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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

 226/2004. (XI.30.) KT.  számú határozat, Nagyecsed Város Településszerkezeti 
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

 3/2005. (II. 18.) számú rendelet, Nagyecsed Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 



Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához 

 ORSZÁGOS, KIEMELT ÉS METGYEI ÖVEZETEK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA 
  

 
5 

     
ART Vital Kft. 

Átnézeti térkép – kivágat 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.3. Helyszíni, környezet és a fejlesztés bemutatása 
 
1. Beavatkozási terület 
 
Nagyecsed 954/3, 954/4 hrsz. alatt a jelenlegi vásár- és rendezvénytér, egyúttal a volt Ecsedi-
vár feltételezett területén a Nagyecsed és az Ecsedi-láp vidék kultúrtörténeti vonzerején 
alapuló rendezvényturizmus infrastrukturális fejlesztése. 
 

 
(Forrás: Google Earth) 

 
A cél olyan rendezvényközpont létrehozása, amely lehetőséget ad koncertek, színházi 
előadások, kirakodóvásárok megrendezésére, egyúttal bemutatja az Ecsedi-láp és az Ecsedi 
vár történetét, lehetőséget nyújt interaktív kultúrtörténeti oktató és szórakoztató programok 
megtartására, a történeti múltat felidéző, attraktív látványvilágú környezetben. 
 
Az építési terület Nagyecseden, a korábbi Ecsedi-vár feltételezett területén, a református 
templom és a helytörténeti múzeum szomszédságában található. 
 
A terület eddig megszokott használati rendszerét megtartva alakítunk ki egy olyan 
rendezvény- és vásárterületet, amely mind külső megjelenésében, mind funkcionális 
elrendezésében és infrastruktúrájában a mai kor igényeinek megfelel, egyszersmind felidézi a 
történeti múlt hangulatát. 
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Helyszíni fotók 
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(Forrás: saját szerkesztés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervezett helyszínrajzi változat 
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(Forrás: Art Vital Kft.) 
 

A koncepció a rendelkezésre álló, ám egymásnak ellentmondó régi vár-rajzok és a helyi 
mondavilág ihletésével készült, de konkrét tárgyi emlékanyag hiányában nem tartalmaz 
rekonstrukciós elemeket. Kifejezett cél a hagyományőrző, történeti hangulat megteremtése, 
valamint a területen belül egyértelműen meghatározott funkcionális blokkok egységes, 
átlátható rendszerbe való rendezése. 
A következő blokkok kerültek kialakításra: személybejárati főkapuzat, mellette információs 
pont (délnyugati sarok); színpad kiszolgáló területe (öltözőblokk, parkoló, kapuzat); 
rendezvénytér, Dél felől „várfallal” elkerítve, annak tövében, belül palánkvár; mosdóblokk a 
rendezvényterület, palánkvár és vásártér közé ékelve; vásártér. 
 

Jelentősebb, ill. 1m-t meghaladó tereprendezés nem készül, az építmények a meglévő (közel 
vízszintes) terep magasságához igazítva kerülnek telepítésre.  
A vásártér terület meglévő utcakapcsolatai megmaradnak. A tervezési terület északnyugati 
sarkában lévő meglévő „szerviz kapu” fog gépjármű kapuként szolgálni, kézi sorompóval. Itt a 
kapubeálló jelenleg nem burkolt, ennek pótlása, kialakítása szükséges. A többi 
bejárat/menekülő kapu kizárólag személyforgalomra szolgál. Új, burkolt útkapcsolat nem 
készül.  
Látványtervek 
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(Forrás: Art Vital Kft.) 
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Módosítás előtti építési övezet/övezeti besorolás 

Kü-v Különleges vásártér terület 

Sz szabadon álló beépítési mód 

- -  

10 10% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

  

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 

O oldalhatáron álló beépítési mód 

700 700 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

40 40% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5m a megengedett legnagyobb építménymagasság 

 

Módosítás utáni építési övezet/övezeti besorolás 

Kü-re Különleges rendezvény terület 

SZ szabadon álló beépítési mód 

1000 1000 m2 minimálisan kialakítandó telekméret  

20 20% a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

9,0 9,0m a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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2. Beavatkozási pont ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!) 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivi-
tási 

érték 
Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Belterület keleti 
részén, a Rákóczi utca 
(Győrtelek felé, 4922 
sz főút) és a Vásártér 
u. közötti terület 
(Vásártér területe). 

Rendezvényközpont 
létrehozása, amely 
lehetőséget ad koncertek, 
színházi előadások, 
kirakodóvásárok 
megrendezésére. 

- beépített terület 

 

- Különleges vásártér 
területe (Kü-v) 
Kereskedelmi szolgáltató 
terület (Gksz) 
 

3,01 

0,61 

4,52 

0,24 

- Különleges beépítésre szánt rendezvény terület 
(Kü-r) 
 

3,62 
 

5,43 Az előkert egyedi 
szabályozása szükséges 

 
 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

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

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

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Épített örökségi elem a közelben található és ismert régészeti terület van a területen. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A környezeti terhelés növekedhet a többletkapacitások megjelenésével. A tájképet jelentős mértékben negatívan 
befolyásolja az abban megjelenő épülettömeg.  

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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3. A térségi övezetek lehatárolása 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, 
valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá 

tartozó település településrendezési eszközének 
készítése vagy módosítása során előzetes 

adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási 
szervek 

Övezeti érintettség 

Közigazgatási 
területen 

Tervezési 
területen 

1. 
Ökológiai hálózat magterület 
övezete 

Nemzeti Park Igazgatóság   

2. 
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

Nemzeti Park Igazgatóság +  

3. 
Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

Nemzeti Park Igazgatóság +  

4. 
Kiváló termőhelyi szántóterületek 
övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala +  

5. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala +  

6. Erdők övezete 
Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében 
eljáró járási hivatala 

+  

7. 
Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala +  

8. Tájképvédelmi terület övezete Nemzeti Park Igazgatóság +  

9. 
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

Fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

  

10. Vízminőségvédelmi terület övezete Területi vízügyi igazgatóság   

11. Nagyvízi meder övezete Területi vízügyi igazgatóság +  

12. VTT-tározók övezete Területi vízügyi igazgatóság   

13. 
Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

Honvédelemért felelős miniszter   

 

 


