépiskola, 
bölcsőde, általános iskola, szakiskola, óvoda, pedagógiai szolgálat) intézményeit. 
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Sport és szórakozás: 
A sporttevékenységek (fitnesz, uszoda, strandfürdő, horgásztó, teniszpálya), 
szerencsejátékok (lottózó) és a szórakozóhelyek (zenés szórakozóhelyek). 
 
Szállás és étkezés 
Étkezés (étterem, vendéglő, kávézó, pizzéria, fagyizó, pub, presszó, csárda, cukrászda, és 
szállás (panzió, fogadó, szálloda, hotel, kollégium, vendégház, apartman, kemping) területei. 
 
Szállítás és közlekedés: 
Vasút (vasúti megállók és állomás) és közút (busz pályaudvar) területei. 
 
Szakrális: 
Temetők és a templomok. 
 
Funkcióvizsgálat 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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 (Forrás: saját szerkesztés) 
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Intézmények illetékességi területei 

Intézmény típusa Központ 

Építésügyi Hivatal Nyíregyháza 

Építésügyi körzetközpont Nyírbátor 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Nyíregyháza 
Gyámhivatal Nyírbátor 

Járási Hivatal Nyírbátor 

Katasztrófavédelmi kirendeltség Mátészalka 

Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Nyírbátor 

Kistérségi ÁNTSZ Mátészalka 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyíregyháza 

Körzeti földhivatal Nyírbátor 

Megyei Földhivatal Nyíregyháza 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza 

Megyei kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Nyíregyháza 

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyháza 
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Nyíregyháza 

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Debrecen 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ  Nyíregyháza 

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Nyíregyháza 
Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyháza 

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügy. Nyíregyháza 

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügy. Nyíregyháza 

Munkaügyi központ kirendeltsége Nyírbátor 

NeKi Kirendeltség Nyíregyháza 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Nyíregyháza 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága Debrecen 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Debrecen 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyíregyháza 

Polgármesteri Hivatalok Nyírbátor 
Rendőrkapitányság Nyírbátor 

Szociális és gyámhivatal  Nyíregyháza 

Városi Bíróság Nyírbátor 

Vízügyi Igazgatóság Nyíregyháza 

 (Forrás: TEIR) 
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1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

Nyírbátori jellegzetesség, hogy a városközpontban a beépült területek mellett egyidejűleg 
jócskán vannak be nem épült területek, szabad telkek, valamint roncsolt területek, és 
alulhasznált elszlömösödött, egyébként kiváló helyzetű adottsággal rendelkező területek. 

Alulhasznosított terülek közé tartozik a bankudvar területe.  
A „bankudvar” terület a Szabdság tér- Szentvér u . Édesanyák útja – Báthory utca által 

határolt tömb. A város központi fekvésű területe, követlenül határos a város főterével, 

északon a főteret a Báthory várkastély és református templom műemléki területét összekötő 

Báthory utca, keleten a műemléki területhez vezető Édeanyák utca, délen a történetileg is 

meghatározó Császári útban folytatódó Szentvér utca határolja. A tömbbelső környezetével 

éles kontrasztban  részben szanált, teljesen elszlömösödött területként használaton kívül 

van.  

 A terület revitalizációja több terv és szándék is napirenden van. Elsődleges utóhasznosítási 

közösségi szórakoztató jellegű funkciókkal. 

 
(Forrás: ETALON2000 Kft.) 
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1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött degradálódott) terület 

A város települési környezetének minősége inhomogén.  
Az északi részen kialakult szegregátumok kialakulásában városszerkezeti okok állnak. 
A település központjában végrehajtott rehabilitációknak köszönhetően itt igen kedvező a 
településkép. Ennek hatása a szomszédos határoló tömbökre is kiterjed. A kevésbé vonzó 
területek egyrészt – vizuális megjelenés szempontjából – a település dél-nyugati részén a 
Debreceni út kivezető szakaszán és a település északi végénél a Görögtemető utca két 
oldalánál. Másrészt a lakónépesség anyagi teherbírásának korlátai is rányomják egy – egy 
területre bélyegét. Azok a területek, amelyek a szegregáció valamely szintjén állnak, 
egyáltalán nem vonzóak az épített környezet szempontjából. 
 

A térképen a sötétkék színnel a szegregátumok, míg világoskék színnel jelölt területeket 
szegregációs folyamatok veszélyeztetik. 

 
     (Forrás: saját szerkesztés) 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálat 

 1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

Nyírbátorra jellemző, hogy a beépült utcák nagy kiterjedésű mélyebb fekvésű beépítetlen, 
többnyire lefolyástalan területeket zárnak körül, ahol helyenként tavak maradtak meg, 
melyek a felszíni vizek befogadói. 
 
Telekméret vizsgálat 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A történetileg kialakult alacsony szintszámú, telkes, a városközpont felé sűrűsödő, és a 
városközpontban polgáriasult beépítés mögött többszintes újabb, eltérő karakterű beépítés 
jött létre. 
 
Átlagos telekméret vizsgálat az egyes tömbökre vonatkoztatva 
 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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 1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

Az ingatlanokat legnagyobb részben magán tulajdonban találjuk. Az önkormányzati, valamint 
az egyházi ingatlanok a központban, az intézményi ingatlanvagyonban összpontosulnak. a 
külterületi beépítésre szánt ingatlanokat szintén magánszemélyek birtokolják elsősorban. 
 
Önkormányzati tulajdon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati tulajdon - Belterület 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

1.14.3. Önkormányzati tulajdoni kataszter 

Az önkormányzati tulajdoni kataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek 
valamint egyéb önálló ingatlanok vannak nyilvántartva. A nyilvántartás alapján az 
önkormányzatnak 1032 jegyzékbe vett tulajdona van, melyek között van 72 db lakóház, 12 
db csatorna, 195 közterület és 18 db üzlet.   
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1.14.4.Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

A vizsgálatok, valamint a további tervezések alapját hiteles állami alapadat képezte, melyet 
helyszíni bejárással, valamint légi műholdas fotók elemzésével kerültek kiegészítésre, 
aktualizálásra. 
 
Leromlott állagú épületek 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

 1.14.5.1. Funkció kapacitás 

A városkép nem teljesen egységes, de alapvetően esztétikus és városias jellegű, a 
városszerkezet pedig kiegyensúlyozott.  Az elmúlt másfél évtized alatt a település 
lakásállomány megújult ezáltal a kedvezőtlen komfortfokozatú lakások aránya kifejezetten 
alacsony, a lakásállományok minőségét az építkezések hullámai nagymértékben javították. 
Az épület állomány 2130 db összkomfortos, 2266 db komfortos, 66 db félkomfortos, 248 db 
komfort nélküli és 17 db szükség és egyéb lakásból áll.  
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A lakóépület állománya 3540 egylakásos épületből, 14 db 2-3 lakásos, 58 db 4-10 lakásos és 
55 db 11 lakást magába foglaló lakóingatlanból áll. 
 

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

A városközpont és a városközpont kifutó utcák megőrizték mezővárosi jellegüket- az utcára 
merőleges hosszú szalagtelkek jellemzőek.  
A beépítés a település központja felé haladva oldalhatáron álló, hézagosan zártsorú, vagy 
zártsorú. A beépítés intenzitása és magassága a központ felé nő. 

 
Beépítési százalék vizsgálat 
 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A központban inkább a sorházas, külső városrészekben az előkertes ritkábban utcasoros 
beépítettség figyelhető meg. A szalagtelkekre korábban a soros és a két soros beépítés volt 
jellemző, de később a csíkudvaros udvarelrendezésre is sor került. A belső kerítésekkel 
gyakorta két-három részre osztott a telkek tagolt épületelrendezésűek. 
 
Átlag beépítési százalék egyes tömbökre vonatkoztatva 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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Szabályozás szerinti beépítési százalék egyes tömbökre vonatkoztatva 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

A város arculatát részben az urbanizálódó, részben agrártáj, a gondozott belső környezet és a 
perifériák közötti ellentét, a városképben egyszerre jelen lévő mezővárosi térszerkezet, 
kisvárosias utcák épületegyüttesei, valamint az újabb kor többszintes beépítései és az 
ipartelepítés épületei határozzák meg.  
A történetileg kialakult alacsony szintszámú telkes városközpont felé sűrűsödő, és a 
városközpontban polgáriasult beépítés mögött többszintes újabb eltérő karakterű beépítés 
jön létre, - megbontva a város korábban egységes morfológiai rendjét. Ezt az átalakítást 
képviselik a városközpont fő utcáján elhelyezett többszintes sávházak, a főtér egyes építései, 
az egymáshoz nem alkalmazkodó karakterű épületek, a környezethez nem illeszkedő, 
építésük idején korszerűnek tekintett épületek. 
 
Többszintes épületek belterületen 
 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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Szabályozás szerinti építmény magasság vizsgálat 
 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 

épülettípusok 

A városközpont és az onnan kifutó gyakran változó szélességű utcák szabálytalan 
vonalvezetésűek, az utak találkozásánál kitölcséresednek, spontán útelágazások alakulnak ki, 
melyek a terepszint változásaival, enyhén dombos alakulataival változatos utcaképet 
eredményeznek. 
 

 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.14.6. Az épített környezet értékei 

 1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Nyírbátor, a 14 000 fős történelmi hangulatú kisváros, a Nyírség déli részének központja. A 
Nyírség az ország második legnagyobb futóhomok vidéke.  Az Alföld egykori képéből a 
Nyírség őrizte meg a legtöbbet.  Az erősen mozaikos felépítésű tájat buckaközi mocsarak, 
fűz- és nyírlápok, ligetes erdők, füves vegetációval borított homokhátak tagolják. A Nyírség 
területén a vízrajzi viszonyok, a buckaközi mocsarak, szikes tavak medencéi alapvetően 
meghatározták a települések létrejöttének helyeit. Nyírbátor esetén a természeti viszonyok 
mellett a település fejlődését, történetét az út menti fekvés századokon át határozta meg. 
 

Nyírbátor fekvése Lipszky János Mappa Generális-án Blatt N. VIII. 

 
(Forrás: Lipszky János: A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára.) 

 

Már az első kéziratos térképeken jól megfigyelhető, hogy Nyírbátor az egyik legforgalmasabb 
kelet-nyugat irányú kereskedelmi út mentén fekszik. Az Erdély-Tokaj között húzódó erdélyi 
sószállító utat éppen itt keresztezi a Debrecenből az Ecsedi-láp felé tartó út, amely a török 
hódoltság alatt jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolított le. 
A Bátor helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló 
személynév etimológiailag azonos a török eredetű bátor – hős - melléknévvel. A 
megkülönböztető szerepű Nyír-előtag a nyírségi tájjal kapcsolatos. 
Nyírbátor jelentős középkori előzményekkel rendelkező történelmi kisváros. A település első 
említése 1279-ből származik, néhány évvel később pedig már vásártartási joggal rendelkezik. 
A középkorban Bátor a Nyírség legdinamikusabb központja volt, amelyben nagy szerepet 
játszott a birtokos Báthori család is, akik itt rendezték be birtokigazgatási központjukat. Bátor 
már a XIV. században mezővárosi kiváltságokat szerez. 1332-ben árumegállító joggal 
rendelkezik. Az 1334-es pápai tizedjegyzék alapján Szatmár megye második legjelentősebb 
települése, papja a megyében a második legtöbb egyházi tizedet fizeti. 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
162 

 
ART Vital Kft. 

A XIV-XV. században jelentékeny hely, mezőváros volt, földesurai számos szabadalomlevelet 
szereztek számára. 1415-ben már oklevelek említik János-napi vásárát. Bátor, mint 
mezőváros a XV. század 80-as éveitől élte virágkorát. 
Már a középkorban jelentős városszervező erők alakulnak ki, és szilárdulnak meg Bátor 
esetében. A jelenlegi református templom helyén már áll egy kis kápolna, mellette pedig a 
plébánia templom, amelyet a XV. században a Báthoriak átépítenek, és akkor nyeri el késő 
gótikus – kora reneszánsz képét. 
Bátor már a középkorban jelentős mezőváros és már említik vásárait is. Ennek megfelelően a 
piactér a másik legfontosabb térszervező erő. A kéziratos térképek alapján jól nyomon 
követhető, hogy a piactér mind a mai napig megőrizte eredeti alakját, formáját és 
napjainkban a város legnagyobb belterületi zöldfelülete. 
Már a középkori okleveles adatok alapján is egy többutcás településkép kezd kialakulni. 
Bátor egyik első utcája a jelenlegi Báthori utca vonalában alakult ki, ez az utca kötötte össze 
a Báthoriak rezidenciáját a piactérrel. A XIV. század közepén oklevelek említik két főutcáját, 
két mellékutcáját, és egy külön sort a nemesek számára. Egy másik XIV. századi leírásban 
Bátor Fő, Téglás és Tótszeg utcája szerepel.  
Ez a középkori állapot még jól nyomon követhető a XVIII. században készült első katonai 
felmérés térképlapján. Már ekkor jól megfigyelhető a mai Kossuth, Báthori, Szentvér, Váradi-
Madách, Bajcsy-Zs., Árpád utcák vonalvezetése. 
 

Nyírbátor az első katonai felmérés térképlapján 

 
(Forrás: Az első katonai felmérés. Magyar Királyság teljes területe. 1782-1785. ARCANUM DVD-ROM. 2004.) 

 
Nyírbátor központja az első katonai felmérés térképlapján 

 
(Forrás: Az első katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe. 1782-1785. ARCANUM DVD-ROM. 2004.) 
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A XVIII. században is látható, hogy a városszerkezetének meghatározó elemei a középkori 
eredetű egyházi épületek és a szintén középkori eredetű piactér. 
A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapján néhány 
településszerkezeti változás figyelhető meg. Megszilárdul Nyírbátor többutcás szerkezete, az 
utcákban az utcára merőleges szalagtelkek rendszere alakul ki. A település központjában, a 
piactéren megjelenik a zártsorú beépítés. A településből kivezető utak mentén újabb telkek 
és beépítések alakulnak ki. A település északkeleti részén megjelennek az ipari létesítmények 
is.  
A város településszerkezetének egyik jellegzetessége, hogy az utcák szikes tavakat vesznek 
körbe, amelyek beépítetlenül maradnak, a telkek mögött így nagy méretű zöldfelületek 
maradnak. Az utcák által körbezárt tavak azonban a telkek belvízveszélyességét fokozzák. 

 
Nyírbátor a második katonai felmérés XLV. col. 46. sect térképlapján 

 
 (Forrás: A Második Katonai Felmérés. A Magyar Királyság és a Temesi Bánság. 1819-1869. ARCANUM DVD-

ROM. 2005.) 
 

Nyírbátor piacterén a XIX. század közepén megjelenik a zártsorú beépítés 

 
(Forrás: A Második Katonai Felmérés. A Magyar Királyság és a Temesi Bánság. 1819-1869. ARCANUM DVD-

ROM. 2005.) 

 
A második és a harmadik katonai felmérés között eltelt idő alatt jól megfigyelhető a város 
növekedése. A város infrastruktúrájában jelentős fejlődést hozott az 1887-ben megnyitott 
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Nyíregyháza-Mátészalka vasúti szárnyvonal, amelyet a XX. század elején követett a 
Debrecen-Mátészalka vasúti szárnyvonal is. 
A vasút mentén gyorsan megindul a város terjeszkedése, a vasúton túl hamar megjelennek 
az első ipari épületek. 

Nyírbátor a harmadik katonai felmérés térképlapján 

 
(Forrás: A Harmadik Katonai Felmérés. 1869-1887. ARCANUM DVD-ROM. 2007. 

 
A XIX. század harmadik harmadában a kereskedelem továbbra is jelentős Nyírbátor gazdasági 
életében. A földműveléshez kapcsolódóan jelentős élelmiszeripari beruházások jelennek 
meg a városban. A legnagyobb gyártulajdonos Mandel Eduárd és társai, akik szeszgyárat, 
gőzmalmot, szeszfinomítót, és napraforgó-olaj és olaj-pogácsa gyárat, valamint egy eketaliga 
gyárat is üzemeltetnek, továbbá megépül a dohánybeváltó is. Már ekkor két pénzintézet 
működik a városban. 
A piactér ebben az időben épül be és nyeri el szecessziós hangulatát, ekkor épül többek 
között a takarékszövetkezet, és a kaszinó épülete. 
 

 
(Forrás: Google Térkép) 

 

A város mai szerkezete megtartotta középkori eredetét, azonban a középkori határokat 
jelentősen túlnőtte, elsősorban déli, délnyugati és az északi, vasúton túli területek irányában. 
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 1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos 
ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló 
körülményeket kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez. Nem volt ez másképp a 
Nyírség területén sem.  A homokhátak között kialakult szikes tavak, buckaközi mocsarak sűrű 
hálózata alakult ki. A tavak vízmentes magaspartjai pedig jó körülményeket kínáltak a 
régészeti korokban a megtelepüléshez.  
 
Nyírbátor nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A város 
területén folytatott régészeti ásatások elsősorban a középkori épületekhez kapcsolódtak. A 
település közigazgatási határában több nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez 
nem jelenti azt, hogy ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti 
topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes 
határa. A mellékelt lista csak egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt 
a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük Nyírbátor közigazgatási határában található 
valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával járó beruházások tervezése során 
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg lehatárolt területeken kívül is kell 
régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma már a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása 
megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát. 
 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A 
település teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre 
gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A 
nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek 
előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások 
előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az 
ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást 
is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, ugyanis csak ennek a dokumentációnak 
a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség által jelentett kockázatot. Javasoljuk, 
hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a régészeti örökségvédelmi 
szempontokat is vegyék figyelembe. 
 
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított 
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével. 
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Nyírbátor közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek1 
 
azonosító név leírás HRSZ 

22730 Báthori rezidencia 

 A Báthori-család középkori 
rezidenciájának maradványai 
húzódnak a lelőhelyen. 2507, 2506, 2450, 2508, 2549, 2451/1, 2451/2 

30692 Református templom 
 Gótikus templom és kápolna 
maradványai. 2030, 2029, 2027, 2031/1 

32025 Minorita templom 
 Gótikus templom és barokk kolostor 
maradványai. 1939/1, 1939/2, 1940/8, 1940/9, 1945, 1930 

53481 Piricsei földvár Ismeretlen korú mesterséges erődítés. 
0248/3, 0248/5, 0248/6, 0248/7, 0248/8, 0246/1, 
0245/28, 0245/9, 0244/6, 0234/38, 0244/4, 0243 

53482 Földvár Ismeretlen korú mesterséges erődítés. 
7730/2, 7731, 7733, 7734, 7741/2, 7742, 7743, 
7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750 

53483 Ófehértó felé vezető út 

 A nyíregyházi Jósa András Múzeum 
régészei 1972-ben tartott helyszíni 
szemle során egy késő bronzkori 
településre utaló kerámiatöredékeket 
gyűjtöttek. 

0383/15, 0383/3, 0383/7, 0383/10, 0383/12, 
0383/13 

54212 Kőolajtárolótól K-re 

 Helyszíni szemle során ismeretlen 
korú településre utaló 
kerámiatöredékek kerültek felszínre. 0298/1, 0297/31, 0297/29 

54861 Bátori utca 

 A középkori mezőváros már a 
középkorban is meglévő utcája. Az 
utcában a középkori mezőváros 
maradványai húzódnak. 

2526, 2508, 2548, 2549, 2012/1, 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 
2024, 2026, 2027, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 
2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 
2522, 2524/1, 2524/2, 2524/3, 2039, 2004/4, 
2010/8, 2011/1, 2011/2, 2010/4, 2523, 2525/8, 
2010/7, 2010/3 

55151 
Ipari park, egykori lőtér 
területe 

 A 2006-ban végzett helyszíni szemle 
és rövid ásatás során egy őskori, 
bronzkori település maradványai 
kerültek felszínre. 081/3 

55334 
Ipari park, Derzsi-út 
mente 

 A tervezett ipari park területén 2006-
ban végzett helyszíni szemle során egy 
őskori, bronzkori település 
maradványai kerültek felszínre. 0119/23, 0119/12 

55335 
Ipari park, Derzsi-út 
mente II. 

  A tervezett ipari park területén 2006-
ban végzett helyszíni szemle során egy 
őskori, bronzkori település 
maradványai kerültek felszínre. 

0119/14, 0119/15, 0119/17, 0119/12, 0119/35, 
0119/48, 0119/49 

55336 Borbély-kúti-tábla 

  A tervezett ipari park területén 2006-
ban végzett helyszíni szemle során egy 
őskori, bronzkori település 
maradványai kerültek felszínre. 0115/6, 0112, 0113, 0115/7, 0115/8, 0115/9 

58718 Debreceni út 

 2008-ban végzett helyszíni szemle 
során őskori-bronzkori településre 
utaló kerámiatöredékeket gyűjtöttek a 
felszínen. 0309/54, 0309/14, 0309/9 

67027 Derzsi út mente 

 A Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat által 2008-ban végzett 
régészeti terepbejárás során 
gyűjtöttek a felszínen 
kerámiatöredékeket. 0119/17 

65494 Gyékényes 

 A Bátortrade Kft tervezett 
biogázvezetéke nyomvonalában került 
a felszínre a lelőhely. 0214, 0218, 0207/4, 0207/3 

                                                      
1 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ 2016. áprilisi adatszolgáltatása alapján 
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67619 Király-völgyi-dűlő I. 

 A Bátortrade Kft tervezett 
biogázvezetéke nyomvonal mentén 
végzett terepbejárás során gyűjtöttek 
a felszínen, őskori, Árpád-kori, 
középkori kerámiatöredékeket. 0207/4, 0214, 0218 

67629 Király-völgyi-dűlő II. 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen Árpád-kori, középkori 
kerámiatöredékeket a felszínen. 0218 

67633 Király-völgyi-dűlő III. 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen szarmata és Árpád-kori 
kerámiatöredékeket. 0207/4, 0214, 0218 

66842 Kátai-dűlő 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen bronzkori, Árpád-kori, 
középkori kerámiatöredékeket. 0196, 0195, 0197/11, 0193, 0194 

71045 Pál-kúti-dűlő 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen őskori kerámiatöredékeket. 

030/2, 030/3, 030/4, 030/5, 030/6, 030/7, 030/8, 
030/9, 030/1 

71047 Pál-kúti-dűlő II. 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen őskori és szarmata 
kerámiatöredékeket. 

0174/42, 029, 030/9, 030/8, 028, 030/7, 030/6, 
030/5, 030/4, 030/3, 030/2 

71049 Uraság tagja I. 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen őskori, vaskori 
kerámiatöredékeket. 053/5, 053/4 

71051 Uraság tagja II. 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen őskori kerámiatöredékeket. 031/1, 053/2, 030/4, 030/3, 053/4, 053/3, 030/2 

71053 Bodin-lapos 

 2009-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen Árpád-kori, középkori 
kerámiatöredékeket. 0169 

73281 Szennyvíztelep 

 2010-ben végzett régészeti 
terepbejárás során gyűjtöttek a 
felszínen Árpád-kori, középkori 
kerámiatöredékeket. 0241 

74147 
Nagy-bóni-szőlő, Vajai 
(III.)-főfolyástól északra 

 2010-ben Nyírbátor 
szennyvízcsatornázásához készített 
örökségvédelmi hatástanulmány 
készítése során került sor az őskori-
neolit, és Árpád-kori lelőhely 
térképezésére. 

016/1, 015, 016/2, 016/3, 016/4, 016/5, 016/6, 
016/7 

74145 
Új Barázda Tsz-től 
keletre 1. 

 2010-ben Nyírbátor 
szennyvízcsatornázásához készített 
örökségvédelmi hatástanulmány 
készítése során került sor a szarmata, 
és Árpád-kori lelőhely térképezésére. 0207/2, 0207/5 

75713 Hordós-kút 
 2010-ben végzett terepbejárás során 
került sor a lelőhely térképezésére. 0371/5 
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77799 Középkori település  A középkori mezőváros maradványai. 

1874, 2069/2, 1940/8, 1930, 1939/1, 1939/2, 
1927/1, 1927/4, 1940/9, 1945, 1931/2, 1931/4, 
1970/6, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934/2, 1934/1, 
1933/2, 1933/1, 1932, 1926, 1957, 1962, 1963, 
1964, 1970/5, 1970/1, 1970/3, 1965, 1966/1, 
1969, 1931/5, 1968/2, 1970/4, 1966/2, 2525/5, 
1987/2, 2004/5, 2003/1, 2520, 1987/1, 1987/3, 
2002, 2010/3, 2025, 2039, 2004/4, 2003/2, 2005, 
2004/1, 2010/4, 2009, 2008/2, 2007, 2006/1, 
2004/3, 2508, 2526, 2524/1, 2524/3, 2524/2, 
2523, 2525/8, 2014, 2016, 2019, 2018, 2017, 
2012/1, 2010/7, 2525/4, 2006/2, 2522, 2521, 
2013, 2525/7, 2011/1, 2011/2, 2010/8, 2006/3, 
2008/1, 2525/6, 1948, 1820, 1830, 2117, 1867, 
1868, 1869, 1946, 1940/3, 1940/6, 1944/1, 
1943/1, 1942/1, 1941/2, 1942/2, 1943/2, 1944/2, 
1940/4, 1940/5, 1940/7, 1947, 1949, 1865, 1866, 
1870, 1871, 1873, 1872, 1863, 1862, 1861, 1860, 
1859, 1951/2, 1951/1, 2001/3, 2001/4, 2030, 
2029, 2450, 2549, 2225, 2527/4, 2535, 2548, 
2536, 2546/1, 2546/2, 2547, 2546/3, 2020, 2021, 
2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2509, 2510, 2511, 
2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 
2031/2, 2033, 2034, 2035, 2036/1, 2036/2, 
2036/3, 2037, 2226, 2069/1, 2068, 2063, 2062, 
2059, 2058, 2055, 2054, 2040/1, 2032, 2040/2, 
2451/2, 2031/1, 2507, 2451/1, 2506, 1950, 
1952/1, 1953, 1954, 1955, 1952/3, 1952/4, 1858, 
1857, 1959/2, 1959/1, 1994/6, 1993, 1997/1, 
1999, 1994/1, 1959/3, 1992, 1994/5, 1991, 1990, 
1988, 2070, 1856, 1854, 1853, 1989/1, 2076, 
2075, 1997/2, 1998, 2000/1, 2000/2, 1994/3, 
1994/4, 1989/2, 2051, 2056, 2050/2, 2049, 
2050/1, 2048, 2047, 2046/2, 2041, 2042, 2044, 
2043, 2045, 1995, 1994/2, 2053, 2052, 2038, 
1996, 2074/2, 2527/3, 2527/1, 2528/3, 2528/5, 
2528/6, 2528/2, 2057, 2073, 2160/1, 2157, 2156, 
2072, 2071, 2155, 2065, 2061, 2066, 2064, 2060, 
2067, 2228, 2227, 2453/2, 2505/6, 2230, 2452, 
2229/2, 2229/1, 2504, 2503/1, 2533, 2532, 
2534/2, 2534/1, 2537, 2543, 2545, 2501/6, 2540, 
2541, 2539, 2492, 2493, 2494, 2496, 2497, 
2503/2, 2501/4, 2501/3, 2501/2, 2501/7, 2531/3, 
2531/2, 2531/1, 2530/2, 2530/1 

77983 Váradi-tag 
 2011-ben végzett terepbejárás során 
került sor a lelőhely térképezésére. 0392/3, 0386/1, 0390/9, 0392/4, 0392/2, 0391/1 

77815 Kossuth utca 

 A Várostörténeti Sétány kivitelezése 
során kerültek felszínre a középkori 
mezőváros maradványai. 

1987/3, 1957, 1962, 1963, 1964, 1965, 2000/1, 
2000/2, 1987/2, 1987/1, 1959/2, 1959/1, 1959/3, 
2002, 2001/3 

84347 Nyírjes- dűlő   
0194/13, 0194/11, 0194/7, 0232/2, 0232/3, 
0232/4 
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A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további 
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Nyírbátor határában, azonban a kevés és 
pontatlan helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges. 
 
Vincellér-hát 
Nyírgyulaj felé vezető út mellett lévő Földmívesszövetkezet területén krumplisverem 
ásásakor őskori régészeti leletek kerültek felszínre. 
 
Nyírbátor határa 
1914-ben szántás során került a felszínre II. Teodosius arany solidusa, amely Erdész Miklós 
ajándékaként került múzeumba. 
 
Liget 
U. Szabó Elek telkén, az udvar végében 1925-ben több bronzkori bronztárgy került a 
felszínre, a telken Kiss Lajos hitelesítő ásatást is végzett, amikor további tárgyak kerültek 
múzeumba. 
 
Nyírbátori Bátorliget 
U. Szabó Elek küldött be innen egy bronz köpüs vésőt amely 200 méterre volt az 1925-ben 
előkerült bronz halmazlelettől. 
 
Lucsik Ferenc tanyája 
1925-ben egy középkori vaslándzsa került innen a múzeumba. 
 
Nyírbátor határa 
1912-ben Erdélyi Farkas nyírbátori főjegyző ajándékaként került be a múzeumba egy 
bronzkori tokosbalta. 
 
Nyírbátor határa 
1914-ben Balogh Ferenc nyugalmazott igazgató ajándékaként került be a múzeumba 5 darab 
ezüstpénz. 
 
Nyírbátor határa 
1929-ben 3 db XIV-XV. századi sarkantyú került be a múzeumba. 
 
Bátor-Császári útépítés 
1914-ben Heinz Frigyes államépítészeti mérnök a bátor-császári útépítés alkalmával talált 
Anjou-királyok korabeli zablát. 
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Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Nyírbátor belterületén 

 

 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Nyírbátor délkeleti határában 
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Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Nyírbátor északi határában 

 

 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Nyírbátor délnyugati határában 
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Nyírbátor közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek 
 

Középkori mezőváros környezete 
 
Bátor középkori településének elhelyezkedésére a középkori eredetű, késő gótikus stílusban 
épült református templom, a Báthori-család rezidenciája, és a szintén középkori 
előzményekkel rendelkező minorita templom és kolostor elhelyezkedése utal. A település 
középkori központjában a templom állt. A középkori településhez tartozó épületek, régészeti 
jelenségek a templom körül húzódtak.  A belterületen végzett régészeti kutatások hiányában 
a középkori település pontos kiterjedésének megrajzolását nem tudjuk elvégezni.  
Az okleveles adatok alapján tudjuk, hogy a jelenlegi Báthori utca helyén már a középkorban 
is volt utca. A középkori mezőváros lehatárolása elsősorban az okleveles adatok alapján 
történt, a mezőváros területén ugyanis szisztematikus régészeti feltárások nem történtek, 
azok csak az álló középkori épületekhez kapcsolódtak. A fentiekre való hivatkozással 
megállapíthatjuk, hogy a mezőváros nyilvántartott régészeti lelőhely határán kívül is lehet 
középkori maradványok felszínre kerülésére számítani. 
A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja, 
amelynek vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt 
valószínűsíthetjük, hogy egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkori-
kora újkori településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően a település 
központjában, a mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal 
kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet 
megrendelése. 
 
Nyírbátor határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori szikes tavak, 
mocsarak, lápok magas partjain, így például Nyírbátor északnyugati határában húzódó 
Hordós-kút határrészen. 
 
Nyírbátor keleti határában húzódik a Nyírbátor-Vasvári-folyás, amely egy egykori 
nyírvízfolyás, ami több egykoron vízjárta medencét kapcsol össze. Nyírbátor közigazgatási 
határába eső vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol a kulturális 
örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell számítani. 
Különösen a Bodin-lapos, Gebei-úti-dűlő, Kátai-dűlő területén. 
 

 1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

A város mai szerkezete megtartotta középkori eredetét. A középkori eredetű városszervező 
erők máig hatnak Nyírbátor településszerkezetére: a református templom, a minorita 
rendház és a piactér meghatározó elemei a városnak, amelyek biztosítják Nyírbátor egyedi 
arculatát. Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékes építészeti elemek elsősorban 
ezekhez a csomópontokhoz köthetőek. 
 
A középkori piactér, a jelenlegi Szabadság tér napjainkig megőrizte eredeti alakját, formáját. 
A város központjában lévő háromszög alakú tér ma a város legnagyobb zöldfelülete. A téren 
már a XIX. század közepén megjelenik a zártsorú beépítés.  
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A XIX. század végi gazdasági fejlődés idején történő polgári beépítéseknek köszönhetően 
nyeri el a város kisvárosi jellegét. A modern településrendezési eszközök legfontosabb 
feladata ennek a polgári légkörnek a megőrzése és az utókorra történő hagyományozása. 
Nyírbátor főterének kisvárosi hangulatát az 1950-es évek utáni szocreál beépítések zavarják 
leginkább: az áruház, pártház, szalagházak. 
 
A Kulturális Központ megépítésével a mai modern építészet is megjelent a Szabadság téren, 
amely a zártsorú beépítés megtartásával besimul a panelházak és a városháza közé. 

 

   
 

   
 

    
Zártsorú beépítés a Szabadság téren                              Három építészeti korszak egymásmellett élése 
 

    
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Nyírbátor emblematikus épülete a református templom, amely szinte a XV. századi átépítés 
után változatlan állapotban áll, nemcsak helyi szinten, hanem országos, sőt nemzetközi 
szinten is jelentős műemlék. A református templom mellett álló fa harangtorony 
világörökségi várományos listán is szerepel. 
A római katolikus templom és a minorita rendház az utóbbi években jelentős átépítésen, 
felújításon esett át. Az egykori minorita templom külső megjelenése, kubatúrája alapvetően 
megváltozott. A templom mellett álló torony új toronysisakot kapott. A markáns, tűhegyes 
toronysisak alapvetően új szerepet játszik a város látképének feltárulásában. 
A minoritarendház kubatúrája is megváltozott, a keleti eddigi hiányzó szárny felépítésével. 
Nyírbátor védett építészeti öröksége a Báthori várkastély megvalósult rekonstrukciójával egy 
szintén markáns elemmel bővült, amely jelentős szerepet játszik a város turisztikai 
kínálatának bővítésében. 
Az utóbbi évek, szintén a történeti városmagot érintő, nagy volumenű beépítése a 
református templomot és katolikus templomot összekötő várostörténeti sétány, ami sajnos 
nem egy túl szerencsés beavatkozás a kisvárosi arculatban. 
 

   
 

   
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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 1.14.6.4. Világörökségi és világörökség várományos terület 

Világörökségi terület nem található Nyírbátor közigazgatási határában. A református 
templom mellett álló fa harangtorony, mint a Felső-Tisza-vidéki fa harangtornyok közé 
tartozó elem, kulturális kategóriában világörökségi várományos terület. 
 
 1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

Református templom, műemléki törzsszám: 6140, hrsz.: 2031/1, Báthori utca 
Késő gótikus teremtemplom, egykorú oratóriummal ellátott emeletes sekrestyével és 
kisméretű nyugati toronnyal, jelentős gótikus és reneszánsz stílusú részletekkel. A 
négyszintes, négyszögű torony a homlokzat déli feléhez kapcsolódik. A teljesen zárt északi 
homlokzat keleti végén, közvetlenül a szentélyzáródás mellett helyezkedik el a négyszögű 
sekrestye. A templombelső legszebb dísze a monumentális hálóboltozat és a reneszánsz 
stallum. 
A 2000-es években a templom kubatúráját is érintő műemlékfelújítás történik. Visszaépítik 
az emeletes sekrestyét. 
 
Református faharangtorony, műemléki törzsszám: 6141, hrsz.: 2031/1, Báthori utca 
A középkori református templom délnyugati sarka közelében álló hatalmas, közel 30 méter 
magas késő reneszánsz fa harangtorony. A harangtorony szerkezeti váza faragott 
tölgygerendákból készült. A harangtorony törzséhez felül galéria kapcsolódik. A favázas 
szerkezetet András-kereszt merevítések fogják össze. A konzolosan túlnyúló galériát szépen 
faragott oszlopok és fűrészelt deszka mellvéd keretezi, s legfelül a tornyot jellegzetes 
formájú, négyzetes gúlára épült, nyolcszögbe átmenő, csúcsos sisak fedi. A sisak négy sarkán 
négy faragott oszlopos fiatorony helyezkedik el. 
 
Római katolikus templom, volt minorita templom, műemléki törzsszám: 6143, hrsz.: 
1939/1, Károlyi utca 
Az 1480-as években épült, sokszög záródású, hosszú, tengelyében dél felé kissé elhajló 
szentéllyel ellátott, támpilléres, egyhajós, késő gótikus templom, ferences szokás szerint a 
szentély mellett négyszögű gótikus toronnyal és ovális, barokk nyugati előcsarnokkal. A déli 
homlokzatot háromlépcsős támpillérek tagolják, a támpillérek között háromosztatú, magas, 
csúcsíves ablakok, amelyeket változatosan elhelyezkedő halhólyagokból és karéjos 
idomokból álló kőrácsok díszítenek. 
A templomon a 2010-es években jelentős, a templom kubatúráját is érintő műemléki 
felújítást végeztek. 
 
Báthori Múzeum, volt minorita rendház, műemléki törzsszám: 6144, hrsz.: 1940/8; 1940/9, 
Károlyi utca 17. 
Késő gótikus kolostor helyén emelt U alakú, emeletes barokk épület, amely a templom északi 
falához csatlakozik, 6+10+8 tengellyel, nyugati bejárattal. A homlokzatot vízszintesen és 
függőlegesen egyszerű, oszlopot utánzó, fehér vakolatszalagok osztják sárga mezőkre, 
amelyek közepén egy-egy vakolatkeretes, téglány alakú barokk ablak foglal helyet. 
A 2010-es években jelentős, a kolostorépület kubatúráját is érintő műemléki felújítás 
történt, amelynek keretében megépítették a hiányzó keleti szárnyat. 
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Báthori várkastély, műemléki törzsszám: 6145, hrsz.: 2451/1; 2451/2, Vár utca 1. 
A régészeti kutatások alapján több traktusból álló reneszánsz várkastély, amelyből felmenő 
falakkal a XVIII. században magtárrá alakított egykori ebédlőpalota rendelkezik. A régészeti 
ásatások feltárták a rezidencia reprezentatív reneszánsz ajtó- és ablakkeretezéseket, 
báboskorlát maradványokat. 
A régészeti és épület kutatások alapján elkészített rekonstrukciós tervek alapján a 2000-es 
években gyakorlatilag teljesen átépítik a máig álló magtárat, és visszaállítják az épület 
reneszánsz arculatát. 
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai, történeti kert, temető és temetkezési 

emlékhely 

Nyírbátor közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti 
kert, temető és temetkezési hely nem található. 
 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 

környezet 

Nyírbátor területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került 
kijelölésre.  Az országos műemléki védelem alatt álló épületek közül a református templom 
esetén a védéshez kapcsolódóan, külön jogszabályban jelölték ki műemléki környezetét. 
Ennek megfelelően a református templom rendeletben rögzített műemléki környezete az 
alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 2025, 2027, 2029, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032, 
2033, 2034, 2035, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2037, 2040/1, 2040/2, 2054, 2055, 2058, 2059, 
2062, 2063, 2068, 2069/1, 2225, 2226, 2450, 2507, 2508, 2549.  
Az országos műemléki védelem alatt álló épületek közül a római katolikus templom esetén a 
védéshez kapcsolódóan, külön jogszabályban jelölték ki műemléki környezetét. Ennek 
megfelelően a római katolikus templom rendeletben rögzített műemléki környezete az 
alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 1911/3, 1912/3, 1913/3, 1914/2, 1915/3, 
1916/5, 1917/2, 1918/2, 1926, 1927/1, 1927/4, 1928/1, 1930, 1938, 1939/1, 1940/3, 
1940/4, 1940/5, 1940/7, 1940/8, 1940/9, 1941/2, 1942/2, 1943/2, 1944/2, 1945, 1894, 
1895, 1939/2.  
Az országos műemléki védelem alatt álló épületek közül a református faharangtorony, 
Báthori várkastély és a volt minorita rendház esetén a védéshez kapcsolódóan, külön 
jogszabályban nem jelölték ki műemléki környezetét. 
Ennek megfelelően a harangtorony, volt minorita rendház és a Báthori várkastély műemléki 
környezetének megrajzolásakor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény 
rendelkezései az irányadóak.  
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A római katolikus templom és minorita rendház műemlék ingatlana, valamint a római katolikus templom 
kijelölt műemléki környezete 

 

 
 

A református templom és a Báthori várkastély műemlék ingatlana, valamint a református templom kijelölt 
műemléki környezete 

 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Nyírbátor területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt 
nemzeti emlékhely nem található. 
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1.14.6.9. Helyi védelem 

Nyírbátor belterületén az alábbi épületek állnak helyi védelem alatt: 
Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 7. hrsz.: 26 
Régi „Nagyvendéglő”, Szabadság tér 6. hrsz.: 26. 
Görög katolikus templom, Bajcsy-Zsilinszky u. hrsz.: 1887 
Kakukk étterem, Szabadság tér 20. hrsz.: 2526 
Egykori takarékszövetkezet, Szabadság tér 22. hrsz.: 2527/1 
Munkaügyi Központ, Kossuth u. 14. hrsz.: 1966/2 
Egykori bútorbolt épülete, Szabadság tér 4. hrsz.: 8/3, 7/2, 2/23 
Régi zeneiskola épülete, Szentvér u. 1. hrsz.: 2686 
Báthori István Általános Iskola, Édesanyák útja 7. hrsz.: 2506 
Lakóház, Damjanich u. 1. hrsz.: 1860 
Lakóház, Damjanich u. 3. hrsz.: 1861 
Lakóház, Váradi u. 1. hrsz.: 1989/1 
Városi Bíróság, Báthori u. 4. hrsz.: 2016 
Lakóház, Báthori u. 6. hrsz.: 2017 
Hotel Hódi, Báthori u. 11. hrsz.: 2517 
Lakóház, Szentvér u. 6. hrsz.: 2530/1 
Alkotóház, Szentvér u. 7. hrsz.: 2683 
Lakóház, Szentvér u. 9. hrsz.: 2682 
Lakóház, Szentvér u. 11. hrsz.: 2681 
Lakóház, Kossuth u. 28. hrsz.: 1955 
Lakóház, Kossuth u. 30. hrsz.: 1954 
Lakóház, Kossuth u. 33. hrsz.: 1992 
Lakóház és rendelő, Ady Endre u. 11. hrsz.: 2116 
Egyéb épület, Ady Endre u. 19. hrsz.: 2205 
Lakóház, Vasvári P. u. 4. hrsz.: 2109 
Dohánygyári épületek, Madách u. 32. hrsz.: 2224/12 
Malomüzem irodaépület, Bajcsy-Zsilinszky u. 102. hrsz.: 573 
 

A fenti felsorolásból látható, hogy a számottevő középkori előzményekkel rendelkező város 
belterületén a kevés országosan védett egyedi műemlék mellett számos épületet helyeztek 
helyi védelem alá. A helyi védett épületek között középületeket, egyházi épületeket, 
lakóépületeket és ipari építményeket is találunk. 
A település önkormányzata a helyi értékvédelmi rendelet megalkotása mellett további 
rendeletekkel törekszik a város építészeti kulturális örökségének megőrzésére. 
Nyírbátor Város Önkormányzata rendeletet alkotott a városközpontra vonatkozó arculati 
stratégiáról2, a településképi véleményezési eljárásról3, városképet meghatározó hirdető-
berendezések, hirdetmények elhelyezéséről4, homlokzat-felújítási alap létrehozásáról.5 
A város fent felsorolt rendeletei szorosan kapcsolódnak a helyi értékvédelmi rendelethez, és 
azok együttesen jelzik az önkormányzat tudatos tevékenységét a város építészeti értékeinek 
utókorra történő áthagyományozása és megőrzése terén. 

                                                      
2 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a 
városközpontra vonatkozó arculati stratégiáról 
3 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 
településképi véleményezési, településképi bejelentési és kötelezési eljárásról 
4 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a 
városképet meghatározó hirdető-berendezések, és hirdetmények elhelyezéséről 
5 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a 
homlokzat-felújítási alap létrehozásáról 
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A homlokzat-felújítási alap elsősorban a történelmi városmag területén az egységes városkép 
kialakítását célozza, mind emellett a lakosság épületfelújítási szándékát is támogatja. 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy külön rendelet foglalkozik a kereskedelmi- és 
vendéglátóegységek reklámtábláinak kihelyezésével. A hagyományőrző cégérek megjelenése 
előnyösen befolyásolja a város arculatát. 
A fenti rendeletek értékmegőrző hatásukat együttesen fejtik ki, amelyek célja a középkori 
előzményekkel bíró XIX. század végén XX. század elején kialakult kisvárosi hangulat 
megőrzése, a városkép javítása. 

    
Szentvér u. 9-11.     Damjanich u. 3. 

   
Báthori u. 4.     Ady Endre u.  

(Forrás: Saját szerkesztés) 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Nyírbátor utcahálózata napjainkig megőrizte archaikus vonásait. A modern beépítések, új 
városrészek kialakítása és az ipari fejlesztési területek kijelölése élesen elkülönülnek a 
történeti városmagtól, így az még mindig őrzi történeti arculatát. A település központban a 
Szabadság téren, a Báthori, Szentvér, Váradi, Kossuth, Ady Endre utcákban még sok régi, 
hagyományos építésű, beosztású épület áll, igaz többet közülük modernizáltak, átépítettek. 
Az utcaképet még ma is meghatározzák a XX. század elején épült lakóépületek, annak 
ellenére is, hogy több már üresen áll.  
Az üresen álló épületek megőrzése szempontjából alapvető fontosságú a XXI. századi funkció 
megtalálása, amely egyedüli biztosítéka a régi épületek fennmaradásának.  A megtalált 
funkció mellett fontos szerepet játszik még az új funkcióhoz kapcsolódóan az épületek 
modernizálása, esetleges bővítése, amelyet csak az épületek építészeti értékeinek 
figyelembevételével, hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani.  
 
Az épített környezet fenti konfliktusára kiváló példa a Szentvér utca 11. szám alatti épület 
modernizálása. Az épületben két üzlet működik, az épület egyik felében végeztek homlokzati 
nyílászáró cserét. Az ablak cserénél igazodtak a régi gerébtokos ablak beosztásához, 
méretéhez, de az eredetitől jóval szerényebb kivitelű ablak került a régi helyére. Az épület 
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másik felében azonban még megmaradt az eredeti, gazdagon faragott ablakkeret. Az épület 
homlokzati egyensúlya megmaradt, azonban az új ablak esetében az épület még meglevő 
építészeti értékeinek az átörökítésére már nem fordítottak elég hangsúlyt. Ez egy apró 
részlet, de nagymértékben befolyásolja az épület hangulatát. 
 

 
 

Szentvér utca 11. ablakcsere után 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Nyírbátor településszerkezetében komoly terhelést jelent a városon áthaladó forgalom. A 
településről nagyon hiányzik az átmenő forgalmat elvezető elkerülő út. Az új külterületi 
nyomvonalon futó elkerülő út kiépítése azonban jelentős konfliktust eredményez a város 
mezőgazdasági termelőivel. 
A forgalomnak néhány évvel ezelőtt átadott M3 autópálya nyomvonala, bár nem érinti 
közvetlenül a várost, ennek ellenére tovább javítja a település elérhetőségét, 
megközelíthetőségét. Az új közlekedési folyosó ipari, logisztikai, kereskedelmi beruházásokat 
vonzhat a településre. 
A középkori eredetű településközpontban tervezett esetleges új beépítések esetén számolni 
kell késő középkori-kora újkori településnyomok előkerülésével. 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. 
Ahogyan fentebb említettük, Nyírbátor nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott 
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá 
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál 
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során 
a régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított 
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével. 
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1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén helyezkedik el, a megyeszékhelytől, 
Nyíregyházától mintegy 35 km-re délkeletre. 
A város közel fekszik a magyar-román és a magyar-ukrán határátkelőkhöz. 
A település távolsága Záhony-Chop (UA) 80 km (4. sz. elsőrendű főút), Beregsurány-Luzhanka 
(UA) 60 km (41. sz. főút), Csengersima-Petea (RO) 60 km (49. sz. másodrendű főút), Vállaj-
Urziceni (RO) 25 km (4915. összekötő út). Mindezeket összevetve megállapítható, hogy a 
térség meghatározó térszerkezeti elemeihez való kapcsolata kedvező. 
 

 
   (forrás: jaras.info.hu) 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Nyírbátor közlekedési tekintetben kistérségi szinten jelentős csomópontnak tekinthető. A 
város közlekedését meghatározza a Debrecent Mátészalkával összekötő 471. sz. út és a 
Nyíregyházát – Nyírbátorral összekötő 4911. sz. út találkozása, átmenő forgalma. 
A várostól északra, a 471. sz. főúttal párhuzamosan fut az M3 autópálya, amely a 
városközpontból északnyugati irányban 12 km-re érhető el. 
A városi közúthálózat centrális szerkezetű. A legforgalmasabb úthálózati elemei a 471. sz. 
főút városi szakasza (Debreceni u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Zrínyi u. – Szabadság tér – Szentvér 
u. – Császári u.), a 4911. j. út városi szakasza (Pócsi u.) valamint a 4915. j. út városi szakasza 
(Árpád u.). Ezek közül mindegyik 2x1 sávos kialakítású, egyes helyeken körforgalmi 
csomópont található. 
  

Körforgalmi csomópontok a következők: 
 

   
                                                        Szentvér u., Császári u., Füveskert u. kereszteződés 
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    Pócsi u., Gyulaji u., Damjanich u., Bajcsy Zs. u.,                Szentvér u., Édesanyák útja, Szentvér köz kereszteződés 
                                     Debreceni u. kereszteződés 

         
                            Debreceni u., TESCO parkoló kereszteződés      Szabadság tér 

 

471. sz. Debrecen – Mátészalka másodrendű főút: 

Az út köti össze Nyírbátort Mátészalkával, és a szomszédos Hajdú – Bihar megye 
megyeszékhelyével, Debrecennel. 
 
Osztályba sorolása K.IV.A. másodrendű főút, illetve a települési átkelési szakaszon B.IV.c.C. 
2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 5219 j/nap = 5832 E/nap. Az út 2×1 forgalmi 
sávval rendelkezik. Helyszínrajzi vonalvezetése vegyes. Egyenes, illetve enyhén íves 
szakaszok váltják egymást, ez megfelelőnek mondható. Az út burkolatszélessége külterületi 
és belterületi szakaszokon egyaránt 6,0 – 6,5 m. Belterületi szakaszokon az út kiépítettsége 
változatos, számos helyen kiemelt szegéllyel, párhuzamos gyalogjárdával határolt. A meglévő 
padkák szélessége 1,0 – 1,5 m. 

4911. sz. Nyíregyháza – Nyírbátor összekötő út: 

Az út köti össze Nyírbátort Nyíregyházával. Forgalmának jelentős részét adják a Mátészalka 
és Nyíregyháza között közlekedők. 

Osztályba sorolása K.V. külterületi összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. 
belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 3433 j/nap = 3833 E/nap. Az 
út 2×1 forgalmi sávos. Az út burkolatszélessége külterületi és belterületi szakaszokon 
egyaránt 5,0 – 5,5 m. 

4105. sz. Anarcs – Nyírbátor összekötő út: 

Az úton keresztül érhető el Baktalórántházánál a 41. sz. Nyíregyháza – Beregsurány 
elsőrendű főútvonal, valamint Kisvárda és térsége. 
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Osztályba sorolása K.V külterületi összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. 
belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 1698 j/nap = 1819 E/nap. Az 
út 2×1 forgalmi sávos. Az út burkolatszélessége külterületi és belterületi szakaszokon 
egyaránt 5,0 – 5,5 m. Az útburkolat minősége külterületen és belterületen is nagyon rossz 
minőségű, felújításra szorul. Nyírbátor számos ipari létesítménnyel büszkélkedhet, ami 
együtt jár nagy nemzetközi és hazai teherforgalommal. Mivel ez az út biztosítja az 
összeköttetést a kamionforgalom számára az M3-as autópályával, ezért az autópálya 
megépülése óta rendkívül megnövekedett a forgalma. 
 
4915. sz. Nyírbátor – Vállaj összekötő út: 

Összeköttetést biztosít Vállajon keresztül Nagyecsed térségével, illetve a magyar – román 
határon át Nagykárollyal. 
 
Osztályba sorolása K.V külterületi összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. 
belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 1594 j/nap = 1635 E/nap. Az 
út 2×1 forgalmi sávos. Az út burkolatszélessége külterületi és belterületi szakaszokon 
egyaránt 5,0 – 5,5 m. Az útburkolat minősége külterületen és belterületen is megfelelő. 
 
4906. sz. Nyírbátor – Nyírábrány összekötő út: 

Az út köti be a településtől déli irányba fekvő településeket a megyeszékhely és Mátészalka 
irányába, valamint összeköttetést biztosít Nyírábránynál a magyar – román határon át a 
romániai 19-es úttal (Érmihályfalva, Nagykároly). 
 
Osztályba sorolása K.V külterületi összekötőút, illetve a települési átkelési szakaszon B.V.c. 
belterületi gyűjtőút. 2013-ban mért átlagos napi forgalma ÁNF = 1730 j/nap = 1884 E/nap. Az 
út 2×1 forgalmi sávos. Az út burkolatszélessége külterületi és belterületi szakaszokon 
egyaránt 5,0 – 5,5 m. Az útburkolat minősége külterületen és belterületen is megfelelő. Az 
útburkolat minősége külterületen és belterületen is nagyon rossz minőségű, felújításra 
szorul. 
 
1.15.3. Közösségi közlekedés 

A közúti és vasúti közlekedési lehetőségek mellett nem található más közösségi közlekedési 
lehetőség. 
 
 1.15.3.1.Közúti 

A közúti közösségi közlekedés a Szabolcs Volán ZRt. autóbuszjárataival történik az alábbiak 
szerint: 

• 4216. sz. autóbuszjárat (Nyíregyháza – Mátészalka – Fehérgyarmat – Tiszabecs), 

• 4217. sz. autóbuszjárat (Nyíregyháza – Mátészalka – Csenger), 

• 4218. sz. autóbuszjárat (Nyíregyháza – Mátészalka – Fehérgyarmat), 

• 4223. sz. autóbuszjárat (Nagykálló – Nyírlugos – Nyírbátor), 

• 4323. sz. autóbuszjárat (Debrecen – Mátészalka – Fehérgyarmat – Magosliget), 

• 4324. sz. autóbuszjárat (Debrecen – Nyírbátor/Vállaj – Mátészalka – Csenger), 

• 4332. sz. autóbuszjárat (Mátészalka – Nyírmeggyes – Nyírbátor), 
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• 4369. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Nyírcsászári – Kántorjánosi), 

• 4370. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Baktalórántháza – Vásárosnamény), 

• 4373. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Vállaj – Mérk), 

• 4375. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Nyírbéltek – Nyírlugos/Penészlek), 

• 4380. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Nyírmihálydi – Balkány), 

• 4382. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Máriapócs – Pócspetri), 

• 4383. sz. autóbuszjárat (Nyírbátor – Pócspetri – Kisléta). 
A buszmegállók kiépítettsége megfelelő.  
Megfelelően kialakított buszmegálló: 

- biztonságos közlekedés érdekében buszöblök kialakítása; 
- fedett várakozóhellyel rendelkező buszmegállók kialakítása. 

 

 
                                                                                                                                       Debreceni út 

 1.15.3.2.Kötöttpályás 

 
            (forrás: vasutimenetrend.hu) 

 

Nyírbátor település az országos törzshálózati pályák részét képező 110-es számú, Debrecen 
(Apafa) – Mátészalka vasútvonalon fekszik, amely Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben délnyugat-északkeleti irányban haladva tárja fel a településeket. A vonal 
egyvágányú. 
A vasútállomáshoz csatlakozik a 113-as számú, Nyíregyháza – Nagykálló – 
Nyírbátor/Mátészalka – Fehérgyarmat – Zajta vasútvonal is.  

Az egyvágányú, dízel vontatású vonal műszaki állapota rossz, a menetidő kétszerese a valós 
menetidőnek.  A vonal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyétől indulva keleti, 
északkeleti irányban tárja fel a megyét, kapcsolatot biztosítva a megyeszékhellyel. 
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A négy fő és több mellékvágánnyal rendelkező szolgálati hely városon belüli elhelyezkedése 
viszonylag jó, a központtól kb. 900 m-re fekszik. Megközelíteni a 49326. j. állomáshoz vezető 
úton (Kossuth Lajos u.) lehet, amelynek burkolata helyenként töredezett.  

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket, illetve az ipari parkot és egyéb 
ipari területeket sokan kerékpárral közelítik meg. 
Kerékpárút található a Vár utcától az Édesanyák útjának mentén, majd tovább a József Attila 
u. és a Rákóczi Ferenc u. mellett az ipartelepig, majd a Derzsi út mentén a Diehl Aircabin 
Hungary Kft. üzeméig. 
A hálózat hiányosságai miatt a kerékpáros közlekedés egy része a közúti infrastruktúra 
igénybevételével történik, ami fokozott balesetveszélyt jelent. Problémát jelent a 
kerékpározás a város főútjain, elsősorban a 471. sz. főút belterületi szakaszán a nagy 
gépjárműforgalom és sok esetben a parkoló járművek miatt. 
 

   
471.sz. II. rendű főúttal párhuzamosan haladó külterületi kerékpárút (Nyírcsászári felé, Nyírbogát felé) 

Nyírbátor gyalogos közlekedése két helyszínre fókuszálódik. Az egyik a városközpontban lévő 
Szabadság tér, ahol koncentrálódnak a hivatali, művelődési intézmények, bankok és üzletek. 
A másik jellemző helyszín a történelmi sétány, amely a Károlyi úttól az Édesanyák útig 
húzódik. 

 
Nyírbátor, Történelmi sétány 

A lakott területek utcáinak nagy része rendelkezik szilárd burkolattal, és legalább egyoldali 
járdával. 

A gyalogos közlekedést a vasútvonal keresztezése akadályozza, elsősorban az északi 
városrészek megközelítését nehezíti. Az átkelési lehetőségek formája változatos, 
labirintkorlát kialakítása nem minden kereszteződésnél történt meg. A vasútállomás nyugati 
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oldalán, a Bocskai utcát és az Ady Endre utcát a vasút felett áthaladó gyalogos felüljáró köti 
össze. 
Járdaszigetek kialakítása nem jellemző, elsősorban a belvárosban gyalogátkelőhelyek segítik 
a közlekedést. 
A jelentősebb, gyalogosforgalmat vonzó utcák a következők: Szabadság tér (Polgármesteri 
Hivatal és környéke), piac és környéke (áruházak), Báthori István u. (üzletek, bíróság), 
Szentvér u. (üzletek), Árpád u.  
 
1.15.5. Parkolás 
 
A városban nagymértékben az úttal párhuzamos parkolás jellemző. Kijelölt parkoló jelenleg a 
Sárkány Fürdő előtt, Ady Endre utca, Egyház utca, Szabadság tér É-i oldalánál, Szabadság tér 
Ny-i oldalánál, valamint a Zrínyi Miklós utcánál található. 

 

   
                    Nyírbátor, Szabadság tér Ny-i oldal                                  Nyírbátor, Szabadság tér É-i oldal 
                  (Polgármesteri Hivatalnál lévő parkoló)          (ABC-nél lévő parkoló) 
 

 
(forrás: saját szerkesztés) 
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(forrás: saját szerkesztés) 

 

 
(forrás: saját szerkesztés) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 
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1.16.1. Vízi közművek 

A település vízellátását a Nyírségvíz ZRt. látja el. A város a saját vízműről kapja a vizét, a vízmű 
építési éve 1969. 
 
Nyírbátor város települési elosztóhálózata, NA 300, 250, 200, 150, 125, 100 és 80 
azbesztcement csövekből valamint NA 250, 200, 160, 110, 90 KPE és NA 100 KMPVC csövekből 
készült. 
 

1.16.1.1.Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 

hasznosítás) 

A település belterülete közüzemi vízhálózattal teljesen ellátott. 

A vízműtelepen 12 mélyfúrású kút van, ebből 7 üzemel, 1 tartalék és 4 megfigyelő kút. A 
kutakból kitermelt víz gáztalanítás és légbevitel után az egyrétegű vas-mangántalanító 
szűrőkre kerül. A szűrést kálium permanganát és vasklorid oldattal segítik. A szűrt víz klór-
dioxidos fertőtlenítés után az alacsonytárolókba kerül, amelyekből hálózati szivattyúk 
nyomják a hálózatba és a magas tárolókba.   
 

 
Nyírbátor, Vízműtelep 

 
A vízellátó berendezés mértékadó kapacitása 4000 m3/d. 
A vízműről történik Nyírgyulaj és Nyírvasvári települések vízellátása is. A hálózaton 
szolgáltatott vízben egészségügyileg kifogásolható komponens nincs.  

Az ivóvízhálózatra kötött lakások száma 4740 db. 
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Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Közüzemi 
ivóvízvezeték 
hossza (km) 

61 61 64 65 66 67 72 63 63 64 64 

Közüzemi 
ivóvízhálózatba 
bekapcsolt 
lakások száma 
(db) 

3901 3911 3930 4746 4762 4744 4724 4698 4689 4689 4560 

Összes 
szolgáltatott 
víz mennyisége 
(átszámítás 
nélkül) 1000m3 

532 520 542 602 543 638 502 504 536 513 489 

Háztartásoknak 
szolgáltatott 
víz mennyisége 
(átszámítás 
nélkül) 1000 m3 

467 412 422 600 541 382 346 355 361 353 337 

                                                                                                                                                       (Forrás: TEIR) 

Vezetékes ivóvízzel ellátott területen a vízelosztó hálózatra 4565 ingatlan kötött rá, ez a 
lakások 96 %-os rákötöttségi arányát jelenti a város összlakásszámához viszonyítva. 

2015-ben a Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás című KEOP projekt keretében 
megvalósult a nyírbátori vízmű fejlesztése, a víztorony rekonstrukciója, a Nyírbátor-Nyírgyulaj 
távvezeték kiépítése. 

 1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

Nyírbátor település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
üzemeltetését a Nyírségvíz ZRt. végzi.  
A hálózat Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári szennyvizét gyűjti össze. 
 
A települések szennyvízcsatorna hálózata elválasztott rendszerű, anyaga KG–PVC és 
azbesztcement, mérete, NA 300, 200 illetve NA 400, 300, 250, 200 150. Csapadékvíz elvileg 
nem kerül be a szennyvízcsatornába, viszont a csapadékcsatorna-hálózat részbeni 
kiépítettsége, a burkolatlan utakon lévő szennyvízaknák, az ellenőrizhetetlen rákötések azt 
eredményezik, hogy erősen csapadékos időszakban a szennyvíztisztító telep hidraulikai 
terhelése jelentősen megnőhet. A szennyvízelvezetés módját tekintve a vezetékek 
gravitációsak. 
 
A bekötővezetékek mérete, NA 200 és 150. A nyomóvezetékek anyaga KM-PVC, KPE és 
azbesztcement, mérete NA 200, 150, 100, 63, illetve NA 300, 200 és 160. 
A csatornahálózat hossza: 63,6 km.  
A településen csatornával ellátott lakások száma 4586.  
Csatornával ellátott területen a szennyvízgyűjtő hálózatra 4072 ingatlan kötött rá, ez a lakások 
86 %-os rákötöttségi arányát jelenti a város összlakásszámához viszonyítva.  
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A keletkező szennyvizek a település közigazgatási területén épült tisztítótelepre kerülnek. 
A Nyírbátoron keletkező szennyvízmennyiség átlagosan 2057 m3/d.  A szennyvíztisztító 
telep kapacitása: 2.130 m3/d. 
 
A tisztítótelepre érkező szennyvíz mennyisége átlagosan 2083 m3/d. A telep technológiáját 
tekintve nagyterhelésű eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító, biológiai nitrogén és kémiai 
foszforeltávolítással. 
 

 
Nyírbátor, szennyvíztisztító telep 

 
A „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0041 
azonosító számú projekt keretében megtörtént a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. 
Vízjogi létesítési engedély száma: 402-3/2011. melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1810-3/2014. és 36500/682-2/2015. számú határozatokkal 
módosított. A tisztító telep próbaüzeme 2015.05.31-én lezárult. 
 
A tisztítási folyamat elemei:  
Gépi rács – homokfogó – anaerob és anoxikus reaktor – levegőztető reaktor – utóülepítő – 
fertőtlenítő medence – befogadó.  
A szippantott szennyvíz előkezelés után kerül a tisztítási technológia elejére. A tisztítási 
technológia kapacitása 2130 m3/d, ebből 10 m3/d folyékony hulladék. A tisztított szennyvíz 
befogadója a Nyírbátor-Vasvári folyás 13+345 km szelvénye. 
A szennyvíziszap kezelése: 
Az utóülepítőből elvett fölösiszap az iszapsűrítőbe kerül. A stabibilizált fölösiszapot 
szalagszűrőn víztelenítik. A víztelenített iszapot a regionális biogáz üzembe (Bátortrade Kft.) 
szállítják. 
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(forrás: saját szerkesztés) 

 
 1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A város az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye déli részén, azon belül a 46. 
számú Nyírségi és a 44. számú Krasznabalparti belvízrendszer határán helyezkedik el. 
A település domborzata tagolt, változatos terepviszonyok jellemzik. A jellemző terepmagasság 
149,00 – 160,00 mBf. között változik, de legnagyobb részt 150,00 – 153,00 mBf. közötti 
magasságok jellemzik. 
A város közigazgatási területének északi része a 07.04. számú Vajai-főfolyás völgye-, déli része 
pedig a 07.12. számú Szamos-Krasznaközi belvízvédelmi szakasz területére esik: 
 
A 07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz belvíz-veszélyeztetettsége:  

• Pálfai-index: közepesen belvízveszélyes (2-es) veszélyeztetettségi kategória. 

• Évi átlagos belvizes napok száma: 16 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva) 

• Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 3 elrendelt készültség / 10 év (I., II. fok). 

•  
A 07.12. számú Szamos-Krasznaközi belvízvédelmi szakasz belvíz-veszélyeztetettsége: 

• Pálfai-index: közepesen belvízveszélyes (2-es) veszélyeztetettségi kategória. 

• Évi átlagos belvizes napok száma: 10 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva) 

• Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 4 elrendelt készültség / 10 év (I., II. fok). 
 
Talaj  
A talaj igen változatos, egyaránt megtalálható a homok, vályog, agyag, valamint ezek 
keverékei. A magasabb helyeken laza, homokos, a mélyebb helyeken a kötöttebb talajok a 
jellemzőek. A hordalékkúpot felépítő geológiai képződmények közül a futóhomok a 
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legelterjedtebb. A futóhomok szemszerkezetében az apró szemű (0,2-0,1 mm) homok az 
uralkodó, amelyre jellemző a gyors defláció kialakulása, negatív hatása gyakorlatunkban, hogy 
a bemosódásokon túl jelentős a belvízcsatornák feltöltődése a szél hatására.  
 
Vízrendezés  
A város a 46. számú Nyírségi és a 44. számú Krasznabalparti belvízrendszer határán, a 
vízválasztón helyezkedik el, ezért az északi településrész csapadékvizeinek befogadója a Vajai-
főfolyás – Lónyai csatornán keresztül a Tisza, míg a település déli részének csapadékvizeit a 
Nyírbátor-Vasvári folyás – Bodvaj-patakon keresztül a Kraszna. 

Belvízcsatornák: 
A város területén az alábbi belvízcsatornák találhatóak: 

Sorszám Csatorna neve Csatorna kezelője 

46. sz. Nyíri belvízrendszer 

1. Vajai-főfolyás FETIVIZIG 

2. Szénaréti szivárgó FETIVIZIG 

3. Borbélykúti csatorna Nyírségi VGT 

4. Borbélykúti csatorna 1. számú oldalág Nyírségi VGT 

5. Borbélykúti csatorna 2. számú oldalág Nyírségi VGT 

6. Borbélykúti csatorna 3. számú oldalág Nyírségi VGT 

44. sz. Krasznabalpart belvízrendszer 

7. Nyírbátor-Vasvári folyás FETIVIZIG 

8. Mesterréti csatorna FETIVIZIG 

9. Mesterréti csatorna 1. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

10. Mesterréti csatorna 2. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

11. Nyíresi csatorna FETIVIZIG 

12. Nyíresi csatorna 2. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

13. Nyíresi csatorna 5. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

14. Rossznyárasi csatorna Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

15. Rossznyárasi csatorna 1. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

 
Belvízbetörés: 
A várost külterületről történő belvízbetörés nem fenyegeti, mivel a település a Kraszna-
balparti és a Délnyírségi öblözet vízgyűjtőjének vonalán található, és az itt lévő csatornák a 
várostól elfelé vezetik a csapadékvizeket. 
Mély fekvésű területek: 
A talajvíz helyzetére a 60-as évek végéig a mély víztükör volt a jellemző, majd folyamatos 
talajvízszint emelkedés következett be, mely fokozza a belvízelöntések bekövetkeztét. Télen 
fagyott talajfelszínen történő gyors hóolvadás, vagy nyári rendkívüli zápor esetén a beépített 
területeken elöntések keletkeznek. 
A város belterületén található Múzeumi tó, valamint a külterületen található Szénaréti tó és a 
Mesterréti tó záportározóként üzemel. A záportározók a belterületről érkező nagyobb 
csapadékvíz terhelést egyenlítik ki, illetve csillapítják. 
A belterületeken az elöntések elszórt foltokban, a mély fekvésű lefolyástalan területeken 
alakultak ki.  
A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettsége megfelelő, karbantartásuk 
folyamatos, jelenlegi állapotuk megfelelőnek mondható. 
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A külterületeken elsősorban a mély fekvésű vízállásos területeken és a Mesterréti csatorna 
valamint a Nyírbátor-Vasvári folyás mentén alakultak ki. 
 
Vízhasznosítás  

Belvíztározók: 
A város északi részén található a Szénaréti tározó, és a város központjában található Múzeumi 
tó, amely záportározóként az önkormányzat üzemeltetésében van. 
 

 
Nyírbátor, Szénaréti tó 

 

 
Nyírbátor, Szénaréti tó 
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Nyírbátor, Múzeumi tó 

Vésztározók: 
A település keleti részén található a Mesterréti záportározó, amely az önkormányzat 
tulajdonában és az Ecsedi-láp Krasznabalpari VGT kezelésében van. 
A tározó feladata a Nyírbátor-Vasvári vízfolyás mértékadó vízszállítását egyenlíti ki a 
belterületről érkező nagyobb csapadékvízhozam levezetésére.  

Horgásztavak: 
Horgásztavak a város területén nincsenek.  
 
Öntözés: 
A Nyírség területe a megye többi tájegységéhez viszonyítva vízben szegény, miközben egyre 
nagyobb igények jelentkeznek a víz mezőgazdasági hasznosítására. A többlet vízigények csak 
tározással, illetve a belvizek helyben hasznosításával elégíthetőek ki. 
 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.16.2. Energia 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, 

gázellátás távhőellátás és más ellátórendszerek) 

Villamos energia 

A középfeszültségű szabadvezetékek és földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Rt. 
elosztóhálózatának részei, ezek több helyen magántelkeken haladnak. Ezek oldják meg 
közép/kisfeszültségű transzformátorokon keresztül a terület villamos energia ellátását. A 
meglévő középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására. 

Az E.ON Zrt. adatszolgáltatásai szerint a települést 130 db TR állomás látja el elektromos 
energiával. A meglévő TR állomások tovább bővíthetőek. A kisebb átlagos fejlesztéseket a TR 
állomások jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével további bővíthetőségek hajthatóak 
végre. Nagyobb igények kielégítésére kell újabb TR állomást telepíteni.  

Háztartási villamos energia szolgáltatás 

(Forrás: TEIR) 

 
A településen lévő TR állomások adatai, kihasználtságai: 

TR állomás száma TR állomás megnevezése Tr. állomás típusa 

36472 Nyírbátor, Rossznyáros OTR 20/250 

36487 Nyírbátor, Pócsi u. OTR 20/400 

36468 Nyírbátor, Hunyadi utca OTR 20/400 

36427 Nyírbátor, Gyógypedagógia BOTR 20/160 

36428 Nyírbátor, Malom BOTR 20/160 

36475 Nyírbátor, Régi temető  OTR 20/250 

30187 Nyírbátor, ATI OTR 20/630 

36431 Nyírbátor, Tsz központ VOTR 20/250 

36437 Nyírbátor, KPM útmester VOTR 20/250 

36439 Nyírbátor, Tsz Tehenészet VOTR 20/250 

36444 Nyírbátor, Tsz Divinyi t. FOTR 20/160 
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36433 Nyírbátor, Mártírok utja BOTR 20/160 

36429 Nyírbátor, Nyúlház FOTR 20/160 

36486 Nyírbátor, Szende Pál út OTR 20/250 

36478 Nyírbátor, Szentvér utca OTR 20/400 

36452 Nyírbátor, Árpád utca VOTR 20/250 

36443 Nyírbátor, MEZŐGÉP ISZTR 20/1000 

36465 Nyírbátor, Édesipari üzem OTR 20/250 

36453 Nyírbátor, Demjénkert FOTR 20/160 

36450 Nyírbátor, Tsz Kisbogáti dűlő FOTR 20/160 

36464 Nyírbátor, Encsencsi utca OTR 20/400 

36447 Nyírbátor, Tsz Bokros Dűlő FOTR 20/160 

36460 Nyírbátor, Vízmű III OTR 20/250 

36474 Nyírbátor, Iskola utca EHTR 20/630 

36456 Nyírbátor, OTP lakótelep EKTR 20/630 

36466 Nyírbátor, Hőközpont EKTR 20/630 

36479 Nyírbátor, Szakmunkásképző EHTR 20/630 

36534 Nyírbátor, Csepel EHTR 20/630 

30735 Nyírbátor, ÁBC Áruház EHTR 20/630 

36424 Nyírbátor, Gyulaji u. OTR 20/630 

60474 Nyírbátor, TESCO UK 1700-28 

62200 Nyírbátor, Bátortrade biogázüzem 4 db generátor Egyéb megújuló energ. 

62242 Nyírbátor, Vágóhíd u. szennyvízátemelő KTW-630S 

30754 Nyírbátor, Édesanyák utja KTW-630R1 

36485 Nyírbátor, Egészségház EHTR 20/630 

36458 Nyírbátor, Kenyérgyár EKTR 20/630 

36492 Nyírbátor, Családsegítő Központ OTR 20/630 

30755 Nyírbátor, Ady utca BHTR 20/630 

30757 Nyírbátor, Táncsics utca KTW-630R1 

36493 Nyírbátor, UNILEVER kapcs. áll. EKTR 20/1000 

36491 Nyírbátor, Ságvári u. OTR 20/400 

36494 Nyírbátor, Derzsi u. OTR 20/63 

36451 Nyírbátor, BM Létesítmény VOTR 20/250 

36461 Nyírbátor, Fefag Fatelep OTR 20/630 

60351 Nyírbátor, Ipari park I. BK 33-35 

30192 Nyírbátor, Béke u. OTR 20/250 

36476 Nyírbátor Tárház II. OTR 20/630 

36531 Nyírbátor, Ipartelepi 6-8 OTR 20/400 

30188 Nyírbátor, Nyírkémia OTR 20/630 

60352 Nyírbátor, Ipari park II. BK 33-35 

36436 Nyírbátor, Petőfi tér VOTR 20/250 

36455 Nyírbátor, Zöldért Hűtőtároló EHTR 20/630 

36482 Nyírbátor, Rákóczi utca OTR 20/400 

36426 Nyírbátor, Költségvetési OTR 20/630 

36446 Nyírbátor, Asztalos KTSZ VOTR 20/250 

60387 Nyírbátor, Serioplast üzem BK 33-35 

36490 Nyírbátor, Hungary Pacting OTR 20/250 

62045 Nyírbátor, Coloplast II. KTW-1000R1 

62063 Nyírbátor, Farmol BK 006 

62129 Nyírbátor, Diehl Aircabin Hungary Kft. Idegen BK 006 

62231 Nyírbátor, József A. u. OTR AF 1400 
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37265 Nyírpilis, Báthory utca OTR 20/400 

36438 Nyírbátor, Tsz Nyírjestanya FOTR 20/125 

37266 Nyírpilis, 0129/5 gyümölcsös OTR 20/63 

36489 Nyírbátor, szeméttelep OTR 20/400 

31495 Nyírbátor, Bátortrade Egyéb megújuló energ. 

 Nyírbátor Nincs adat 

34046 Nyírbátor, Coloplast EHTR 20/1600 

36477 Nyírbátor, Oázis KTW-630R1 

36533 Nyírbátor, Cipőgyár EHTR EHTR 20/630 

30734 Nyírbátor, Krudy utca EKTR 20/630 

36457 Nyírbátor, Radnóti utca 1. EKTR 20/630 

36463 Nyírbátor, Radnóti utca 2. EHTR 20/630 

36473 Nyírbátor, Kossuth utca EHTR 20/630 

36462 Nyírbátor, Almáskert utca EHTR 20/630 

36454 Nyírbátor, Oktatási Központ EKTR 20/630 

30736 Nyírbátor, Kollégium EKTR 20/630 

36499 Nyírbátor, Művelődési Központ EHTR 20/630 

36483 Nyírbátor, Esze T. utca EHTR 20/630 

36533 Nyírbátor, Növényolaj EHTR 20/630 

31465 Nyírbátor, Tallódi II gyümölcsös OTR 20/400 

36488 Nyírbátor, F.N.Fruit tr. álls. átmenő OTR 20/400 

36484 Nyírbátor, Új Barázda Mg.Tsz. OTR 20/250 

36495 Nyírbátor, Öntöző OTR 20/400 

62150 Lovarda OTR FF 1400 

36471 Nyírbogát, Fácántelep OTR 20/400 

31297 Nyírbogát, Korhány t. l. OTR 20/63 

36449 Nyírbátor, Györgyliget OTR 20/400 

36532 Nyírbátor, SZIL-EP Bt. logisztika OTR AF 1400 

36405 Nyírbogát, TSZ Dohányszárító OTR 20/250 

36407 Nyírbogát, Petőfi út FOTR 20/125 

36408 Nyírbogát Tsz Hűtőtároló VOTR 20/250 

60423 Nyírbogát, Szennyvíztisztító telep OTR AF 1400 

36496 Nyírbátor, Hűtőház OTR 20/63 

36434 Nyírbátor, Vízmű 2. BOTR 20/160 

36423 Nyírbátor, Vízmű 1. BOTR 20/160 

36467 Nyírbátor, Raktárbázis OTR 20/400 

36470 Nyírbátor, Sóhordó utca OTR 20/400 

36481 Nyírbátor, Sóhordó utca 2 OTR 20/400 

36469 Nyírbátor, Szennyvíztelep OTR 20/250 

31461 Nyírbátor, Tallódi gyümölcsös OTR 20/400 

30946 Nyírbátor, Strandfürdő OTR 20/400 

36480 Nyírbátor, Debreceni u 2. OTR 20/400 

36448 Nyírbátor, Debreceni út OTR 20/400 

36445 Nyírbátor, Víztorony OTR FA 2200 

31455 Nyírbátor, Hűtőház OTR 20/63 

60350 Nyírbátor, Maczucza öntöző OTR 20/63 

37110 Nyírgyulaj, Tsz Gyümölcsös BOTR 20/160 

36497 Nyírbátor, Györgyliget 0353/1hrsz. OTR 20/400 

37264 Nyírpilis, fő út Tsz. VOTR 20/125 

37299 Nyírvasvári, Bátori út VOTR 20/250 
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37376 Piricse, Tsz Gyümölcsös OTR 20/250 

36435 Nyírbátor, Tsz. Báthori T. FOTR 20/160 

62165 Nyírbátor, Öntözőtelep 2. OTR 20/160 

62164 Nyírbátor, Öntözőtelep I. OTR 20/63 

62166 Nyírbátor, Öntözőtelep 3. OTR 20/160 

62167 Nyírbátor, Öntözőtelep 4. OTR 20/63 

62168 Nyírbátor, Öntözőtelep V. OTR 20/250 

62169 Nyírbátor, Öntözőtleep 6. OTR 20/160 

62201 Nyírbátor, Bátortrade szárító OTR 20/2X400 

60399 Nyírbátor, Vágóhíd ÉHTR EHTR 20/1000 

36563 Nyírcsászári, Derzsi út FOTR 20/160 

36564 Nyírcsászári, Ady u. FOTR 20/160 

36498 Nyírbátor, Császári u. gyümölcsös OTRL 20/100 

36566 Nyírcsászári, Tsz. Központ OTRL 20/250 

364250 Nyírbátor, Alállomás OTR 20/630 

36565 Nyírcsászári, Dózsa György u. OTR 20/250 

36567 Nyírcsászári, Dózsa Gy. u. II. OTR 20/400 

62065 Nyírbátor, Beatrix Öntöző OTR 20/63 

37115 Nyírgyulaj, Kerekhalom VOTR 20/250 

 

A közvilágítás a közcélú hálózat tartóoszlopain elhelyezett lámpatestekkel van biztosítva. 
Nyírbátor város jelenlegi közvilágítása csak részben tekinthető korszerűnek. 

A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes 
hálózattal üzemel, többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó oszlopsorra szerelt lámpákkal 
van megoldva. Az önálló közvilágítási hálózat, a szabadvezetékes környezetben minimális. 

Szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését.  Ennek érdekében a 
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 

 

• csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 

• csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 
 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek 
azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 
rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető. 
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Erősáramú hálózatok 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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Gázellátás 
 
A területen jelenleg a gázszolgáltatást a TIGÁZ ZRt. biztosítja.  
A település gázellátása két oldalról, Ny-i irányból Máriapócs felől, a 4911 sz. ök. út mellett 
haladó DN 200 KPE nagy – középnyomású gázvezetékről és ÉK-i irányból a nyírmeggyesi átadó 
felől szintén DN 200 KPE nagy – középnyomású gázvezetékről biztosított. A település 
külterületén, két helyen található gázfogadó – nyomásszabályzó állomás, a 0390/17 hrsz-ú, és 
a 0119/5 hrsz-ú területeken. 
 
A településen közép és kisnyomású hálózat épült, KPE csőből, DN 200 - 160 – 110 – 90 – 63 
mm méretekkel.  
A gázszolgáltató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a meglévő rendszerben még vannak 
tartalékok, melyek kielégíthetik a későbbi igénynövekedéseket, de erről csak a kapacitás 
kihasználtság pontos ismeretében lehet nyilatkozni. 
A lakossági csatlakozók DN 32 KPE vezetékek.  
A hálózat viszonylag új, ezért rekonstrukciós igény nem várható a közeljövőben.  
A település 95%-ában elérhető a gázellátás. Az elmúlt években nem történt számottevő 
gázvezeték építés/rekonstrukció. 
 

Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Háztartási 
gázfogyasztók 

száma (db) 
3577 3684 3718 3741 3735 3821 4006 3728 3677 3554 3765 

Összes szolgáltatott 
vezetékes gáz 
mennyisége 

(átszámítás nélkül) 
m3 

11656 12185 14263 12133 12893 10378 11446 9552 11008 10514 9956 

Háztartásoknak 
szolgáltatott 

vezetékes gáz 
mennyisége 

(átszámítás nélkül) 
1000 m3 

5012 5710 5279 3991 4354 3569 3618 3245 2824 2996 2534 

(Forrás: TEIR) 

 

Távhő 
 

A Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által biztosított távhőellátás a lakásállomány 
szempontjából elhanyagolható, a KSH 2013. évi adatai szerint 118 lakás kapcsolódik a 
távhőhálózatra, amely fosszilis energiára épül, így működtetése kevéssé hatékony. 
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(Forrás: Saját szerkesztés) 
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1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatok 

energiagazdálkodás lehetőségei 

A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai 
célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú 
energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú 
alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más 
energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós 
fűtésre javasolható. 
 
Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei: 

 

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló 
energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is 
figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése 
nem lenne gazdaságos. 
 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 

Az önkormányzati intézmények egy részében energiatakarékos világítótestek kerültek 
felszerelésre és a villamos hálózat is felújításra került. Ezek az alábbi létesítmények: 
 

• Háziorvosi rendelő 

• Gyermekorvosi rendelő 

• Védőnők épülete 
Egy másik önkormányzati intézményben csak a világítótestek felújítására került sor: 
 

• Oktatási centrum épülete 
 

A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 
üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval 
ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. 
Javasoljuk ezen kívül ezekben az épületekben az elektromos hálózat felújítását is. 
 
Az önkormányzati intézmények közül az alábbiak vannak ellátva napelemekkel: 

• Nyírbátori szakrendelő 

• Sárkány Gyógyfürdő 

• Oktatási Centrum 

• József A. u. 7. sz. alatti óvoda 

• Városháza 
 

A megtermelt árammal el lehet látni ezen intézmények villamos igényét, a felesleget a város 
eladja az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt-nek.  
Ezen felül a több érdeklődő volt napelem farm elhelyezésére, de ezekből eddig nem valósult 
meg egy sem. 
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1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 

A mobil távközlési ellátás szempontjából a város lefedettnek tekinthető. Nyírbátorban a 
szélessávú kommunikációs és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat a T-Home és az 
INVITEL Kft. biztosítja. A T-Home légkábelen és részlegesen földkábelen, az INVITEL légkábelen 
szolgáltat. Nyírbátor telefonhálózatát a T-home üzemelteti, a TV és internethálózattal közel 
azonos nyomvonalon, azok hálózati jellemzőinek megfelelően. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.17. KÖRNYEZTVÉDELEM (ÉS  TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)  
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1.17.1. Talaj 

Domborzat és talajviszonyok 
 
Nyírbátor Város a Nyírség K-i részén található. Talajtani szempontból a Nyírség jól 
elhatárolható tájegysége, helyenként barna erdőtalajokkal, kisebb mértékben futóhomokkal.  
A Nyírségi tájegység, Magyarország második legnagyobb hordalékkúp-síksága, melyet az 
Északkeleti-Kárpátokból és az Észak-Erdélyi Rézhegységből érkező ősfolyók hordalékai 
halmozták fel a pleisztocén jégkorszakban. 
A vizsgált terület az ország északkeleti részén a Tisza balparti vízgyűjtőjében terül el, 
környezetéből kiemelkedő pleisztocén korú homokdombok sorozata és a Nyíri tájegység 
szerves részét képezi.   
 
A Nyírség az alföldi tájak közül – a geológiai formák sokszerűségéből következően – az egyik 
legváltozatosabb és ezáltal legszebb területnek tekinthető. 
Homokvidéket dél-észak irányú ősfolyóvölgy maradványok, feltöltődött völgyrészek teszik 
változatossá, vízgazdálkodási szempontból érdekessé. 
A Nyírség domborzati szigetei, hátságai 20-30, helyenként 50 méterre emelkednek ki a 
területet övező ártéri síkságok szintje fölé.  
A hordalékkúpot felépítő geológiai képződmények közül a futóhomok a legelterjedtebb. A 
terület átlagos terepesése eléri az 1,0 m/km-t. A nyírségi futóhomok vastagsága néhány dm-
től 32 m-ig (Nyíregyházán 22 m) terjed. A futóhomok szemszerkezetében az apró szemű (0,2-
0,1 mm) homok az uralkodó, amelyre jellemző a gyors defláció kialakulása, negatív hatása 
gyakorlatunkban a bemosódásokon túl a belvízcsatornák szél hatására történő 
feltöltődésében jelentkezik. 
A terület felszíni vízhálózatát természetes vízfolyások és mesterséges csatornák alkotják. A 
terepszint legmagasabb pontja a Nyírség centrumában Nyírbátor térségében található. Innen 
É-felé a Tisza folyó irányába haladva a terepszint fokozatos lejtéssel csökken. 
 
Jellemző talajtípusok 
A talaj igen változatos, egyaránt megtalálható a homok, vályog, agyag, valamint ezek 
keverékei. A magasabb helyeken laza, homokos, a mélyebb helyeken a kötöttebb talajok a 
jellemzőek. 
A hordalékkúpot felépítő geológiai képződmények közül a futóhomok a legelterjedtebb. A 
futóhomok szemszerkezetében az apró szemű (0,2-0,1 mm) homok az uralkodó, amelyre 
jellemző a gyors defláció kialakulása, negatív hatása gyakorlatunkban, hogy a bemosódásokon 
túl jelentős a belvízcsatornák feltöltődése a szél hatására.  
A laposabb területek kissé iszaposabb, agyagosabb homokján réti homoktalajok képződtek 
melyek vízgazdálkodási szempontból többnyire kedvezőtlenek. 
 
Talajerózió 
A talajvédelem szempontjából a talajerózió jelenti a legnagyobb veszélyt, mely a település 
igazgatási területének szinte egészét érinti. Nyírbátor város településszerkezeti tervében az 
érintett területek, tervezett fejlesztések esetében ezt kötelező figyelembe venni. A 
mezőgazdasági tevékenység eredményeként jelentős a település talajszennyezése. A 
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település közigazgatási határában magas a talajerózió mértéke, amely jelentősen befolyásolja 
a hatékony mezőgazdasági tevékenységeket. 

Környezetvédelmi előírásként a településen végzett tevékenységek során talajvédelmi 
intézkedések végrehajtására, illetve a talajvédelmi előírások figyelembevételére van szükség. 
 
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

1.17.2.1. Felszíni vizek 

A terület felszíni vízrendszerének sajátosságai 
Belvízhelyzet szempontjából a terület korábban a veszélyeztetett régiók közé tartozott.  
A belvízelvezető rendszerek megfelelő kiépítése, fenntartásának, köszönhetően a ráfordított 
források felhasználásának a belvízelöntésekkel szembeni érzékenység az utóbbi években 
csökkent, 2000 évtől nem volt jelentős elöntés a településen. 
Mindezek mellett önmagában a víz az élet elengedhetetlen feltételét jelenti a térségben, 
valamint fontos tájalkotó, tájformáló szerepe is van. Fentiek alapján elmondható, hogy a 
sajátos helyzetből fakadóan egy területen az év egy részében a víz kártételei ellen kell 
küzdeniük a vízügyi szakembereknek, másik szakában pedig a vízhiány ellen. 

 

1.17.2.2. Felszín alatti vizek 

Felszín alatti vizek ammónium, nitrát terhelése a felszín alatti vizek legszennyezettebb 
területei általánosságban a belterületek alatt húzódnak, amely a kommunális szennyvíz 
elszikkadásával és egyéb belterületi szennyező forrásokkal (ipar, belterületi állattartás, városi 
csapadékvíz, parkok és kertek, stb.) függ össze. 
A diffúz terhelés szempontjából a mezőgazdasági területek a legelterjedtebb 
tápanyagforrások, mivel az ország döntő többsége termőterület. Az intenzív mezőgazdasági 
művelés jelentős mennyiségű szerves és műtrágya használattal jár együtt. A magas 
talajvízállás, illetve a területekre jellemző lazább szerkezet a talajok (homok) a tápanyagok 
(azon belül is a nitrát) felszín alatti vízbe való bejutását segíti elő. A településen a talajvíz állása 
a változó jellemezően 1,6-2,5 méter között húzódik. A mezőgazdasági művelés nagy 
területeken való kiterjedése következtében a nitrát többlet felszín alatti vízbe való jutása 
diffúz eredetű szennyezésnek minősül. 
Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsősorban természetes (földtani) eredetű. Az emberi 
tevékenységből (mezőgazdaság, műtrágyázás, szennyvízszikkasztás) származó 
megnövekedett ammónium tartalom a sekély és 30-50 m talpmélységű kutakban mutatható 
ki leginkább. 
 

1.17.2.3. Belvíz 

A város a 46. számú Nyírségi és a 44. számú Krasznabalparti belvízrendszer határán, tehát 
vízválasztón helyezkedik el, ezért az északi településrész csapadékvizeinek befogadója a Vajai-
főfolyás – Lónyai csatornán keresztül a Tisza, míg a település déli részének csapadékvizeit a 
Nyírbátor-Vasvári folyás – Bodvaj-patakon keresztül a Kraszna.  
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1.17.2.4. Belvízcsatornák 

1. Sorszám 2. Csatorna neve 3. Csatorna kezelője 

46. sz. Nyíri belvízrendszer 

1. Vajai-főfolyás FETIVIZIG 

2. Szénaréti szivárgó FETIVIZIG 

3. Borbélykúti csatorna Nyírségi VGT 

4. Borbélykúti csatorna 1. számú oldalág Nyírségi VGT 

5. Borbélykúti csatorna 2. számú oldalág Nyírségi VGT 

6. Borbélykúti csatorna 3. számú oldalág Nyírségi VGT 

44. sz. Krasznabalpart belvízrendszer 

7. Nyírbátor-Vasvári folyás FETIVIZIG 

8. Mesterréti csatorna FETIVIZIG 

9. Mesterréti csatorna 1. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

10. Mesterréti csatorna 2. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

11. Nyíresi csatorna FETIVIZIG 

12. Nyíresi csatorna 2. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

13. Nyíresi csatorna 5. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

14. Rossznyárasi csatorna Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

15. Rossznyárasi csatorna 1. számú oldalág Ecsediláp-Krasznabalparti VGT 

 
Belvízbetörés: 

A város külterületről történő belvízbetörés nem fenyegeti, mivel a település a Kraszna-balparti 
és a Délnyírségi öblözet vízgyűjtőjének vonalán található, és az itt lévő csatornák a várostól 
elvezetik a csapadékvizeket. A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettsége 
megfelelő, karbantartásuk folyamatos, jelenlegi állapotuk megfelelőnek mondható. 
 
Belvíztározók: 
A város északi részén található a Szénaréti tározó, és a város központjában található Múzeumi 
tó, amely záportározóként az önkormányzat üzemeltetésében van. 
 
Vésztározók: 
A település keleti részén található a Mesterréti záportározó, amely az önkormányzat 
tulajdonában és az Ecsedi-láp Krasznabalpari VGT kezelésében van. 
A tározó feladata a Nyírbátor-Vasvári vízfolyás mértékadó vízszállítását egyenlíti ki a 
belterületről érkező nagyobb csapadék vízhozam levezetését.  
 
Horgásztavak: 
Horgásztavak a város területén nincsenek.  
 
Öntözés: 
A Nyírség területe a megye többi tájegységéhez viszonyítva vízben szegény, miközben egyre 
nagyobb igények jelentkeznek a víz mezőgazdasági hasznosítására. A többlet vízigények csak 
tározással, illetve a belvizek helyben hasznosításával elégíthetőek ki. A térségben nem 
jellemező az öntözéses hasznosítás! 
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1.17.2.5. Mélyfekvésű területek  

A talajvíz helyzetére a 60-as évek végéig a mély víztükör volt a jellemző, majd folyamatos 
talajvízszint emelkedés következett be, mely fokozza a belvízelöntések bekövetkeztét. Télen 
fagyott talajfelszínen történő gyors hóolvadás, vagy nyári rendkívüli zápor esetén a beépített 
területeken elöntések keletkeznek. 
A településen nagyobb belvízgondok a nagyobb belvizek idején 1967, 1979, 1980-1981 és 
1985-ben voltak. Rendkívül súlyos belvízhelyzet alakult ki 1999-ben és 2000-ben. 
A terepviszonyok alakulása a belvízelvezetés szempontjából kedvezőtlen, egyenetlen, 
hullámos. Emiatt a lefolyástalan, zárt területeken hóolvadáskor, záporok alkalmával elöntések 
keletkeznek. A kiépítettség alacsony foka miatt a problémák rendszeresek. 
A város belterületén található múzeumi tó, valamint a külterületen található Szénaréti tó és a 
Mesterréti tó záportározóként üzemel. A záportározók a belterületről érkező nagyobb 
csapadékvíz terhelést egyenlítik ki, illetve csillapítják. 
A belterületeken az elöntések elszórt foltokban, a mély fekvésű lefolyástalan területeken 
alakultak ki (Zrínyi u.). 
A külterületeken elsősorban a mély fekvésű vízállásos területeken és a Mesterréti csatorna 
valamint a Nyírbátor-Vasvári folyás mentén alakultak ki. 

 

1.17.2.6. Vízbázis-védelem 

A város vízellátása a Nyírbátor-Nyírvasvári-Nyírgyulaj Közös Vízműről történik. A vízmű 
vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetben lévő vízbázisok közé tartozik. 
A Nyírbátor-Nyírvasvári Közös Vízmű vízbázisának védőterülete méretezett, a biztonságba 
helyezés 2005-ben megtörtént. A kijelölő határozat száma: 3833-14/2010. Jogerőre 
emelkedett 2010.09.27-én. 
A város vízbázisnak 50 éves elérési idejű „B” jelű hidrogeológiai védőövezete lett kijelölve.  

� A 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Nyírbátor város a fokozottan 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

� A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint a város a nitrátérzékeny területek közé 
tartoznak. 

 
1.17.2.7. Hévízgazdálkodás 

A tervezési terület közelében található a városi fürdő területén egy hévízkút, melynek 
hasznosítása már régóta folyik. Kút adatait az alábbi táblázatban közöljük. Alacsony sótartalma 
miatt korábban ivásra is használták, valamint gyógyászati szerepet tölt be. Magas 
hőmérséklete (54 Co) miatt hasznosítása régóta tart elmúlt évben ezt kihasználva a városi 
fürdő rekonstrukciója is megtörtént.  

Helység és 
megnevezé

s pontos 
cím 

VIFIR 
kódszám  

Hévízkút 
kataszter
i száma 

Vízikönyv
i száma  

Kataszter
i száma 

Építés
i év         

Talpmélysé
g           [m] 

Fúrás 
közben 

elért 
mélysé
g [m] 

A 
megnyitot
t rétegek 
földtani 

kora 

EOV X 
[m] 

EOV Y 
[m] 

Terepszint 
magasság

a [mBf] 

Talphőmérsékle
t [ºC] 

Nyírbátor 

Fürdői 

hévízkút 

k14207028

7 
14-20 

32/87-

1971            
K-287 1971 1000,0 1116,0 

felső-

pannon  

252657,7

0 

879331,2

5 
152,63 63,5/998,0 

forrás: www.hidrologia.hu/vandorgyules/26/ 
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Földtani, vízföldtani viszonyok 
 
A térség földtani felépítését nagymélységű szerkezet és kőolaj-kutató fúrások, hévíz kutak és 
egyéb víztermelő fúrt kutak földtani dokumentációiból ismerjük. Főbb sajátosságai: 

- A medence aljzatot felépítő egyenetlen felületű paleozoos-mezozoos alaphegység nagy 
mélységekben található. Az erre települő medenceüledékek vastagsága így akár a több km 
vastagságot is eléri, majd a peremek felé elvékonyodik. 

- Az alaphegységre kréta- paleogén flish, nagy vastagságú miocén vulkanitokból álló összlet 
(mely a Nyírség területén az 1500m-t is meghaladja), majd rétegzett – pliocén korú tengeri- és 
pleisztocén korú folyóvízi eredetű – törmelékes üledék települ. Az 1000-1300m fekümélységű 
agyagok és homokok változásából álló alsó pliocén alul márgás kifejlődésű, a felső pliocén tavi 
agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlődésben vannak jelen, relatíve kisebb 
áteresztőképességűek, mint az alsó pliocén vagy az alsó pleisztocén rétegek. 

- Ezt követően 50-320m vastagságú kavics, homok, agyag, iszap és ezek átmeneti 
képződményeinek szeszélyes váltakozásából álló pleisztocén korú folyóvízi eredetű 
pleisztocén rétegek, ill. a felső pár méteres összletet képző holocén korú földtani 
képződmények zárják a rétegsort. 

Víznyerés szempontjából nézve a legidősebb paleozoós és triász rétegeknek nincs gyakorlati 
jelentőségük. Bár a triász mészkövek egy része valószínűleg karsztosodott és nyomás alatti 
vizet tartalmaz, amelyet át tud adni a miocén tufába, kitermelése mégsem gazdaságos, mert 
a miocén rétegek vízvezető képessége gyenge és csak nagyon mérsékelt utánpótlódásra 
számíthatunk.  Magából a triász karsztból való kitermelés a nagy mélység miatt nem 
gazdaságos. 

A foltokban található eocén és oligocén képződmények vízzáróak. A miocén összletnek 
azonban a triászból átszivárgó víz mellett a magasabb szinteken saját készlete is van, de 
kitermelését ebben az esetben is valószínűleg gazdaságtalanná teszi az utánpótlódás hiánya. 

Az előzőek alapján a felszín alatti vízbeszerzés szempontjából tehát a pliocén-pleisztocén korú 
törmelékes víztartók jöhetnek számításba. 

A cca. 1300m fekü mélységű pliocén víztartó képződmények vize a magas hőmérséklet, só- és 
gáztartalom miatt ivóvízként nem használható, alkalmas viszont a felmerülő hévízigények 
kielégítésére. 

Az ivó-, ipari és mezőgazdasági célú vízkivételek a hideg édesvizeket tároló 50-320m 
vastagságú pleisztocén alluviális összletből történnek. A közműves vízellátás alapjául az alsó 
pleisztocén rétegvizek szolgálnak, melyek mind minőségi (kedvezőbb vízkémiai jellemzők, 
nagyobb természetes földtani védettségük révén), mind pedig mennyiségi szempontból (nagy 
vastagságúak, regionális elterjedésben is nyomozhatóak, kedvező vízföldtani paraméterekkel 
bírnak stb.) nézve a legkedvezőbbek. 
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1.17.2.8. Közművek kialakítása a településen 

Az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik  

(forrás: http://www.nyirbator.hu/hatalyos_rendeletek) 

� 23/2007. (XII. 20.) számú rendlettel a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés helyi szabályairól 

� 17/2007. (X. 27.) számú rendlettel a közműfejlesztési hozzájárulásról 

� 10/2005. (II.17. ) rendeletével módosított, 19/2004. (XII.07.) számú rendelettel a 

talajterhelési díjról 

Vízellátás (forrás: Nyírségvíz Zrt.) 
A település vízellátását a Nyírségvíz Zrt. látja el. A város a saját vízműről kapja a vizét, a vízmű 
építési éve 1969. A vízműtelepen 3 kútcsoportban 10 db mélyfúrású kút tartozik. 6 db üzemelő 
kút, 2 db tartalék kút és 2 db megfigyelő kút található. A kutakból kitermelt víz gáztalanítás és 
légbevitel után az 4 db nitrifikáló szűrőn halad át. A szűrést kálium permanganát és vasklorid 
oldattal segítik. A vegyszeradagolásokat követően a megcélzott szennyezők mechanikai 
szűréssel eltávolítható formákba jutnak. Leválasztásukra hagyományos kvarchomok töltetű 
szűrők szolgálnak. A víz Fe2+-ionjai és a Mn2+ az oxigén hatására oxidálódnak, és 
csapadékként kiválnak. A vascsapadékra a vízben lévő arzén vagy annak egy része 
gyorsszűrőkön adszorbeálódik.  A szűrt víz Uv fertőtlenítés után, klór-dioxidos kezelést kap 
majd az alacsonytárolókba kerül, amelyekből hálózati szivattyúk nyomják a hálózatba és a 
magastárolókba.  A vízellátó berendezés mértékadó kapacitása 4000 m3/d.   

Nyírbátor város települési elosztóhálózata NA 300, 250, 200, 150, 125, 100 és 80 
azbesztcement csövekből valamint NA 250, 200, 160, 110, 90 KPE és NA 100 KMPVC csövekből 
készült, hossza 98,5 km.  Az ivóvízhálózatra kötött lakások száma 4740 db. Vezetékes ivóvízzel 
ellátott területen a vízelosztó hálózatra 4565 ingatlan kötött rá, ez a lakások 96 %-os 
rákötöttségi arányát jelenti a város összlakásszámához viszonyítva. A vízműről történik 
Nyírgyulaj és Nyírvasvári települések vízellátása is. A hálózaton szolgáltatott vízben 
egészségügyileg kifogásolható komponens a fejlesztéseknek köszönhetően nincs. 2015-ben a 
Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás című KEOP projekt keretében 
megvalósult a nyírbátori vízmű fejlesztése, a víztorony rekonstrukciója, a Nyírbátor-Nyírgyulaj 
távvezeték kiépítése. Ennek köszönhetően a település területén a kiadott ivóvíz minősége 
jelentősen javult. 

Továbbiakban a hálózati rekonstrukciók és régi öntöttvas vezetékek cseréjét szorgalmazni 
szükséges. Az eddig végrehajtott KEOP-on felül még mindig jelentős mennyiségben található 
régi elavult ivóvízhálózati rendszer aránya (kb. 30km) a településen, amely távlatokban 
vízminőségi és műszaki problémák kialakulásához vezethet. 

Szennyvíz (forrás: Nyírségvíz Zrt.) 

Nyírbátor település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
üzemeltetését szintén a Nyírségvíz Zrt. végzi.  A megépült szennyvízcsatorna hálózat 
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gravitációs, elválasztó rendszerű, anyaga KG – PVC és azbesztcement, mérete NA 300, 200 
illetve NA 400, 300, 250, 200 150. 

Csatornával ellátott területen a szennyvízgyűjtő hálózatra a lakások több mint 84 %-a (4020db) 
már csatlakozott rendszerhez. A keletkező szennyvizek a település közigazgatási területén 
épült tisztítótelepre kerülnek. A Nyírbátorban keletkező szennyvízmennyiség átlagosan 2.057 
m3/d. A megvalósult KEOP fejlesztést követően Nyírgyulaj és Nyírvasvári települések 
szennyvize is ide jut, és itt történik a megtisztítása. 

A telep technológiáját tekintve nagyterhelésű eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító, 
biológiai nitrogén és kémiai foszforeltávolítással. A tisztítási folyamat: gépi rács – homokfogó 
– anaerob és anoxikus reaktor – levegőztető reaktor – utóüleptő – fertőtlenítő medence – 
befogadó. A szippantott szennyvíz előkezelés után kerül a tisztítási technológia elejére. A 
tisztítási technológia kapacitása 2.130 m3/d, ebből 10 m3/d folyékony hulladék. A tisztított 
szennyvíz befogadója a CS-1-0-0 jelű csatorna, amely a Nyírbátor-Vasvári folyás 13+345 km 
szelvényébe torkollik. 

A szennyvíziszap kezelése: 

Az utóülepítőből elvett fölösiszap az iszapsűrítőbe kerül. A stabibilizált fölösiszapot 
szalagszűrőn víztelenítik. A víztelenített iszapot a regionális biogáz üzembe (Bátortrade Kft.) 
szállítják. 

Nyírbátorban az elmúlt évben fejeződött be a Dél-nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási 
projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0041). A projekt keretében 6 település több mint 24 ezer 
lakosának életminőségében történt szignifikáns változás 2016. évtől. Összességében 55,7 km 
gravitációs gerinccsatorna lefektetésén keresztül újabb közel 3500 lakóingatlan csatlakozik rá 
a kiépült szennyvízelvezetési rendszerre, amely egy új fejlesztésű szennyvíztisztító telepen 
(Encsencs), és egy bővített, korszerűsített telepen (Nyírbátor) kerül tisztításra. Az érintett 
településeken, közcsatornán összegyűjtött és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
tisztított szennyvíz mennyisége, amely nem terheli a talajt és a felszín alatti vizeket, évente 
több mint 500e m3. 

A fejlesztés eredményeként megnőtt a projektterületen, a csatornahálózaton elvezetett és a 
jogszabályi követelményeknek megfelelően kezelt, illetve tisztított szennyvíz mennyisége, 
amely által csökken a földtani közegbe és a felszín alatti vízbe jutó szennyeződések 
mennyisége. 

Jelentős kockázatot jelent a városban található mintegy 15,0 km hosszú 35 évet meghaladó, 
elsősorban frekventált területen kiépített azbesztcsatorna melynek cseréje forráshiány 
miatt nehezen megvalósítható.  

A másik probléma a fejlesztések megvalósításával a tisztító telep kapacitása lassan eléri a 
100%-ot, emiatt a jövőben várható fejlesztések (ipari) számára a szolgáltatás csak tisztító 
telep bővítésével valósítható meg.  

A település ipari parkja és a tisztító telep között közvetlen szennyvízelvezető hálózat nem 
található, a városi rendszer csak részben alkalmas a megnövekedett mennyiségű ipari 
szennyvizek továbbítására. A növekvő iparosítással fel kell készülni, a megnövekedett 
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szennyvízmennyiségek keletkezésére elvezetésére és jogszabályoknak megfelelő 
megtisztítására.  

Csapadékcsatorna rendszer elemei 
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek 
az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint 
az önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás. 

A település rendelkezik csapadékvíz elvezető-hálózattal a zárt elvezető hálózat hossza 3060 
fm, nyíltárkos hálózat 20846 fm, folyókás kialakítású 2520 fm. A város területén csapadékvizek 
elhelyezése az elmúlt években nem változott. A hálózat állapota az érintett övezetek 
vízmentesítését nem mindig tudja biztosítani. A terepviszonyok alakulása a belvízelvezetés 
szempontjából kedvezőtlen, egyenetlen, hullámos. Emiatt a lefolyástalan, zárt területeken 
hóolvadáskor, záporok alkalmával elöntések keletkeznek. A kiépítettség alacsony foka miatt a 
problémák rendszeresek. 

A város belterületén található múzeumi tó, valamint a külterületen található Szénaréti tó és a 
Mesterréti tó záportározóként üzemel. A záportározók a belterületről érkező nagyobb 
csapadékvíz terhelést egyenlítik ki, illetve csillapítják. 

A csapadékvíz elvezetésének megoldása jelenleg tervezés alatt áll. Településen számos 
problémát okoz az ingatlanokról közterületre kivezetett csapadékvíz, amely az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 47.§ 
(8) (9) és (10) bekezdései alapján TILOS. 

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést 
jellemző körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, 
lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban 
meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, 
csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek 
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza falusias vagy zöldövezetes 
településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt. 

Gázellátás 
A településen a villamos energiát az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt szolgáltatja, a gázt a 
FŐGÁZ Zrt. szolgáltatja. Nyírbátorban a lakások 78%-a a gázhálózatra is rá van kötve. A városi 
gázcsőhálózat hossza meghaladja az 95 km-t.  

Vezetékes és vezeték nélküli hírközlés 
A szélessávú internet, és alternatív telefonhálózat, valamint mindhárom mobilszolgáltató jele 
fogható a településen. A település saját internetes weboldallal rendelkezik. 

Villamos energia 
Nyírbátor város villamos energia ellátását az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt., valamint a 
Magyar Villamos Művek Partner Zrt. látja el. A településen a villamos energia ellátottság 100 
%-os.  
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1.17.3. Levegőtisztaság és védelem 

Az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik 14/2015. (III.25.) számú önkormányzati 

rendelettel az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről. 

 
Besorolás, pontforrások 
A levegőkörnyezet állapotát is folyamatainak hatótényezőivel jellemezhetjük. A három 
paramétercsoport, a kibocsátás, az átalakulás, a légszennyezettség mérhető tényezői 
korlátozott állapotértékelést tesznek lehetővé: a statisztikai adatoknak célorientáltaknak kell 
lenni. 
Végső cél az életminőséget biztosító levegőminőség tartós fenntartása, javítása. Az állapot 
jellemzésében és értékelésében meghatározó szerepe van a határértékeknek; melyek a 
mindenkori társadalmi-gazdasági elvárásokat is képviselik. A levegőkörnyezet terhelését 
légszennyező anyagok antropogén jellegű kibocsátásával, emissziójával jellemezhetjük. 
A kibocsátás légszennyező forrásokon történik. Jelenleg a forrásokat általánosan értelmezzük: 
objektumok, tevékenységek, folyamatok. 
 
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés 
közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a környezet más elemeinek 
állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell vennünk az 
országhatárokon kívülről jövő levegő állapotát, a termelési és fogyasztási tevékenységeket, 
valamint a közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, 
minőségét. 
 
Nyírbátor éghajlata mérsékelten meleg, közel a mérsékelten hűvöshöz. Az évi napsütéses órák 
száma 1930, a középhőmérséklet 9,3-9,4 Cº, a vegetációs időszaké 16,6- 16,8 Cº. A csapadék 
évi mennyisége 650-660 mm. Az uralkodó szélirány É-i, de jelentős a DNY-i és a DK-i irányú is. 
Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.  
 
A lokális emissziókban az ipari jelenlét, valamint a közlekedés légszennyező hatása 
dominánsan jut érvényre a fő közlekedési nyomvonalak mentén. 
 
A város területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. 
alapján „az ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid 
és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) 
PM10 Ólom 
(Pb) esetében „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, PM10benz(a)piren (BaP) 
vonatkozásában „D”, talajközeli ózon tekintetében „O-I” zónacsoportba tartozik. 
A vizsgált területek levegőkörnyezeti állapota a módosítás előtt érvényes (a korábbi 
településrendezési tervben megadott) minőségű és minősítésű. 
A levegőminőségi állapotot alapvetően a lokális emissziók és a háttérszennyezés határozzák 
meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függően. 
 
A településen az OTSZ 225. § (1) értelmében a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. 
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Légszennyező pontforrások a település területén OKIR alapján 
A város területén és közigazgatási határain belül 38 db környezetvédelmi felügyelőségnél 
nyilvántartott pontforrás telephely található (forrás: OKIR 2012). 
 

Üzemeltető tevékenység Telephely címe 

"Bútor-Team" Bt  Bútorgyártó üzem  4300 Nyírbátor Árpád u. 42.  
"Re-Fonker-73" Kft.  Cipőüzem /hőközpont/  4300 Nyírbátor Iskola u. 1-3.  
Balabán János  Asztalos műhely  4300 Nyírbátor Sóhordó u. 152.  
Báthori István Általános Iskola És 
Pedagogiai Szakszolgálat  

Általános Iskola   4300 Nyírbátor Édesanyák utja 7.  

Bátor-Tex Ipari, Kereskedelmi Kft  Varroda  4300 Nyírbátor Szentvér 20.  
Bátorcoop Szolgáltató Szövetkezet  Központi telep  4300 Nyírbátor Árpád u.2.  
Bátortrade Kft  Biogáz üzem  4301 Nyírbátor Árpád u. 156/A  
Bátortrade Kft  Állati hulladék előkezelő üzem  4300 Nyírbátor Nyíres tanya   
Bátortrade Kft  KÖZPONTI TELEP/GÉPJAVÍTÓ 

MŰHELY,FŰRÉSZ ÜZEM, 
TERMÉNYSZÁRÍTÓ  

4301 Nyírbátor ÁRPÁD UT 156/A  

Bunge Zrt.  Olajosmag feldolgozása  4300 Nyírbátor Táncsics út 2-4.  
Coloplast Hungary Kft.  Coloplast Hungary Kft Nyírbátor, Lőtér utcai 

telephelye  
4300 Nyírbátor Lőtér u.  

Decodrive Kft.  Cipőipari üzem  4300 Nyírbátor Iskola út 1.  
Denissza Kft.  üzemcsarnok  4300 Nyírbátor Császári u. 81.  
Éden 96 Kereskedelmi És Szolgáltato Kft  Sütőüzem  4300 Nyírbátor Sóhordó u. 92.  
Egyesitett Ovodai Intézmények Nyirbátor  Ovoda  4300 Nyírbátor Iskola u. 3.  
Egyesitett Ovodai Intézmények Nyirbátor  Ovoda  4300 Nyírbátor József Attila u.7.  
Faipari Gyárto, Kereskedelmi És 
Szolgáltato Kft  

Faipari üzem  4300 Nyírbátor Derzsi ut 2.  

Gastor Baromfi Kft.  Baromfivágóhíd  4300 Nyírbátor Árpád u. 1.  
Gliba Autószervíz Egyéni Cég  Gépjárműjavítás, -karbantartás  4300 Nyírbátor Ipartelepi u. 24.  
Horváth Ferenc  Fafeldolgozó üzem  4300 Nyírbátor Gyulaji u. 79.  
Horváth Ferenc  Asztalosipari késztermék gyártás  4300 Nyírbátor Gyulaji u. 94.  
Javito Karbantarto És Szolg.Bt  Szerszámgép javítás  4300 Nyírbátor Császári út 77.  
Mátészalkai Sütőipari Kft.  Sütőüzem  4300 Nyírbátor Ady E. 25.  
Msk Hungary Bt.  Gépgyártó üzem  4300 Nyírbátor Vágóhíd út 39.  
Nyirbátor Oktatási Centrum  Oktatási Centrum  4300 Nyírbátor Zrínyi u. 42.  
Nyirbátor Város Önkorm. 
Képviselőtestület Polgárm. Hivatala  

Városi Könyvtár  4300 Nyírbátor Szabadság tér 
24.  

Nyirbátor Város Önkorm. 
Képviselőtestület Polgárm. Hivatala  

Telephely  4300 Nyírbátor Szabadság tér 
7.  

NYÍRBÁTORI TÉSZTAIPARI KFT  Tészta üzem  4300 Nyírbátor Császári u. 79.  
Nyírbátori Városüzemeltetési KKH. 
Nonprofit Kft.  

Fűtőmű  4301 Nyírbátor Fáy András 3  

Nyírerdő Zrt.  Fafeldolgozó Üzem  4300 Nyírbátor Császári u. 2.  
Nyirségi Gabonafeldolgozo És 
Forgalmazo Kft /Nyir-Gabona Kft/  

Malom üzem  4300 Nyírbátor Bajcsy Zs. u. 
108  

Start Nonprofit Kft.  Cipőgyár  4300 Nyírbátor Iskola utca 1-3.  
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Rendőr-
Főkapitányság  

Rendőrkapitányság   4300 Nyírbátor Martinovits u. 19  

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Rendőr-
Főkapitányság  

közrend, közbiztonság védelme  4300 Nyírbátor Bocskai u. 2.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Báthory 
István Gimnázium És Szakközépiskola  

Gimnázium és Szakközépiskola  4300 Nyírbátor Ifjusági u. 2.  

Diehl repülőgép alkatrész gyártó üzem gyár telephely                                                            4300 Nyírbátor Ipari Park u. 
9. 

Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő 
Nonprofit Kft.  

Szakorvosi ellátás  4300 Nyírbátor Édesanyák útja 
1/A.  

Tesco-Globál Áruházak Zrt.  Tesco áruház  4300 Nyírbátor Debreceni u. 71.  
Tölgyesi Bt  Festőműhely  4300 Nyírbátor Bajcsy Zs. utca 

73.  
Tranzit-Ker Zrt.  Takarmánykeverő  4300 Nyírbátor Derzsi u. 1.  
Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft  Mosószergyár  4300 Nyírbátor Táncsics Mihály 

út 2-4.  
Uralgo Termelö-Szolgáltato És 
Kereskedelmi Kft  

Központi telep  4300 Nyírbátor Árpád u. 156/a.  

Uralgo Termelö-Szolgáltato És 
Kereskedelmi Kft  

Tápkeverő üzem  4300 Nyírbátor Árpád u. 156/a.  

Virágh Kálmán  Cipőüzem  4300 Nyírbátor Sóhordó 80.  

Nyírbátorban található pontforrások bemutatása 
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A településen levegőtisztaság-védelmi szempontból mint látható, jelentős számú ipari üzem, 
szolgáltatás található. A nagyobb üzemek (5db) a város ipari parkjában kaptak helyet, jelentős 
számú kisebb pontforrás található a város belterületen lakóterületek környezetében, jelentős 
az elavult fűtési rendszerrel rendelkező közintézmények aránya is, azonban ezek a pályázati 
rendszereknek köszönhetően néhány éven belül modernizálásra kerülnek. Gyakori probléma 
településen a környező mezőgazdasági (állattartó telepek) üzemek által keltett bűz, amely 
kedvezőtlen meteorológia helyzetben a településen élők számára kellemetlen. 

 A fentiek ellenére a légszennyezés időben és térben csak esetileg fordul elő a szennyező anyag 
nem veszélyes, a szennyezés kicsi, kismértékben ipari, valamint közlekedési eredetű.  

A település levegőminőségi állapotát jellemzően a jelentős számú ipari kibocsátó, a 
közlekedés, valamint a téli időszakban a fűtés okozta kibocsátások határozzák meg. 
A településen a helyi eredetű szennyezéseknél a mezőgazdasági és a közlekedési eredetű 
légszennyezés hatása jelentős. A mezőgazdasági tevékenységek porral, a gépek kipufogó 
gázával, a parlagon hagyott területeken a gyomnövények pollenjeivel, valamint az 
alkalomszerűen végzett légi permetezések által növényvédőszerek terhelhetik a levegőt. 
 
Közlekedési zajforrásként több jelentős útvonal is keresztezi a települést, mint a 4911. számú 
forgalmi út, amely Nagykállón keresztül a megyeszékhellyel köti össze a települést. A 471. 
számú út, amely Debrecennel és Mátészalkával köti össze a települést átmenő forgalma 
jelentősnek mondható.  A 4906. számú Piricsével, a 4105. számú Nyírgyulajjal M3-as 
autópályával, a 4915. számú Vállajjal valamint a Nagykárollyal (Románia) köti össze a 
települést utóbbi két út forgalma jelentősnek mondható. A közlekedés, főleg a településen 
áthaladó főközlekedési (471. számú) út, a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a 
szén-dioxid, poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegyületek (VOC-k) és 
aeroszolok (szálló por) szintjének növekedéséhez járul hozzá. 
A település kiépített gázvezetékkel rendelkezik, a település ingatlanjainak 75 %-a 
rendelkezésre áll vezetékes gáz, azonban fűtési időszakban ennek kb. fele veszi igénybe a 
jelentős költségek miatt. A lakossági fűtésből eredő légszennyezés a vezetékes gázhasználattal 
jelentős mértékben csökkenhetne, azonban az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő az 
olcsóbb, leggyakrabban fa tüzelésre történő áttérés. 
 
A település gazdasági térszerkezetét, kisvárosi jellegét tekintve a levegőszennyezés mértéke 
alacsonynak mondható. A levegőszennyezés több pontforrásnak a következménye, amely 
manapság legjellemzőbben, a szabadtéri avar- és hulladékégetésből, kommunális 
energiafelhasználásból, így a fűtési időszakban a háztartások fűtésekor kibocsátott füstből és 
égéstermékekből, valamint a közlekedésből származik. 

A fűtési célú energiatermelés területén továbbra is problémát okoz, hogy a lakosok a vegyes 
tüzelésű kazánokban hulladékot égetnek. Itt a legnagyobb problémát a műanyagok tökéletlen 
égése során keletkező káros anyagok, mint például a rendkívül mérgező dioxinok keletkezése 
okozza.  

Energiatermelésből és fogyasztásból származó kibocsátás már nem jelentős. 
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Pollen „szennyezés” 
A területbejárások során tapasztaltuk, hogy a település belterületén és külterületén előfordul 
(jelentős) parlagfű borítottság. Ez nem csak a parlagon hagyott területekre jellemző, hanem a 
művelt táblákra és az összekötő és föld utak mentére is. A parlagfű és más gyomnövények (pl. 
fekete üröm) pollenjei erősen allergizáló hatásúak. Ellenük a legjobb védekezés a területek 
rendben tartása, kaszálása lenne. A parlagfű és az üröm pionír fajok, így legjobban a bolygatott 
talajokban érzik magukat jól. Ez azt jelenti, hogy a nagyszámú talajban lévő mag miatt azok az 
eljárások, amelyek a talajt is megbolygatják (pl. tárcsázás) nem vezetnek eredményre a 
parlagfű visszaszorításában. A parlagfű pionír faj lévén nem szereti a már beállt társulásokat, 
itt nem kap megfelelő teret a fejlődéséhez. Ezért ha egy terület parlagon van hosszabb ideig, 
akkor érdemes csak kaszálással gondozni, vagy teljesen békén hagyni, mert ez kedvez a 
gyeptársulás kialakulásának, és így néhány év alatt a parlagfű teljesen kiszorítható erről a 
területről. 

A parlagfű visszaszorítására a települési önkormányzat korábban már adott ki helyi rendeletet, 
ezen kívül a központilag kiadott 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet alkalmazzák, ami a 
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól rendelkezik. 

1.17.4. Zaj és rezgésterhelés 

A település földrajzi fekvéséből, kistérségben betöltött mikro-térségi szerepköréből, továbbá 
a település központján jelentéktelen átmenő tranzitforgalomból, a külterületen található ipari 
parknak köszönhetően kevés nem jelentős a település zajterhelése. 
 
 1.17.4.1.Zajterhelés hatásai 

A lakosság körében negatív hatással jelentkezik a zaj és a rezgés okozta hatás, mely nem 
feltétlenül egészségkárosító, határértéket nem meghaladó mértékben különböző pszichés 
zavarokhoz vezethet. Megállapítható, hogy sajnos elég kevés adat áll rendelkezésre, valamint 
azon rezgésekről, melyek a közlekedési utak mellett jelentenek problémát, egyáltalán nincs 
adat, pedig ezen tényező hatása sem hanyagolandó el. 
A zaj- és rezgésvédelem szempontjait a területrendezés és fejlesztés, valamint a közlekedés 
tervezés alkalmával szem előtt kell tartani, a zajos és a zajérzékeny területeket lehetőleg 
egymástól elkülönítve kell kialakítani. 
Az iparterületeknek a lakóterületektől való szétválasztásával az üzemek nagyobb zajt 
bocsáthatnak ki - megtakarítva ezzel berendezéseik zajcsökkentésének nem csekély költségét. 
 
Az utak és a lakóépületek közötti szabad területek célszerűen felhasználhatóak olyan 
kereskedelmi-szolgáltató zónák kialakítására, abban olyan épületek létesítmények 
elhelyezésére, amelyek zajkibocsátása csekély, és zaj elleni védelmet nem igényelnek továbbá 
a mögöttük lévő, zajérzékeny épületeket árnyékolják. 
 
A zajforrások és az épületek védendő homlokzatainak egymáshoz viszonyított helyzete 
meghatározó a helyiségek zajterhelése szempontjából. A zaj ellen védendő helyiségeknek 
(lakószobák pl.) a "csendes" oldalra nyitásával- amennyiben ezt a tájolás lehetővé teszi - 
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többletköltségek nélkül 10-25 dB zaj csökkenés biztosítható. Az útra merőleges épületeknek 
mind a két oldala zajos, igaz kevésbé, mint az úttal párhuzamos házak utcai homlokzata. 
Ennél a változatnál vigyázni kell, hogy a csendes oldalra zajforrás (pl. autóparkoló, szolgáltató 
épületek) ne települjön. 
 
Az immissziós pontba hangenergia a zajforrástól a direkt út mellett többszörösen 
reflektálódva is eljuthat. A zajterhelés a direkt és reflektált hangúton terjedő hangszint 
eredője lesz, tehát egy adott épületet érő zaj nagyságát a környező épületek elrendezése is 
befolyásolja. Az épületek elhelyezésévei, a szemben lévő homlokzatok kialakításával a 
visszaverődő hangenergia, ezzel az eredő zajterhelés is csökkenthető. 
 
 1.17.4.2. Zajforrások 

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. 
 
Települési zajforrások: 

- Közlekedés, (közúti, vasúti) 
- Ipar, 
- Kereskedelem, 
- Szórakozás, 
- Építkezés, 
- Háztartási tevékenység. 

 
A rendezési terv alapján a településen található ipari területek (ipari park kivételével), 
valamint a főközlekedési utak (471. számú főút), kialakítása alapján a lakott területektől 
megfelelő védőtávolsággal nem rendelkeznek. 
Távlatokban mindenképpen szükséges a 471. Számú főút valamint a 4105. Számú út (M3-as 
felé vezető) elkerülő szakaszát az ipari park érintésével megépíteni. A lakó övezeteket érő 
emissziós hatások csökkentése érdekében. 
 

 1.17.4.3. Város zajhelyzete 

A város bel-, és külterületi környezetének alapzaj-helyzetét jellemzően a településen áthaladó 
számozott utak határozzák meg. Kül-, és belterületen közlekedési zajforrásként jelentősebb a 
4911. számú forgalmi út, amely Nagykállón keresztül a megyeszékhellyel köti össze a 
települést. A 471. számú út, amely Debrecennel és Mátészalkával köti össze a települést 
átmenő forgalma jelentősnek mondható.  A 4906. számú Piricsével, a 4105. számú 
Nyírgyulajjal M3-as autópályával, a 4915. számú Vállajjal valamint a Nagykárollyal (Románia) 
köti össze a települést utóbbi két út forgalma jelentősnek mondható. 
 
Az átmenő utak környezetében, a rendelkezésre álló védőtávolságok nem elegendőek, 
azonban az alacsony forgalomszám miatti kedvező a zajkibocsátás. A főútvonal leginkább a 
környékén élők számára jelent zavaró hatást, mivel a település központjában lévő 
intézmények megközelítéséhez naponta több alkalommal is keresztül haladnak rajta. A 471. 
számú főút ezen részén, gyakori a kamion forgalom is.  
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A településen működő gazdasági társaságokra nem jellemző a jelentősebb, esetlegesen zavaró 
hatású zajkibocsátással járó tevékenység. Az utóbbi években nem történt lakossági bejelentés 
vagy panasz zajkibocsátással kapcsolatban. 
 
A településen működő üzemek zajkibocsátásáról nem rendelkezünk információval. Az új 
tervvel érintett területek zajvédelmi besorolásai az eltelt időszakban nem változtak. A 
zajvédelmi szabályozásban bekövetkezett módosítások alapján a környezeti zaj határértékeit 
a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a rendezési terv zajvédelmi 
megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó. Az üzletek működésének 
rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről a 133/2007. (VI. 17.) Kormányrendelet ad előírásokat. 
 
1.17.5. Sugárzás védelem  

Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a 
villamos és a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb 
körülmények is befolyásolják: 
- a vezetékek föld feletti magassága 

- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése 

- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerősséget 
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják) 
 

A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől: 
 
750 kV 40 m 
400 kV 20 m 
220 kV 10 m 
120 kV 5 m 

 
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági 
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsony frekvenciás mágneses tér 
áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak 
nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsony frekvenciás mágneses tér ellen a legjobb 
védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása.  
A sugárvédelmi szabályozásban úgynevezett alapkorlátokat és abból származtatott expozíciós 
határértékeket alkalmaznak. Az RF expozíció alapkorlátait mindig a fajlagosan elnyelt 
teljesítmény (Specific  Absorptin  Rate, SAR) határozza meg. Ebből származtatják az ajánlásban 
szereplő, és mérendő(illetve mérhető) megengedhető expozíciós határértékeket W/m2-ben, 
mW/cm2-ben, V/m-ben vagy A/m-ben (Duchene et al. 1991., WHO 1993., ICNIPR 1996.)  
Bázisállomások esetén, Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz 
4.500.000 µW/m2, 1800 MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek megállapításakor a 
különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási 
mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket. 
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Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari 
szerkezetvizsgálatok, élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges 
káros hatása azonban lokális. 

Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. 
 

1.17.6.Hulladékkezelés 

Az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik 32/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelettel 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

 
Települési hulladékok 
A települési környezet számára az egyik legnagyobb terhelést a települési szilárd hulladékok 
jelentik. A települési hulladékok a lakosság köréből, a településen működő intézményekből, 
szolgáltatóktól, és a településeken működő kis és közép vállalatok tevékenységeiből 
származnak. 
A hulladékok rendszeres eltávolítása és ártalommentes elhelyezése a települések 
üzemeltetésének egyik legfontosabb feladata. Települési szinten a feladatok szervezője, 
gondozója, szabályozója a helyi önkormányzat, aki gondoskodik a helyi közszolgáltatás 
szervezett kialakításáról és működtetéséről, a kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket pedig 
önkormányzati rendeletben szabályozza. 
 
A település rendelkezi érvényes elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel. A tervezési területen 
lakossági ipari és mezőgazdasági eredetű hulladékok keletkeznek, melynek teljes éves 
mennyisége 11.500 tonna (2008). Lakosság a hulladékot a rendszeresített 140 literes műanyag 
edényben gyűjti. Rendszeres elszállítás megoldott, melyet hetente 2 alkalommal – téli 
időszakban hetente 1 alkalommal –speciális hulladékszállító felépítménnyel rendelkező 
tehergépjárművel végeznek. A begyűjtött hulladékot 2009. július 15-ig a város helyi 
hulladéklerakóján helyezték el (0259/8. hrsz).  
2009. július 16-tól jogszabályi változás miatt a városi lerakó bezárásra került. Ezen időponttól 
a minden a város területén keletkező hulladékot a Nyíregyházi Regionális lerakóba helyeznek 
el. Az ipari üzemekben és intézményekben keletkező hulladékot a rendszeresített 5 m3-es 
hulladékszállító konténerekbe gyűjtik, melyet tehergépjárművel szállítanak a nyíregyházi 
lerakóra. 
Az új területhasználatok következtében megjelenő többlet települési szilárd hulladék gyűjtése 
és kezelése a kialakult rendszer, illetve a terület-használók hulladékgazdálkodási 
kötelezettségei alapján biztosítható. 
A település területén bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során a 
település meghatározott pontján szelektív konténerek kerültek kihelyezésre. A papír- és 
műanyag hulladékok szelektív gyűjtése a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes kék 
vagy sárga műanyag zsákban történik. 
 
Hulladékok begyűjtése 
A kommunális hulladékok begyűjtését a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
végzi, mint közszolgáltató. Az összes elszállított települési hulladék (2013. évi KSH adatok 
alapján) 2635,9 tonna volt, ennek 83 %-a (2191,4 t) a lakosságtól elszállított települési 
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hulladékot tette ki. A 4049 db rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás közül mind részt vesz 
a szelektív hulladékgyűjtésben is. A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított 
települési szilárd hulladék az említett időszakban 31,5 tonna volt. A begyűjtött hulladék 
regionális hulladéklerakó telepre kerül. Szilárd hulladéklerakót a város nem működtet. 
A településen előfordul, de nem igazán jellemző a házi komposztálás. Lomtalanítás 
rendszeresen, évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) történik. 
 
 1.17.6.1. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 

A jogszabályokban meghatározott területi, helyi, speciális műszaki követelmények, valamint 
az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális 
intézkedéseket a településen nincsenek. 
 

 1.17.6.2.Egyéb kapcsolódó rendeletek 

A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szennyeződésérzékenységi besorolására az 
érvényes szabályozás a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a 27/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet. E rendelkezések alapján Nyírbátor város és külterülete „Érzékeny „besorolást 
kapott; kivéve a vízbázis védőidomát, amely „Fokozottan érzékeny” terület.   
A 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján Nyírbátor közigazgatási területe nitrát érzékeny 
terület. 
 
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

1.17.7.1. A magasabb fekvő területek tájidegen beépítései, elhanyagolt, gazdátlan 

területek 

Az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik 9/2015. (II.25.) számú önkormányzati 

rendelettel a településképi véleményezési, településképi bejelentési és kötelezési eljárásról 

 
A település területén kiemelkedő, illetve zavaró magasságú építményeket nem találtunk! 

 

Belterületen a korábbi nem megfelelő utcai szabályozási vonal miatt, néhány esetben 
rendezetlen beépítéseket kialakításokat tapasztaltunk, melynek köszönhetően az utcák 
szélessége is változó. Ezzel együtt az utcák vonala nem egyenes vonalú, hanem kanyargós 
nyomvonalú (jellemzően Csűrös kert) Hunyadi valamint a Kisbogáti utcák által határolt tömb. 
Ez a közművek vezethetőségében sokszor problémát okozhat (van ahol nem vagy csak 
nehezen kialakíthatóan fér el). Ez forma jellemzően nem az Alföldi, hanem inkább a hegyvidéki 
települési térszerkezetre emlékeztet. 
A központi szűk utcák a kiugró homlokzatokkal és a foghíjas, telkekkel sok esetben rendezetlen 
hatást kelt. 
Összefoglalva magasabban fekvő területek tájidegen beépítésével nem találkoztunk. Néhány 
esetben találkoztunk városképbe nem illő épület együttesekkel. 

 

 

 

 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
224 

 
ART Vital Kft. 

1.17.7.2. A légkábelek kusza hálózata 

A település belterületének utcaképét esztétikailag negatívan befolyásolja az elektromos 
légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése. Javasoljuk, hogy a szolgáltatókkal a várható 
hálózatfejlesztések eredményeként a jövőben légkábel hálózatot térszín alatt alakítsák ki. Ez 
egyrészt esztétikailag elfogadhatóbb állapotot eredményez, másrészt az átvonuló madarak 
védelmét szolgálhatja. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLET-FELHASZNÁLÁST,  BEÉPÍTÉST 
BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 
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1.18.1.Építésföldtani korlátok  

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A település közigazgatási területe nem érintett alábányászott területekkel, barlangok és 
pincék területeivel. 
 
 1.18.1.2. Csúszás-, és süllyedésveszélyes területek 

A település közigazgatási területe nem érintett csúszás-, süllyedésveszélyes területekkel. 
 
 1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A várost és környékét igen ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi 
zónáiból, a település közvetlen környezete a 2. zónához tartozik. (PGA értéke: horizontális 
gyorsulás értéke 50 évre, 10% meghaladási valószínűség mellett (1/475 és gyakoriság) az 
alapkőzeten, „g” egységben) 
 
Magyarország szeizmikus zóna térképe 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

A történelmi és jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által nem, vagy szintem 
alig érintett területen fekszik Nyírbátor városa. 
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Magyarország szeizmotektonikája 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

A település közigazgatási területe nem érintett földrengés veszélyeztetett területekkel. 
 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

 1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A település közigazgatási területe nem érintett árvízveszélyes területekkel. 

 1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

A város az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye déli részén, azon belül a 
46. számú Nyírségi és a a44. számú Kraszna bal parti belvízrendszer határán helyezkedik el. 
A település domborzata tagolt, változatos terepviszonyok jellemzik. A jellemző 
terepmagasság 149,00-160,00 mBf. között változik, de legnagyobb részt 150,00-153,00 mBf. 
közötti magasságok jellemzik. 
 
A város közigazgatási területének északi része a 07,04. számú Vajai- főfolyás völgye-, déli 
része pedig a 07.12. számú Szamos-Krasznaközi belvízvédelmi szakasz területére esik: 
 
A 07.04. számú Vajai- főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz belvíz-veszélyeztetettsége: 

- Pálfai-index: közepes belvízveszélyes (2-es) veszélyeztetettségi kategória. 
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- Évi átlagos belvizes napok száma: 16 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva.) 
- Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 3 elrendelt készültéség / 10 év (I., II. fok) 

 
A 07.12. számú Szamos-Krasznaközi belvízvédelmi szakasz belvíz-veszélyeztetettsége: 

- Pálfai-index: közepes belvízveszélyes (2-es) veszélyeztetettségi kategória. 
- Évi átlagos belvizes napok száma: 10 nap/év. (Az elmúlt 10 évre viszonyítva.) 
- Belvízvédelmi készültség gyakorisága: 4 elrendelt készültéség / 10 év (I., II. fok) 

 
 1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

A talajvíz helyzetére a 60-as évek végéig a mély víztükör volt a jellemző, majd folyamatos 
talajvízszint emelkedés következett be, mely fokozza a belvízelöntések bekövetkezését. 
Télen fagyott talajfelszínen történő gyors hóolvadás, vagy nyári rendkívüli zápor esetén a 
beépített területeken elöntések keletkeznek. 
 A településen nagyobb belvízgondok a nagyobb belvizek idején 1967, 1979, 1980-1981 és 
1985-ben voltak. Rendkívül súlyos belvízhelyzet alakult ki 1999-ben és 2000-ben.  
A terepviszonyok alakulása a belvízelvezetés szempontjából kedvezőtlen, egyeletlen, 
hullámos. Emiatt a lefolyástalan, zárt területeken hóolvadáskor, záporok alkalmával 
elöntések keletkeznek. A kiépítettség alacsony foka miatt a problémák rendszeresek. 
 A város belterületén található múzeumi tó, valamint a külterületen található Szénaréti tó és 
a Mesterréti tó záportározóként üzemel. A záportározók a belterületről érkező nagyobb 
csapadékvíz terhelést egyenlítik ki, illetve csillapítják. 
 A belterületeken az elöntések elszórt foltokban, a mély fekvésű lefolyástalan területeken 
alakultak ki.  
A külterületeken elsősorban a mély fekvésű vízállásos területeken és a Mesterréti csatorna 
valamint a Nyírbátor-Vasvári folyás mentén alakultak ki. 
 
 1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

Nyírbátor közigazgatási területe árvízvédelmi rendszerekkel nem érintett. 
A város a 46. számú Nyírségi és a 44. számú Kraszna bal parti belvízrendszer határán, tehát 
vízválasztón helyezkedik el, ezért az északi településrész csapadékvizeinek befogadója a 
Vajai-főfolyás – Lónyai csatornán keresztül a Tisza, míg a település déli részének 
csapadékvizeit a Nyírbátor-Vasvári folyás – Bodvaj-patakon keresztül a Kraszna. 
 
Belvízelvezető csatornák: 
46. sz. Nyíri belvízrendszer: 

- Vajai-főfölyás 
- Szénaréti szivárgó 
- Borbélykúti csatorna 
- Borbélykúti csatorna 1. számú oldalág 
- Borbélykúti csatorna 2. számú oldalág 
- Borbélykúti csatorna 3. számú oldalág 

44. sz. Krasznabalparti belvízrendszer 
- Nyírbátor-Vasvári folyás 
- Mesterréti csatorna 
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- Mesterréti csatorna 1. számú oldalág 
- Mesterréti csatorna 2. számú oldalág 
- Nyíresi csatorna 
- Nyíresi csatorna 2. számú oldalág 
- Nyíresi csatorna 5. számú oldalág 
- Rossznyárasi csatorna 
- Rossznyárasi csatorna 1. számú oldalág 

 
Belvíztározó: 
A város északi részén található a Szénaréti tározó, és a város központjában található 
Múzeumi tó, amely záportározóként az önkormányzat üzemeltetésében van. 
 
Vésztározók: 
A település keleti részén található a Mesterréti záportározó, amely az önkormányzat 
tulajdonában és az Ecsedi-láp Kraszna bal parti VGT kezelésében van. A tározó feladata a 
Nyírbátor-Vasvári vízfolyás mértékadó vízszállítását egyenlíti ki a belterületről érkező 
nagyobb csapadékvízhozam levezetésére.  
 
1.18.3. Egyéb 

 1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, felszakadás) 

A település közigazgatási területén nincsenek kedvezőtlen morfológiai adottságok. 

 1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

A település közigazgatási területén nincsenek magassági és mélységi korlátozások. 

 1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

A település közigazgatási területén tevékenységből adódó korlátozásról nem beszélhetünk. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 
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A város közigazgatási területét nem érinti hatósági engedéllyel rendelkező bányatelek. 

Megkutatott ásványi nyersanyag lelőhely nem ismert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.20. VÁROSI KLÍMA 
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1.20.1. A városi klíma kialakulása 

 Az egyedi városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a 

különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes 

környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-

okozatiösszefüggésben állnak. 

 

Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, 

mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül 

hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A 

városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a 

csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban 

a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a 

városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. A felszín másik fontos hatása a sugárzási 

paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, hogy egy adott felszín a ráeső napsugárzást 

milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a felszín tulajdonságai döntően meghatározzák. 

A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a város felett nagyobb a súrlódás, ami a 

szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia fokozódásához vezet. 
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Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti 

többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle 

üvegházgázok koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 

 

1.20.2. Nyírbátor városi klímáját befolyásoló tényezők 

A léghőmérsékletet jelentős mértékben befolyásoló napfényes órák száma a Felső-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén, a Nyírbátorhoz legközelebb elhelyezkedő, 

Császárszállás állomáson éves szinten átlagosan 1729 óra. Ebből a tenyészidőszakban (IV.-IX. 

hónap) 1275 óra, a téli félévben (X.-III. hónapban), pedig 454 óra az átlagos napfénytartam. 

A napsütéses órák száma országos tekintetben átlagosnak mondható, ha azonban csak az 

Alföldet vesszük figyelembe, ez az érték átlag alattinak tekinthető. A legnapfényesebb 

hónapok a július és az augusztus, a legkevésbé napfényes hónapok a január és a december. 

A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így 

azok idősoros összehasonlítása, elemzése, un. középértékek eredeztetése csak a 

Császárszálláson üzemelő észlelő állomás adatai alapján lehetséges. 

 
A léghőmérséklet 2015. évi és sokéves jellemző értékei Császárszállás állomáson (°C) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Éves 

2015 1,5 2,2 7,2 11,9 17,6 22,1 25 25,3 19,1 10,9 6,1 3,5 12,7 

sokéves 
átlag  

-1,4 0,4 5,5 11,4 16,8 20,0 21,7 20,8 15,9 10,2 4,3 0,0 10,5 

 (Forrás: FETIVIZIG) 



Nyírbátor  Város Településrendezési  Tervéhez  

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM  
  

 
235 

 
ART Vital Kft. 

A város klímáját jelentősen befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település 

belterületének közvetlen környezete nagykiterjedésű vízfelületektől is mentes. Az 

alapvetően érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország egyik 

legszárazabb területének (mérsékelten meleg - száraz) zónájához tartozik a település.  

 

A csapadékos napok száma Nyírbátorban, sokéves átlagban 124 nap, szélső értékei 164 nap, 

melyet 2010-ben értünk, illetve 86 nap, amelyet 1973-ban észleltünk.  

A csapadékmennyiség sokéves átlaga 626 mm. A maximum értéke 1363 mm (2010) és a 

minimum értéke 419 mm (2015).  A hótakarós napok száma a Nyírbátor területén, a 

Keletnyír öblözetben sokéves átlagban 43 nap, a szélső értékei 6 nap, illetve 105 nap. Az 

eddig mért legnagyobb hó vastagság 53 cm (1999). 

 
Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon 

 
 

A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek 

nem összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást 

tudnak csak kifejteni. 

 

A város klimatikus viszonyainak alakulásában nagy szerepet játszik, hogy a közvetlen 

környezetben nagykiterjedésű erdősült területeket, vízfelületeket nem találunk. Továbbá 

jelentős geomorfológiai mozgás sem jellemzi a területet, amelyek önmagukban un. 

légcsatornák kialakulását eredményezhetnék. 
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(Forrás: Saját szerkesztés) 
 
Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 

 
(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 
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1.20.3. A klímabarát város kialakulásának alapvetései, ajánlása 

1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban 

A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, 

amely a következőket veszi figyelembe: 

• Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és 

önkormányzatok között, összhangban az ágazati politikákkal is. 

• A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség 

keretében kell kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági 

szereplőket magába foglalja. 

• Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a 

gazdasági szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a 

közszolgáltatások működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több 

szakterületre támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani. 

• A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város 

• gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, 

valamint erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 

• Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai 

kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi 

hálózatokon keresztül. 

 

2. Klímatervezés az integrált stratégiákban 

A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját 

stratégiáikba: 

• A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni 

egy integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és 

megelőzés, mind az alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve. 

• A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél 

figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés 

és a végrehajtás megtervezése). 

 

3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 

A városoknak törekedniük kell: 

• a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és 

együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált 

területhasználat kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás; 

• a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést 

biztosító zónákkal; 

• a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; 

optimalizálni kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok 

elhelyezkedését; 

• a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a 

városszerkezetben; 

• a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket; 
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• magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) 

hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 

 

4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései 

A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes 

együttműködniük annak érdekében, hogy: 

• Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy 

az a város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek 

összenövését, a fokozott energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek 

elvesztését. 

• Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies 

területek és természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen 

növekedése a közösségi közlekedési útvonalakat kövesse 

• A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék 

mezőgazdasági termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg 

maradjon a térségen belül. 

 

5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények 

Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy 

figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük: 

• Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit 

és kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy 

alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. 

• A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási 

intézkedésekkel járó lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben 

tegyenek ellensúlyozó intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol sokan 

élnek hátrányos helyzetben. 

 

6. Klímabarát építészeti megoldások 

A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a 

következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 

• Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos 

építészet (pl. passzívház, alacsony szén-dioxid-kibocsátású épületek). 

• A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló 

energiák felhasználása (pl. nap- és geotermális energiafelhasználás). 

• Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát 

építőanyagok alkalmazása az építészetben. 

• Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 

• Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, 

bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés 

készítése az épületek teljes életciklus elemzése során. 
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7. Klímatudatos magatartás és életmód 

A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A 

mindennapi életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által 

is befolyásolható, annak érdekében, hogy megerősítsék: 

• a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek 

kialakítását; 

• klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások 

és piaci kereslet kialakítása; 

• klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást; 

• helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét; 

• helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi, 

kulturális és vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges. 

 

8. A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei 

• A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, 

hogy mint helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek 

célja a helyi igények kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind 

annak vidéki környezetében. 

• Klímabarát, fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, de versenyképes és 

biztonságos városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a 

kerékpáros közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való 

alkalmazkodást (pl. árnyékolás, légkondicionálás, infrastrukturális elemek). 

• Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a 

zöld- és a helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák 

felhasználásával és a városi hulladékból készült biogáz előállításával. 

• Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van 

szükség, szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki 

infrastrukturális szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre, 

különösen az árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából. 

• Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi 

szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb 

környezeti kockázatokat sikeresen képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy 

mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, hőhullámok, vízhiány, ipari 

katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó intézmények, 

szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát. 

 
(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről – 

VÁTI 2011 
 
 
 



 


