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Aláírólap 
FÁBIÁNHÁZA község 

Településrendezési  terv 
Vizsgálatok  és   alátámasztó  szakági  munkarészeihez 

 
Településrendezési  vezető  tervező:    ………………………………. 
          Veres  István 
                   okl. építészmérnök 
        A  Magyar  Építész  Kamara  tagja 
         TT-1-15-0125/2001 
Tájépítész       ………………………………. 

Egri  Dóra 
Táj- és  kertépítész 

Tervező  munkatársak:     ………………………………. 
Nagyhajú  Attila 
Településmérnök 

        ………………………………. 
Dudás  Ede 
településmérnök 

        ……………………………….. 
Némethné  Jánócsik  Zsuzsa 
Építőmérnök 

…………………………………… 
  Barcza  Balázsné   
  Tóth  Éva 

Közlekedés:      ………………………………. 
Sarnek  Ferenc 
Okl. építőmérnök 

Környezetvédelem      ………………………………. 
Lévai  Béla 
Környezetvédelmi  szakmérnök 

Közművek     
- Vízellátás, vízelvezetés     ……………………………….. 

Sarnek  Ferenc 
Vízépítő  mérnök 
 

- elektromosenergia  ellátás     ………………………………… 
Csomós  János 
Okl. elektromérnök 

- távközlés, telekommunikáció    …………………………………. 
Ádám  Veress  Ferenc 
elektromos  üzemmérnök 

 
 
Nyíregyháza, 2005, 03. hó 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
VIZSGÁLATOK  SZÖVEGES  MUNKARÉSZEI: 
l./  Előzmények  vizsgálata. 
2./ Regionális  összefüggések  vizsgálat. 
3./ Népességvizsgálat. 
4./ Terület-felhasználás  vizsgálat. 
5./ Épületvizsgálat. 
6./ Zöldterület  vizsgálat, környezetvédelmi  vizsgálat. 
7./ Településtörténet, építészeti  értékek. 

 
 

Tervi  vizsgálati  munkarészek 
 Településszerkezet  és  terület-felhasználás 
 Közművek, közlekedés  
 Táj-  és  környezet-használat 
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Bevezetés 
 Fábiánháza  község  Szabolcs – Szatmár - Bereg  megye  keleti, Magyarország  ÉK-i  „sarkában”  
található. A  község  Nyíregyházától  DK-i  irányban, a  megyeszékhelytől  mintegy  72 km-re  helyezkedik  el,  a  
Délkelet-Nyírségben.  É-ról  a  Mátészalkánál  a  471 sz. útról  leágazó  alsórendű  úton, Nyírcsaholy  felől  a  
4918. számú  útról  Mátészalka-Nyírcsaholy  irányában  közelíthető  meg, míg  Nyírbátor  felől  a  4915.-ős  
számú  útról. Nagyecseddel  a  4921 számú  országos  mellékút  köti  össze. A  legközelebbi  vasútállomás  a  
Nyíregyháza- Nyírbátor- Mátészalka  útvonalon  Nyírbátorban  és  Mátészalkán, a  Mátészalka – Ágerdőmajor   
vonalon   pedig  Nagyecseden   található. 
A  vasúti  megközelítési  lehetőségek  a  vonalak  kiépítettsége, a  járatsűrűség  és  színvonal, valamint  a  vas-  
útállomások  viszonylagos  távolsága  miatt  ezek  azonban  nem  jelentősek, szinte  elhanyagolhatók. Fábi-  
ánháza   megközelíthetőségénél   és   elérhetőségénél   a   vasút   jellemzően   nem   vehető  figyelembe. 
 
Éghajlata  mérsékelten meleg  és  a  mérsékelten  hűvös  öv  határán  elterülve  ennek  megfelelően  
alakul. Az  évi napsütéses  órák  száma  1980-1990, a  középhőmérséklet  9,5-9,7 ºC, a  csapadék-  
összeg  590-610 mm. Uralkodó  szélirány  az  É, ÉK-i, de  gyakori  a  DK-i szél  is. A  településen  
keresztülfolyik  a  Bódvaj-patak. Erdőtársulásaira  elsősorban  az  akác  jellemző, emellett  jelentős  
területeket  borítanak  a  nemes  nyárak, egyéb  lágy  lombúak, mint  az  éger, fűz  és  a  nyír. Kisebb  
területeken  találkozhatunk  tölggyel  és  fenyővel  is. A  nyílt  társulások  közül  a  homokpusztarét  jel-  
lemző, megfigyelhetők  a  zsombékosok, jellemző  a  tőzegeper, a  sások  előfordulása.  
A  talaja  réti  és  humuszos  homok  talajokból  áll. 

  
Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  térszerkezeti  kapcsolatai 

 



 

FÁBIÁNHÁZA  TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.” 

6

 
Az  ország  közlekedési  hálózata  tükrében  Fábiánháza helye  és  megközelíthetősége 

 

 
Fábiánháza  község  helye  a  kistérség  településhálózatában 
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Fábiánháza  regionális  kapcsolatainak  vizsgálata 

 
A  község  a  244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet   szerint  a  Mátészalkai  kistérségbe  tartozik 

 
A  KSH Magyarország  kistérségei  Észak- Alföld  2000  adatai  szerint  a  régió  kistérségeinek  társadalmi – gazdasági  

fejlettségi  rangsorában 
A  fejlettség  mérőszáma A  kistérségek 

  
száma 

 
megnevezése 

Népessége  a  régió  
%-ában 

 
 
 
 
 

Elmaradott  
kistérségek 

A  régió  
átlagánál  

lényegesen  
alacsonyabb 

 
7 

Tiszafüredi, Vásárosnaményi, Csengeri, Fehérgyarmati, 
Berettyóújfalui, Kunszentmártoni, Polgári 

 
16,6 

 
A  régió  átlaga  

körüli 

 
10 

Nyírbátori, Püspökladányi, Baktalórántházai, 
Karcagi, Nagykállói, Törökszentmiklósi, Balmazújvárosi, 

Jászberényi, Mátészalkai, 
Tiszavasvári 

 
32,0 

A  régió  
átlagánál  

lényegesen  
magasabb 

 
1 

 
Hajdúböszörményi 

 
 

3,9 

Nem  elmaradott  kistérségek  
5 

Hajdúszoboszlói, Nyíregyházai, Kisvárdai, Szolnoki, Debreceni  
47,6 

A  kistérségnek  a  környezetéhez  is  viszonyított  „fejletlensége”  a  valós  és   megállapított  elmaradását  strukturális  és  
térszerkezeti  okokkal  egyaránt   lehet  magyarázni. Az   elsődleges  ezeken  belül  a  község  fekvése, a  még  jelenleg  
meglévő  közlekedési  és  elérhetőségi  hátránya  miatt  adódó  térszerkezeti  pozíciója, melyen  feltétlenül  változtatni,  ja-  
vítani  kell. Mindezen  okok  miatt  a  népességmegtartó  erejének  növelése  kizárólag  önerőre  való  támaszkodásból   Fá-  
biánháza   esetében  sem  oldható  meg. 
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A   település   és   a   térség   elérhetősége   a   vizsgálatok   idején,( illetve   várhatóan   ennek   a   változása) a  
gyorsforgalmi   úthálózat   fejlesztése   után   a   fenti   arányban   és   mértékben   csökken 

A  kistérségek  listája  fejlődésük  és  régiók  szerint 
/ KSH  Magyarország  kistérségei  2000/ 

Észak-Alföld 

Dinamikusan  
fejlődő 

Fejlődő Felzárkózó Stagnáló Lemaradó 

 Debreceni 
Hajdúszoboszlói 
Szolnoki 

Nyíregyháza-i 
Tiszavasvári 
Jászberényi 

Hajdúböszörményi 
Püspökladányi 
Karcagi, Kisvárdai 

Balmazújvárosi, 
Berettyóújfalui, 
Polgári, 
Baktalórántházai 
Csengeri, 
Fehérgyarmati, 
Mátészalkai, 
Nagykállói, 
Nyírbátori 
Vásárosnaményi, 
Kunszentmártoni 
Tiszafüredi, 
Törökszentmiklósi 

A  kistérségek  fejlettségi  típusainak  meghatározásához  a  gazdasági-társadalmi  helyzetüket  és  fejlődésüket  jól  jellemző  kilenc  mutatót  alkalmaztak: 
1. Külföldi  érdekeltségű  vállalkozások  külföldi  jegyzett  tőkéje  egy  lakosra 1998 
2. Személyi  jövedelemadó  alapot  képező  jövedelem  egy  lakosra    1998 
3. Személyi  jövedelemadó  alapot  képező  jövedelem  egy  lakosra  1988/1998 
4. Működő  gazdasági  szervezetek  ezer  lakosra  jutó  száma   1998 
5. Működő  gazdasági  szervezetek  száma    1998/1995 
6. Munkanélküliek  aránya      1998 
7. Vándorlási  különbözet  ezer  lakosra  jutó  száma   1990-1998 
8. Távbeszélő  főállomások  ezer  lakosra  jutó  száma   1998 
9. Személygépkocsik  száma  ezer  lakosra    1998 

 
Fábiánháza  község  Szabolcs – Szatmár - Bereg   megye  dél-keleti, Magyarország  ÉK-i  „sarkában”  található.  
A  település  és  térsége  már  a  rendszerváltást  megelőző  időszakban  sem  bírt  sajnos  meghatározó, a  ké-  
sőbbiekben  is  éltethető  gazdasági  potenciállal,  és  ezt  a  hátrányt, illetve  elmaradást  az  azóta  elmúlt  15  
évben  sem  lehetett  csökkenteni.  
A  korábban  sem  jelentős, sőt  a  korábban  jellemző  közvetlen  közeli  határátkelő  hiánya  miatt  itt  szinte  
jelentéktelen  K-i  gazdasági  kapcsolatok  visszaesése  is  számottevő, a  közlekedési  infrastruktúra  további  
fejlesztése, a  térségnek  az  elérhetősége  javítása  pedig  eddig  sem  történt  meg. A  személyforgalom  
számára   már  megnyitott  Vállaji   határátkelő  a  gazdasági  élet  terén  nem  jelent  még  számottevő  változást. 

 

Az  ország  K-i  határátkelői 

Már  az  előbbiekből  is  látható, hogy  az  a  status, melyben  nem  csak  a  község, de  a  térség  is  van, nem  
pusztán  nemzeti, vagy  regionális, hanem  nemzetközi  is. Ezzel  számolt  az  Országgyűlés  által  elfogadott  
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OTK (Országos  Területfejlesztési  Koncepció),  az  elfogadott  Országos  Területrendezési  Terv, és  a  helyi  
regionális  tervek  is, mint  pl.  az  elkészült, de  még  jóvá  nem  hagyott  Megyei  Területrendezési Terv (MTR)  
is. Az  OTK  a  Bécs – Budapest – Záhony   irányt, hozzávetőlegesen  az  M1 – M3  nyomvonal  mentén  egy  
innovációs  tengelynek  tekinti, melynek  két  végpontja   kiemelt  jelentőségű. Ennek  egyik  leágazása  Dél-keleti  
irányban   érinti-súrolja   a  Dél-Nyírséget. 
A   térség   regionális   infrastruktúráinak  fejlesztését   a   regionális   terv  is   előirányozza.  

 
A   kistérségek   helyzete   2000-ben   a   KSH   adatai   szerint   az   Észak- Alföldi   régióban 

 
Az  Észak- Alföldi  régió  legfontosabb  gazdasági  övezetei  között  a  helyzete  révén  a  Záhonyi  kiemelt  je-  
lentőségű. A  megyeközpont  és  az  ország  Ny-i  területei, valamint  a  K-i  határ  között  jelenleg  a  4915 számú  
országos  mellékút  teremti  meg  a  megyében  a  kapcsolatot / A  Dél-Keleti  Nyírség  Fábiánházával  egye-  
temben   ebben  lehet   érintett / 
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A  megyei  TRT  iparterületek  javaslata  szerint  Fábiánháza a  Dél-Nyírségi  Tervezett  Vállalkozói  Övezet  mellett  található 

 
Az  ország  K-i  térfelén  lévő  és  főleg  a  határ-közeliség  hátrányait  is  viselő  települések  az  elérhetőség  
kedvezőtlen  adottságai, és  a  még  nem  elég  jelentős  befektetői  szándék  miatt  fokozottan  veszélyes, a  
fejlettségbeli  különbségeket  saját  erejükből  leküzdeni  nem  tudó  helyzetben  vannak. Nem  túl  jelentős  a  
szolgáltatások  részaránya  még, bár  megközelítve  a  56,8 %-ot (a  megyében  60-70 közötti), azonban  
mindösszesen  137 fő-t  jelent / az  összes  foglalkoztatott  2001-ben  241 fő/. A  középfokú  képzést  a  
szomszédos  városok  középiskolái  végzik, helyben  középfokú  oktatás  nincs. A  település  igazgatási  területe  
az   átlagost  nem  haladja  meg, nem  tartozik  sem  a  kisebb, de  sem  a  nagyobb  települések  közé, a  terü-  
lete   mintegy  25,36 km²,  amely   a   települési   területéhez   mérten   számottevő. 

 
A  Mátészalkát  is  magába  foglaló  kistérség  iskolázottsági  szintje  az  átlagot  nem  éri  el. A  szakmai  képzés  

struktúrája  elemzésére  a  vizsgálat  nem  tér  ki 

 
Fábiánháza  község  környezetében  a  határ  mindkét  oldalán  kisvárosok  találhatóak. Az  egykori  települési  
kapcsolatok  visszaállítása  a  nem  működő  vasút  hiányában  is  nehézkes. A  Vállaji  határátkelő  segítségével  
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a  személygépjárművi  kapcsolatok  élénkülnek. A  szomszédos  és  a  határon  túli  településekkel  a  kulturális  
kapcsolatok  korábban  is  éltek, ma  ezek  jelentősebbek  a  települések  életében. Nagykároly  korábbi   szere-  
pének  visszaállása  a  környező  kistelepülések  életében  csak  a  határ  virtuálissá, és  közvetlenül  átjárhatóvá  
tételével  következhet  be. Fábiánháza   valódi  irányultsága  Mátészalka  és  Nyírbátor  felé  adódik. 
 

 
 
Történelme 
A  mai  Fábiánháza  a  Dél-Kelet-Nyírségben  található  több  utcás, a  Vállaji  út  melletti  település. 
Eredetileg  Bohol-nak  hívták, ami  vélhetően  török  személynév  lehetett. Először  1341-ben  (egyes  
iratok  1371-et  említik) tűnik  föl  a  neve  Fabyanhaza  alakban, vélhetően  a  telepítője, a  Hontpáz-  
mány  nemzetség  birtokaként  bukkan  föl. A  község  neve  a  latin  Fabianusból  való  Fábián  sze-  
mélynév  és  a  -háza  birtokos  személyragos  szó  összetételéből  keletkezett. 
Régtől  megült  helyre  utal, hogy  a  Mérk  felé  eső  határrészen, egy   elgyalult  domb  helyén  újkőkori  
település  maradványai  kerültek  elő. 
Az  Ecsd, Sárvármonostora, Szentmárton  és  Terem  között  fekvő  falu, amelyben  Szent  Benedek  
apát  és  hitvalló  tiszteletére  emelt  templom  található  -  a  XIII. századnál  korábban  aligha  ke-  
letkezhetett. Valószínüleg  a  Hontpázmányok  egyik  tagja  telepítette. 1332-ben  az  ugyancsak  
Hontpázmány  nembeli  Mojs  fia  zálogba  adta, majd  1341-ben  a  szomszéd  Báthori  Bereck  fiai  
megvették, és  az  ecsedi  uradalmukhoz  kapcsolták. Egy  évszázaddal  később  Szatmár  vármegyé-  
ből  Szabolcsba  került  át. A  XV.  században  a  faluban  szintén  birtokos  Báth  család  jószágát  
1430-ban  a  rokonok  örökölték. Az  Országh  család  1487-ben  elzálogosította  a  részét  a  Harasz-  
tiaknak. Miután  a  Báthory  család  kihalt, a  királyé  lett, majd  a  Bethleneké, és  a  Rákócziaké  lett. 
Feltehetően  a  Rákóczi  szabadságharc  alatt, vagy  után, 1702-ben  elnéptelenedett  a  falu. Talán  az  
elpusztult  Szentmárton  lakóinak  egy  része  ülte  meg  1720-24  körül  a  falut, melyet  1746-48  között  
gróf  Károlyi  Ferenc  megvásárolt, és  az  Ő  leszármazottjai  kezén  volt  a  XX. század  első  
harmadáig. A  harcok  pusztításán  kívül  1862-ben  egy  tűzvész  által  a  falu  2/3-a  semmisült  meg. A  
XIX. század  elején  a  lakosság  52%-át  kitevő  rutén  népesség  települt  be  ide. 
Fényes  Elek  Geográphiai  szótára /1851/  szerint  magyar-orosz  falu  volt  Szatmár  vármegyében. 
Homokdombos  határa  jó  gabonát, kendert  termett, szőlője, nyírerdeje, sovány  rétje  volt. 
Gróf  Károlyi  bírta  1081 lakossal. Szatmár  vármegye  1908. évi  monográfiájában  olvashatjuk  Fábi-  
ánházáról: az  Ecsedi  láp  Nyugati  szélén  fekvő  magyar  kisközség  326  házában  1957  lakos  él. 
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Határa, amelyen  átfolyik  a  Fényes  patak, 4725 holdra  terjed  ki, van  hitelszövetkezet, függetlenségi  
kör, körjegyzőség. 1321-ben  Ecsedhez  tartozott, de  Fábiánháza  határába  olvadt  a  hajdani  Üllő  fa-  
lu, amely  az  évszázadok  folyamán  Előtelek  néven  tanya  lett.  
A  Bátorligeti  ősláp  és  a  Bátorligeti  legelő  Természetvédelmi  területei  mellett  erdők  által  „ölelt  környezet-  
ben  fekszik. A  község  közigazgatásilag  a  Nyíri, majd  az  1870-es  évektől  a  Mátészalkai  járáshoz  tartozott. 
Jelenleg  Mátészalka  városkörnyékének  a  része. Az  1920-as  évektől  önálló  nagyközség  volt. 1971-től  
nagyközségi  közös  tanács  társközsége, a  tanácsának  a  székhelye  Nagyecsed  volt. 1991-ben  /januárba/  
különvált  Nagyecsedtől, önálló  önkormányzatot  alakított.  

 
A  Szatmár  vármegye  1783-85-i  felmérése  szerint  a  település  és  környezete 

 

Szatmár  Vármegye  térképe  1800-ból. 
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Monarchia  korabeli   katonai  felmérés  1910 körül 

 
 
 
 
 
 
Nevezetességei 
 A  mai  község  viszonylagosan  régebbi  újra  telepedése  miatt  említhető  épített  értékei, 
emlékei  is  vannak, igaz  hogy  azok  állaga  rossz. A  térségben  jellegzetes  és  ismert  az  erdő-  
sültsége, az  ehhez  köthető  vadászat, a  természetvédelem.  
Természeti  értékei: 
A  Fábiánházát  övező  gyönyörű  erdő  mind  a  turistáknak, mind  a  vadászoknak  szép  élményt  kínál, illetve  
egy  200 ha-os  vadaspark  is  található. 
Országos   védettségre  alkalmas  egyes  épületei: 

-      A  görög  katolikus  templom     Kossuth  u.  
           Hrsz.: 836 
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Műemléki védettségű épületek: Görög katolikus templom, késő barokk, 1815. 
Berendezés: ikonosztáz, szószék, késő barokk, 1810 
körül. Református templom, barokk, 1725. Tornya 1820 
körül épült. 

 
 

  - A  református  templom  Kossuth  u. 
         Hrsz.: 855 
 
Régészeti  védelem  alatt  álló  területek, régészeti  lelőhelyek: 
  1., Mérki  határ 
  2., Előtelek  (Azonosítatlan) 
A  lakónépesség  egy  kisebb  része  még  ma  is  a  határban  elszórtan  található  tanyákon  él. Ezek  
a  tanyák  azonban  egyre  nagyobb  számban  néptelenednek  el, válnak  lakatlanná. 
 
 
Műemléki  védettségű  az  alábbi  épület  a  Petőfi  utcában 

 
1996-ban         2004-ben 
A  2003-ban  műemlékké  nyílvánított  /törzsszáma  11055/ Petőfi  utca  23. alatti (hrsz. 182) korábbi  
népi  lakóház  helytörténeti  múzeum  és  faluház  lesz. 
Az  épület, miután  megkapta  a  védelmet  jó  eséllyel  megmenthető. Az  elkészült  felújítási  tervek  
alapján  a  forrásokért  az  Önkormányzat  pályázik  több  helyre. 
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Természeti   értékei: 

 
 
 
 

E  Délkelet-nyírségi  községet  délnyugatról  a  Bátorligeti  erdő  és  legelő  Természetvédelmi  Terület  övezi.  
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Az  előzmények  vizsgálata 
 Az  előzmények vizsgálatának  célja  azoknak  a  terveknek (korábbi  településrendezési  ter-  
vek, közműtervek), szakvéleményeknek (talajmechanikai, vízügyi), helykijelöléseknek, továbbá  önkor-  
mányzati  elhatározásoknak  és  célkitűzéseknek  számbavétele, melyeket  a  településrendezési  terv 
készítésénél  adottságként  kell  kezelni, figyelembe  kell  venni: 

- A  tervezés  előzménye  a  Szabolcs- Szatmár- Bereg  Megyei  Területrendezési  Terv, 
- Országos  Területrendezési  Terv (2003. évi  XXVI. Tv által  elfogadva). 
- A  településre  vonatkozó  korábbi ÁRT. 
- A  település  szakági  közműtervei (Elektromos  áram, vezetékes  földgáz, vezetékes  ivóvíz,  

kábel  TV). 
- Vízügyi  szakvélemény (FETIVIZIG). 
- Településfejlesztési  koncepció  készítése  folyamatban  van.  
- A  Körzeti  Földhivatal  által  kiadott  belterületi  M=1:2000, és  a  külterületre  vonatkozó  

M=1:10000  méretarányú  térkép  másolata, illetve   digitális  állománya. 
 
 
 
A  település  általános  vizsgálata 
Térségi kapcsolatok: 
Fábiánháza  a  Délkelet-Nyírségben, Nyíregyházától  mintegy  72 km  távolságra, a  román  határ  
mentén  található település. É-ról  a  471-es  útról  leágazó  4918. számú  alsórendű  úton  érhető  el  
Máté-  szalka  felől, és  a  4911-es  útba  csatlakozó  4915-ös  számú  úton  D  felől, Nyíregyháza-
Vállaj-Mérk  irányéból  lehet  megközelíteni..  

 
A település térségi kapcsolata az I. világháborút követően 

A  község  is  az  I. világháborút  megelőzően  kiterjedt  kapcsolatokkal  rendelkezett  a  környező, ma  
már  határon  túli  településekkel. A  két  világháború  között  is  határátkelő  volt  a  közeli  Vállaj  te-  
lepülés, és  a  romániai  oldalon  lévő  Csanálos  között. Ez  a  határátkelő  a  vizsgálatok  készítésé-  
nek  idején, igaz, hogy  csak  a  személyforgalom  számára, de  újra  megnyílott. A  Nyírbátor-Vállaj  
közötti  4915.-ös  számú  út  pedig  korszerűsítésre  került, ezzel  mintegy  Fábiánháza  megközelítése-
elérhetősége  is  javult. 
A  község  a  Mátészalkai  Kistérség, a  Szatmári  Térségfejlesztési  Szövetség  tagja.  
A  legközelebbi  vasútállomás  Nagyecseden, a  Nyíregyháza-Nyírbátor- Mátészalka  vasútvonalon  
Nyírbátorban  és  Mátészalkán  van. A  helyközi  közlekedés  közúton – autóbuszjárattal – lehetséges, 
mellyel  a  megyeszékhely (átszállással), illetve  Nyírbátor  és  Mátészalka  érhető  el. Közösségi  
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intézmény  ellátás  szempont-  jából  Fábiánháza  alapfokú  közintézmény  ellátása biztosított. 
(Polgármesteri  Hivatal, Általános  Iskola, Óvoda, Orvosi  rendelő,  Könyv-  tár, Sportpálya.)  

A helység 
megnevezése, 

a helységhez tartozó 
településrészek 

jellege és 
megnevezése 

A 
népszám- 

lálási 
lakó- 

népesség 

A 
lakások

A nem
lakott

üdülők

A lakott 
egyéb 

lakóegy-
ségek 

A 
településrész

kézbesítő
postája 

Postai
irá-

nyító-
szám

A 
külterület 
települési 

jellege 

A településrész 
távolsága 

a 
központi 

bel- 
terület 

centrumától
(km) 

száma 2001. február 1-jén, 
a 2003. január 1-jei közigazgatási 

állapot szerint 

FÁBIÁNHÁZA 1 858 760 - -      

Központi belterület  1 599 656 - -     Fábiánháza 4354 - -

Egyéb belterület:  

Előtelek  259 104 - -     Fábiánháza 4354 - 5,0

Körjegyzőségi kód: 

1 = önálló polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat 

 
Földrajzi adatok: Nagyecsed várossal szomszédos település a DK-Nyírségben.  

Elérhetőség vasúton: Vasútállomása nincs, legközelebb a szomszédos Nagyecseden 
(Mátészalka- Agerdőmajor ).  

Elérhetőség közúton: A 49-es főút 4-5 km-re van a településtől.  

 
Közlekedési  kapcsolata  igen  kedvező, bár  kissé  körülményes, mert  pl. Nyírbátor  a  4918-4915. sz  
utakon, Nagyecsed  a  4921. számú  úton  közvetlenül,  és  Mátészalka  a  4918.sz.  úton  ( kb. 5 km-re  
található)  elérhető.  
 
A  település  belterületének  és  külterületének  főbb  adatai:    
- igazgatási  terület:  2735  ha 
- központi  belterület                                 336  ha 
Lakónépesség: 
Teljes lakónépesség 2038 fö * 

Munkaképes korú lakosság száma 1154 fö 

Helyben foglalkoztatottak száma: 182 fö 

Munkanélküliek száma: 200 fö 

* a  KSH  2001  Népszámlálás  szerint  „csak” 1.839 fő 
Lakóegységek száma összesen:              760 db     
 

Adatok  2003-2004-ből ( forrás:  internet) 
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Térségi  kapcsolata  a  vizsgálatok  készítésekor 

 
A  térségi  kapcsolatai  alakulása  várhatóan  a  jövőben   
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A  község  a  román-magyar  határ  közelében  helyezkedik  el, a  nemrég  átadott  személyforgalmat  
lebonyolító  Vállaji  határátkelő  mellett. A  határátkelő, illetve  az  oda  vezető  út  a  jövőben  nagyobb  

forgalomra  lesz  igénybe  véve, így  a  Fábiánháza  belterületén  átvezető  országos  mellékút  
jelentősége  is  megnő. A  közelben  megépülő  M3-as  autópálya, de  a  későbbi  M49-es  autópálya  is  

javít  a  térbeli  helyzetén, az  elérhetőségén. 

 
Fábiánháza  és  a  térsége  jövőbeni  térszerkezeti  kapcsolata  a  Tisza  térség  tanulmányterve  szerint 

 
Közösségi  intézmény ellátás: a  Polgármesteri  Hivatal  a  Kossuth  u. 19. sz. és  a  25/a  alatt van, Or-  
vosi  Rendelő  (a  Kossuth  u. 78. )  és  gyógyszertár, Óvoda (a  Rákóczi  út  1., 95 fh.), Általános  Iskola  
(Kossuth  u. 47. szám  alatt) és  a  legközelebbi kórház  Mátészalkán  található. A  Könyvtár  15.000  
kötetes. Fábiánháza  a  Mátészalkai  rendőrőrshöz  tartozik.  
A  helyközi  közlekedés  közúton – autóbuszjárattal – lehetséges, mellyel  Nyírbátor  és  Mátészalka  
érhető  el  átszállás  nélkül. A  legközelebbi  vasútállomás  a  5 km-re  lévő  Nagyecseden  található.  
 
Közmű  ellátás : 
 
Vízellátás  
 A település közüzemű ivóvízzel ellátott. 
A vízelosztó hálózat üzemeltetője a KRISTÁLYVÍZ KHT Mátészalka, Kocsordi u. 2.  
A  vízellátást biztosító vízmű Nagyecsed település belterületén  található. A vízmű Nagyecsed és  
Fábiánháza települések vízellátását biztosítja.  
A kitermelt ivóvíz vas-, mangán- és ammónium tartalma határérték feletti, nitrit és arzén tartalma  
magas. 
A kitermelt vizet vas,- mangántalanítják, Az így kezelt ivóvizet 2 db. 200 m3-es alacsony tárolóban  
tárolják, majd nyomásfokozó szivattyúkkal a fogyasztói hálózatba juttatják.  
A nyomástartást Nagyecsed belterületén épült 200 m3-es víztorony biztosítja. 
A vízmű kapacitása az üzemeltetési vízjogi engedély szerint 1.000,- m3/nap.  
A település vízelosztó hálózata KMPVC csőből épült. A vízvezeték hálózaton szakaszoló tolózárak,  
illetve tűzoltóvíz kivétel és vezetékmosatás részére tűzcsapok kerültek elhelyezésre. 
 
A település ellátottsága 100 %-os, a rákötési arány 78%.os. 
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 A településen található nagyobb, közüzemű ivóvíz hálózatról üzemelő ipari vízfelhasználók nem 
találhatók. 
A külterületen üzemelő mezőgazdasági és állattartó létesítmények saját vízellátással rendelkeznek. 
 
Szennyvízelvezetés  
 A településen közüzemű szennyvízelvezető csatornahálózat nem üzemel.  
A településen keletkező kommunális eredetű szennyvizek elhelyezése közmű  pótlókkal történik. 
Az állattartó telep higtrágyái mezőgazdasági területen hasznosításra kerülnek. 
 
Csapadékvíz elvezetés  
 A településen zárt közüzemű csapadékcsatorna hálózat nem üzemel.  
A felületekre hulló csapadékvizek elvezetésére, elhelyezésére részlegesen kiépített nyílt árkok 
szolgálnak, melyek a közlekedési utak mentén létesültek. 
Az árkokon a kapubehajtók részére csőátereszeket építettek. 
Egyes települési területek elöntéssel fenyegetettek. 
Az elvezetett felszíni vizek befogadói /főművek/ VIZIG, Társulati és Önkormányzati kezelésűek. 
A település rendelkezik helyi vízkár elhárítási tervvel. 
 
Földgázellátás  
 A település vezetékes földgázzal ellátott. A földgázelosztó hálózat üzemeltetője a TIGÁZ RT. 
A nyomásszabályzó Nagyecsed területén található. 
 A földgázelosztó hálózat anyaga kpe gázcső, a hálózat rendszere kör, illetve ágvezetékes 
üzemi nyomása 3 bar. 
 A település ellátottsága 100 %-os. 
 
Közlekedés  
 A település közlekedési kapcsolatait a 4918 és a 4921 sz. országos közút biztosítja. 
A legközelebbi vasúti megállóhely Nagyecseden  található. 
A 4918 és a 4921 sz. közutak belterületi csomópontjában kiépített csomópont üzemel. 
A 4918 sz. országos közút mentén a jelenlegi szabályozási szélesség a közút elemeinek elhelyezését 
biztosítja, míg 4921 sz. közút mentén ez a feltétel nem biztosított. 
Az országos közutak, illetve az önkormányzat kezelésében levő lakó- és gyűjtő utak szilárd burkolattal 
ellátottak.  
 A település közvetlen tömegközlekedési kapcsolatait a VOLÁN helyközi járatai biztosítják. 
A megállóhelyeken buszöböl nincs kiépítve, azonban fedett várakozó hellyel rendelkeznek. 
A gyalogos forgalom részére burkolt járdák nem épültek. 
A településen kiépített kerékpárút nem üzemel. 
 
 
A  település  nem  érintett  a(z)  
- kiemelten  fontos  érzékeny  természeti  terület   övezete, 
- a  felszíni  vizek  vízminőség-védelmi  vízgyűjtő  területének  övezete 
- a  kiemelten  érzékeny  felszín  alatti  vízminőség  védelmi  terület  övezete 
- a  kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezete, és 
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Ivóvíz ellátás: a   vezetékes  ivóvíz  hálózat  a  teljes  belterületen  kiépült. A  lakások  kb. 80%-a  van  
közvetlenül  bekötve. 
Szennyvízkezelés: a  szennyvíz- csatorna  hálózat  Fábiánháza  község  teljes  közigazgatási  területén 
kiépítendő. A  kijelölt  helye  nem  Fábiánházán  van. 



 

FÁBIÁNHÁZA  TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.” 

22

 
Elektromos energia: Fábiánháza  község  légvezetékes  elektromos  energia  ellátásban  részesül. A  
közvilágítás  a település  teljes  közigazgatási  területén  megoldott. 
Gázellátás: A  vezetékes  gázellátás  kiépítése  megtörtént. 
Vezetékes  gázzal  ellátott  lakások: 58 %. 
 
Fábiánháza  település  hírközlési  kapcsolatai (vizsgálat): 
Fábiánháza  korábban  a  MATÁV  Rt. koncessziós  területéhez  tartozott, így  a  távközlési  szolgá-  
ltatást  a  területen  jelenleg  is  a  T-COM  Rt.  biztosítja. A  település  körzetszáma:  44. A  település  
távbeszélő  fővonalainak  számát  az alábbi  táblázatban  tüntettük  fel, néhány  hasonló  településsel  
együtt (2001-2002-es adatok):  

település lakosszám lakásszám fővonalak száma 2001 fővonalak száma 2002 

Nagycserkesz 1910 659 356 338 

Fábiánháza 1922 766 354 346 

Kálmánháza 2053 735 492 472 

Ököritófülpös 2126 650 360 338 

A  község  jelenleg  rendelkezik  vezetékes  távbeszélő  hálózattal, amely  azonban  a  szolgáltatótól  
szerzett  információk  szerint  telített. A  település  egységes  helyi  hálózati (réz) kábelen  csatlakozik  
Nagyecsed  központhoz. Fábiánházán  jelenleg  nagyobb  sebességű  internet  bekapcsolás  csak  a  
meglévő  hálózaton  történhet. Új  távbeszélő  előfizetők  bekapcsolását  GSM  készülékekkel  lehet  
megoldani. A T-COM  a  településen, illetve  a  helyközi  szakaszon  hírközlő  hálózat  jelentős   bővíté-  
sét  nem  tervezi Más  vezetékes  távbeszélő  szolgáltató  szolgáltatási  szándéka  a  település  tekin-  
tetében  nem  ismert. Fábiánháza  községben  kábeltelevízió  szolgáltatás  jelenleg  nincs. A  település  
földrajzi  elhelyezkedéséből  adódóan  a  műsorszóró  vezeték  nélküli  adások  megfelelő  minőségben  
vehetők. A  mobil  távközlési  szolgáltatások  a  településen  az  országos  átlagnak  megfelelően  elér-  
hetők. 
Összességében  megállapítható, hogy  Fábiánháza  hírközlési  kapcsolatait  tekintve  távbeszélő  
hálózattal  ellátott, de  nincs  optikai  hálózati  kapcsolata. Szélessávú  adatátviteli  (ADSL)  szolgáltatás  
jelenleg  nem  nyújtható. A  hírközlő  hálózat  jelenlegi  fejlettsége  nem  segíti  jelentősen  a  település  
fejlődését. Fábiánházán  a  nemrégen  megvalósított  vezeték  nélküli  internet  szolgáltatás  működik. 
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Közlekedési  kapcsolat: 
Közúti  összeköttetés:  
 - 4915. sz.  Nyírbátor- Nyírvasvári- Terem- Vállaj  kl. Úton  keresztül  a  
 - 4918. sz.  Mátészalka- Vállaj- Fábiánháza  kl. úton, illetve  a    
 - 4921. sz.  Nagyecsed- Fábiánháza  kl. út 
A menetrendszerű autóbuszjárat napi 3  járatpárral  Nyírbátorba, 5  járatpárral  Mátészalkára.  
Belterületi, önkormányzati kezelésű utak: az  utak  55 %-a  szilárd  burkolattal  kiépített, csapadékvíz  
elvezetés  hiányos, ahol  megépült, ott  burkolt, burkolatlan  árkokkal, illetve  zárt  csapadékcsatornával  
készült  el.  A  járda   kiépítettség  hiányos. 
Külterületi  önkormányzati  utak: burkolatlanok.  
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Népességvizsgálat: 
A  vizsgálat  célja: 
 A  település  népesedési  viszonyainak, a  népesség  összetételének, a  gyermeklétszám  ala-  
kulásának  vizsgálatait, Fábiánháza  község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozóan  kell  elké-  
szíteni. A  népességvizsgálat  jellegzetesen  statisztikai  jellegű  adatokból  álló  munkarész. A  2001-es  
népszámlálás, illetve  a  KSH  évenként  kiadott  statisztikai  évkönyvének  adatai  állnak  rendelkezés-  
re. 
A  népesség  alakulása, változása: 
Fábiánházaközség népesség számának alakulása a következő volt: 
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1.sz. grafikon – A  népesség  számának  alakulása 

Fábiánháza község  lakosainak száma a 60-as években volt (kiemelkedően) a legmagasabb, majd  
folyamatos, erőteljes  csökkenés  következett  be  a  90-es  évekig. Ennek  oka, hogy  a  városok  felé  
az  elvándorlás  megindult. A  90-es  évekre  érte  el  mélypontját, azóta  a  csökkenés  üteme  lassult, 
és  csekély  mértékű  emelkedés-ritkább  csökkenés  volt  tapasztalható, érdemi  változás  azonban  
sajnos  nincs. 
 Lakónépesség 2002. január  1-i  adatok: 

  Népesség :  1.839  fő  
  férfi:       887  fő 
  nő :        952  fő 

A  lakosság  gerincét  a  40-54 éves  középkorú  korosztály  alkotja. Ez  a  lakónépesség  egy  részének 
aktív, keresőképes  hányadát  teszi  ki, 20-34 éves  korosztály  részaránya  is   egyenletes  képet  mu-  
tat. Feltűnő  a  15-19 éves, 50-59  éves  korcsoport  alacsony  aránya.  
A  gyermeklétszám  alakulása  egyenletes; a  10-14 éves  korosztály  aránya  nem  a  legmagasabb 
(25%), a  15-19  éves  korosztály  aránya  a  legalacsonyabb. A  gyermekkorú  lakosok  aránya – mint-  
egy  21  % – a  megyére  jellemző  adatnak  felel  meg.  
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2.sz. grafikon – A  népesség  korcsoport  szerint 
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Az  55- éves korosztály – nyugdíjasok – aránya  nem  kiemelkedően  magas  22,8 %, a  megyei  
mutatónál  kissé  alacsonyabb. A  település  lakosságának  gerincét  a  középkorú  korcsoport (40-54 
éves)  alkotja, mely  azonban  a  település  további  fejlődése  szempontjából  nem  tekinthető  kedve-  
zőnek,  viszont  a  gyermekkorú  lakosság  magasabb  aránya  a  település  népességmegtartó  erejét  
mutathatja.  

 
Népszaporodás: 
 A  KSH  2001. évi  népszámlálási  adataiból  kitűnik, hogy  a  településen  a  népszaporodás  –  
természetes  szaporodás – csökkenő  tendenciát  mutatott, a  község  népessége  folyamatosan  csök-  
kent, az  elmúlt  évtizedben  csökkenő  ütemben, de  folytatódott  ez  a  folyamat.  
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3/a.sz. grafikon – Népszaporodás (természetes  szaporodás, illetve  fogyás) 

Az  élve  születések  száma  70-es   évek   számához  képest, a  80-as  évekre  jelentősen  visszaesett,  
a  90-es  évekre  a  tendencia  tovább  folytatódott, az  előző  évtizedben  tapasztalt  értéket, a  leg-  
utóbbi  népszámlálási  adatok   szerint  megismétli.  
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3/b.sz. grafikon – Népszaporodás (élve  születés) 

 
A  halálozás  mutatószámát  tekintve  a  90-es  években  volt  a legmagasabb, de  a  70-es  és  80-as  
évekre  is  jelentősebb  csökkenés  volt  tapasztalható. A  halálozás  növekedésének  üteme  ugyan  
csökkent, de  csak  kisebb  mértékben. Az  élve  születésekhez  képest  még  mindig  magas, mely  a  
lakosság   elöregedésével  magyarázható. 
 
A  3/d. grafikon  adataiból  kitűnik, hogy  főleg  a  80-as, de  a  70-es  években  is  a  településről  az   
elvándorlás  igen  jelentős  mértékű  volt, mely  a  90-es  évek  végére  lelassult. A   vándorlási  külön-  
bözet  a  tényleges  és  a  természetes  szaporodás  különbözete. A  KSH  2001-2002. évi  statisztika  
adatai  szerint  a  vándorlási  különbözet  még  mindig  nem  pozitív  tartományban  áll,  tehát  a  tele-  
pülésre  a  beköltözés  nem  jellemző. 
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3/c.sz. grafikon – Népszaporodás (halálozás) 

A  3/a-b-c-d  grafikon  összegzéseként  megállapítható, hogy  a  vándorlási  különbözet  negatív  értékét  első-  
sorban   a  településről  elköltözők  magas  aránya  adta, de  a  90-es  években  már  a  természetes  szaporodás  
is  negatív  értékű. A  község  népessége  folyamatosan  csökkent, mely  az  új  évezred  elején  ugyan  lassult, 
de  akár  kisebb   mértékű   növekedés  sem  tapasztalható.  
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3/d.sz.  grafikon – Népszaporodás (vándorlási  különbözet) 

A  településen  élők  korstruktúrája  minden  tényezőt egybevetve, a  megyére  jellemzőnél  kedvezőtlenebbül  
alakul, a  gyermekkorúak  létszáma  átlagosnak  mondható, a  nyugdíjas  korosztály  aránya  viszont  közel  
megegyező  a  megyei  átlaggal. Az  állandó  népesség  csökkenés  korábban  az  elvándorlás, az  utóbbi  
években   természetes   fogyás   miatt   is  tapasztalható.  
A   gyermeklétszám   alakulása: 
 Egy  település  népességmegtartó  erejét  jelentősen  befolyásolja  alapfokú  intézményhálózatának  
helyzete, gyermekek  oktatására – nevelésére  szolgáló  intézményeinek  állapota. Kedvezőtlen  tény, hogy  a  
gyermekek  aránya   nem  éri  el  a  20-25 %-t, (jelenleg  15,7 % ), mely  a  megyére  jellemző  aránynál  ked-  
vezőtlenebb. A  településen  az  alapfokú  oktatást  jelentő  általános  iskola  alsó, és  felső  tagozattal  megta-  
lálható.  

0

100

200

300

Óvodai
gyermeklétszám

73 67 73

Iskolai
gyermeklétszám

272 256 216

1998 1999 2002

 
4. sz. grafikon – A   gyermeklétszám   alakulása 
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Fábiánházán  az  óvodai  ellátás  kihasználtsága  1997-ig folyamatosan  nőtt, 1995-ben  és  2003-ban  
meghaladta  a  teljes  kihasználtság  a  kapacitást. ( forrás  internet.-települési  adatszolgáltatás)  Azóta  
folyamatosan  csökken. Az  egy  pedagógusra  jutó  gyermeklétszám  11 fő. 

helyben 
tanul 
78%

más 
települé-
sen tanul

22%

 
5.sz. grafikon – Helyben  lakó  tanuló 

Az  elmúlt  években  az  óvodáskorú  gyermeklétszám  nagyobb  mértékben  csökkent, jelentős  különbség  
tapasztalható, az  intézmény  legmagasabb  kihasználtságát  1997-ben  érte el, kapacitásbővítés  nem  szüksé-  
ges. A  településen  az  alapfokú  oktatást  jelentő  általános   iskola  megtalálható  alsó  és  felső  tagozatos  
oktatással. Az  egy  pedagógusra  jutó  gyermeklétszám  11  fő, az  egy  tanteremre, és  az  egy  osztályra   jutó 
tanulók  száma  18 fő.  

év 

Egészségügy Óvoda Általános Iskola 

Egy háziorvosi  körzetre 
jutó lakosok 

Férőhely  kihasz- 
náltság  (%) 

Egy  pedagógusra jutó 
gyermek 

Egy 
pedagógusra 
jutó  tanuló 

Egy 
Osztályra  jutó 

tanuló 

Egy  tanteremre 
Jutó 

tanuló 
1995 2147 107.37 11 12 20 20
1996 2119 85.26 9 13 21 21
1997 2119 81.05 9 12 21 21
1998 2087 76.84 8 12 19 19
1999 2106 74.74 8 11 18 18
2000 2065 101.33 11 10 17 17
2001 2056 94.67 10 10 16 16
2002 2045 97.33 10 9 17 15
2003 2018 106.67 11 8 18 14

Adatok  2003-2004-ből ( forrás:  internet) 

A  foglalkoztatottság  vizsgálata 
A  népesség  gazdasági  aktivitása 

Teljes  lakónépesség 2038 fö 

Munkaképes  korú  lakosság  száma 1154 fö 

Helyben  foglalkoztatottak  száma: 182 fö 

Munkanélküliek száma: 200 fö 

Üzemek  

KOVI-KOM KFT. cérnafonás 

Legfontosabb 
termékek 

napraforgó, kukorica, kalászosok 

Adatok  2003-2004-ből ( forrás:  internet) 
 A  6.sz.  diagramon  kerültek  ábrázolásra, a  lakónépességre  vonatkozó  foglalkoztatási  adatok, mely-  
ből  megállapítható, hogy  az  érintett  tanuló, illetve  dolgozó  korosztályok  19,5 %  arányban  tanulnak, dolgoz-  
nak  a  településen, illetve  11,9 %- os  arányban  járnak  el  más településre  tanulni, dolgozni. A  középiskolás,  
felsőfokú  tanulmányokat  végzők  –  „természetesen”  nem  a  településen  folytatják   tanulmányaikat.  
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6.sz. grafikon – Lakónépesség-foglalkoztatottság 

A  település  lakosságának  mintegy  69 %-a, nem  dolgozik, nem  tanul, tehát  munkanélküli, illetve  az  in-  
aktív  csoport  tagja, mely   a  megyére  jellemző  értéknél  magasabb. 
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7.sz. grafikon – Helyben  lakó  foglalkoztatott 

A  munkahellyel  rendelkező, aktív  korú  lakosságnak  csak  mintegy  39 %-a  a  településen  talál  a  telepü-  
lésen, mely  ilyen  kistelepülés  esetében  is  kedvezőtlen  arány. Ha  figyelembe  vesszük  a  munkanélküliek  a-  
rányát, akkor  tovább  rontja  a  helyi  foglakoztatási  mutatók  számát. Ennek  jelentőségét   csökkenti  azonban  
az  a  tény, hogy  a  település   össznépességén  belül  alacsony  az  aktív,  munkaképes   népesség  részaránya.  
A  település  gazdasági  szerkezete  elsősorban  a  mezőgazdaságon  alapul. A  Fábiánháziak  a  2735  hektáros  
községben   növénytermesztéssel, állattartással   foglalkoznak. 
A  Fábiánházán  élők  alig  12,9 %-a  számít  aktív  foglalkoztatottnak, azaz  jövedelmet  biztosító  munkát  végez,  
vagy  munkanélküli. A  munkanélküliség  átlaga – képzetlen, vagy  szakmunkás  végzettségűek  főleg – a  
megyei  átlagnak  megfelelő  érték. 
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8.sz. grafikon – A   népesség   gazdasági  aktivitása 

Jövedelmet  biztosító  munkának  számít  annak  jogi  kereteitől  függetlenül  minden  olyan  tevékenység, amely  
pénzjövedelmet, vagy  természetbeni  juttatást  biztosít. Idetartozik  a  háztartáshoz  tartozó  gazdaságban  vagy  
vállalkozásban  segítő  családtagként   végzett  rendszeres  tevékenység, az  alkalmi  munka, és  a  közhasznú  
munkában  való  részvétel  is. Az  inaktív  keresők  döntő  többségét  a  nyugdíjasok  széles  rétege, illetve  azon  
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munkanélküli  ellátásban  részesülők  alkotják, akik  nem  minősülnek  munkanélkülinek. Az  inaktív  keresők  és  
az  eltartottak  aránya  magasnak  mondható, a  lakosság  68 %-a, tehát  folytatódik  a  lakosság   elöregedése. 
Az  aktív  keresők   megoszlása  gazdasági  ágak  szerint: 
A  településen  a  foglalkoztatottság – nemzetgazdasági  ágak  szerinti  bontásban – megosztott, és  kissé  szo-  
katlan  képet  mutat.  
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9.sz. grafikon – A  foglalkoztatottság  nemzetgazdasági  ágak  szerint 

Az  aktív  korú  foglalkoztatottak  közül  az  iparban, építőiparban  a  lakosság  40%-a  helyezkedett  el, ez  eltér  
a  más, hasonló  helyzetű, és  nagyságrendű  településeken  tapasztaltaktól. Jelentősnek  nem  mondható  a  
szolgáltató – tercier – szektorban   elhelyezkedők  aránya. Ezek  a  munkavállalók  döntően  kereskedelemben  
helyezkednek  el. Az  egyéb  foglalkoztatott  ágban  dolgozó  réteg  aránya  a  szolgáltató  szektorhoz  hasonlóan  
mintegy  8%. Vezető  értelmiségi  a  foglalkoztatottak  16%-a. Az  alacsony  arányszám  és  a  magas  erdő-  
sültség, a  jelentős  védett  területi  arány  ellenére,  továbbra  is  fontos  megélhetési  forrás  a  mezőgazdaság.  
A  község  lakosságának  fő  megélhetési  forrásai  jelenleg  is  az  állattenyésztés  és  a  növénytermesztés. A  
megtermelt  termények  jelentős  része  kerül  értékesítésre  is. Azok  a  lakosok, akik  nem  a  településen  
dolgoznak, azok  a  környező  településeken, elsősorban  Nyírbátorban, Mátészalkán  dolgoznak, tehát  napi  
ingázók. Az  elmúlt  időszakban  10 gazdasági  társaság alakult  a  községben, 42  az  egyéni  vállalkozók  szá-  
ma. Legtöbben  kereskedelmi  és  szolgáltató  tevékenységet  végeznek. 21  a  kiskereskedelmi  üzletek  száma, 
ebből  10  az  élelmiszerüzlet. 
Iskolai  végzettség: 
 A  népesség  iskolázottságának  megállapítása  az  iskolarendszerű  oktatás  keretében  szerzett  leg-  
magasabb   elvégzett  évfolyam  alapján  történik. 
A  10. sz. grafikon  összegzéseként  megállapítható, hogy  a  település  aktív  korú  lakossága  a  megyei  átlag  
alatti  szakképzettséggel  rendelkezik. A  településnek  az  aktív  korú  lakosság  körében  29 fő  iskolázatlan  
lakója  van. A  felsőfokú  végzettséggel  bíró  lakosság  aránya  nem  tér  el  a  hasonló  nagyságrendű  tele-  
püléstípusok   esetében  tapasztalható. ( sajnos   ez  az  érték   alacsony) 
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10.sz. grafikon – Legmagasabb  iskolai  végzettség 

Ez  a  munkaerő-piacon  történő  megjelenés  szempontjából  kedvezőtlen  mutató, azonban  a  helyzet  
javítása  érdekében  szükséges  az  aktív  korú  lakosság  folyamatos  továbbképzése, újabb  mun-  
kahelyek  létesítése  elsősorban  a  kitörési  pontot  jelentő  mezőgazdaság,  idegenforgalom, turizmus  
és  kereskedelem, logisztika  területén. 
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Gyógyszertár 
4354  Fábiánháza, Kossuth  L. u. 25. 
Orvosi Rendelő 
4354  Fábiánháza, Kossuth  u. 57.  
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4354 Fábiánháza, Rákóczi  F. u. 1/a 
Általános  Iskola, Művelődési Központ 
4354 Fábiánháza, Kossuth  u. 47. 

 Faluház  
 4354  Fábiánháza, Kossuth  u. 19. 
 Temető 
A  terület-felhasználás  vizsgálata 
 A  terület-felhasználási  vizsgálat  célja  a  település  jelenlegi  terület-felhasználásának  megálla-  
pítása  és  a  településszerkezet  vonalas  és  terület  jellegű  alkotó  elemeinek  vizsgálata,  értékelése, 
a  humán  és  a  műszaki  infrastruktúra  vizsgálata. 
A  község  terület-felhasználási  tagozódása  az  M=1:10000-es  méretarányú  és  1:20000-es  méret- 
arányú  térképszelvényeken  látható. 
A  terület-felhasználási  vizsgálaton  feltüntetésre  kerültek  a  lakó-, közintézmény-, zöld-, üzemi-,  
közlekedési  és  egyéb  területek, ezek   elhelyezkedése, egymáshoz  való  viszonyuk. Az  1998.  január  
1-től  hatályba  lépett, többször  módosított  253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelettel  kiadott  OTÉK  beso-  
rolása  szerint: 
 
Beépítésre  szánt  területek  Fábiánházán: 

 - falusias  lakóterület,                 
 - településközponti  vegyes, 
 - gazdasági  területek, 
 - különleges  területek  / temető, sportterület  ….  Stb./ 
Beépítésre  nem  szánt  területek  Fábiánháza  községben: 
 -  közlekedési – és  közmű  elhelyezési, hírközlési  területek, 
 -  zöldterületek,  
 -  erdőterület                       
   - gazdasági erdő,                  
 - mezőgazdasági  terület, 
  - kertes  mezőgazdasági  területek, 
  - általános  mezőgazdasági  területek 
  - korlátozott  használatú  mezőgazdasági  területek, 
 - vízgazdálkodási  terület, 
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Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés földrészletek száma 
egyéb önálló 

épületek 
száma 

egyéb önálló 
lakások 
száma 

összes 
terület (m2) 

legkisebb 
földrészlet terület 

(m2) 

legnagyobb 
földrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
földrészlet 
terület (m2) 

belterület 1342 41 2 3519921 102 33395 2623 

külterület 912 0 0 23832657 54 647433 26132 

ÖSSZESEN 2254 41 2 27352578  

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág földrészletek 
száma 

alrészletek 
száma 

összes alrészlet terület (m2) 
legkisebb 

alrészlet terület 
(m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
alrészlet terület 

(m2) 
 

erdő 142 167 7046039 482 572496 42192  

fásitott 
terület 50 50 35926 183 1401 719  

gyümölcsös 8 9 218942 1361 88151 24327  

kivett 1609 1631 5294619 54 71274 3246  

legelő 21 30 1092082 373 197457 36403  

rét 132 173 1744058 410 121157 10081  

szántó 541 833 11909171 205 187570 14297  

szőlő 12 12 11741 65 2990 978  

Fábiánháza jellege : 
 Fábiánháza község  Szabolcs – Szatmár - Bereg  megye  keleti, Magyarország  ÉK-i  „sarkában”  
található. A  község  Nyíregyházától  DK-i  irányban, a  megyeszékhelytől  mintegy  72 km-re  van, a  Délkelet-
Nyírségben, Mátészalka  közelében. 

A helység hivatalos megnevezése, nemzetiségi 
neve, igazgatási rangja, megyei beosztása,KSH 

kódja (településazonosító törzsszáma), 
körjegyzőségi kódja és a körjegyzőség székhelye, 

kistérségi kódja és a kistérség neve, távhívó 
körzetszáma, vasútállomás- és autóbuszállomás 
neve, távolsága a központi belterület centrumától 

(km). 

A helység 
lakónépességének lakásainak terület-

nagysága 
(hektár) 

száma 

FÁBIÁNHÁZA  

 

község 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
KSH kód: 23250 
Körjegyzőségi kód: 1 
Körjegyzőség székhelye: - 
Kistérségi kód: 4505 
Kistérség neve: Mátészalkai 
    Távhívó körzetszáma: 44 
    Vá.: Nagyecsed (4,0 km) 
    Aut. áll.: Fábiánháza (0,0 km) 

2002.01.01. 1 922 766 2 735
2001. évi népszámlálás 1 920 760 2 735

Nemzetiségi kötődés: magyar: 95,4%; cigány: 4,0%; szlovák: 0,3%; ukrán: 0,2%; 
ismeretlen, nem válaszolt: 2,4% 

Vallás: római katolikus: 4,0%; görög katolikus: 24,8%; református: 
65,1%; más egyházhoz, felekezethez tartozik: 0,6%; nem 
tartozik egyházhoz, felekezethez: 0,6%; ismeretlen, nem 
válaszolt: 4,8% 
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Központi belterület turistatérképe (1998.) 

Fábiánháza  egyutcás, a  Fényes-patak  által  kettévágott, hosszan  elnyúló  völgyi  település. Az  enyhe  
ívekkel  hajlított, ma  Petőfi  és  Kossuth  utcára  osztott  útról  K-re, a  patakot  övezően  félkörösen  
visszakapcsolt, kisebb  leágazásokkal  tarkított  utca  a  XIX. század  közepén  épült  be. A  szalagtel-  
kes  házai  előkertesek  és  lazán  beépítettek. A  lakóházai  előbb  rakott  és  vert  földfallal, újabban  
vályogból  készültek, a  tapasztott  faluk  fehérre  volt  meszelve. Az  oromfalas, nyeregtetős, szarufás  
szerkezetű, náddal (ritkábban  szalmával, újabban  cseréppel) fedett. Régi  lakóépületei  három-
osztatúak. A  házai  ritka  kivételtől  eltekintve  egyablakosak, oromfalasak. Az  oromfalak  deszká-  
zottak, elvétve  sövényfalasak, a  szerényebbeknél  a  kukorica-, vagy  napraforgószálból  készült  sem  
ritka. 
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Településszerkezet: 
 A  térségben  jellegzetes  és  ismert  az  erdősültsége, az  ehhez  köthető  vadászat, a  termé-  
szetvédelem, fontos  tájékozódási  pont  is  egyben  az  egyházi  emlék, a  Görög  Katolikus  Templom.  
Gyalogos  túravonalak  vezetnek  az  erdőkben, és  látványnak  is  szép, még  nem  nagyon  ismert  a  
vadászház-hétvégiház. 
Lakóházai (a  volt  cselédek  lakta  épületek) szinte  majdnem  kivétel  nélkül  átépültek. Eredetileg  
három-osztatúak  voltak. Az  utca  és  a  kert  felől  a  tető  csapott  és  tapasztott  oromfalu  volt. A  leg-  
érdekesebb  épületek, a  közeli  sváb  településeken  is  megszokott, illetve  elsősorban  ott  jellemző  
csűrok  szerepe. Fábiánházán  is  szép  számmal  található  ilyen  építmény  még.  

  
A településnek  1  jelentősebb / Előtelek/  és  több  kisebb  külterületi  lakóhelye van, külterületi  
lakóinak  a  száma   rohamosan  csökken. A  település  belterülete még  mindig  alakulóban  van,  
tartalékterülettel  bír, a  belterületi  mezőgazdasági  területek  is  a  beépíthető  területek  közé   számí-  
tanak. 
 
Népi  építészete:  
Lakóházai (a  volt  cselédek  lakta  épületek) mára  már  szinte  kivétel  nélkül  átépültek. Eredetileg  
ezek  háromosztatúak  voltak. Jellemzőjük  volt:  az  utca  és  a  kert  felől  a  tető  egyenes  zá-  
ródású, ritkábban  csapott  és  tapasztott  oromfalu  volt. Nem  ritka  a  polgáriasodó  falura  jellemző,  
utcafrontra  épített, az  utcával  párhuzamos  tetőgerincű  épület  sem. Több  épületén  lehet  érezni  a  
közeli  sváb  Vállaji  építőmesterek  hatását. 
 
Központi  belterület: 
 A  lakóterület  egyedi  telkekből  áll, a  fő  lakófunkció  mellett  a  telkeken  állattartás, de  főleg  
szántóföldi  növénytermesztés, és  gazdálkodás  folyik.  

A  lakóterületek  telkeinek  tagozódása: 
 - első  udvar, 
 - hátsó  udvar – kert 

Helyi   védettségre  javasolható   egyes  épületek  a  tervlapon  kerülnek  jelölésre. 
 
 
A külterület  szerkezete: 
Fábiánháza a  népességéhez  és  a  belterületéhez  képest  jelentős  nagyságú  külterülettel  rendel-  
kezik. A  korábbi  tanyás  terület  helyett  ma  2  jelentősebb  települési  terület ( a  központi  belterület,  
és  Előtelek )  egymástól  nem  túl  jelentős  távolságra  fekvő  területeit  igen  jelentős  és  jellemzően  
védett, vagy  védelemre  szoruló  erdők  választják  el. A  külterület  erdőterületein  számottevő  a  va-  
dászati  tevékenység  is. A  belterület  mintegy  a  súlypontban  található, a  temető  e  települési  terü-  
leten  belül  található.  
A  gazdasági  területei  általában  a  volt  majorok  és  az  abban  kialakult  állattartás  épületei  figyel-  
hetők  meg. Ezeket  ma  egyéb  tevékenységre  is  használják. 
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A  község  lakónépessége  ellátására, a  szabadidő  eltöltésére  a  község  meglévő  és  a  központban  kia-  
lakítható  zöldfelületei  mellett  az  erdők  területének  kihasználhatósága  ilyen  célra  kedvező  adottság,  a  
zártkertek  használata  visszaszorul.  A  jelenlegi  főút  mellett  nincsenek  még  kezdetleges  vendéglátó-szol-  
gáltató  létesítmények  sem, azok  jelentős  fejlesztésre  szorulnak, illetve  egy  újabb  csoportjuk  a  meglévő-
fejlesztendő  Vállaji  út  két  oldalán, az  útszakasz  csatlakozási  pontjainál  alakíthat  ki  új  szolgáltatásokat. 

 

 
 A település külterületét elsősorban szántóföldi mezőgazdasági területek, gyep-, rét-, és  lege-  
lőterületek, a D-i  és  K-i  oldalon  kiterjedt  erdőségek  alkotják. Külterületi  mezőgazdasági  területeinek  
mintegy 44 %-át  szántók  alkotják, összterületük cca. 1190 ha. Jellegzetes  nagy  kiterjedésű  kül-  
területi  lakott  helye  a  településnek  Előtelek. A  gyep-, rét-, legelőterületek  közel  290 ha  -t  tesznek  
ki, melyek  a  település  meghatározó  elemei, és  az  állattenyésztés  feltételeit  alapozzák  meg.  
 

gyüm.
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11.sz. grafikon – A  mezőgazdasági  területek  aránya 

A  szántóterületek  mellett  jelentős  aránnyal  bírnak  az erdőterületek, melyek  társulásaira  az  akáco-  
sok  jellemzők, s  viszonylag  nagy  területet  borítanak  a  tölgyesek  is. A  fenyőfélék  és  a  nemes  
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nyárak  csak  kisebb  társulásokat  alkotnak. Az  erdőterületek  aránya  mintegy  26%, kiterjedése  közel  
700 ha.  
Az  erdőterületek  mellett  jelentéktelen  arányt  jelentenek  a  gyümölcsös  területek, mindössze  1%, 
azaz  27 ha. A  falunak  kiterjedt  természetes  állóvize, jelentős  nádas-vízállásos  területe  nincs, a  K-
i-DK-i  területei  mélyfekvésűek. 
A  belterület, a  külterület, és  a vízfolyások  alakját követve az igazgatási terület középső, É-i részén 
található.   

 
Szomszéd települések : 

- Mérk, 
- Tiborszállás 
- Nagyecsed 
- Nyírcsaholy 
- Nyírkáta 
- Terem 

 
 
 
 
A  terület-felhasználás  vizsgálata: 
Falusias  lakóterület: 
 A  település  területének  döntő  részét  a  falusias  beépítésű  és  használatú  lakóterület  jel-  
lemzi. A  Kossuth  u- Petőfi  S. u- Rákóczi  u.  közintézmények  környezete  egy  szűk  része  kivéte-  
lével  a  településre  a  falusias   építészeti  karakter  a  jellemző.  
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A  Petőfi  u., Jellegzetes  lakóház, falusias  települési   együttes 

A  faluban  a  spontán, a  szerves  fejlődés  során, illetve  részben  az  egyenes ( mérnöki  kitűzésű  
utcák  mentén  a  több  alrészletből  álló  telekformák,  szalagtelkek  alakultak  ki, 15-18 m széles, 70-  
100 m, hosszú ingatlanokat eredményezve. A  széles  ingatlanokon  lehetőség  volt  a  térségben  szo-  
kásos  gazdasági  épületek, sokszor  a  főépülettel  szembeni  ún. nyári  konyha elhelyezésére  is. A  
település  bővülése  tehát  nem  csak  az  ingatlanok  továbbosztásával  történt, hanem  az  újabb  terü-  
letek  bevonásával.  
 
A  „főutca”  mentén  a  korábbi  beépítésű  parasztudvarokra  a  tagolt   épületelrendezés  a  jellemző. 
A  beltelkek  két  részre  osztódnak. Az  első  ingatlanrészen áll a lakóház és ezekhez egymásra építve  
helyezkednek  el  a  melléképületek. A  lakóházzal  kezdődő  épülettömb  mögött  helyezkednek  el  az   
egyre  kisebb  traktusmélységű (így  egyre  alacsonyabb  gerinc  magasságú}  gazdasági  épületek. A  
település  belterületét  a  főutca  mentén  a  településközpontban  a  közintézmények  környezetében  
már  részben  a  településközponti  karakter  jellemzi. (karaktervizsgálat) 
 
Településközpont  vegyes  terület: 
 A  település  „központjának” tekinthető  településközponti  vegyes  terület a   fontosabb  közin-  
tézmények  környezete. Itt  található  a  Polgármesteri  Hivatal, a  Faluház, az  Általános  Iskola, Óvoda, 
Orvosi  Rendelő, Takarékszövetkezet, és  a  Görög  Katolikus, valamint  a  Református  templom. 
Ezeket  az  ingatlanok  a  településközponti  karakter  stiluselemei jellemzik. A  közintézmények  környe-  
zetében  a  kereskedelmi  üzletek  találhatóak, élelmiszerüzletek, italboltok. Alapfokú  oktatási  
intézmények  szintén  a  településközponti  vegyes  terület  alkotóelemei. A  közintézmények  nagyobb  
kiterjedésű  gondozott  zöldterülettel  sajnos  nem  rendelkeznek. A  településközponti  területre – a  
közintézmények  esetében – néhány  száztól  több  ezer  m²-ig  terjedő  telekterületek, változatos  
méretű  telkek  a  jellemzőek. Az  intézmények  környezetében  az  eleve  mélyfekvésű  területek  lehe-  
tőséget  adnak  a  hiányzó  köz, -és  közösségi  célú  különleges  zöld  jellegű  intézmények  kiala-  
kítására. 

 
Épületvizsgálat 
 Az  épületvizsgálat  célja  a  község  területén található épületállomány – lakások, középületek,  
ipari, mezőgazdasági  épületek – értékelése  a  további  településfejlesztés   szempontjából. A  terve-  
zési   terület  / a  község  teljes  területe/ 2004. évben  került  „felmérésre”. 
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12.sz. grafikon – A  lakóegységek rendeltetése 

A  KSH  2001. évi  népszámlálási  adatai, és  a  helyszíni  bejárás  adatai  szerint  megállapítható,  hogy  
a  nem  lakott  lakások  aránya  viszonylag  magasnak  tekinthető, kb. 15-16 %. A  vándorlási  külön-  
bözet (3.d. grafikon) szolgálhatott  korábban  magyarázatként  erre  a  problémára; magas  volt  a  tele-  
pülésről  elköltözők  száma, illetve  az  elhalt  idős  korú  lakosok  házaiba  nem  költöztek  be  az  őket  
követő  generációk. Az  új  lakásépítés  kevés, alig  van  a  településen.  
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13.sz. grafikon – A  lakások  tulajdon  jellegűk  szerint 

Az  utóbbi  években  új  lakásra  csak  kevés  esetben  adott  használatbavételi  engedélyt  az  építési  
hatóság  a  településen. A  lakások  jelentős  hányada  természetes  személyek  tulajdonát  képezi, de  
az   önkormányzat  is  rendelkezik  szolgálati  lakással.  
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14.sz. grafikon – Lakások  szobaszáma 

A  vizsgált  lakóházak  kimagasló  többsége  (613 db, 84 %-a ) általában 2, illetve  3 szobás  lakóépület,  
mely  összefüggésbe  hozható  azzal  a  ténnyel, hogy  a  lakóházak  nagyobbrészt  a  II. világháborút  
követő  időszakból  származó  lakóház. (14.sz.  táblázat) Kimagaslóan  magas  az  ezen időszakban  
épített  lakások  száma, tehát  elöregedett  a  település  lakásállománya, viszont  a  régi  lakóépületek  
településképi  szempontból  értékes, jó  állapotú  lakóházak. 



 

FÁBIÁNHÁZA  TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.” 

38

0

50

100

150

200

250

24 74 120 123 208 149 62

-1919
1920-
1944

1945-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

1990-
2001

 
15.sz. grafikon – A  lakások építési éve szerint 

Az  alacsony  alapterületű  lakóház, mely  már  a  szükséglakás  kategóriába  sorolható  20-25 db  van  
Fábiánházán. Leginkább  a  100 m²  feletti  hasznos  alapterületű  lakás  a  jellemző. 
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16.sz. grafikon – Lakások  alapterülete 

A  vizsgált  lakásállomány  mindössze  14%-a  az  összkomfortos, mely  annak  tulajdonítható, hogy  a  
településen  nem  épült  ki  a  szennyvíz-csatorna  hálózat. Mivel  jelentős  arányt  képviselnek  a  kom-  
fort  nélküli  lakások, 37%, ezért  megállapítható, hogy  a  lakásállomány  döntően  elavult. A  települé-  
sen  leginkább  komfortos  lakásokat  (44%)  találunk.  
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17.sz. grafikon – A  lakások  komfortossága 

A  szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítése  a  településen  jelentős  mértékben  változtatatná  meg  a  la-  
kások  komfortosságára  vonatkozó  statisztikai  adatokat, mely  változás  az  itt  élő  emberek  élet-  
minőségét  is  pozitívan  befolyásolná.  
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Zöldterületi, környezetvédelmi, tájrendezési  vizsgálat 
Zöldterületek, zöldfelületek: 
 A  település  terület  teljes  egészében  jelenleg  egyedi  telkes  terület, így  a  zöldfelületi  rend-  
szert, a  telkek  növényzete  és  az  utcafásítások  alakítják. 
Természeti   értékei:  
Legnagyobb  természeti  értékei  a  védett  erdők, legelők. Az  összefüggő  erdőterület  és  a  védett  
területei  a  Bátorligeti  /D-i/  oldalon, és  a  Terem  felőli /Ny-i/ oldalon  találhatóak.  

 
Utcafásítások: 
A  legjelentősebbek  elsősorban  az  akácok, fenyőfélék, de  megtalálhatóak  a  nyárfák, tölgyek, melyek  
intézmény-területen, utcafásításban, előkertekben  jelennek  meg, emellett  említést  érdemelnek  a  
gyümölcsfák  is.  

       Petőfi  S. utca 
A  széles  keresztszelvényű  belterületi  lakóutak  kismértékben  fásítottak, a  szűk  keresztmetszetű  
utcarészek  fásítása  pedig  egyáltalán  nem volt lehetséges. Fábiánháza  területén  kialakított  és  
tervezett, gondozott  közterületek, utcafásítások, intézményfásítások  alig  találhatóak.  
A  lakosok  tevékenyen  veszik  ki  részüket  a  település  ápolása, gondozása  terén. Külterületi  szán- 
tóföldek  dűlőutjai  mentén  fasorok  lettek  telepítve  a  korábbi  évtizedekben. 
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A  lakótelkek   kertjei: 
A  terület  növényzetének  jelentős  részét  a  telkek  növényzete  jelenti. A  telkek  növényzetéről   álta-  
lánosságban  elmondható, hogy  azok  a  tulajdonos egyéniségétől  és  természetesen  lehetőségétől  
függenek, így  az  előkertekben  örökzöldek, fenyők, évelők, rózsák  és  egynyáriak  alkotják  a  növény-  
zetet. A  díszkertekben  rózsafajták, loncok, fagyalok, borbolya, borostyánok  kerülnek  telepítésre. A  
telkek  két  részre  oszthatók: első, és  hátsó  udvar. A  háztáji  kert  jelentős  részét  gyümölcsösök,  
zöldséges  kertek  foglalják  el. A  község  majdnem  egész  területén  a  szépen  gondozott  kertek  a  
jellemzőek, a  növény  állomány  széles  skálája  megtalálható  a  településen. 

  példa  a  kertek  zöldfelületi  és  gazdasági  célú  
kialakítására 
Külterületi ingatlanok: 
A  külterület  elsősorban  erdő, kisebb  mértékben  szántóföld – nagytelkes  mezőgazdasági  jellegű  
terület –, emellett  jelentős  mennyiségű  rét-, gyep-, legelőterületet találunk. Vizenyős, mély  fekvésű  
területek  a  D-i  és  a  K-i  oldalon   alakultak  ki.  
Az  összefüggő  erdőterületek  a  település  É-i  és  Ny-i részén  találhatóak, a  közigazgatási  terület  
nagy  részét  csatornák, árkok, földutak  által  szabdalt  szántó, és  gyep-, és  legelőterületek alkotják. 
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18.sz. grafikon – A  használt  földterület  mezőgazdasági  ágak  szerint 

A fenti grafikon adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a településen a szántóföldi növények  
termesztése  is  jelentős, a  szántóterületek  aránya  mintegy 43%. Az  erdőterületek  aránya  is  
jelentős, 25,7 %. A  kivett  területek  aránya  jelentősen  elmarad  az  erdőterületekétől, de  még  így  is  
19 %  feletti. 
 
Temetők: 
A település temetője szépen gondozott, parkosított ingatlan, melyet a  Rákóczi  út  mellett  találunk. 
Bővítésre  szorul. A  bővítés  területi  szempontból  lehetséges. 
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Sportpálya: 
A  település  sportpályája  a  Micsurin  utca  mellett, és  külterületen, a  K-i  oldalon található, részben  
gondozott, parkosított  terület.  

Tájszerkezeti  vizsgálat 
A  település  elhelyezkedése, természetföldrajzi  adottságai 

Fábiánháza  község  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  keleti, Magyarország  ÉK-i „sarkában”  található.  
A  község  Nyíregyházától  DK-i irányban, a  megyeszékhelytől  mintegy  72 km-re található, a  Délkelet- 
Nyírségben. É-ról  a  Mátészalkánál  a  471 sz. útról  leágazó  alsórendű  úton  közelíthető  meg, míg  
Nyírbátor  felől  a  4915. számú  útról  leágazó  4918. számú  útról. 
A  legközelebbi  vasútállomás  a  Mátészalka- Ágerdőmajor  útvonalon, Nagyecseden  található. 
Éghajlata  mérsékelten  meleg  és  a  mérsékelten  hűvös  öv  határán  elterülve  ennek  megfelelően  
alakul. Az  évi  napsütéses  órák  száma  1980-1990, a  középhőmérséklet  9,5-9,7 ºC, a  
csapadékösszeg  590-610 mm. Uralkodó  szélirány  az  É, ÉK-i, de  gyakori  a  DK-i  szél  is. 
Erdőtársulásaira  elsősorban  az  akác  jellemző, emellett  jelentős  területeket  borítanak  a  nemes  
nyárak, egyéb  lágy  lombúak, mint  az  éger, fűz  és  a  nyír. Kisebb  területeket  borítanak  a  fenyők   
és  a  tölgyesek. A  nyílt  társulások  közül  a  homokpusztarét  jellemző, megfigyelhetők  a  zsombéko-  
sok, jellemző  a  tőzegeper, a  sások  előfordulása. 
A  talaja  réti  és  humuszos  homok  talajokból  áll. 
 

A  tájszerkezet  és  a  tájhasználat 
Fábiánháza  táji  szerkezetének  jellegzetességeit  alapvetően  a  természeti, természetföldrajzi  adott-  
ságai  határozzák  meg, melyek  fő  elemeit  a  fejezet  bevezető  része  már  körvonalazta. 
A  település  elhelyezkedésére  jellemző, hogy  É-D  illetve  K-Ny-i  irányban  közel  azonos  kiterjedésű.  
A  belterület  az  igazgatási  terület  közepén (közelebb  a  település  keleti  határához) helyezkedik  el  
É-D-i  irányban  elnyúlva. A  központi  belterület  a  teljes  igazgatási  területnek  kb. 12%-át  teszi  ki. 
A  népesség  a  belterületen  lakik, a  tanyásodás  a  település  igazgatási  területén  nem  jellemző. A  
központi  belterülethez  közvetlenül  nem  csatlakozik a  Fábiánháza- Előtelek  nevű  településrész,  
mely  lakott  terület  és  a  központi  belterülettől  keletre, a  nagyecsedi  határ  mentén  fekszik. 
A  külterület  döntő  része  felhasználás  szempontjából  mezőgazdasági  terület, elsősorban  szántó  és  
rét-legelő  művelési  ágú. A  gyümölcsös  és  kertes  felhasználás  nem  jellemző. Az  erdőterületek  
aránya  kedvező. Nagyobb  összefüggő  erdők  az  igazgatási terület  ÉNy-i  és  DK-i  részén  talál-  
hatók. 
A  külterület csatornákkal  sűrűn  behálózott, melyek  a  település  főbb  vízügyi  rendeltetésű  területei. 
 
Természeti, táji  értékek 
A  Hortobágyi  Nemzeti  Park  Igazgatóság  adatszolgáltatása  alapján  Fábiánháza  igazgatási  határán  
belül  természetvédelmi  és  természeti  területek  találhatók, melyeket  helyrajzi  számos  listán  adott  
meg. A  természetvédelmi  és  természeti  területek  a  belterülettől  Ny-ra  levő  területeket  érintik, ezek  
főként  gyep, kis  mértékben  szántó  és  erdő  területek. 
 

TELEPÜLÉS HRSZ MŰVELÉSI ÁG 

Természetvédelmi területek 

Fábiánháza 019/c gyep  

Fábiánháza 019/d kivett anyaggödör

Fábiánháza 021/ kivett csatorna 

Fábiánháza 027/b gyep  

Fábiánháza 027/c gyep  

Fábiánháza 027/d kivett anyaggödör

Fábiánháza 027/f gyep  

Fábiánháza 027/g kivett anyaggödör

Fábiánháza 027/h gyep  

Fábiánháza 027/j kivett árok 

Fábiánháza 027/k gyep  

Fábiánháza 034/1a kivett mocsár 

Fábiánháza 034/1b gyep  

Fábiánháza 034/1c erdő  

Fábiánháza 058/c gyep  

Fábiánháza 062/b gyep  

Fábiánháza 062/c kivett mocsár 

Fábiánháza 062/f gyep  
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Fábiánháza 062/k erdő  

Fábiánháza 062/l szántó  

Fábiánháza 063/ kivett csatorna 

Fábiánháza 081/2 gyep  

Fábiánháza 081/5b kivett mocsár 

Fábiánháza 081/5c gyep  

Fábiánháza 082/ kivett árok 

Fábiánháza 083/ gyep  

Fábiánháza 085/a gyep  

Fábiánháza 088/a erdő  

Fábiánháza 088/c erdő  

Fábiánháza 088/f erdő  

Fábiánháza 089/a erdő  

Fábiánháza 089/c erdő  

Fábiánháza 089/d erdő  

Fábiánháza 089/f gyep  

Fábiánháza 090/ kivett csatorna 

Fábiánháza 091/a erdő  

Fábiánháza 096/a erdő  

Fábiánháza 096/b gyep  

Fábiánháza 096/c erdő  

Fábiánháza 098/ kivett árok 

Fábiánháza 0137/ kivett sh.út 

Fábiánháza 0138/a szántó  

Fábiánháza 0138/b gyep  

Fábiánháza 0138/c szántó  

Fábiánháza 0138/d gyep  

Fábiánháza 0138/f gyep  

Fábiánháza 0138/g kivett vízállás 

Fábiánháza 0138/h erdő  

Fábiánháza 0144/a gyep  

Fábiánháza 0144/g erdő  

Fábiánháza 0153/2c gyep  

Fábiánháza 0174/b gyep  

Fábiánháza 0174/c kivett mocsár 

Fábiánháza 0177/b gyep  

Fábiánháza 0178/ szántó  

Fábiánháza 0180/13 kivett mocsár 

Fábiánháza 0180/14 gyep  

Fábiánháza 0180/15 kivett mocsár 

Fábiánháza 0184/31 szántó  

Fábiánháza 0267/4d gyep  

Természeti területek 
Fábiánháza 019/a erdő 
Fábiánháza 019/b szántó 
Fábiánháza 019/f szántó 
Fábiánháza 019/g gyep 
Fábiánháza 019/h erdő 

Fábiánháza 019/j gyep 
Fábiánháza 019/k erdő 
Fábiánháza 027/a szántó 
Fábiánháza 058/a szántó 
Fábiánháza 058/b erdő 
Fábiánháza 058/d erdő 
Fábiánháza 058/f szántó 
Fábiánháza 062/a erdő 
Fábiánháza 062/d szántó 
Fábiánháza 062/g gyep 
Fábiánháza 062/h gyep 
Fábiánháza 062/j erdő 
Fábiánháza 062/m szántó 
Fábiánháza 062/n erdő 
Fábiánháza 062/p gyep 
Fábiánháza 081/5a kivett sh. út 
Fábiánháza 085/b szántó 
Fábiánháza 085/c erdő 
Fábiánháza 085/d szántó 
Fábiánháza 088/b gyep 
Fábiánháza 088/d szántó 
Fábiánháza 089/b szántó 
Fábiánháza 091/b szántó 
Fábiánháza 091/c szántó 
Fábiánháza 091/d kivett sh. út 
Fábiánháza 091/f erdő 
Fábiánháza 091/g szántó 
Fábiánháza 096/d szántó 

Fábiánháza 096/f szántó 

Fábiánháza 0144/b szántó 
Fábiánháza 0144/c gyep 
Fábiánháza 0144/d gyep 
Fábiánháza 0144/f erdő 
Fábiánháza 0144/h kivett mocsár 
Fábiánháza 0153/2a gyep 
Fábiánháza 0153/2b kivett sh. út 
Fábiánháza 0153/2d gyep 

Fábiánháza 0153/2f gyep 

Fábiánháza 0174/a szántó 
Fábiánháza 0177/a szántó 
Fábiánháza 0267/4a szántó 
Fábiánháza 0267/4b gyep 
Fábiánháza 0267/4c szántó 
Fábiánháza 0267/4f szántó 
Fábiánháza 0267/4g kivett sh. út 
Fábiánháza 0267/4h szántó 
Fábiánháza 0267/4j kivett telephely 
Fábiánháza 0267/4k gyümölcsös 
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Fábiánháza 0267/4l kivett sh. út 
Fábiánháza 0267/4m gyümölcsös 
Fábiánháza 0267/4n kivett sh. út 

Kiemelt  jelentőségű különleges  
természet-megőrzési területek (pSCI) 

Nyírség-peremi égeresek 
Helység Hrsz. Terület  (ha) 
Fábiánháza 0123/9 3,2405 
Fábiánháza 0137 0,1187 
Fábiánháza 0138 20,7569 
Fábiánháza 0142 0,4557 
Fábiánháza 0164/30 1,1566 
Fábiánháza 0164/31 0,6445 
Fábiánháza 0167/1 0,2493 
Fábiánháza 0167/2 0,1212 
Fábiánháza 0169/1 0,1633 
Fábiánháza 0174 21,2875 
Fábiánháza 0177 12,3800 
Fábiánháza 0178 9,0179 
Fábiánháza 0179 0,2316 
Fábiánháza 0180/13 0,1095 
Fábiánháza 0180/14 0,7144 
Fábiánháza 0180/15 0,2279 
Fábiánháza 0180/16 0,1356 
Fábiánháza 0181 0,0482 
Fábiánháza 019 25,8370 
Fábiánháza 021 1,4422 
Fábiánháza 027 31,5093 
Fábiánháza 058 34,9958 
Fábiánháza 062 62,2825 
Fábiánháza 065 1,0916 
Fábiánháza 068 0,0777 
Fábiánháza 085 21,5749 
Fábiánháza 087 0,7193 
Fábiánháza 088 14,9804 
Fábiánháza 089 16,0188 
Fábiánháza 090 2,3710 
Fábiánháza 091 17,8843 
Fábiánháza 095 0,1474 
Fábiánháza 096 33,9474 
Fábiánháza 098 0,1964 
Fábiánháza 099/1 7,5618 

E  Délkelet-nyírségi  községet  délnyugatról  a  
Bátorligeti  erdő  és  legelő  Természetvédelmi  
Terület  övezi.  

 



A  település  igazgatási  határát  érinti  az  európai  szintű  Natura  2000  hálózat „kiemelt  jelentőségű  
különleges  természet-megőrzési  terület”  övezete, melynek  részletes  ismertetésére  a  szerkezeti  
terv  tájrendezési  javaslatában  kerül  sor. Az  Országos  Területrendezési  Terv (továbbiakban OTrT) 
a  település  középső  és  keleti  részét  a  „vegyes  terület-felhasználású  térség”, nyugati  részét  az  
„erdőgazdálkodási  térség”  kategóriába  sorolja. A  vegyes  terület-felhasználású  térségbe  tartozó  
területet  az  alacsonyabb  szintű  területrendezési  terveknek (megyei  szintű, települési  szintű)  
legalább  75%-ban  erdőgazdálkodási  és  belterjes  vagy  külterjes  hasznosítású  mezőgazdasági  
térség  kategóriába, míg  az  erdőgazdálkodási  térség  esetén  erdőgazdálkodási  térség  kategóriába  
kell  sorolni, és  a  fennmaradó  területen  egyik  esetben  sem  jelölhető  ki  városias  települési  
térség. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Érinti  továbbá  az  „országos  ökológiai  hálózat”  övezete, melyet  a  kiemelt  térségi  és  a  megyei  
területrendezési  tervben  védett  természeti  terület, védett  természeti  terület  védőövezete, 
természeti  terület  és  ökológiai (zöld) folyosó  övezetbe  kell  sorolni. A  közművezetékeket  és  a  
járulékos  közműépítményeket  úgy  kell  elhelyezni, hogy  azok  tájba  illőek  legyenek. Az  övezetben  
az  új  és  felújítandó  nagy-, közép-  és  kisfeszültségű  vezetékeket – ha  azt  a  táj-  és  
természetvédelmi  igények  indokolják – földkábelen  kell  elhelyezni. Az  övezetben  bányászati  
tevékenységet  folytatni  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  előírások  
alkalmazásával  lehet. 
 

Az  OTrT  előírásai  Fábiánházára 
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Az  országos  ökológiai  hálózat  övezete  Fábiánházán  és  a  szomszédos  településeken 

A  település  nem  érintett  a 
- kiemelten  fontos  érzékeny  természeti  terület  övezete , a  
- felszíni  vizek  vízminőség  védelmi  vízgyűjtő  területének  övezete, a  
- kiemelten  érzékeny  felszín  alatti  vízminőség  védelmi  terület, a  
- kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezete, és  a   
- komplex  táj-rehabilitációt  igénylő  terület  övezete  által. 
 

Művi  elemek  megjelenése  a  tájban 
A  települési  zóna  az  igazgatási  terület  közepén  és  Előtelek  nevű  településrésze  a  keleti  
részén   helyezkedik  el. A  belterület  ÉK-i  határa  egy  rövid  szakaszon  egyben  igazgatási  határ  
is. A  tele-  pülési  területet  rét-legelő  és  szántóterületek  veszik  körül. A  fő  közlekedési  vonalat  a  
település  belterületén  áthaladó  É-D-i  irányú  4918. sz.  és  a  K-Ny-i  irányú  4921. sz.  országos  
mellékút  jelenti. A  4918 sz.  út  Mátészalka  felől  érkezik  a  településre,  és  kapcsolatot  teremt  a  
szomszédos  Mérkkel  és  Vállajjal, így  Romániával  is. A  4921. sz.  út  Nagyecsed  felé  vezet. 
A  külterületen  levő  majorok  területét  jelenleg  állattartással  hasznosítják (baromfi, szarvasmarha).  
Fábiánháza  nem  rendelkezik  az  előírásoknak  megfelelő, műszaki  és  környezetvédelmi  
szempont-   ból  megfelelő  hulladéklerakóval. Jelenlegi  hulladéklerakóját  rekultiválni  kell. A  
hulladékot  Mátészal-  kára  szállítják  el. A  tervek  szerint  a  Nagyecsedi  regionális  hulladéklerakó  
lesz  Fábiánháza  szá-  mára  is  kijelölve  a  hulladékok  elhelyezésére. Mivel  a  településen  nincs  
kiépült  szennyvízelvezető  rendszer, ezért  a  szennyvizet  az  ingatlanokon  létesített  
közműpótlókban  gyűjtik  és  szippantásos  ürítés  után  szállítják  el  Mátészalkára. 
Művi  elemként  jelennek  meg  a  tájban  az  elektromos  légvezetékek. A  csatornák  szabályozott  
medrük, többnyire  egyenes  vonalvezetésük  miatt  szintén  megjelennek  művi  elemként  is, de  
egyben  vizes  élőhelyként  is  funkcionálnak, és  ezért  természeti  értéket  képviselnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FÁBIÁNHÁZA TRT  Vizsgálat 2004 „P.A.S.” 

46

KÖRNYEZETVÉDELEMI  VIZSGÁLAT 
Települési környezet 

 
Fábiánháza  község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti, Magyarország ÉK-i „sarkában” található. 
A község Nyíregyházától DK-i irányban, a megyeszékhelytől mintegy 72 km-re található, a Délkelet-
Nyírségben. É-ról Gyakorlatilag jelentősebb országos főút nem érinti, azonban a Mátészalkánál a 471 
sz. útról leágazó alsórendű útról és a Nyírbátor felől a 4915. számú útról leágazó II. rendű utak révén 
jó elérhetőségekkel rendelkezik. Közúti kapcsolatait a 4918-as és 4921-es út mellett több (még 
többnyire kiépítetlen) települési összekötő út (Nyírkáta, Terem felé) szolgálja. Vasútvonaltól távol esik, 
így a vasúti elérhetőség is közútkapcsolatok kérdése. A legközelebbi vasútállomás a Mátészalka-
Ágerdőmajor útvonalon, Nagyecseden található. A településszerkezetben az egyutcás jelleg dominál, 
amely egyben a települést érintő 4918-as út belterületen átvezető szakasza. Ebből eredően 
belterületen a közlekedési környezetterhelés az egyik kritikus tényező. A településen a 
mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés, legelőgazdálkodás) a megélhetés fő forrása, 
amely az adottságok alapján a jövőben is potenciális lehetőséget biztosít.  
A gazdasági szerkezetben várhatóan jelentősebb szerepet kap a feldolgozóipar és egyéb gazdasági 
tevékenység, amely elősegítheti a gazdaság és a megtartó képesség erősödését.  
 
A település infrastrukturális ellátottságának kritikus területe a közműhiány. A vezetékes ivóvízellátás 
(15 km) 98 %-ban kiépített. A gázellátás (14 km) kiépítettsége 91 %-os. Az elektromos energiahálózat 
100 %-os kiépítettségű. A csapadékvíz-elvezető hálózat 40 %-ban kiépített, melynek ¾-e burkolt, ¼-e 
nyílt árkos rendszerű, és mintegy 150 m fedett. A szennyvízcsatorna hálózat hiányzik. A vízellátáshoz 
73 %-os fogyasztói rákötés társul, a gázellátás esetén ez az arány 39 %. A burkolt utak aránya 
belterületen 65 % (10 km). Külterületen 2,5 km-nyi szakasz burkolt. A külterületi dűlőutak minősége 
kifogásolható, hiányos karbantartású. A településen kétheti gyakoriságú hulladékgyűjtést végeznek. A 
hulladékot Mátészalka település szilárd hulladéklerakó telepén helyezik el. A belterületi 
lakóövezetben, illetve annak közeli környezetében lévő nagyobb környezet-igénybevételű 
tevékenységek (mint állattartás, gazdasági telep) terhelő hatásai nem feltártak, azonban a működésük 
alapján elfogadható, hogy megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek. 
A jelentősebb környezethasználatok (mint szilárd hulladéklerakás) megszűntek. 
 
A település területe szennyeződés érzékenység vonatkozásában a 7/2005.(III.1.)KvVM r.-el 
módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. szerint érzékeny kategóriába tartozik.  
Levegőkörnyezeti állapota az 1/2005.(X.7.)KvVM r.-el módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján „az 
ország többi területe” 10. zónába tartozik.  
A környezetvédelmi feladatok szabályozása: 9/2002.(XII.30.), a 8/2004.(III.7.), a 9/2004.(III.7.) 
rendeletek alapján. A település környezetvédelmi programja elkészült. 
A település területe a 2/2002.(I.23.)KöM-FVM e.r. alapján érzékeny természeti területnek minősül.  
 
Talaj- és vízvédelem 
A település a Nyírség tájegység déli részén helyezkedik el. Tájtípusa homokos dombság, buckás 
felszínnel, jellemzően szántó és gyep területekkel. Erdősültsége kedvező, a külterület észak-nyugati, 
nyugati és dél-keleti, keleti övezetében jobb, a többi részen hiányzik.  
A terület jellegzetes nyírségi morfológiai és földtani viszonyokkal rendelkezik.  
 
Talajvédelem 
A talajadottságok alapján a növénytermesztés és a legelőgazdálkodás kap teret a településen.  
A belterületi lakóövezetben, illetve annak közeli környezetében lévő nagyobb környezet-igénybevételű 
tevékenységek (mint állattartás, gazdasági telep) terhelő hatásai nem feltártak, azonban a működésük 
alapján elfogadható, hogy megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek. 
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Településgazdálkodással összefüggő területhasználat már nincs a külterületen. A korábbi szeméttelep 
lezárásra került, rekultiváció előtt áll.  
 
Vízvédelem 
Vízellátás 
A településen vezetékes ivóvízellátó rendszer üzemel. A kiépítettség 98 %-os, míg a fogyasztói arány 
(a gazdasági tevékenységek vízhasználatának visszaesése miatt is) valamivel ez alatt van, 73 % 
körüli. A vízellátó vízműves kút kapacitása távlatban is megfelel. 
 
Szennyvízelvezetés 
A településen nincs szennyvízhálózat. A keletkező szennyvizeket házi közműpótlókban gyűjtik. A 
közműpótlók egy része a korábbi szikkasztásos rendszerrel üzemel, amely a település alatti talajvíz 
szennyezési kockázatát hordozza magában. A közműpótlókból szippantással ürített szennyvizeket 
Mátészalka szennyvíz-telepén helyezik el. 
 
Csapadékvíz, felszíni és felszín alatti vizek 
A talajvíz a településen és környezetében a térszín alatt változó mélységben helyezkedik el a térszín 
magasságától függően. A település belvízzel nem veszélyeztetett. 
A település területe felszín alatti víz szennyeződés érzékenysége vonatkozásában a 
7/2005.(III.1.)KvVM r.-el módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. szerint érzékeny vízminőség védelmi 
kategóriába tartozik. 
A település területét több kisebb felszíni vízfolyás is érinti, a térség kedvező lefolyási viszonyokkal 
rendelkezik, nagyobb kiterjedésű vízállás nem található az igazgatási területen. 
 
Levegőminőség 
Levegőkörnyezeti állapotát az 1/2005.(I.13.)KvVM r.-el módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján „az 
ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol 
vonatkozásában „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, talajközeli ózon vonatkozásában „B” 
zónacsoportba tartozó légszennyezési határértékek biztosítják. 
A település levegőminőségi állapotát alapvetően a lokális emissziók és a háttérszennyezés 
határozzák meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függően.  
Éghajlata mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös öv határán elterülve ennek megfelelően alakul. 
Az évi napsütéses órák száma 1980-1990, a középhőmérséklet 9,5-9,7 ºC, a csapadékösszeg 590-
610 mm. Uralkodó szélirány az É, ÉK-i, de gyakori a DK-i szél is. 
A lokális emissziókban a háttérszennyezés mellett a közlekedés légszennyező hatása jut érvényre. A 
település belterületén elsősorban a közlekedési eredetű levegőszennyezés a domináns.  
A hagyományos tüzelőberendezések miatt a tüzeléstechnikai emisszió (a vezetékes gázellátás jó 
kiépítettsége ellenére, a mérsékeltebb fogyasztói arány miatt) még meghatározónak számít települési 
szinten különösen fűtési időszakban. 
Hiányosnak ítélhető települési szinten a belterületi fásítottsága. A külterület erdősültsége kielégítő. 
 
Zaj- és  rezgés 
A település zajhelyzetét a közlekedési eredetű zajok, valamint a gazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó zajhatások határozzák meg.  
A település egész területe a 8/2002.(III.22.)KöM-EüM e. r. zajvédelmi besorolása szerint az alábbi 
területi funkciókba sorolható:  
 
- 1. övezet: csendigényes, zajérzékeny területi funkciók: Ki-tem temetőterület. 
- 2. övezet: Lf falusias lakóterület, Ki-sp sportterület, Z közpark területek, V vízgazdálkodási övezet. 
- 3. övezet: Vt településközpont vegyes terület. 
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- 4. övezet: Ge gazdasági (egyéb) övezet, Gm gazdasági (mezőgazdasági) övezet, a belterülettel 
határos külterület 100 m-es sávja. 

 
Közlekedés   
A település területét a 4918-as út érinti. A Mátészalka-Vállaj közötti út a belterület a Petőfi Sándor utca 
nyomvonalán érinti. A 4918-as útból leágazó 4921-es út Nagyecsed felé a Rákóczi út vonalán érinti a 
belterületet. A vizsgált utak jelenlegi és távlati forgalomnagysága az ÁKMI országos 
forgalomszámlálási adatai, a KHVM távlati forgalomfejlődési szorzói alapján lett figyelembe véve, 
melyből a zajszintek az ÚT 2-1.302 Útügyi Műszaki Előírás alapján lettek számítva.  
 
A település belterületét érintő számozott út forgalma és zajterhelése: 

Út száma 
 

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés 2015. év forgalmi adatai és zajterhelés 

ÁNF Ej/nap 
LAeq 
nappal 
dB 

LAeq éjjel 
dB 

Korrekció 
dB 

ÁNF Ej/nap 
dB 

LAeq 
nappal 
dB 

LAeq éjjel 
dB 

Határérték 
dB 

4918-as út 
(belterület) 1537 64.2 56.6 - 2.0 1766 64.8 57.2 65/55 

4921-es út 
(belterület) 901 61.5 53.9 -2.5 1017 62.0 54.4 65/55 

4922-es út 
(külterület) 

2405 69.5 61.9 - 2803 70.2 62.5 70 

 
A 4918-as út forgalma jelenleg és távlatban is az éjszakai időszakban okoz határértéket meghaladó 
terhelést, míg a nappali időszakban határérték közeli. Ez passzív zajvédelmi beavatkozásokkal 
határérték alá szorítható. Az út esetleges belterületről való kihelyezése tovább javítja a belterület 
zajhelyzetét. A 4921-es út forgalma jelenleg és távlatban is határérték alatti zajterheléseket okoz, 
külön zajvédelmi intézkedés nem válik indokolttá. A 4922-es, külterületi út jelentős forgalmú, 
belterületet nem érint.  
 
Üzemi zaj 
A belterületen nem működik a megengedettnél nagyobb zajterhelést okozó gazdasági/szolgáltató 
tevékenység. A belterületi zajhelyzet kezelése távlatban az országos törvényi előírások mellett az 
önkormányzat zajvédelmi szabályozása, annak betarttatása révén lehet hatékony. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A településen kétheti gyakoriságú járattal üzemeltetett hulladékgyűjtő rendszer működik a települési 
szilárd hulladékok gyűjtésére. A hulladékot Mátészalka hulladéklerakó telepén helyezik el.  
A korábbi szeméttelepen lerakás már nincs, a telep lezárásra került, rekultivációja még nem történt 
meg. A telep rekultivációs tervének készítése folyamatban van. A település rendelkezik 
hulladékgazdálkodási tervvel. 
A településen keletkező állati hullákat Nagyecsedre szállítják. 
Egyéb, elkülönített, vagy szelektív hulladékgyűjtésnek nincs kialakult rendszere. 
 
Védőövezetek 
A település területén három olyan területhasználat van, melynek a 21/2001.(II.14.)Korm. r. szerint  
védőövezetet kell kijelölni. A kisebb létszámú állattartó telep körüli védőövezet mérete egyedileg 
határozandó meg. 
A település területén védőtávolságot igénylő tevékenységek és létesítmények: 
- A szeméttelep szakszerű lezárásáig javasolt védőtávolsága 600 m, a rekultivációt követő 10 

évig 300 m. 
- Volt TSZ telep szennyvíztelepe (0382/7 hrsz.) Ha nincs ürítés, javasolt 300 m a rekultivációig. 
- Szarvasmarhatelep (állatlétszám 1000-2000 db) javasolt 500 m. 
- Vízfolyások mellett a törvényben előírt védőövezet, vagy korlátozás (törvényi előírás szerint). 
- Villamos távvezetékek biztonsági övezetei a 122/2004.(X.15.)GKM r. szerint. 
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