
BARACS
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

záróvéleményezési dokumentáció

20
22

1



 

1 
 

KÉSZÍTETTE 

S.T.F.T. Településfejlesztő és Tervező Bt. 
MUNKATÁRSAK 

 
 

Baracsi Viktória - okl. településmérnök 
TT 02-0655 

 
 

Bartos Sándor - okl. gépészmérnök  
SZKV; SZÉM3 - 02-1250 

 
 

Blázsovics Attila - okl. építőmérnök 
VZ-TEL; TER; VKG 02-1169 

 
 

Bognárné Tóth Réka – okl. tájépítészmérnök 
K 02-0608 

 
 

Horváth Márton – okl. településmérnök, GIS 
 
 
 

Tompos Antal – okl. építőmérnök  
KÉ-KK,KÉ-K,Tkö – 02-0079 

 
 

Dr. Kaszás Ferenc – földtani és geotechnikai szakértő 
 
 

Papp Gábor - környezetmérnök 
SZKV 1.1; 1.2; 1.3 - 02-1250 

 
 

Sprok Attila –okl. településmérnök 
 
 

Savanyú Bálint – régész, régészeti szakértő 
17-007 

 
Szabó Róbert - gépészmérnök 

G,TE - 02-01327 
 

 



TARTALOMJEGYZÉK 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ............................................................................................................. 1 

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK……................................................................................................................ 2 

1. KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERV……...........................................................................................................3 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK ................................................................................................ 3 

1.1.1. A javasolt településszerkezet, terület‐felhasználási rendszer .............................................. 4 

1.1.2. Beépítésre szánt és nem szánt terület‐felhasználások…………………………………………………..…. 6 

1.2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI ................................. 9 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása .................................................................... 10 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggései……....…... 36 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának igazolása..... 53 

SZAKÁGI JAVASLATOK ......................................................................................................................... 55 

2. TÁJ‐ TERMÉSZETVÉDELMI, ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI JAVASLATOK........................... 56 

2.1. A TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT.. ..........................................................................................................56 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata………………………… ........................................................ 56 

2.1.2. Természetvédelmi javaslat…………….....................................................................................57 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat ................................................................................. 58 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték……………………………………………………..……………………………………………. 59 

2.2 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE….……………………………………………………………………………….…..61 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata.......................................................... 61 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása ........................................................................................ 62 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok .............................. 63 

2.3. JAVASOLT TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA............................ 63 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK ............................................................................................................. 64 

3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK…………………………………………………………..................................... 64 

3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK…………………………..……………………………….……………………………66 

3.3. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT........................................................................................................................ 66 

3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS …………………………………........................................................................... 66 

3.5. KERÉKPÁROS ÉS KÖZLEKEDÉS………………………………………………………...............................................67 

3.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS…………………………….…………………………………………….…………………..…68 

3.7. GÉPJÁRMŰ‐ELHELYEZÉS, PARKOLÁS………………………….…………………………………………………………..…68 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK ........................................................................................................70 

4.1.VIZIKÖZMŰVEK......................................................................................................................…….…70 

4.1.1. Ivóvízellátás……………………………………………………………..........................................................70 

4.1.2. Szennyvízelvezetés…………….................................................................................................71 

4.1.3. Felszíni vízelvezetés ............................................................................................................71 

   



 

 

4.2. ENERGIA KÖZMŰVEK .....................................................................................................................72 

4.2.1. Villamos energiaellátás………………………….............................................................................72 

4.2.2. Földgázellátás…………….........................................................................................................73 

4.2.3. Közvilágítás.......................................................................................................................... 73 

4.3. HÍRKÖZLÉS ..................................................................................................................................... 74 

4.4. MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 

EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK........................................................................................................................ 75 

4.4.1. Környezettudatos energiagazdálkodás, megújuló energiaforrások alkalmazása ............... 75 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK ........................................................................................... 77 

5.1. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET..........................................................................77 

5.1.1. Talajvédelem…………………………............................................................................................ 77 

5.1.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme……………....................................................................78 

5.1.3. Levegőtisztaság védelem ................................................................................................... 79 

5.1.4. Zaj és rezgés védelme……………............................................................................................80 

5.1.5. Sugárzás elleni védelem ..................................................................................................... 80 

5.1.6. Hulladékkezelés .................................................................................................................. 81 

5.1.7. Vizuális környezetterhelés……………..................................................................................... 82 

5.1.8. Árvízvédelem védelem ....................................................................................................... 82 

6. MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ..................................................................................................... 83 

6.1. MORFOLÓGIAI ÉS FÖLDTANI JELLEMZŐK...................................................................................... 83 

6.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖVEZETEI.......................................................................................... 83 

6.2.1. Ásványvagyon gazdálkodási övezet…………………………......................................................... 83 

6.2.2. Földtani veszélyforrás övezete…………….............................................................................. 84 

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ………………................................................................................................. 85 

 



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV



 

2 
 

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, 

Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2020. (II.13.) számú határozatával döntött 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, illetve különböző területekkel kapcsolatos 
elhatározásokról.  

Baracs Község településrendezési eszközeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. (a továbbiakban Tfr.) 
16. § (1) bek. b) pontja és az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (továbbiakban: Étv.) alapján a Tfr. eljárási szabályai szerint és tartalmi követelményeinek 
megfelelően módosítja.  

A Felülvizsgálat a Tfr. 32. §. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a teljes eljárás szabályai szerint 
történik. 

Jelen alátámasztó munkarészek a Tfr. 3. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően készültek. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során kötelező 2/2005. Korm. rendelet szerinti 
Környezeti vizsgálat elkészült, amely önálló anyagként került dokumentálásra. 

A község településrendezési eszközeinek – a Településszerkezeti tervre, a Helyi Építési Szabályzatra és 
a Szabályozási tervre egyaránt kiterjedő – felülvizsgálata egyrészt az Önkormányzat, másrészt az 
érintett területek tulajdonosainak – Önkormányzattal egyeztetett – szándékaival összhangban, a 
meglévő és tervezett állapot figyelembevételével készült.   

A Tfr. 9. sz. melléklete szerinti államigazgatási szervek előzetes állásfoglalását, adatszolgáltatását az 
Önkormányzat megkérte, a terv a megküldött adatszolgáltatások figyelembevételével készült. 

A felülvizsgálat során, az egyes módosítási beavatkozások nem irányulnak a hatályban lévő 
településrendezési eszközök koncepcionális megváltoztatására. Célja a módosítási igények rendezése, 
a megváltozott jogszabályi környezettel való összhang megteremtése. 

Tervelőzmények   

Baracs Község jelenleg hatályos településrendezési eszközei a többször módosított 131/2010. (VIII.12.) 
számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a többször módosított 13/2008. (VIII.08.) 
számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv.  

Baracs Község a Településfejlesztési koncepcióját a 116/2019. (VIII.01.) számú Képviselő-testületi 
határozatával fogadta el.  

A településfejlesztési dokumentumokhoz Megalapozó vizsgálat is készült, amely jelen felülvizsgálat 
alapját is képezi. 
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1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

1.1.1. A javasolt településszerkezeti, terület-felhasználási rendszer 

Baracs mai településszerkezete következetes lenyomata a település fejlődésnek, a község 
folyamatosan alakuló, változó szerepkörének, jelentőségének. Szerkezetét a domborzat, a nagyobb 
vízfolyások határozták meg. 

A település szerkezetét alapvetően a hármas tagolódás jellemzi. A település névadó, és egyben 
legkorábban kialakult egysége, a ma Templomosnak hívott településrész, amely a közigazgatási 
területét átszelő Nagyvenyim-Baracsi ér mentén alakult ki, eredendően egyutcás szerkezettel. 

A település másik nagy egysége, és jelenlegi központja - a szerkesztett derékszögű utcahálózatú - 
Apátszállás.  

A harmadik egység a 6-os út és a Duna közötti, Dunaparti üdülő és lakóterület. 

Baracs közigazgatási területe alapvetően szántóföldi művelésű mezőgazdasági táj, melyet vonalas 
elemek tagolnak. Természetes vonalas elemként jelenik meg a tájban a két kisvízfolyás, a Kokasdi- és 
a Nagyvenyim-Baracsi-ér. Mindkettőt fás, ligetes vízparti sáv kísér, melyek változatosságot jelentenek 
a tájban. Szintén természetes vonalas elem a közigazgatási határ szélén a Duna és annak széles 
partmenti erdősávja.  

A mesterséges vonalas elemek tovább szabdalják a külterületet, a vasút, a 6-os számú főút, az M6-os 
autópálya, valamint az M8-as út mind markáns elemei tájnak, melyek a látóhatár több pontján 
megjelennek.  

Erdőterület a táj jellegéből adódóan kevés található. 

A régi majorok egy része ma is mezőgazdasági telepként működik, mára azonban a belterület 
terjeszkedésével ezek zömmel a belterületekhez kapcsolódnak, nem szabadon álló elemek a tájban.  

A repülőtér sajátos elem a tájban nagy kiterjedésű gyepes felszínével.  

A Duna és partmenti sávja számos lehetőséget rejt magában, amit a település ki is használ. A 
közigazgatási terültre eső partmenti sávban végig rekreációs övezet található, melyben kialakult 
üdülőházas terület, szabadidőpark, kikötő, halászcsárda, valamint strandolásra alkalmas terület is 
megtalálható 

A község terület-felhasználási rendszerének kialakítása – a rendezési tervek készítése során – a fenti 
adottságokat alapul véve, a magasabb rendű területrendezési tervek elhatározásainak, valamint az 
egyéb jogszabályoknak a figyelembe vételével történt. Jelen szerkezeti terv is, ezen jogszabályi háttér 
alapján készült, figyelembe véve a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló törvényben rögzített terület-felhasználási kategóriákat, műszaki infrastruktúra 
hálózatot. 

Baracs közigazgatási területének jellemző használata és a településszerkezeti terv terület-felhasználási 
rendszerében tervezett jelentősebb beavatkozások: 

– M8 módosított nyomvonalának rögzítése, 

– a hatályos terv szerint tervezett fejlesztések nem megvalósult elemeinek felülvizsgálata, 

– a sport repülőtér és környezetének funkcióbővítő fejlesztése, 

– a beépítésre szánt területek tényleges használatának és a településrendezési terv 
összhangjának megteremtése. 
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A tervezett településszerkezeti beavatkozások a község által meghatározott fejlesztési irányokat 
folytatja, a táji környezet elvárásaival összhangban van, és a településfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott elhatározásokon alapszik. 

Baracs közigazgatási területének jellemző településszerkezeti tervi terület-felhasználás rendszerében 
tervezett beavatkozásokat az alábbi ábra mutatja: 

 

HATÁLYOS SZERK TERV VÁLTOZÁSOKKAL 
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TERVEZETT SZERK TERV VÁLTOZÁSOKKAL 
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1.1.1.1. Beépítésre szánt és nem szánt területek 

Baracs településszerkezeti terve az alábbi terület-felhasználási egységeket különbözteti meg:  

a) Beépítésre szánt területek: 

– falusias lakóterület 

– településközpont vegyes terület 

– üdülő házas üdülőterület 

– kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

– ipari gazdasági terület, 

– különleges területek. 

b) Beépítésre nem szánt területetek: 

– közlekedési és közmű terület 

– zöldterület, 

– erdőterület, 

– mezőgazdasági terület, 

– vízgazdálkodási terület, 

– természetközeli terület, 

– különleges, beépítésre nem szánt terület. 

Baracs külterületének meghatározó terület-felhasználása a mezőgazdasági (szántóföldi) terület, 
amelyet a vízfolyások környezetében gyep területek tagolnak. 
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1.1.1.2. Szerkezet meghatározó nyomvonalas elemek 

Közlekedés, közmű 

Baracs jelenleg legjelentősebb útja a 6. sz. I. rendű főút, mely kapcsolatot biztosít Fejér megye 
északkeleti részével, illetve a tőle délre található városokkal (Dunaföldvár és Paks).  

A 6221. j összekötő út illetve a 62121. j. bekötő út biztosítja az országos közúthálózathoz való 
kapcsolatot. 

A településen északkelet-délnyugat irányban áthaladó M6 autópálya (Budapest-Pécs) megközelítése a 
közigazgatási határon kívül eső M8 autópálya 6. sz. főúti csomópontján keresztül érhető el, csakúgy, 
mint a közigazgatási terület északi részét – kelet-nyugati irányban - keresztező tervezett M8 
gyorsforgalmi út, amely megépültével Székesfehérvár is kiváló minőségű közúton lesz megközelíthető. 

A településszerkezeti terv tartalmazza a közmű-hálózat főbb meglévő, illetve tervezett nyomvonalas 
és egyéb elemeit a vonatkozó védőtávolságok feltüntetésével. 

Zöldfelületi rendszer, vízfolyások 

Az infrastruktúrális elemeken túl a vízfolyások is meghatározó elemei a város tájszerkezetének.  
A vízfolyások és azok széles partmenti területei egyedi karaktert kölcsönöznek a településnek, szerepük 
vizuális és ökológiai szempontból egyaránt jelentős. 

Templomos településrészen a templom kertje és a mellette található park együttesen alkotják a 
településrész zöld központját. 

Apátszálláson a közparkok elszórtan találhatók, így a teljes lakosság számára elérhető valamelyik park 
néhány perces sétán belül. 

Védelmi és korlátozó elemek 

Vízvédelemmel, vízrajzi veszélyeztetettséggel kapcsolatos védelmek és korlátozások 

– vízbázis védőövezete (vízmű kutak körüli 100 m átmérőjű kör) 

– vízfolyások mentén 6 m-es, a csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák mentén 3-3 m-es 
karbantartó sáv, 

Közműlétesítmények védőterületei, védőtávolságai 

– 400 KV-os villamos energiaellátó hálózat 34,5 – 34,5 méteres védőtávolsága, 

Közlekedés védőterületei, védőtávolságai  

– gyorsforgalmi út, főútvonal külterületi szakaszán tengelytől mérten 100-100 m 

– országos mellékutak külterületi szakaszán tengelytől mérten 50-50 m 

– vasútvonal mentén szélső vágánytól mérten 50-50 m 

Táj‐ és természetvédelem 

Nemzetközi védettség alatt álló területek  

– Natura 2000-es hálózatba tartozó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20034 
– Duna és ártere) 

Magyarországi természetvédelmi védettség alatt álló területek 
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– Az országos ökológiai hálózat részeként magterület és ökológiai folyosó területek, 

– Tájképvédelmi terület 

Örökségvédelem 

Országos művi értékvédelem 

– nyilvántartott régészeti lelőhelyek határa 

Területi adottságból, területhasználatból eredő korlátozások 

– kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, 

– Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület  
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1.2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
 

Jelen fejezet a településszerkezeti tervben történő változásokat területegységenként, tételesen veszi sorra, és részletezi.  
A változások területi elhelyezkedése: 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

1 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Az módosítás alá vont terület része a Római Birodalom határát képező limes Duna menti 
magyarországi szakaszának. A területen beazonosításra került egy római auxiliáris (kisegítő vagy 
segédcsapat-) táborhely. A módosítás célja, a fenti gazdag leletanyag bemutathatóságának 
elősegítése, a térség turisztikai kínálatának fejlesztése. A terület különleges beépítésre nem szánt 
–turisztikai terület-felhasználásba sorolásával egy fogadóépület, kilátó elhelyezése valósítható 
meg, amely egy tanösvényhez kapcsolódhat.  

ÉRINTETT TERÜLETEK: 2624-2638  TERÜLET NAGYSÁGA 1,44 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A fejlesztési célú módosítás közterület fejlesztést is jelent. A tervezési területen a zajterhelés és a 
légszennyezés jelenthet problémát. Ezt - hosszú távú hatásként - a forgalomnövekedés idézheti 
elő, amely nem prognosztizálható olyan mértékűnek, ami környezeti konfliktust okozna. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Az önkormányzati tulajdonú területen működő sport repülőtér kihasználatlan területeinek 
tényleges használat szerinti övezeti besorolása a cél. A 0226 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati része 
nincs reptéri használatban, ezért annak korlátozott használatú mezőgazdasági területbe illetve 
annak határán gazdasági és védelmi erdőterületbe sorolása tervezett, tekintettel az ingatlan 
természetvédelmi besorolására. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 0226 TERÜLET NAGYSÁGA 58,24 HA 
15,33 HA 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A terület a tényleges használat szerinti terület-felhasználásba került, kiegészülve egy erdősávval 
amely többlet környezeti terhelést nem eredményez. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
A hatályos terv a temető fejlesztését a tőle nyugatra található szántó területekre irányozta elő. A 
jelenlegi módosítás célja egy reális temető fejlesztési terület rögzítése, amely értelmében az 
Apátszállási temető terület – 014/2 hrsz. – tovább fejlesztése a vele közvetlen szomszédos 014/5, 
014/6 hrsz-ú területek irányába történik. A jelenleg mezőgazdasági terület-felhasználásba sorolt 
terület különleges beépítésre nem szánt temető terület-felhasználásra, a hatályos terv szerinti 
temető fejlesztési terület pedig a tényleges használatnak megfelelően mezőgazdasági terület-
felhasználásra módosul.  
ÉRINTETT TERÜLETEK: 012/7 – 012/11, 014/6, 014/5 TERÜLET NAGYSÁGA 2,22 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

Az övezeti módosítás környezeti többlet terhelést nem generál. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

A Baracsi bekötő út mentén a gyorsforgalmi utak csomópontjától északra a hatályos terv 
gazdasági terület fejlesztést jelöl. A magántulajdonú ingatlanokon a beruházások nem indultak 
meg, a területek szántóföldi használata megmaradt. Cél a – a terület nagy részén – a tényleges 
használat szerinti terült-felhasználás visszaállítása. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 
0157/3-4, 0157/10-11, 0157/20,  
0157/27, 0157/36, 0157/38,  
0157/42, 0157/48, 

TERÜLET NAGYSÁGA 100,6 HA 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, amely nem jár környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Az Apátszállási településrészen az önkormányzati település üzemeltetési célú kertészet 
működését biztosító feltételek megteremtése a cél. Az érintett ingatlan jelenleg mezőgazdasági 
területbe sorolt, amely különleges beépítésre nem szánt kertészet terület-felhasználásra 
módosul. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 0140/2 TERÜLET NAGYSÁGA 8,86 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás környezeti hatást nem generál, fő közlekedési nyomvonalakat nem érint. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

A repülőtér környezetében a hatályos terv, gazdasági terület fejlesztést jelölt, amelynek 
megközelítése a 6-os útról tervezett. A belső úthálózat kialakításával a sportrepülőtér közvetlen 
szomszédságában szálláshely és azt kiszolgáló kereskedelmi-szolgáltató ellátó funkciók 
kialakítására is alkalmas, beépítésre nem szánt különleges terület tervezett. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 0235/46-47 TERÜLET NAGYSÁGA 12,89 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
A vonatkozó jogszabály zajterhelési határértékeit betartani szükséges a fejlesztés helyszínén, 
megállapítható azonban, hogy a terület elhelyezkedése a lakóingatlanoktól mintegy 500-600 m 
távolságban található, így a kivitelezés várhatóan nem okozza a határértékek túllépését. Az 
üzemelésből fakadó zajterhelés, esetleges légszennyezés az engedélyezési fázis során részletesen 
vizsgálandó. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartásának igazolása nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Az egykori tojásfeldolgozó felszámolásra került, az épületeket elbontották a terület beépítésre 
szánt használata a továbbiakban nem tervezett. A cél a szomszédos terület-felhasználások 
zavarása nélküli építési lehetőség biztosítása és e- szerinti különleges beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági üzemi terület-felhasználás kialakítása. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 0145/20 TERÜLET NAGYSÁGA 58,24 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

Az övezeti átsorolás a környezetére pozitív hatású, hiszen az egykor működő funkció megtartása 
mellett a zavaró hatású tevékenységeket korlátozza. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Az Önkormányzat a mezőgazdasági gépek belterületi közlekedésének csökkentése céljából a 
belterület határán a géppark tárolására területet szeretne biztosítani. A Tópart utcai állattartó 
telep szomszédságában a beépítetlen zártkerti ingatlanok igénybevételével, beépítésre szánt 
különleges üzemi mezőgazdasági terület-felhasználás kerül kijelölésre. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 1628 , 1629 TERÜLET NAGYSÁGA 0,9 HA  
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A tervezett módosítás környezetére pozitív hatást gyakorol, hiszen a géptárolásra igénybe vehető 
terület biztosításával a belterületi utak terhelése csökkenhet. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, amiből 
következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten 
tartása a módosítás területén tervezett. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

A Deák Ferenc – Weselényi Miklós – Tópart – Bocskai István utca által határolt tömbterületen a 
hatályos terv lakóterület fejlesztést irányoz elő. A terület a két iparszerű állattartó telep 
védőtávolságába esik, ezért annak létjogosultsága kérdőjeleződött meg. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 057/17-057/25 TERÜLET NAGYSÁGA 8,06 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A tervezett módosítás környezetére pozitív hatást gyakorol, hiszen építéssel igénybe vehető 
területek csökkentése a módosítás célja. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében - a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Az Ifjúság utca folytatásaként, a - vele szomszédos tömbterülethez hasonlóan – a 150 méter 
hosszú ingatlanok megosztásával új utca létesítésével és egy teleksornyi terület belterületbe 
vonásával, további lakótelkek kialakítása tervezett. A magasabb rendű tervek elvárásainak 
megfelelően a területen egy közkert is kialakításra kerül. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 0244/17-0244/20, 0244/32  TERÜLET NAGYSÁGA 1,89 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A fejlesztés forgalomnövekedést eredményezhet a helyszín környezetében, mely azonban csak 
nappal jelentkezik, ezért zavaró hatása nem aggályos, az úthálózat megfelelő áteresztő 
képességgel bír. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, amiből 
következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten 
tartása a módosítás területén tervezett. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

A Templomosi településrész temetőjétől észak-nyugatra található mezőgazdasági területen 5 MW 
teljesítményt meg nem haladó napelem park telepítésére beruházói igény jelentkezett. Cél a 
kérelemnek megfelelő terület-felhasználás biztosítása. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 0425/29 TERÜLET NAGYSÁGA 12,16 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A fotovoltaikus energia hasznosítása környezetvédelmi szempontból támogatandó megoldás. A 
települési energiamixben napelempark létesítéssel növekszik a megújulók aránya, ami sokkal 
rugalmasabb energiatermelést tehet lehetővé. A módosítási pont környezeti hatásai közül 
tekintettel a lakóingatlanok közelségére, elsősorban a zajszennyezés emelendő ki, ennek 
vizsgálata szabványos zajméréssel előzetes vizsgálati eljárás során megtörténik. A 
lakóingatlanokon betartandó zajvédelmi határértékek teljesülésével a tevékenység környezeti 
hatása csekély. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett művelési ág változásokból adódó, terület-felhasználást 
érintő változások. Az általános mezőgazdasági terület, különleges mezőgazdasági üzemi területre 
módosul, továbbá az így létrejött új beépítésre szánt terület miatt véderdő biztosítása is az 
változás része. 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 069/2, 067/1 TERÜLET NAGYSÁGA 4,48 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, amiből 
következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten 
tartása a módosítás területén tervezett. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett művelési ág változásokból adódó, terület-felhasználást 
érintő változások. Általános mezőgazdasági területből, különleges mezőgazdasági üzemi terület 
változás, tovább az így létrejött új beépítésre szánt terület miatt véderdő biztosítása is az változás 
része. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 0238/14 TERÜLET NAGYSÁGA 0,55 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, amiből 
következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten 
tartása a módosítás területén tervezett. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Temető területét északon érintő közkert terület közlekedési területre változik a tervezett 
parkolók elhelyezése céljából. Temetőtől délre található tanyasias lakóterület a temető tartalék 
terület céljából különleges területre módosul.  A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi 
környezet alkalmazásával a terület-felhasználások rendszere is változott, a temető beépítésre 
nem szánt különleges terület terület-felhasználásra módosul. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 1013, 1001 TERÜLET NAGYSÁGA 0,36 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

Az új parkolók kialakításával annak méretéből adódóan jelentősebb forgalom nem generálódik a 
környéken így környezetre gyakorolt hatása is elenyésző. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

18.1 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó mezőgazdasági és természetközeli terület-felhasználást 
érintő változások. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 
0235/39, 0238/5, 0238/10, 
0238/11, 0238/14, 0238/16 

TERÜLET NAGYSÁGA 8,62 HA 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

18.2 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó természetközeli terület-felhasználást érintő változások. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 
0264/21, 0264/23, 0264/24, 
0264/40, 0278/13 

TERÜLET NAGYSÁGA 4,82 HA 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.1 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdőgazdasági terület-felhasználást érintő változások. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 053/7, 053/10, 053/11 TERÜLET NAGYSÁGA 13,02 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.2 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett művelési ág változásokból adódó, terület-felhasználást 
érintő változások. Nem beépíthető mezőgazdasági területből, tanyasias lakóterület valamint 
mezőgazdasági és erdőterület változás. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 011/3, 011/5, 011/6 TERÜLET NAGYSÁGA 3,31 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.3 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdő terület-felhasználást érintő változások. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 0244/11 TERÜLET NAGYSÁGA 1,15 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.4 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdő terület-felhasználást érintő változások. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 0434/2, 0440/1 TERÜLET NAGYSÁGA 11,55 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.5 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdő terület-felhasználást érintő változások. 
 
Ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett művelési ág változásokból adódó, terület-felhasználást 
érintő változás, általános mezőgazdasági területből tanyasias lakóterület. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 

ÉRINTETT TERÜLETEK: 
0450/4, 0450/5, 0450/7, 0450/9, 
0450/10 

TERÜLET NAGYSÁGA 4,35 HA 

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.6. 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdő terület-felhasználást érintő változások, az autópálya 
nyomvonalát szegélyező területeken. 
Továbbá az autópálya védőtávolságán belülre eső nem megvalósult lakóterület fejlesztésből 
visszaléptünk, az eredeti használat javára. 
 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 0601, 0611, 0256/74 TERÜLET NAGYSÁGA 9,21 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.7 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdő terület-felhasználást érintő változások autópálya 
nyomvonala mentén. 
Ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett művelési ág változásokból adódó, terület-felhasználást 
érintő változások, általános mezőgazdasági területből közlekedési területbe sorolás. 
A felülvizsgálat során alkalmazott új jogszabályi környezet alkalmazásával a terület-felhasználások 
rendszere is változott. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 0248/37, 817/7, 817/9, 817/10 TERÜLET NAGYSÁGA 7,09 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

19.8 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az elfogadott Területrendezési 
terveknek való megfeleltetésből adódó erdő terület-felhasználást érintő változás.  
A hatályos terven mezőgazdasági területbe sorolt ingatlan, erdő terület-felhasználásra módosul. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 0289 TERÜLET NAGYSÁGA 17,06 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

20 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Baracs igazgatási területén található mezőgazdasági kert területek OTÉK szabta keretek közötti 
beépítési lehetőségek felülvizsgálata a cél. Egyik fontos irány azon zártkerti, jó közlekedési és 
közművesítettségi adottságú területrészek vizsgálata, amelyek nagy része lakott belterületi 
részekkel határos. Önkormányzati és lakossági kérésre, ezen területeket megvizsgálva az OTÉK 
által megengedett 5-10%-os beépíthetőség biztosítása a cél. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: - TERÜLET NAGYSÁGA 0,38 V 0,85 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
A helyi építési szabályzatot és mellékletét érintő módosítások környezeti hatással nem járnak. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

A VÁLTOZÁS KIZÁRÓLAG A HÉSZ-T ÉRINTI 

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

21 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Lakossági kérelem alapján a 1630 hrsz-ú ingatlan üzemi mezőgazdasági területbe sorolását 
kezdeményezte a tulajdonosa, hogy a telken az ökológiai gazdálkodásból származó terményeit 
helyben tudja tárolni. Az indítványban - a 10. módosítással összefüggően - a zártkerti ingatlan 
igénybevételével, beépítésre szánt különleges üzemi mezőgazdasági terület-felhasználás kerül 
kijelölésre. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 1630  TERÜLET NAGYSÁGA 0,39 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A tervezett módosítással a terület beépítési intenzitása változik, de annak méretéből adódóan 
jelentősebb forgalom nem generálódik a környéken így környezetre gyakorolt hatása is elenyésző. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, amiből 
következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten 
tartása a módosítás területén tervezett. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

22 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Lakossági kérelem alapján, a Remény soron található ingatlanok belterületbe vonása merült fel. A 
hatályos terv területen tervezett belterületbe vonást rögzít, de szükséges vizsgálni az övezeti 
besorolást illetve az abban rögzített elvárásokat.  
ÉRINTETT TERÜLETEK: - TERÜLET NAGYSÁGA 0,38 V 0,85 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A helyi építési szabályzatot és mellékletét érintő módosítások környezeti hatással nem járnak. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

A VÁLTOZÁS KIZÁRÓLAG A HÉSZ-T ÉRINTI 

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

23 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Lakossági kérelem alapján a Duna part településrészen az előkertben, utcafronton garázsépítés 
merült fel.  OTÉK és a településképi rendelet szabta keretek közötti építési lehetőségek 
felülvizsgálata a cél. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: - TERÜLET NAGYSÁGA  
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A helyi építési szabályzatot és mellékletét érintő módosítások környezeti hatással nem járnak. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

A VÁLTOZÁS KIZÁRÓLAG A HÉSZ-T ÉRINTI 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

24.1 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 
Tervi hiba javítások és az Államigazgatási szervek által megküldött adatszolgáltatások illetve az 
elfogadott Területrendezési terveknek való megfeleltetésből, aktualizálásból adódó terület-
felhasználás változások. 
A Március 15.- Petőfi S. – Madách I. – Kossuth L. utcák által határolt tömb övezeti besorolása a 
szabályozási terven hibás, tévesen közlekedési terület övezeti jel került rá. A szerkezeti terv illetve 
a kialakult állapot alapján a tényleges övezeti besorolás falusias lakóterület. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: - TERÜLET NAGYSÁGA 3,45 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A helyi építési szabályzatot és mellékletét érintő módosítások környezeti hatással nem járnak. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

A VÁLTOZÁS A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTI 
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A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI 

24.2 

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Tervi hiba javítások. 
A hatályos szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat szöveges rendelkezése tartalmazza a 
hétvégi-házas üdülő terület lehatárolását és az építési övezetre vonatkozó szabályokat, ellenben a 
szabályozási terv ezt nem alkalmazza, a 2007. évi módosítás óta hétvégiházas területet nem jelöl.  

ÉRINTETT TERÜLETEK: - TERÜLET NAGYSÁGA 3,69 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A helyi építési szabályzatot és mellékletét érintő módosítások környezeti hatással nem járnak. 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 
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MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA, CÉLJA 

Az Önkormányzat jelezte, hogy az érintett területen évek óta lovarda üzemel, amely terület-
felhasználását jelen eljárásban tisztázni szükséges. Az eddig lakóterületbe sorolt terület a 
használatnak megfelelő különleges területbe került átsorolásra. 
ÉRINTETT TERÜLETEK: 928/2, 928/4 TERÜLET NAGYSÁGA 0,61 HA 
VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 

A módosítás a meglévő állapotnak megfelelően biztosítják a valós területhasználathoz 
illeszkedést, nem járnak környezeti hatással. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

A terület-felhasználás változás újonnan beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, 
amiből következően- az Étv. 7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték 
szinten tartása érdekében új területek kijelölése nem szükséges. 

HATÁLYOS TERVI KIVÁGAT TERVEZETT TERVI KIVÁGAT 

  



 

39 
 

 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása  

Baracs Község igazgatási területét érintően az alábbi területrendezési tervekkel való egyezést 
szükséges vizsgálni: 

– Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: MaTrT), 

– A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról (továbbiakban: Rendelet) 

– A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete Fejér 
Megye Területrendezési Tervéről (továbbiakban: FMTrT) 

Terület-felhasználási térségek Érintettség 

Országos Megyei  

Erdőgazdálkodási   X 
Mezőgazdasági  X 
Vízgazdálkodási  X 
Települési  X 

 Sajátos X 

Országos övezet Megyei övezet  

Ökológiai hálózat magterület övezete  X 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete  X 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete   
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  X 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  X 
Erdők övezete  X 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  X 
Tájképvédelmi terület övezete  X 
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete   
Vízminőség-védelmi terület övezete  X 
Nagyvízi meder övezete  X 
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók (VTT) övezete   

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  X 
 Ásványi nyersanyagvagyon övezete  
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete  
 Földtani veszélyforrás terület övezete  
 Egyedileg meghatározott övezetek  

 Felzárkóztatandó belső periféria övezete által érintett 
települések,  

 Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet 
által érintett települések  

 Megyei jogú városok vonzáskörzete gazdaságfejlesztési 
övezete által érintett települések,  

 Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által 
érintett települések  

 Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által 
érintett települések  

 Majorsági térség övezete által érintett települések, X 

 
Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete által 
érintett települések,  

 Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe 
vehető terület övezete. X 
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A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVVEL VALÓ EGYEZŐSÉG  

FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE  
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TRT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TÉRSÉGEK + VÁLTOZÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÉRKÉP 
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Baracs közigazgatási területét a térségi szerkezeti tervek – a tényleges tájhasználatnak megfelelően 
mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási települési és sajátos terület-felhasználási térségbe sorolja. 

A terület-felhasználási térségre vonatkozó szabályok: 

MaTrT 11. § a) „az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terület-felhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;” Részleteket lásd az Erdők övezete 
érintettségnél. 

11.§ b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület terület-felhasználási 
egységbe sorolható; 

11.§ e) a sajátos terület-felhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 
különleges - ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai, 
nemzetbiztonsági célú területet -, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület, 
rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános mezőgazdasági 
terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, ipari gazdasági, 
egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell sorolni. 

A vonalas infrastruktúra hálózatok tekintetében a települést az M8 autópálya tervezett nyomvonala 
érinti, amelyről a NIF Zrt. részletes adatszolgáltatást nyújtott. 
 

 
 

 A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVVEL VALÓ EGYEZŐSÉG IGAZOLÁSA 

MaTrT-ben 
meghatározott 

térségek 
ha Megfelelés feltétele 

Településszerkezeti tervben 
meghatározott, 
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települési  759,59 
Bármely terület-
felhasználási egység 
kijelölhető. 

- - 
 

- - OK 

mezőgazdasági (M) 3840,2 

75%-a elsődlegesen 
mg. terület-
felhasználásba 
sorolandó 

5 Kb-ke -8,86 

-3
9,

52
 

960,05 1,03 OK 

10 K-mü-1 -0,9 
12 Lf-1 -1,74 
14 Kb-en-1 -12,16 

15.1 K-mü-1 -3,95 
15.2 Ev -0,53 
16 K-mü-1 -0,48 

18.1 Tk -5,03 
18.2 Tk -4,82 
19.2 Lf-3 -0,51 
21 K-mü-1 -0,39 
2 Má +58,57 

+1
69

,4
5 

   
3 Má +2,22 
4 Má +100,6 

11 Má +8,06 
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Mezőgazdasági térség 
A térségi szerkezeti terv terület-felhasználási rendszerében a módosítások, kis mértékű változást 
jelentenek. Jelentős - a térséget érintő - változás az ingatlan nyilvántartásban bekövetkezett 
változások, a más szakág által szolgáltatott adatok átvezetésének, illetve a hatályos terv szerinti 
beépítésre szánt illetve mezőgazdasági terület-felhasználástól eltérő beépítésre nem szánt területi 
visszalépések rögzítése. (2, 3, 4, 11) Új beépítésre szánt terület kijelölése minimális. 

 
Erdő térség 
Az erdő térség területi arányára a 19. számú változások vannak hatással. A módosítások az Erdészet 
által megküldött adatszolgáltatás és a még hatályos településszerkezeti terv eltéréseit rendezik. A 
térséget is érintő változásokat az Erdők övezete fejezet részletezi. 

 
Sajátos terület-felhasználású térség 
Változással a reptér területe érintett, ahol (2) a sport repülőtér kihasználatlan területeinek tényleges 
használat szerinti besorolása történik. Az ingatlan dél-nyugati része nincs reptéri használatban, ezért 
annak korlátozott használatú mezőgazdasági területbe illetve annak határán gazdasági erdőterületbe 
sorolása mintegy közel 75 ha-os változást eredményez a térség kiterjedését illetően. 

 
Vízgazdálkodási térség 
Területi kiterjedése nem változik. 
 
 
ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉS:  

 
Új beépítésre szánt terület kijelölés történik a 10, 12, 15, 16, 21 számú változások során.  

A MATrT 12. § (1) bekezdés értelmében „a településrendezési eszközben új beépítésre szánt 
területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:  

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,  

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és  

erdőgazdálkodási (E) 679,9 
(621,9) 

Erdők övezetére 
vonatkozó szabályok 
szerint, erdő terület-
felhasználás 95%-ban 

2 Eg +15,33  
31,0 - OK 

19.1 Má -2,04  

vízgazdálkodási (VG) 103,73 

Vízgazdálkodási,  víz 
gazdálkodási célú- erdő 
vagy mezőgazdasági 
illetve természetközeli 
egység terület-
felhasználásba 
sorolandó. 

- - 

 

- - OK 

sajátos terület-
felhasználású 132,19 

Bármely terület-
felhasználási egység 
kijelölhető. 

2 Má -58,24  

- - OK 2 Eg -15,33 

14 Kb + 12,16  

közlekedési 
infrastruktúra hálózat 

Hossz (m) A szakág 
adatszolgáltatása 
szerint 

- - 
 

- - OK 
26464 
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c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 
szerinti barnamezős terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne.” 

 

10., 21. Mezőgazdasági géptároló, terménytároló 

Az Önkormányzat a mezőgazdasági gépek belterületi közlekedésének csökkentése céljából a belterület 
határán a géppark tárolására, területet szeretne biztosítani. A Tópart utcai állattartó telep 
szomszédságában a beépítetlen zártkerti ingatlanok igénybevételével, beépítésre szánt különleges 
üzemi mezőgazdasági terület-felhasználás kerül kijelölésre, csak úgy, mint a vele szomszédos 
ingatlanon ahol lakossági igényre reagálva, az ökológiai gazdálkodásból származó termények 
feldolgozására, tárolására biztosít területet. 

A tervezett új beépítésre szánt területek a MATrT 12.§ (1) bekezdés elvárásait maradéktalanul 
teljesítik. 
 
12. Lakóterület fejlesztés 

A hatályos terv, számos lakóterület fejlesztést jelölt, amelyekhez az önkormányzat – a legtöbb helyen 
– a szükséges közmű és közterület alakításokat elvégezte. A fejlesztés alá vont területeken az építési 
telkek elkeltek, a beépítés folyamatos az önkormányzati tulajdonú ingatlanok száma korlátozott. 

A tervezett új beépítésre szánt terület megközelítése az Ifjúság utcáról biztosított. A jelenleg 
mezőgazdasági szántó terület lakóterületi kialakításának feltétele a megfelelő közterület kialakítása és 
az Ifjúság utcában található teljes közmű kiépítésének folytatása.  

Fentiekre tekintettel a tervezett változtatás során alkalmazható az MATrT 12. § (2) bekezdése. 
 
15.-16. Telepfejlesztés átvezetése 

Az eltelt évtizedben, a településen működő állattenyésztő- és agrár vállalkozások, területeiket tovább 
fejlesztették, amelyeket jelen felülvizsgálat során realizáltunk. A külterületi fejlesztési területek nem 
okozzák a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését és csatlakoznak a 
meglévő települési területhez. 

 

Zöldterület, védőerdő terület kijelölés 

MATrT 12.§ (3) bekezdés értelmében „Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület 
kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az 
új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”  

 

Az MATrT 12.§ (3) bekezdésében foglaltak teljesítésére a tervezett új beépítésre szánt területeken a 
következő nagyságrendben szükséges zöld- illetve védőerdő terület kijelölése: 

 

10 
Új beépítésre szánt különleges 
terület nagysága 

0,9 ha 
Ebből kötelezően kialakítandó 
védőerdő terület nagysága 

0,04 ha 

12 
Új beépítésre szánt lakóterület 
nagysága 

1,74 ha 
Ebből kötelezően kialakítandó 
zöldterület nagysága 

0,087 ha 

A területen -0,15 ha - új közkert került kijelölésre. 
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15 
Új beépítésre szánt különleges 
terület nagysága 

4,48 ha 
Ebből kötelezően kialakítandó 
védőerdő terület nagysága 

0,224 ha 

 A fejlesztés közvetlen szomszédságában 0,53 ha védelmi erdőterület került kijelölésre. 

16 
Új beépítésre szánt különleges 
terület nagysága 

0,48 ha 
Ebből kötelezően kialakítandó 
védőerdő terület nagysága 

0,024 ha 

 A fejlesztés közvetlen szomszédságában 0,07ha védelmi erdőterület került kijelölésre. 

21 
Új beépítésre szánt különleges 
terület nagysága 

0,39 ha 
Ebből kötelezően kialakítandó 
védőerdő terület nagysága 

0,019 ha 

 
Az MATrT 12.§ (3) bekezdésben rögzítettek a 10, 21 beavatkozási területen nem teljesíthetőek mert: 

- olyan kis léptékű különleges üzemi mezőgazdasági terület fejlesztés történik, amely meglévő 
üzemi mezőgazdasági területekhez csatlakozik. A fejlesztés súlypontjában Zöldterület 
kijelölésre és annak használatára reális igény nincs. 

A MATrT 12.§ (3) bekezdése által előírt további - 60 m2 védőerdő kijelölési kötelezettség teljesítése a 
település arra alkalmas más területén a 15. számú indítvány védőerdő terület kijelölése keretében 
történt. 
 

A kialakuló „új” zöld- és védőerdőterületek valamint a tervezett módosítások megfelelnek az MATrT 
12.§ (3) bekezdés előírásainak.   
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A TÉRSÉGI ÖVEZETEKKEL VALÓ EGYEZŐSÉG  

 
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETE  

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÖVEZETE  

 

2018. évi CXXXIX. törvény 
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és 
építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat 
magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 
KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE  

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol 
az Ország Szerkezeti Terve települési térséget határoz 
meg - csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében 
új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során 
a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 
területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezetén javasolt kijelölni. 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új 
külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
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ERDŐK ÖVEZETE  

ERDŐ TELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket a 
településrendezési eszközben legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
Az MaTrT hatálybalépését megelőzően kijelölt 
beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott területek, valamint az Ország 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során 
az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 
erdőterület terület-felhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni. 

 
TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE  

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
4.§ (1) ………….a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 
biztosítása érdekében – a településkép védelméről 
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 
– meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a terület-
felhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
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VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE  

 

2018. évi CXXXIX. törvény  
31. § „(1) A világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezetét a településrendezési tervben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és 
világörökségi várományos terület övezetén: 
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 
kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme 
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési 
tervnek megfelelően kell elhelyezni.” 

 
VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE  

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
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NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE  

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
6.§ (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési 
eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 
területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a 
vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési 
tevékenységet folytatni. 
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a 
vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni. 

 
HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET ÖVEZETE  

 

2018. évi CXXXIX. törvény 
2. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét 
a településrendezési tervben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét 
a településrendezési tervben: 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - 
minden terület-felhasználási kategóriában - 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló építési övezetbe vagy övezetbe kell 
sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével 
honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, ha 
az adott terület az erdők övezete által is érintett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt építési övezet, övezet 
módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter 
hozzájárulásával lehetséges. 
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TRT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ORSZÁGOS ÖVEZETEK + VÁLTOZÁSOK – ÖSSZESÍTŐ TÉRKÉP 
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Országos ökológiai hálózat – magterület, ökológiai folyosó 

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az országos ökológiai hálózat övezete a sportrepülőtér területét illetve a település vizes élőhelyeit és 
környezetét fedi le. 

Az ökológiai hálózat bontása az illetékes nemzeti park eljárás során megküldött részletes adatai alapján 
került rögzítésre.  

Új beépítésre szánt terület kijelölés az övezetben nem történt. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A település kiváló szántóterületi besorolású területe igazgatási területének északi, észak-keleti részét 
érinti. A felülvizsgálat során új beépítésre szánt terület az érintett szántóterületeken nem került 
kijelölésre. Érintettség, a tényleges használat szerinti terület-felhasználás visszaállításából továbbá egy 
új beépítésre nem szánt különleges területi kijelölésből származik. 

Az övezetben új beépítésre szánt terület, külfejtéses bányaterület illetve erőmű nem került 
kijelölésre. 

MaTrT-ben meghatározott övezetek 

Településszerkezeti tervben meghatározott, 
 MaTrT övezetet érintő 

terület-felhasználás 

jel ha 
Országos ökológiai hálózat – magterület 2 Má Eg 58,24 15,33 

Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó 
18.1 Tk Má 5,03 3,59 
18.2 Tk 4,82 
19.1 Má 13,02 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
4 Má 100,6 

19.6 Ev 9,21 
6,7,8 Kb 12,89 

Erdők övezet 

19.2 Má Lf Eg 2 0,51 0,76 
19.3 Eg 1,15 
19.4 Eg 11,55 
19.5 Eg 4,35 
19.7 Ev 7,09 
19.8 Eg 17,06 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

5 Kb 8,86 
6,7,8 Kb 12,89 

14 Kb 12,16 
19.6 Ev 9,21 

Erdőtelepítésre javasolt terület 15 K Ev 3,95 0,53 
Tájképvédelmi terület 1 Kb 1,44 

Vízminőség-védelmi terület 
2 Má Eg 58,24 15,33 

19.4 Eg 11,55 
6,7,8 Kb 12,89 

Világörökség várományos terület    
Honvédelmi és katonai célú terület 2 Má Eg 58,24 15,33 
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Erdők övezete 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A település erdő övezete az illetékes erdészet, eljárás során megküldött részletes adatai alapján került 
rögzítésre.  

A kapott adatok alapján a hatályos terv, tervezett nem magvalósult terület-felhasználásait az 
adatszolgáltatással összhangban erdőterületbe soroltuk. A 19. sorszámú módosítások ezeket a 
változásokat rögzítik. A hatályos településrendezési tervhez képest az erdők területe 67 ha-ral 
növekedett. 

Megfelel. 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Baracs nyugati, mezőgazdasági művelésű 
közigazgatási területét fedi le. A településszerkezeti terven az övezettel érintett területek – a ténylege 
használatnak megfelelően – mezőgazdasági terület-felhasználásba kerültek besorolása. Két indítvány, 
különleges beépítésre nem szánt terület fejlesztést irányoz elő az övezetben. A 5. sorszámmal az 
Apátszállási belterület északi-nyugati részéhez csatlakozóan, az Önkormányzat kertészete került 
kijelölésre, amely a mezőgazdálkodásban visszafordíthatatlan folyamatokat nem generál, csak úgy 
mint a  település déli részén tervezett különleges beépítésre nem szánt napelem park terület. 

Megfelel. 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület 

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete által érintett területek a településen az ingatlan 
nyilvántartási állapotnak megfelelő terület-felhasználásba kerültek besorolásra. Az övezet által érintett 
területeken erdőterület fejlesztés, terület-felhasználás módosítás nem történt. 

Megfelel. 

 
Tájképvédelmi terület 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A tájképvédelemmel érintett területhez a Duna illetve annak ártere tartozik. Az övezetnek része 
továbbá a Duna partján létrejött egykori üdülő- mára már lakóterület is, amely környezetében 
Különleges beépítésre nem szánt régészeti bemutatótér tervezett. 

A településszerkezeti tervben megfogalmazott változások, csakúgy, mint a hatályos szerkezeti terv által 
megfogalmazott településszerkezet, a táji adottságok és a tájképvédelem elvárásaival összhangban 
készültek. A HÉSZ-ben és a településképi rendeletben rögzítésre kerültek azok a részletes építési 
előírások, melyek a megfelelés elvárásait tovább részletezik. 

Megfelel. 
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Vízminőség-védelmi terület 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A településszerkezeti terven, vízvédelemmel érintett területet az szakterületen illetékes Vízügyi 
Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján határoltuk le. 

Megfelel. 

 
Világörökségi és világörökségi várományos területek 

Településrendezési tervi vonatkozás 

Az Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi része, továbbá az illetékes Örökségvédelmi 
Osztály adatszolgáltatása alapján megjelenítésre kerültek az érintett területek.  

Megfelel. 

 
Honvédelmi és katonai célú terület 

Településrendezési tervi vonatkozás 

A településszerkezeti terv a sportrepülőtér területét különleges beépítésre nem szánt területbe 
sorolja, illetve a tényleges területi kiterjedésének megfelelően határolja le. A Honvédelmi 
minisztérium, Állami Légügyi Főosztálya, mint katonai légügyi hatóság jelezte hogy a község az állami 
célú légiközlekedés tekintetében, légiközlekedéssel nem érintett. 

Megfelel. 
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EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK 

MAJORSÁGI TÉRÉG ÖVEZET ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK  

 

7/2020. (II.28.) FMÖK rendelet  

13. § (1) Majorsági térség övezetbe tartozó 
települések mezőgazdasági területein és 
mezőgazdasági üzemi különleges területein a 
településrendezési eszközöket olyan tartalommal kell 
kidolgozni, amely a termőföldvédelem, 
környezetvédelem, valamint az épített örökségi és táji 
értékek figyelembevétele mellett segíti és ösztönzi - 
különösen a mezőgazdasági funkcióhoz, 
tevékenységekhez kapcsolódó - fejlesztéseket és 
beépítéseket.  

(2) A meglévő majorsági területek (mezőgazdasági 
üzemi különleges területek, „majorok”, „puszták”) 
figyelembevételével, és lehetőség szerinti 
felhasználásával kell meghatározni mezőgazdasági 
birtokközpontok létesítésének, valamint 
beépítésének speciális, helyi adottságokat és 
igényeket figyelembe vevő szabályait. 

 

NAPERŐMŰ LÉTESÍTÉS CÉLJÁBÓL KORLÁTOZOTTAN IGÉNYBE VEHETŐ TERÜLET ÖVEZETE  

 

7/2020. (II.28.) FMÖK rendelet  

15. § (1) A településrendezési eszközöket úgy kell 
kidolgozni, elkészíteni, hogy a naperőmű létesítés 
céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezet 
területét érintően - a háztartási méretű kiserőművek 
kivételével - naperőmű ne legyen létesíthető.  

(2) A településképi arculati kézikönyvekben és a 
településképi rendeletekben figyelembe kell venni a 
naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe 
vehető területeket. 
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FMTRT ÁLTAL EGYEDI ÖVEZETEK + VÁLTOZÁSOK – ÖSSZESÍTŐ TÉRKÉPEK 
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EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT ÖVEZETEK 

Majorsági térség övezet  

A felülvizsgálat során, az egyes változások Baracs kialakult gazdasági ágazatait – mezőgazdálkodás, 
állattenyésztés, biogazdálkodás, növénytermesztés – tovább fejlesztést célozzák, a majorsági 
adottságra negatív hatást nem gyakorolnak. 

Megfelel. 

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

A felülvizsgálat során naperőmű terület kijelölése a korlátozott területen kívül került kijelölésre. 

Megfelel. 

 
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának igazolása 

A hatályos településfejlesztési koncepció Baracsot olyan élni képes településnek vizionálja, melyet a 
helyben élő cselekvő közösség együtt gondolkodása formál, s ahol a helyi gazdaság fejlesztése a 
természeti értékek megőrzésével társul. 

A hosszú távú, sikeres fejlődési pálya érdekében Baracs a fejlődés három pillérét határozza meg, 
amelyek mindegyike külön is jelentőséggel bír, ezek a hagyományokra építő helyi gazdaság, a 
fenntartható települési környezet és a népességmegtartás és a társadalmi kohézió erősítése. 

A jövőkép megvalósulásának feltétele a fejlesztési koncepció által meghatározott célok elérése. 

Baracs településfejlesztési koncepciójának célrendszere: 

 

 

Baracs község településfejlesztési koncepciójának célrendszere 
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A településrendezési javaslatok ezen jövőképhez igazodva, az adott célok elérését segítik, mint: 

A változások rajzi 
azonosítója: 

A változás településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal (célokkal) való 
összhangjának bemutatása 

1., 5., 6.,7.,8., 10., 
Az új rendeltetések biztosítása (szálláshely, kertészet, üzemi mezőgazdasági 
terület), a régészeti bemutatótér a gazdasági potenciált illetve a turisztikai 
kínálatot növelik 

2., 4., 9., 11.,14., 

A meg nem valósult fejlesztések újra gondolásával, a területük csökkentésével a 
valós használat szerinti terület-felhasználás visszaállításával, csökken a területi 
igénybe vétel, a beépítési intenzitás, ami a fenntartható fejlesztés irányába 
mutat csak úgy, mint a megújuló energiahasznosítás új területe. 

3.,12., 17., A temető illetve lakóterület-fejlesztés a település jövőbeni népesség 
növekedését célzó fejlesztések. 

  



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
SZAKÁGI JAVASLATOK
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2. TÁJ- TERMÉSZETVÉDELMI, ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Baracs közigazgatási területe a Mezőföld részét képező Közép-Mezőföld kistájhoz tartozik és 
közvetlenül a Duna partján helyezkedik el. Ennek következtében a legfőbb felszínformáló anyag a 
vastag löszréteg. A kistáj belseje felé egységes hordalékkúp síkság jellemző, a Duna közvetlen part 
menti sávjában azonban a lösz változatos lepusztulási formáival találkozhatunk. A löszön igen 
termékeny csernozjom talajok képződtek, amely kedvező alapot biztosít a mezőgazdasági művelés 
számára.  

Vízrajzát tekintve a Duna mellett a Kokasdi és a Nagyvenyim-Baracsi-ér a legjelentősebbek. Ez utóbbi 
a település külterületén tóvá szélesedik. Ezen kívül azonban inkább száraz, vízhiányos területnek 
tekinthető.  

Baracs tájszerkezete és a tájhasználat alakulása alapvetően a Duna által alakított adottságokhoz 
köthető:  

 a löszön kialakult jó minőségű termőtalajhoz,  

 a keskeny part menti sáv löszformációihoz.  

A természeti körülmények a vidéken ideális feltételeket kínáltak a gazdálkodás számára. Ez az oka 
annak, hogy a természetes növényvilágból csak kisebb szigetek és sávok tudtak fennmaradni. 
Természetközeli növénysáv a Duna-menti erdősáv és a vízfolyások menti ligetes növénysávok, 
növénysziget pedig a repülőtér gyepterülete. Ezek természetvédelmi oltalmat élveznek. Ebben a 
környezetben erdőterület is csak kevés helyen tudott megmaradni, jelentősebb erdősávot a 
közigazgatási határ nyugati sávjában találunk.  

A külterületi területhasznosítás a fentiek alapján egységes, főként nagytáblás mezőgazdasági művelés 
jellemző. Legfőbb termesztett növények a búza és a kukorica. Ezt az egyöntetű tájat vonalas elemek 
szabdalják, melyek némi változatosságot hoznak a tájkarakterbe. A természetes vonalas elemek (pl. 
vízfolyások) némileg gazdagítják a monokultúrás tájból fakadó szegényes élővilágot. A mesterséges 
vonalas elemek (pl. utak, autópálya, vasút) inkább a tájkép egyhangúságát törik meg, a mellettük 
kialakult növénysávok kevésbé gazdag élővilággal rendelkeznek. Mindez azonban kevés ahhoz, hogy 
ökológiai szempontból kedvező, mozaikos tájszerkezet tudjon kialakulni.  

 

B) Javaslat 

Baracs külterületén tájhasználati változás és övezeti módosítás nem javasolt a mezőgazdasági termelés 
számára kedvező viszonyokra való tekintettel. A szántóföldi termesztés nagy múltra tekint vissza, 
amely régóta meghatározza a tájkaraktert. Ebben az alapvetően mezőgazdasági tájban mindössze az 
erdőterületek valós használathoz való övezeti módosítása javasolt.  

A helyi klíma javítása szempontjából javasolt a meglévő mezőgazdasági utak és művelési táblák határai 
mentén honos fajokból álló mezővédő erdősávok, fasorok telepítése, a mezsgyék részbeni 
visszaállítása. Ezek a zöld sávok hozzájárulnának a változatosabb tájképhez, ezen kívül kedvező 
ökológiai körülményeket biztosítanának (pormegkötés, defláció elleni védelem, ökológiai folyosó, 
kedvezőbb vízháztartás, biológiai sokféleség megőrzése). A zöldfelületi hálózat fejlesztése a teljes 
közigazgatási területen fontos hosszútávú cél, melyben szintén nagy szerepet kapnának ezek a zöld 
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sávok, összeköttetést biztosítanának a belterület zöldfelületi rendszere és a táji zöldfelületi rendszerek 
között.  

A néhány foltban megmaradt rét és legelőterületek megőrzése hosszútávon komoly feladat. A kialakult 
természetközeli állapotú sávokban továbbra is az élőhely zavartalanságát biztosító terület-felhasználás 
javasolt, ennek érdekében meg kell őrizni a jelenleg is érvényben levő területhasználati kategóriákat. 
A gyep, legelő besorolású területeken a beépíthetőség nem megengedhető. Ezáltal a tájhasználatban 
sem várható változás. Az esetleges vízépítési munkálatok során a természetkímélő, mérnökbiológiai 
megoldásokat kell előnyben részesíteni, a természetközeli állapot megőrzése érdekében feltöltéseket, 
mederburkolást meg kell akadályozni. 

Az erdőterületeken problémát jelentő tájidegen fajok fokozatos leváltása a körzeti erdőtervek 
feladata. A kijelölt erdőterületek megőrzését az erdő terület-felhasználási kategória megőrzésével 
támogatni kell. Az érvényben levő erdő visszatelepítésre vonatkozó előírások továbbra is betartandók.  

Az újonnan módosuló különleges mezőgazdasági üzemi területek tájbaillesztésére javasolt a telken 
belüli fásítási kötelezettség betartása, vagyis a pufferként funkcionáló szegélyzónák (cserjések, 
mezsgyék) megőrzése, szükség szerint kiegészítése.  

Naperőművek esetében azok tájbaillesztését telekhatáron telepített őshonos, lombhullató 
cserjesávokkal szükséges megoldani a mezőgazdasági tájkarakter megőrzése miatt.  

A későbbiekben tájhasználati változást hordoz a limes vonalán újonnan kijelölt különleges beépítésre 
nem szánt turisztikai terület, amely a régészeti értékek bemutathatóságát segíti. Ennek kialakításakor 
a meglévő tájkarakterhez való tájbaillesztés javasolt.  

 

2.1.2. Természetvédelmi javaslat 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület a Natura 2000-es hálózatba tartozó kiemelt 
jelentőségű  természetmegőrzési terület ((HUDI20034 – Duna és ártere), melynek egy része Baracs 
közigazgatási területére esik. Cél a honos társulások és a sajátos élőhelyek, valamint a Duna parti 
zónájának megóvása.  

Országos jelentőségű természetvédelmi terület (NP, TK, TT) nem található Baracson.  

A természeti területek a természetes élővilág számára menedékhelyet biztosítanak. Ezek közül 
országos jelentőségűek az ún. "ex lege" védett természeti területek: lápok, szikes tavak, kunhalmok, 
földvárak, barlangok, források és víznyelők. Eszerint Baracson ex lege védett terület nem található. 

Az országos ökológiai hálózat részeként magterület és ökológiai folyosó található Baracson. Az előbbi 
lefedi a repülőtér területét, valamint a belterülettől északira található erdőfoltokat. Utóbbi a Kokasi-
ér, Nagyvenyim-Baracsi- ér és a Duna-part sávjában került kijelölésre. 

Helyi jelentőségű védett táji értékeket a 17/2018/(XII.29.) önkormányzati rendelet a településkép 
védelméről és minőségi alakításáról tartalmazza, melynek módosítása folyamatban van.   

A településre egyedi tájérték kataszter nem készült. 
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B) Javaslat 

A Natura2000 és a nemzeti ökológiai hálózat elemeit képező értékes élőhelynek számító területrészek 
fennmaradását a terület-felhasználási kategóriák megtartásával támogatni szükséges. A 
vízgazdálkodási (tó, árok-patak, nádas) illetve mezőgazdasági (gyep, legelő) terület-felhasználási 
kategóriák megőrzése biztosítja az ökológiai folyosók természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradását, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működését. Ezeken a területeken a 
beépítés továbbra sem megengedhető. A természeti területen a természetvédelmi törvény 
értelmében a természetközeli állapotot fent kell tartani.  

A védett területeken övezeti módosítás nem javasolt, a védettség szintjének csökkenése sehol nem 
megengedhető, az a hatályos tervnek megfelelően megtartandó.  

A helyi védelem alatt álló területeket továbbra is az önkormányzati rendelet előírásai alapján kell 
fenntartani és megóvni, ezeken a területeken a beépíthetőség a védett érték rovására nem növelhető.  

Az egyedi tájértékek védelme érdekében javasolt a település egyedi tájérték kataszterének elkészítése 
és a későbbiekben a hatósági eljárások során az egyedi tájérték kataszterben foglaltak 
figyelembevétele, illetve a kataszter 10 évenkénti felülvizsgálata, frissítése.  

A repülőtér egy részének korlátozott használatú mezőgazdasági területbe sorolása, valamint a limes 
bemutathatóságát célzó különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület kijelölése a védett értékek 
további védelmét szolgálja. 

 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslata 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Baracs közigazgatási határán belül országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem található. Az OTrT-
vel összhangban a megyei területrendezési terv térségi jelentőségű tájképvédelmi övezeteket jelöl ki, 
mely Baracs területén a Duna menti sávot jelenti.   

Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, 
változása következtében kialakult olyan területeket fed le, ahol a táj látványa szempontjából sajátos 
és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró elemek találhatók. 
Itt a tájjelleget a Duna közvetlen part menti sávja jelenti. Ez a tagolt vízparti sáv a természetes 
élőhelyekkel együtt a látványértékek szempontjából is igen nagy jelentőségű.  

 

B) Javaslat 

A tájképvédelmi szempontból kiemelt területeken a természetes és természetközeli állapotú területek 
megőrzését biztosító jelenlegi terület-felhasználási övezeteket továbbra is fenn kell tartani, ezáltal 
megakadályozva az esetleges beépítéseket. Ezeken a területeken a 7,5 méteres magasságot 
meghaladó bármely létesítmény tervezésekor a tervezett funkció tájbaillesztését a tervezési fázisban 
látványtervekkel is igazolni szükséges. 
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2.1.4. Biológiai aktivitásérték 
 

Terület-felhasználás Biológiai aktivitásérték 

eredeti tervezett 
Területnagyság 

(ha) 
Szorzó sz. Érték 

Eredeti Terv Eredeti Terv 
1. számú terület 
Lf Kb-rbt 1,44 2,4 1,5 3,456 2,16 
2. számú terület 
Kb-srt Má 58,24 1,5 3,7 87,36 215,488 
Kb-srt Eg 15,33 1,5 9 22,995 137,97 
3. számú terület 
Kb-t Má 2,22 3 3,7 6,66 8,214 
4. számú terület 
Gip Má 100,6 0,4 3,7 40,24 372,22 
5. számú terület 
Má Kb-ke 8,86 3,7 3 32,782 26,58 
6. 7. 8. számú terület 
Má Kb-srt 12,89 3,7 1,5 47,693 19,335 
9. számú terület 
K-mü Kb-mü 58,24 0,7 0,7 40,768 40,768 
10. számú terület 
Mk K-mü 0,9 5 0,7 4,5 0,63 
11. számú terület 
Lf Má 8,06 2,4 3,7 19,344 29,822 
12. számú terület 
Má Lf 1,74 3,7 2,4 6,438 4,176 
Má Zkk 0,15 3,7 6 0,555 0,9 
14. számú terület 
Má Kb-en 12,16 3,7 2,2 44,992 26,752 
15. számú terület 
Má K-mü 3,95 3,7 0,7 14,615 2,765 
Má Ev 0,53 3,7 9 1,961 4,77 
16. számú terület 
Má K-mü 0,48 3,7 0,7 1,776 0,336 
Má Ev 0,07 3,7 9 0,259 0,63 
17. számú terület 
Lf Kb-t 0,21 2,4 3 0,504 0,63 
18.1. számú terület 
Má Tk 5,03 3,7 8 18,611 40,24 
Má Má-0 3,59 3,7 5 13,283 17,95 
18.2. számú terület 
Má-0 Tk 4,82 5 8 24,1 38,56 
19.1. számú terület 
Má Má-0 13,02 3,7 5 48,174 65,1 
19.2. számú terület 
Má-0 Má 2,04 5 3,7 10,2 7,548 
Má-0 Eg 0,76 5 9 3,8 6,84 
Má-0 Lf 0,51 5 2,4 2,55 1,224 
19.3. számú terület 
Má Eg 1,15 3,7 9 4,255 10,35 
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19.4. számú terület 
Má Eg 11,55 3,7 9 42,735 103,95 
19.5. számú terület 
Má Eg 4,35 3,7 9 16,095 39,15 
19.6. számú terület 
Má Ev 9,21 3,7 9 34,077 82,89 
19.7. számú terület 
Má Ev 7,09 3,7 9 26,233 63,81 
19.8. számú terület 
Má Eg 17,06 3,7 9 63,122 153,54 
21. számú terület 
Mk K-mü 0,39 5 0,7 1,92 0,273 
24.1. számú terület 
Lf Lf 3,45 2,4 2,4 8,28 8,28 
24.2. számú terület 
Üh Lf 3,69 3 2,4 11,07 8,86 
25. számú terület 
Lf K-ls 0,61 2,4 3 1,464 1,83 
ÖSSZESÍTETT 706,84 1544,54 
BAÉ = BAÉT - BAÉM = 1544,54– 706,84 = +837,7 
Amint láthatjuk összességében pozitív aktivitásértékkel rendelkezik a módosítás területe. 
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2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Baracs belterülete jelentős zöldfelülettel rendelkezik, mely a széles utcaszerkezetnek és a laza 
beépítésnek köszönhető. Apátszálláson és Templomos városrészen egyaránt megfigyelhető a központi 
nagy zöldterület kialakítása. Ezek az igényesen kialakított, jól használható, szépen karbantartott 
zöldfelületek fontos szerepet játszanak a településközpont hangsúlyozásában, és a központi belterület 
klímájának javításában.  

Apátszálláson a központi zöldterület mellett több elszórt közpark is található, így a teljes lakosság 
számára elérhető valamelyik park néhány perces sétán belül. Ez a lakosság jóléte és a település 
élhetősége szempontjából fontos tényező, emellett az elszórtan elhelyezkedő zöldfelületek a 
településklíma alakítását is kedvezően befolyásolják. Ezt egészíti ki az intézmények zöldfelülete (óvoda, 
iskola), valamint a temetők. A felsorolt zöldterületi elemeket az egész belterületre jellemző út menti 
széles zöld sávok fűzik össze. Az utcák kialakítása főként széles gyepsávból, és gyepes árkokból áll. 
Egységes fasor csak nagyon kevés utcában valósult meg, de ezen kívül a lakók által ültetett fásítás is 
igen gyér különösen az újabb településrészeken, így a megfelelő zöldfelületi összeköttetés csak kis 
mértékben biztosított.  A felsorolt zöldfelületi elemek együttesen alkotják a település zöldfelületi 
rendszerét. Ahhoz azonban, hogy igazi zöldfelületi rendszerként tudjon működni, az utcafásítások még 
hiányoznak.  

A két településrészt a Nagyvenyim-Baracsi-ér menti zöldsáv köti össze. Ezen a szakaszon található egy 
fontos rekreációs terület is, a halastavak. A rendezett zöld környezet esztétikailag és ökológiailag is 
jelentős zöldfelülete a településnek. A vízfolyások és azok part menti sávja révén a belterületi 
zöldfelületi rendszer összeköttetésben áll a külterület zöldfelületi rendszerével. 

A fentiektől kissé különállóan, de annál fontosabb ökológiai szereppel képezi a zöldhálózat részét a 
Duna part menti sávja. Mind a környék klímájában, mind funkcionális szerepe révén kiemelkedően 
nagy jelentőségű zöldfelület. 

 

B) Javaslat 

Ahhoz, hogy a meglévő zöldfelületi elemek rendszert alkotva erősíteni tudják egymást, fejlesztésekre 
van szükség. Jelen tervmódosítás a fejlesztéseket megőrzéssel, új elemek létesítésével és funkcionális, 
minőségi kiegészítésekkel támogatja. A három fő kategória feladatai a következők: 

1. megőrzési feladatok:  

- az ökológiai folyosók védelmének biztosítása a jelenleg is érvényben levő terület-felhasználási 
kategóriák megtartásával és a törvényi előírások betartásával 

- közparkok megőrzése 
- a zöldfelületi vonatkozású helyi védettségek megőrzése 

- temető terjeszkedése esetén a meglévő növényzet megőrzése 

- eddig kialakult fasorok megőrzése 

- a zöldterület terület-felhasználási kategóriák megőrzése, ezáltal a zöldfelületi rendszer 
szerkezetének megőrzése 

- Duna-parti üdülőterület jellegének és zöldfelületi arányának megőrzése 
 

2. új elemek létesítése:  
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- ahol a beépítés megengedi, ott utcafásításokkal a belterületen összekötő elemeket szükséges 
létrehozni a szigetszerű zöldterületek között, ezáltal javítva a település klímáját, és a 
zöldfelületi hálózat hatékonyabb működését 

- a főbb belterületi tengelyek mentén a fásítás, növénytelepítés lehetőségének megvizsgálása 
annak érdekében, hogy a központi városrészt a meglévő zöld szigeteken keresztül a 
külterületek zöldfelületeivel össze lehessen kötni és ezáltal a település átszellőzését, általános 
klímáját javítani lehessen (pl: Széchenyi utca, Rákóczi utca, Kossuth Lajos utca) 

- új lakóterületek kijelölésekor utcai fasor helyének kijelölése a közművek figyelembe vételével  

- új közterületi parkolók kialakításánál a parkolók fásítására vonatkozó előírások kidolgozása és 
betartatása (javasolt a régi OTÉK szabályozás megtartása: 10 férőhelynél nagyobb parkoló 
esetén 4 parkolóhelyenként egy nagy lombtömeget növelő fa ültetése) 

- javasolt a temetők fásításának és/vagy növényzettel való körülhatárolásának fejlesztése 

- a tájszerkezetnél már említett mezőgazdasági tájfásítás (fasorok, cserjesávok, mezsgyék 
létesítése) is új elemként tud megjelenni 

- zöldfelületgazdálkodási szempontból új javasolt elem a település saját fakivágási rendeletének 
megalkotása ezzel védve a fás növényállományt 

- szintén zöldfelületgazdálkodási szerepe lenne a ZIFFA (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és 
Fenntartási Akcióterv) elkészítésének, melynek segítségével pontosan feltárható a zöldfelületi 
vagyon (meglévő zöldfelület mérete, minősége, előnye-hátránya), előre ütemezhetővé válik a 
fenntartás, ami költséghatékonyságot eredményez. 

 

3. funkcionális és minőségi kiegészítés: 

- a szoborpark környezete jelentős, potenciális zöldterületet jelent. Településkapu funkciója 
miatt különösen javasolt egységes átgondolása, kapu szerepének kihangsúlyozása. A terület 
egységes tervezésével mind az esztétikai mind a használati értéke javulna. 

- a közterületi növényhasználat fajgazdagságának növelése a fenntartható, diverz élőhelyek 
kialakításával. 

- közösségi létesítmények (pl. oktatási, sportlétesítmények) fásítása szintén jelentős környezeti 
értéknövekedéssel jár. 

- temető északi részén a parkoló területhasználat rendezése új parkoló kialakítás céljából 

- Templomos központjában álló acélszerkezeteket gyártó telephely előtti tér zöldfelületi 
fejlesztése, utcaképbe való illesztése javasolt. 

 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

Baracs belterületi zöldfelületi ellátottságát tekintve kedvező helyzetben van. A széles utcaszerkezet és 
a patakmedrek jó alapot adnak széles növénysávok létesítéséhez. A széles utcák kertvárosias jellegű, 
rendezett zöldsávjai miatt elmondható, hogy a település egésze zöldbe van ágyazva, ami mind 
esztétikailag, mind ökológiailag kedvező. A közhasználatú zöldfelületek használati értékkel is bírnak, 
ami fontos tényező: sportpálya, játszóterek, emlékművek, pihenőterületek váltakoznak. Zöldfelületi 
fejlesztésre elsősorban utcafásítási szempontból lenne szükség.  

Minőség tekintetében a település egészén meglátszik, hogy a zöldterületeket rendszeresen gondozzák, 
kaszálják, a növényzetet ápolják. Ez a karbantartás elengedhetetlen a rendezett településképhez.  

A módosítások során zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi változást nem okoz a 
tervmódosítás. Ezzel szemben a terv a zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztésével inkább a 
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zöldfelületek minőségi, értéknövelő fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amely közvetve ellátottságot 
javító hatásokat eredményezhet, a felületek mennyiségi változása nélkül is. 

A fejlesztések során alapvető fontosságú, hogy a tájban honos fajok fajtái, vagy azok kertészetben 
nevelt faiskolai változatai kerüljenek telepítésre. Az allergén, gyomfa fajok ültetése kerülendő. 

 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A települési zöldfelületek ökológiai szerepe növelhető az ökológiai értékkel rendelkező területek 
védelmével, értéktudatos fenntartásával, fejlesztésével. Az ökológiai szempontból jelentőséggel bíró 
meglévő és kijelölt zöldfelületek védelmét javasolt a továbbiakban is megőrizni:  

 az ökológiai hálózathoz tartozó zöldfelületek övezeti módosítása nem javasolt, 

 a település meglévő és tervezett erdőterületei, gyep és legelői lényegileg a meglévő 
szerkezettel és lehatárolásokkal fenntartandók. 

Ökológiailag kiemelkedő fontosságúak a Duna menti élőhelyek, valamint a fennmaradt kevés 
gyepterület. Tudatos mérnökbiológiai-, tájépítészeti beavatkozásokkal, szükség szerint vízjogi 
engedélyek alapján továbbra is segíteni kell az értékes élőhelyek megmaradását, kialakulását, 
területük növekedését. 

Az erdőfelújításoknál, új erdők telepítésénél az erdőtörvénnyel és a természet védelméről szóló 
törvénnyel összhangban a tájban honos fa- és cserjefajták alkalmazását, az erdők fafaj összetételében 
a honos fajokból telepített erdőrészletek területi arányának növelését támogatni szükséges. 

A zöldfelületi rendszer ökológiai értéke és jelentősége a tervezett módosítások eredményeképpen 
nem csökken. 

 

2.3. JAVASOLT TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI INTÉZKEDÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében elmondható, hogy a tájhasználat a mezőgazdasági növénytermesztéssel, valamint a 
Duna-part rekreációs hasznosításával maximálisan alkalmazkodott a helyi adottságokhoz, klimatikus 
és talajviszonyokhoz. A külterületi és a belterületi övezeti besorolások egyaránt összhangban állnak a 
tájhasználattal és a zöldfelületekkel, ezáltal a már kialakult funkciókhoz igazodó kisebb változtatásokon 
kívül lényegi módosításra nincs szükség.  

Ezen kívül a hangsúly inkább a minőségi javuláson és zöldfelületi hálózat fejlesztésén van. Fontos távlati 
cél átgondolt tervezéssel a meglévő zöldterületek minőségi, funkcionális fejlesztése és azok 
összekapcsolása fásítással.  

A zöldfelületi tervezések során szakági tervező által készített kertépítészeti tervek elkészítése javasolt 
a tájképvédelmi előírások mindenkori betartása mellett. A tervezés során minden esetben figyelembe 
kell venni, hogy honos fajok, vagy azok faiskolai alakjai kerüljenek kiültetésre.  
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 
3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

A település keleti oldalán halad keresztül az M-6 (Budapest – Bóly – Pécs) autópálya. Ehhez csatlakozva 
jelenleg itt van vége az M-8 autópályának is, az autópálya csomópontban. Az autópályák elérése csak 
lényegesen hosszabb úton, a 6221. j. összekötő út, 6. sz. főút, M-8 autópálya, vagy a 62121. j. bekötő 
út, 6. sz. főút, M-8 autópálya irányban lehetséges. Mindkét irányból az M-8 autópálya 6. sz. főúti 
csomópontjában érhető el a gyorsforgalmi úthálózat. 

Szintén a település területén halad keresztül a 6. sz. I. rendű főút, amelyen Fejér megye északkeleti 
része, illetve a tőle délre található városok (Dunaföldvár és Paks) megközelíthetők. 

Baracs határán kívül, de a település közelében tőle északra és délre is található egy-egy II. rendű főút, 
amelyek a 6. sz. főúthoz csatlakoznak. Északra található a 62. sz. főút, amelyen a megyeszékhely 
Székesfehérvár is elérhető. A délre található 61. sz. főúton Tolna megye északnyugati része közelíthető 
meg. 

A térségben több mellékút is található. Ezek közül a település belterületétől északnyugatra lévő (a 6. 
sz. főutat és a 63. sz. főutat összekötő, a település külterületét is egy rövid szakaszon érintő) 6219. j. 
út felé országos közúti kapcsolat ugyan nincs, de szilárd burkolatú önkormányzati úton Nagyvenyim 
lakott területén belül elérhető.. 

A település határán tőle délnyugatra halad a 6228. j. út, de erre az útra a településről kiépített út nem 
vezet. 

Baracs belterületén még két további mellékút található, mindkettő a 6. sz. főúthoz csatlakozik, bekötve 
a települést az országos közúthálózatba. A 6221. j. úton (és a 6. sz. főút igénybevételével) közelíthető 
meg a településhez legközelebbi város Dunaújváros. A másik mellékút a 62121. j. út, amelyen szintén 
a 6. sz. főút igénybevételével a Tolna megyében lévő, közeli város Dunaföldvár érhető el. 

az út jele neve kategóriája tervezési osztálya 
M6, M8 külterületi gyorsforgalmi út, autópálya K.I.A 

6. sz. főút külterületi I. rendű főút K.III.C 

6219. j. út külterületi mellékút K.V.C 

6221. j. út külterületi mellékút K.V.C 

62121. j. út külterületi mellékút K.V.C 

6221. j. út belterületi mellékút, gyűjtőút B.V.c.C. 

62121. j. út belterületi mellékút, gyűjtőút B.V.c.C. 

Széchenyi I. és Kossuth L. utca belterületi mellékút, gyűjtőút B.V.c.C. 

A település többi útja lakó és- kiszolgáló út B.VI.d.B-D. 
 

Baracs területén halad keresztül a 42. sz. Pusztaszabolcs – Dunaújváros - Paks vasútvonal, amelyhez 
Mezőfalvánál csatlakozik a 43. sz. Mezőfalva - Rétszilas vasútvonal. A Mezőfalva – Paks szakaszon a 
személyszállítás szünetel. A 42. és 43. sz. vasutak az egyéb országos törzshálózati vonalak közé 
tartoznak. 
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Összességében Baracs település regionális közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók. A település és 
közvetlen környékének jelenlegi állami úthálózatát az alábbi térkép ábrázolja. 

 
forrás: kira.kozut.hu 

A meglévő állami utak jelölését, megnevezését és 2020. évi átlagos napi forgalmát az alábbi összeállítás 
tartalmazza: 

6221 – összekötőút 
áll. helye 0+ 200; érv. szak. 0+ 000 – 3+ 887 – 3,88 km ‐ 2 forg. sáv ‐ felszorzott 

szgk ktgk 
autóbusz tehergépkocsi 

mkp kp lassú 
össz 

egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. j/nap E/nap 

1953 293 30 0 19 13 0 5 0 74 10 1 2398 2477 

MÓF: 223 kapacitás: 2000 E/ó kihasználtság: 11 % 
 
62121 – Baracsi bekötő út 
áll. helye 3 + 000 érv. szak.: 0 + 000 – 6 + 721 km, 2 forg. sáv ‐ felszorzott 

szgk ktgk 
autóbusz tehergépkocsi 

mkp kp lassú 
össz 

egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. j/nap E/nap 

466 141 29 4 13 4 0 0 0 25 55 20 757 778 

MÓF: 78 kapacitás: 1000 E/ó kihasználtság: 8%                                                              forrás: Magyar Közút 
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Fejlesztési javaslatok az ország szerkezeti terve és Fejér megye szerkezeti terve alapján: 

- a település térségében a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése tervezett. A kiépített M6-M8 
csomóponttól az M8 továbbvezetésre kerül, amely kapcsolatot biztosít majd az M6 és M7 
autópályák között. 

- az északi zártkerteken áthaladó Baracs-Nagyvenyim közötti mellékút – a jelenlegi nyomvonal 
változatlan helyén - településközi mellékút szerepet kap. 

- a Kokasdi utca északi, majd nyugati irányba meghosszabbodik megteremtve ezzel a 
szomszédos település, Daruszentmiklós felé a hiányzó kapcsolatot.  

 

3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 

A település területén belül egy jelentősebb közlekedési csomópont található, a 6. sz. főúton a 62121. 
j. bekötő út csatlakozásánál, ahol mindkét irányból kanyarodó sáv van.  

 

3.3. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A 6. főút települést érintő szakaszán kívül az úthálózat gerincét a gyűjtő utak alkotják. A gyűjtő utak 
olyan útvonalak, amelyeknél a feltáró működés mellett fontos a hálózati kapcsolati funkció is. Ennek 
érdekében az útkereszteződésekben jelzőtáblával biztosított elsőbbséget élveznek a kizárólag feltáró 
funkciójú lakóutcákkal szemben. 

 
A) Javaslat 

A tervezett terület felhasználási változtatások nem igénylik a belső úthálózat átalakítását, bővítését.  

Lakóutcák, kiszolgáló utak 

Feltáró funkciójuk az elsődleges. A kapcsolati feladatok ellátását nehezíteni kell. A közúti közlekedés 
emberre káros hatásainak csökkentése érdekében a forgalmat csillapítani szükséges. Ennek számos 
módszere alkalmazható. Leggyakoribb formái a korlátozott sebességű és a lakó- pihenő övezetek 
kijelölése. A vonatkozó szabályok betartása érdekében különböző műszaki eszközök alkalmazhatóak. 
 
3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A település belterületéről közvetlenül csak Dunaújváros és néhány környező kistelepülés érhető el. 
Dunaújvárosi átszállással Budapest, Székesfehérvár, Kecskemét és Veszprém egyszerűen 
megközelíthető. Az autóbusz járatok a Széchenyi I. utcában és az országos közutakon közlekednek. A 
település területén 14 db megállópár található. A megállóhelyekről a település nagy része 500 m-es 
gyaloglási távolságon belül elérhető. A település északnyugati határán lévő része ~ 800 m-re található 
a megállóktól. 

B) Javaslat 

Megállapítható, hogy a gyűjtőutak menti terület jól, míg az Apátszállási összefüggő kertvárosias 
lakóterület hiányosan ellátott. A szerkezeti tervben szereplő meglévő és tervezett gyűjtőutak igénybe 
vételével a területi ellátottság egyenletesebbé tehető. 
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A buszmegállók felszereltségi és kényelmi berendezéseinek hiányosságai nem szolgálják a 
tömegközlekedés attraktívvá tételét ezért javasolt ezek folyamatos megújítása, fejlesztése. 

 

 
buszmegállók 500 méteres lefedettsége ‐ térkép saját szerk.  

 

3.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A Széchenyi utca teljes hosszán valósult meg kerékpárforgalmi fejlesztés. A szakaszon kerékpárút, 
gyalogos-kerékpárút és kerékpársáv, továbbá két impozáns műtárgy - a Kokasd-Baracsi ér és a 
Nagyvenyim-Baracsi ér fölötti hidak - is készültek. 
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Kétoldali egyirányú kerékpársáv 2027 méter szakaszon, egyoldali kétirányú kerékpárút 392 méteren, 
egyoldali kétirányú gyalogos- és kerékpárút 432 méter szakaszon szolgálja ki a kerékpárral 
közlekedőket. 

A projekt során 16 db kerékpártároló és 4 db új közvilágítási kandeláber is létesült a kerékpárosok és 
gyalogosok közúton történő biztonságos átvezetésére. 

B) Javaslat 

Baracs térségében Fejér Megye területrendezési terve szerint 2 tervezett térségi kerékpáros útvonal 
halad, Gárdony [Agárd] - Seregélyes Sárkeresztúr – Sárosd – Hantos – Mezőfalva – Daruszentmiklós – 
(Dunaföldvár), és Dunaújváros-Mezőfalva között. A nyomvonalak Baracs területét nem érintik.  

A szerkezeti tervben szereplő tervezett településközi mellékutak igénybe vételével a térségi kerékpár 
hálózatba is bekapcsolható a település. 
 

3.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A beépített területen a közutak mentén járdákat vagy önálló gyalogutakat kell építeni a gyalogosok 
biztonságos közlekedése érdekében. Ezen létesítmények szélességi méretét, az akadályok és útpálya 
miatti biztonsági távolságot előírások szabályozzák. A legkisebb használható szélesség 1,5 méter. A 
gyalogos létesítményeknek ezen kívül akadálymentesnek is kell lenniük. 

A csillapított forgalmú övezetek belső útjain megengedhető, hogy a gyalogosok és járművek ugyanazt 
a felületet használják. Ennek feltétele, hogy megfelelő eszközökkel biztosítható legyen a 
járműforgalom csökkentett sebességének betartatása. 

 
3.7. GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A település területén a lakott területen még az összekötő úton sincs megállási vagy várakozási tilalom. 
A megállási-várakozási igényeket azok helyszínén – intézmények, kereskedelmi-szolgáltató egységek 
környezetében – út menti vagy önálló parkoló területen, zúzalékos illetve szilárd burkolatú 
létesítmények elégítik ki. 

B) Javaslat 

Kossuth Lajos utca illetve Szabadság tér a települést ellátó intézményeket fűzi fel, ezért a várakozó 
felületek rendezése, újabbak létesítése itt is elengedhetetlen csakúgy, mint a temető területek 
környezetében. 

Új parkolóhelyek létesítése során célszerű törekedni a több funkcióhoz előírt parkolóhelyek összevont 
telepítésére, mert a nagyobb parkolók kedvezőbb teret adnak a technikai fejlesztések számára. 

A parkolóállások kijelölésénél tekintetbe kell venni a személygépkocsik méretének növekedését és az 
elektromos gépkocsik elterjedését. 



 

72 
 

 
forrás: a közúthálózat szerkezetének vázlata – térkép saját szerk.  
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4. KÖZMŰVESÍTÁSI JAVASLATOK 

4.1. VÍZI KÖZMŰVEK 

4.1.1. Ivóvízellátás 

A) Meglévő állapot összefoglalása 

Baracs község vízellátását 5 db mélyfúrású kút biztosítja, melyből 1 db tartalék kútként üzemel. A 3. sz. 
kút által szolgáltatott víz vas és mangán tekintetében kifogásolható minőségű, mely miatt vastalanító 
technológia került beüzemelésre. A kutak által termelt nyersvíz egy puffer tározóba kerül. A tározóból 
a nyersvíz a vastalanító technológiára kerül feladásra, majd fertőtlenítésre kerül.  

Az ülepített víz az ülepítő túlfolyóján keresztül a Nagyvenyim - Baracsi-érbe jut. A kutak hatósági 
védőidom lehatárolása nem történt meg. Az ivóvíz hálózat egyes szakaszokon elöregedett, 
rekonstrukcióra szorul (Tanácsház utca, Ady Endre utca). A rekonstrukció jelenleg a tervezési fázisban 
van. A vízellátó rendszert a Mezőföldvíz Kft. üzemelteti.  

A település a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásaival összhangban a módosított 27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések közé tartozik. 

B) Javaslat 

A településrendezési tervben foglalt tervezett fejlesztések megvalósulása esetén többlet vízfogyasztás 
fellépése egyes fejlesztési területek esetében várható. A fenntarthatóság javítása érdekében a nem 
ivóvíz minőségű vízigény kielégítését gazdaságosabban házi kutak használatával is meg lehet oldani és 
a közüzemű vizet csak az ivóvíz minőségű vízigények kielégítésére célszerű hasznosítani. A házi kutak 
is csak engedéllyel létesíthetők. 

A településen számottevő ivóvíz igény a terv hatására nem várható, egyrészt a meglévő 
ivóvízhálózatról, másrészt a meglévő ivóvízhálózat fejlesztésével biztosítható. Figyelembe kell venni, 
hogy a kiépített rendszerre nem minden ingatlan csatlakozott rá, ezért a rendszerre történő rákötést 
szorgalmazni szükséges. Új beépítés esetén (12. sz. módosítási indítvány – Apátszálláson az Ifjúság utca 
meghosszabbítása) – a tényleges beépítés meghatározása után, amikor már ismeretesek a tervezett 
létesítmények és azok konkrét ivóvízigényei – szükséges megkeresni a szolgáltatót a konkrét vízellátási 
feltételeket, szükséges beavatkozásokat meghatározó nyilatkozat kiadása, valamint a vízhálózati 
tervek jóváhagyása céljából.  

A vezetékek épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az MSZ 7487/2-80 szabvány tartalmaz, az 
építkezések során be kell tartani. Új ivóvízvezeték építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a 
szolgáltató hozzájárulásának birtokában történhet. A biztonságos vízellátás érdekében új beépítés 
esetén célszerű körvezetékes hálózat kialakítása, mely által a nyomásviszonyok és a hálózat 
üzembiztonsága kedvezőbbé tehető, mint ágvezetékek létesítése esetén. Ahol a körvezetékes 
kialakítás nem lehetséges, ott a hálózati végpontnál végtűzcsap telepítése szükséges lehet.  

A kiépített ivóvízvezetékek a vízellátás mellett biztosítják a megfelelő tűzivíz szükségletet is. A 
tűzcsapok elhelyezésének alapfeltétele egyrészt, hogy talaj feletti kialakításúak legyenek, másrészt 
biztosítaniuk kell a 100 m-es ellátási körzetet.  Amennyiben a védendő épület tűzivíz igénye nem 
biztosítható a közterületen meglévő vagy kialakítandó tűzcsappal, úgy az ingatlanon belül további 
tűzcsap(ok), egyéb műszaki megoldások (pl. tűzivíz medence) kialakítása szükséges.   

A település ivóvíz hálózatának kiterjesztése során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő átmérőjű, 
kapacitású vízvezetékeket kell lefektetni, melyekre az épületek és létesítmények környezetében 100 
méteren belül föld feletti, kitörés biztos tűzcsapokat kell telepíteni. A fejlesztési területeken a 
vízvezetékekre maximum 200 méterenként, és a végpontokon tűzcsapokat kell felszerelni. 
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4.1.2. Szennyvízelvezetés 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A településen keletkező kommunális szennyvizeket a Baracs-Kisapostag-Mezőfalva-Nagyvenyim 
szennyvízelvezető rendszer gyűjti össze. A szennyvíz elvezető rendszer részeként Baracs közigazgatási 
területén 7 db átemelő létesült. A gyűjtőhálózat által összegyűjtött szennyvíz a K-1 átemelőn keresztül 
szennyvízcsatornán a Dunaújvárosi szennyvíztisztító telepre jut. 

A csatornahálózat kiépítettsége közel maximális, de csatornahálózatra rá nem kötött területek is 
megtalálhatóak, ahol a szennyezett víz gyűjtése még a talajban kialakított szikkasztók, tárolók, 
emésztőgödrök segítségével történik. Ezek jó része azonban nem szakszerű módon van kialakítva, így 
nem látja el rendeltetésszerű feladatát. Az összegyűjtött szennyvizek eltávolítása szippantással 
történik, amelyet a Hazai Kommunális Kft. végez. 

B) Javaslat 

A település fejlesztésben kiemelten kell kezelni a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését az eddig 
ellátatlan ingatlanokhoz is, mely komfortosabb lakókörnyezetet eredményezne, illetve az ingatlanokon 
lévő szikkasztós gyűjtő aknák megszűnésével a felszín alatti ill. felszíni vizek állapotát is javítaná.  

A településrendezési tervben foglalt módosítási pontok megvalósítása esetén és a jelenleg még 
közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok közhálózati csatlakozásának a kiépítését követően 
jelentkező többlet elszállítandó szennyvíz közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító 
telepen történő fogadását fejlesztés nélkül még meg tudják oldani, de szükséges előzetesen vizsgálni 
a szennyvíztisztító telep kapacitását. 

A felsorolt területeken kívüli beépítésre nem szánt területhasznosítású területen keletkező 
szennyvizek elhelyezése elméletileg helyi közműpótló alkalmazásával is megoldható. Ennek korlátot 
szab a település felszín alatti vízminőség védelmi területen való fekvése és a településen üzemelő 
vízbázis védelmének igénye. A helyi közműpótlásra zárt szennyvíztároló létesítése javasolható, annak 
figyelembevételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen senki sem végeztetne 
el. Ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta szippantható mennyiséget 
meghaladja, javasolható egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása is, de a felszín alatti 
vizek védelme miatt csak abban az esetben, ha a kisberendezés által tisztított víz minősége 
folyamatosan ellenőrizhető, azaz felszíni vízbefogadóba vezethető és a telepítésének további szigorú 
feltételeinek a teljesítése is biztosítható. Ha a házi kisberendezés létesítésének valamelyik feltétele 
nem teljesíthető, akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha az ellátandó 
létesítmény távolabb fekszik az üzemelő csatornahálózattól. 

A kijelölt új Ifjúság utcai lakóingatlan bővítések során felmerülő többlet szennyvízmennyiség megfelelő 
továbbításához felülvizsgálandó a befogadók kapacitása, melyre jelen dokumentációban nincs 
lehetőség, mivel, nem áll rendelkezésre adat. 

4.1.3. Felszíni vízelvezetés 

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

A településen keletkező csapadékvizek fő befogadói a településen áthaladó vízfolyások (Nagyvenyim-
Baracsi ér, Kokasdi-ér), illetve ezeken keresztül a Duna. A csapadékvizek összegyűjtését az út menti 
nyílt árkok végzik, melyek egyes szakaszokon átfolyós, más szakaszokon szikkasztó jellegűek. A 
csapadékvíz elvezetés megoldott, a Liget sori övárok átadása után a településen nincs olyan terület, 
melyen rendszeresen fordulnának elő helyi vízkárok. A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi 
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alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint a település 
erősen veszélyeztetett. 

B) Javaslat 

Az 1995 évi LVII. tv 4.§ (1) szerint a települési önkormányzat feladata a helyi vízi közüzemi tevékenység 
fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti 
programokkal összehangolt – tervek kialakítása és végrehajtása. Mivel a település nem rendelkezik 
helyi vízkár elhárítási tervvel, a védekezés ennek hiányában nehézkes. A megelőzéssel (melyet a 
védművek kiépítésével, karbantartásával és a belterületi vízrendezés) és a fejlesztésekkel is 
eredményeket lehetne elérni a védelmi eszköztár bővítésére, védekezési helyek lehatárolására, 
beépítések, területhasználatok elvezető hálózathoz illeszkedő tervezésére és kivitelezésére. 

Összességében megállapítható, hogy a településen a csapadékvíz elvezetése megoldott. Folyamatosan 
gondoskodni kell az árkok jókarban tartásáról, az átereszek tisztításáról, a feliszapolódások 
megszüntetéséről. A településen az új beépítések során, a közterületek kialakításakor minden esetben 
meg kell oldani a csapadékvizek megfelelő szintű elvezetését is, mely lehetséges a már jól bevált, eddig 
is használatos nyílt árkos megoldással és az új szakaszokat a meglévő csapadékvíz elvezető hálózathoz 
kell kapcsolni. A tervezett gazdasági területek esetében is a már kialakult megoldások alkalmazása 
tűnik célszerűnek. 

 

4.2. ENERGIA KÖZMŰVEK 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül alapvetően a villamosenergia és a 
földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, olaj, fa és biomassza 
használata jellemző még a településen. A szén illetve a tüzelőolajok használata csökkenő tendenciát 
mutat, elsősorban nehezebb beszerezhetőségük és magasabb áruk miatt. A gázvezeték hálózatra 
rácsatlakozók aránya viszonylag magas és egyre növekszik. A településen kiépült a vezetékes 
földgázhálózat, de továbbra is jellemző a szilárd fűtőanyagok használata. A tűzifa és a biomassza 
várhatóan a jövőben is jelentős szerepet fog betölteni a település energiaellátásában. A kistartályos PB 
palackok használata, szintén jellemző a településen, elsődlegesen főzési célra. A villamosenergia 
továbbra is inkább a világítás és technológiai energiaigények kielégítését szolgálja. A termikus 
hőellátást középületekben földgáztüzelésű kazánokkal oldják meg. 

Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a megújuló energiahordozók alkalmazásának 
növelését. A szokványosan alkalmazott energiahordozók előállításával és hasznosításával jelentkező 
környezetterhelést túlnyomóan csökkenteni csak a megújuló energiahordozók alkalmazásával lehet. A 
környezeti állapot javítása nemcsak helyi, hanem országos érdek is, amelyre ma már nemzetközi 
szerződések is köteleznek. A megújuló energiahordozók közül elsődlegesen a napenergia hasznosítás 
lehetősége adott a településen. A megújuló energiahordozók hasznosítása a vezetékes energiaellátás 
szerepét nem csökkenti, csak a hagyományos éves energiahordozó felhasználást befolyásolja, 
csökkenti. A napenergia hasznosítását szolgáló berendezések jelenleg magas beruházási költségigénye 
a várható támogatási rendszer bevezetésével válik megfizethetővé, s egyben gazdaságossá. 

4.2.1. Villamos energiaellátás 

A településen a villamosenergia szolgáltatás teljesen kiépült. Szolgáltató az E.ON Dél-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt.  

Baracs községet is magába foglaló tágabb térség, régió villamos energia ellátásának táppontja az OVIT 
Dunaújváros 220/120/20/10 kV-os alállomása. A villamos főműből kiinduló Cece és Dunaföldvár 20 kV-
os gerincvezetékei látják el a község transzformátor állomásait primer energiával. Mindkét vonal az 
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alállomás táppontok között sugarasan üzemelő hálózat, üzemzavar esetén a rendszer paksi, vagy 
sárbogárdi alállomások felől is megtáplálható. Az előzőekben említett Dunaújváros - Cece vonal az 
apátszállási településrészen tizenhét, a Templomosi területen hét oszloptranszformátort lát el 
tápenergiával. A Duna parti beépítések primer villamos energia ellátása jellemzően a Dunaújváros – 
Dunaföldvár vonalról történik, négy átalakítón keresztül. A transzformátorok túlnyomó többségének 
műszaki állaga jó, névleges teljesítményükig kiterhelhetőek, jelenleg kb. 20%-os tartalék kapacitással 
rendelkeznek. Az állomásokból kiinduló 0,4 kV-os hálózat nagyobb részt hagyományos háromfázisú, 
csupasz légvezetékes rendszer.  

4.2.2. Földgázellátás 

Baracs község földgázellátását jellemzően a dunaújvárosi 60/25/6 bar-os gázátadó állomásból kiinduló 
kistérségi regionális vezetékrendszer biztosítja, amely Baracs ellátásán túl szolgálja. Mezőfalva, 
Előszállás, Nagykarácsony földgázellátását is. A nagyközépnyomású D250 KPE, 6 bar-os vezeték észak 
felől érkezik a községbe, működteti a 6/3 bar nyomásszintű kommunális nyomásszabályozót, majd 
továbbhalad Előszállás felé.  

A Duna parti településrész gázellátása jelenlegi igényszintjének megfelelően közelsége okán a 
kisapostagi rendszerről történik. Ezen felül megemlítendő, hogy a Templomosi részen, a 6 sz. főúttal 
párhuzamosan halad a már említett gázátadóból kiinduló NÁ200 méretű, 25 bar nyomásszintű 
Dunaújváros - Paks regionális távvezeték. A rendszerek üzemeltetője az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózat 
Zrt. 

A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanokban a termikus célú energiaigényt nem vezetékes 
energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. A hagyományos energiahordozók 
hasznosítása jelentős környezetterhelést okoz, különösen a környezeti levegőre nézve. Ahol a termikus 
energiaellátás nem vezetékes energiahordozóval történik, ott a használati melegvíz előállítása 
jellemzően villamosenergiával megoldott. 

4.2.3. Közvilágítás 

A közvilágítási hálózat a 0,4 kV-os rendszerrel közös oszlopsoron halad, a 2002. évben történt 
rekonstrukciónak köszönhetően korszerű kandeláberekkel, kompakt energiatakarékos fénycsövekkel, 
egyoldali kiépítésben, irányfény jelleggel. A kisfeszültségű hálózatok tulajdonosa, kezelője az E.ON Dél-
dunántúli Áramszolgáltató Zrt.  

4.2.4. Összegzés, általános javaslatok 

Egy fenntartható jövőkép eléréséhez lényeges potenciál rejlik az energiaszektorban: az 
energiahatékonyság növelése termelési és felhasználási oldalon egyaránt, mértékletes 
energiafogyasztás és megújulók integrálása. Már a tervezés szintjén kevésnek bizonyul a műszaki, 
gazdasági szempontok érvényesítése, komplex környezeti szempontokat is integráló megközelítés 
szükséges. 

Energiaellátó közművek tekintetében Baracs helyzete elfogadható. Fejlesztéseket az 
energiatakarékosabb felhasználás tekintetében lehet javasolni. Az elektromos energiafelhasználás 
csökkentésének egyik módja, ha a világításhoz használt berendezéseket korszerűsítjük. Ezt 
legegyszerűbben energiatakarékos lámpatestek alkalmazásával tehetjük meg. További lehetőségek 
még, ha az üzemelő lámpatestek mennyiségét és az általuk kibocsátott fény erősségét szabályozzák. 

Energiamegtakarítás úgy is elérhető, ha hőszigetelésekkel, valamint nyílászáró cserékkel tudjuk az 
energiaigényeket csökkenteni, melyeket célszerű Európai Uniós pályázatokból megvalósítani. A 
gázvezeték-hálózat kiépült, a csatlakoztatható ingatlanok aránya közel 100%. A fűtést a lakosság gázzal, 
illetve fatüzeléssel oldja meg. A fatüzelés a fűtési idényben meghatározó légszennyező. Szorgalmazni 
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kell a gázellátó rendszerre való teljes körű (lakossági) rácsatlakozást, ezáltal lényegesen csökkenhet a 
fa és szén alapú fűtésből eredő légszennyezés. A gázkonvektorok használata energetikai szempontból 
nem túl gazdaságos, sokkal inkább a napi, illetve heti programozhatósággal ellátott kondenzációs 
gázkazánok beépítése és ehhez központi fűtés kiépítése javasolt. Ezen felül termosztatikus szelepekkel 
a hőmérséklet igények pontos illesztése is biztosítható lenne, mindamellett folyamatos használatukkal 
további megtakarítás érhető el.  

Az új lakóterületek kialakításakor az energiaellátást szolgáló földgázellátás bázisa megtalálható, így az 
ellátás lehetősége új gerincvezetékek kiépítésével biztosítható. A területek villamosenergia ellátására 
a 20 kV-os gerinc elosztóhálózat lehetősége adott, szabadvezeték leágazás és új transzformátor 
állomások segítségével láthatók el. A közvilágítás is a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel megoldható. A föld felett haladó villamosenergia elosztóhálózatok műszaki állapotát 
elfogadhatónak lehet tekinteni.  

Az új gazdaságfejlesztési – mezőgazdasági üzemi területeken történő beruházások során a teljes 
közműellátást meg kell oldani, amelyre a kiépített hálózatok rendelkezésre is állnak, azok tovább 
építésével, illetve a szükséges és várható rekonstrukciójának a megvalósításával, szükség esetén új 
transzformátor állomások létesítésével. A fejlesztési területek telek-kiosztásának megfelelően úgy 
célszerű megtervezni a vezetékhálózati rákötést, hogy az építendő szabadvezetékek közterületen 
húzódjanak, mivel azok biztonsági övezeteiben új épületek nem létesíthetők, és egyéb tevékenységek 
is csak a 2/2013.(I.22.) NGM rendeletben előírtak figyelembevételével végezhetők. A településen 
tervezett egyéb módosítási indítványok nem érintik az energiaellátást, mivel azok beépítésre nem 
szánt területek, illetve tényleges használat szerinti övezeti átsorolások. 

 

4.3. HÍRKÖZLÉS 

Vezetékes hírközlési létesítmények 

Baracs községet is magába foglaló régió vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL Távközlési 
Szolgáltató Zrt. A község a 25 primer körzethez tartozik. A dunaújvárosi HOST központ a településen 
kihelyezett központot működtet, utóbbi látja el közvetlenül az ME900 tip. Nagyelosztókat. A csatlakozó 
előfizető hálózat földbe fektetett alépítményes, illetve Qv földkábeles kivitelű. Az egyetemes távközlési 
szolgáltató a jelentkező igényeket korlátozás nélkül ütemesen kielégíti, az ellátás színvonalas, igény 
esetén mód van az Internetes, ADSL szolgáltatások igénybevételére is. 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

Vodafone Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt., UPC 
Magyarország Kft., Tesco MBL Zrt. szolgáltatási színvonala megfelelő. 

A vezeték nélküli távbeszélő ellátást tekintve a község területe a vezető szolgáltatók által megfelelő 
minőségben lefedett, köszönhetően a szomszédos településen, Dunaföldváron található 50 m-es, 
bázisállomásnak, továbbá a Vodafon 057/45 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett adótornyának. 
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4.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI 

KÖZMŰPÓTLÓK 

4.4.1. Környezettudatos energiagazdálkodás, megújuló energiaforrások alkalmazása 

Az energiagazdálkodás terén szemléletváltásra van szükség, hiszen egy fenntartható 
energiarendszerben környezetkímélőbb és olcsóbb megoldásokkal, a jelenleginél kevesebb elsődleges 
energiahordozó felhasználásával nyílhat lehetőség a mostaninál gazdaságosabb energiafelhasználást 
létrehozni. Ez a változás kizárólag a mértékletesség térnyerésével, a hatékonyság növelésével és a 
megújuló energiaforrások kiterjedt alkalmazásaival valósulhat meg.  Különösen akkor válik ez 
nyilvánvalóvá, ha országos, vagy globális léptékben, ráadásul hosszabb távon előretekintve 
kalkulálunk. Ha a fejlesztés nem egy összehangolt és megtervezett folyamat eredménye, későbbi 
működése során környezeti-társadalmi problémákba ütközik majd és mindkettő következményeként 
be kell szüntetni működését.  

A megújuló energiaforrások telepítéséből számos előny származik (import energiától való 
függetlenedés, szennyezőanyag kibocsátás csökkentése, új ipari szektor fejlődése stb.). 
Megvalósításuk viszont nem érhető el a helyi adottságokat és igényeket figyelmen kívül hagyó 
fejlesztéssel. Ehhez a helyi közösség bevonásával, az adottságok teljes mértékű figyelembevételével 
elkészült energiastratégia szükséges, amely részletes tervezői munka eredményeként jön létre és 
tartalmazza az adott terület, térség energia-önellátásra való törekvésének lépéseit.  Az ilyen 
összehangolt, tervezett fejlesztés előnye pedig, hogy ki tudja használni mindazon lehetőségeket 
(környezeti, társadalmi és gazdasági szinten), amelyet a megújuló energiaforrások nyújtani képesek.   

Napenergia 

Hazánkban a legegyszerűbben kiaknázható energiaforrás a napenergia, két formája ismert. A passzív 
hasznosítás olyan építészeti megoldásokat jelent, melyek révén az épületszerkezet alkalmassá válik a 
napenergia begyűjtésére és tárolására. Népszerűbb hasznosítási forma az aktív, mely a napkollektoros 
és napelemes megoldásokat jelenti. A besugárzott napenergia mennyisége hazánkban évi ~1200 
kWh/m2 körül mozog. A napkollektorok gőzös és folyadékos változatúak lehetnek. Mindkettő típus 
inkább csak szezonálisan (átmeneti időszakban) hasznosítható jól fűtésre és melegvíz termelésre. 
Előnye, hogy háztartási léptékben megvalósítható. Hátránya, hogy télen nem tud érvényesülni, 
valamint kell hozzá kiegészítésként hőtároló tartály. Ha fűtésre is akarjuk használni, akkor mindenképp 
megoldandó feladat a tárolás. A nyári időszakban jellemzően képes annyi meleg vizet termelni, hogy 
telepítése nagyobb léptékben is javasolt (teljes tömbházat, illetve közintézményt ellátó rendszer). A 
napelemes rendszerek telepítése is javasolt háztartási szinten, már meglévő infrastruktúrához 
közvetlenül kapcsolható. Figyelemmel kell lenni az árnyékoló hatások kerülésére, illetve a telepítés 
során figyelemmel kell lenni a nap járására a jó pozícionáláshoz (pl. nappályadiagram segítségével). 

Baracs területén kb. 2000 a napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát a nyári időszakban 
célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, 
naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges 
beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi 
hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 
napkollektorokról, napelemekről. 

A napenergia erőművi hasznosítása a településrendezési terv felülvizsgálata során a 14. módosítási 
pontban szerepel.  A napenergia erőművi hasznosításához a helyi építési szabályzatban szükséges 
biztosítani a létesítés feltételeit. A tervezési helyszíneken a lakóingatlanok vonatkozásában vizsgálni 
szükséges zajvédelmi követelmények teljesülését.  
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Szélenergia 

A község a szélenergiát viszonylag kedvezően hasznosítható területen fekszik, a hasznosítási 
lehetősége adott. Szélerőmű létesítési szándékot azonban a település számára meghatározóbb 
szempontok alá kell vetni. A szélerőmű telepítése a település arculatát, településképet nem ronthatja. 
Szélerőmű telepítésére jelen felülvizsgálat során nem tervezett. 

Környezeti hő ‐ Hőszivattyúk 

Kedvező megoldás lehet a környezeti hő hasznosítása, mely alatt a felszín közeli geotermikus, 
hidrotermikus, és légtermikus energia felhasználását értjük. Hazánkban viszont csak a mélységi 
geotermikus energia hasznosítása jellemző. A hőszivattyúknak többféle energiaforrása lehet. A 
legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a levegő–víz hőszivattyú alkalmazása, ennek viszont a nem 
állandó külső levegő hőmérséklet miatt az üzemeltetési költsége magasabb lehet.  

Egyenletesebb hőkinyerést biztosítanak a föld-víz hőszivattyúk, azonban itt a berendezés mellé 
talajszondákat, illetve talajkollektorokat kell fektetni. Ezek beruházási költsége a nagy földmunka miatt 
igen magas is lehet. A harmadik típus a víz-víz hőszivattyú, melyhez a legjobb, ha a közelben 
kiaknázható termálkutak vannak. Mindezek figyelembevételével meg lehet találni leggazdaságosabb 
megoldást, amivel a legoptimálisabban lehet csökkenteni az intézmények energiafelhasználást. 

Lehetőség van azonban a berendezés elektromos energia igényéhez illesztett napelemekkel együtt 
történő telepítésre (ami többlet beruházási költséget jelent), akkor megfelelő vezetékes 
energiafelhasználás csökkenés érhető el. 

Biomassza 

A biomassza hasznosítása jelenleg hazánkban a megújulók között a legnagyobb arányt képviseli. 
Származhat erdőkből, energiaültetvényekről, ide tartozik a bioüzemanyagok hasznosítása, valamint a 
biogáz előállítása is. Ezek közül az erdőkből származó a legnépszerűbb, vagyis a tűzifa felhasználása. 
Ezen rendszerek kiépítése az előzőekhez képest a legolcsóbb megoldás. A tüzelőanyag beszerzése, 
tárolása, illetve felhasználásra előkészítése lehet az, ami többletköltséget, illetve több ember 
alkalmazását jelentheti. A napi és heti hőigényekhez való pontos teljesítmény illesztése már különböző 
elektronikai berendezésekkel megoldható, igaz ezek beruházási oldalon némi többletköltséget 
jelentenek. Fontos lenne települési szinten is nagyobb szerepet szánni a szerves hulladékok (mező-, és 
erdőgazdálkodási, illetve egyéb eredetű) energetikai hasznosításának. Felhasználása nemcsak 
hulladékgazdálkodási szempontból előnyös, hanem sokrétű hasznosíthatósága miatt is. 
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások 
ellenőrzése érdekében. Az elkészült környezeti értékelés önálló dokumentumként csatolásra került, 
mely a település részletes környezeti szempontú értékelését tartalmazza. 

5.1. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 

Elsődlegesen a 1995. évi LIII. törvény – a környezet védelmének általános szabályairól – előírásait 
vettük alapul, illetve az adott környezeti elemekre vonatkozó hatályos szakági rendeleteket, melyeket 
a csatolt környezeti értékelésben részletesen ismertettünk. Ezen felül a község településszerkezeti 
adottságait a 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről – 
szempontjainak figyelembevételével is vizsgáltuk. 

Baracs község Fejér megye déli részén a dunaújvárosi járáshoz tartozik. A település fontos célja a 
meglévő adottságok jobb kihasználtsága és újabb elemek erősítése segítségével való fejlesztés. A 
településfejlesztési koncepció szerint Baracs az adottságaival élni képes település, melyet a helyben 
élő cselekvő közösség együtt gondolkodása formál, s ahol a helyi gazdaság fejlesztése a természeti 
értékek megőrzésével társul. A hosszútávon biztosítható kiegyensúlyozott fejlődés három alappillérét 
a természeti erőforrások körültekintő használata, a lakosság igényeihez igazodó megfelelő 
életfeltételek folyamatos biztosítása, valamint a népességmegtartó potenciállal bíró önszerveződő, 
tevékeny helyi közösségek kialakulása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése adja. 

A település jellemzően környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodást folytató 
területen található, a mezőgazdaság a jövőben is megtartandó ágazat, melyet szükséges lenne 
kombinálni a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral. Megtalálhatók továbbá barnamezős területek, 
melyek hasznosításának újragondolása is cél kell, hogy legyen. 

A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott talaj-, víz-, levegőtisztaság-védelem, 
valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni korszerű védelem és a koordinált érdekei 
együttesen határozzák meg. 

5.1.1. Talajvédelem 

A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény vonatkozik a talajok védelmére.  Baracs település 
a Közép-Mezőföld megnevezésű kistáj területén helyezkedik el. A kistáj 97 és 204 m közötti tszf-i 
magasságú, lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Területén a löszre jellemző lepusztulásformák 
(löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak) találhatóak, valamint a terület eróziós-deráziós völgyek sűrű 
hálózatával tagolt. 

Baracs lejtős területein a helytelen szántóföldi művelésből kifolyólag jelentkezhet vízerózió. A vízerózió 
megfékezésére számos agrotechnikai eljárás (pl. a szintvonalakkal párhuzamosan történő művelés, a 
víz mozgását fékező gyep/cserjesávok telepítése, sorközök füvesítése stb.) és művi beavatkozás 
(sáncolás, teraszolás) létezik. De a legjobb módszer a nagyobb meredekségű lejtőknél a tájhasználat, a 
művelési ág változtatása (azaz az állandó növényborítottság biztosítása gyepesítéssel, erdősítéssel), 
illetve a szántóterületeken jó talajvédő növények termesztése. A település teljes közigazgatási területe 
földtani veszélyforrás területként nyilvántartott. 

A mezőgazdasági művelés számára megtartandó térségek érdekében a „kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületeket” és a „jó termőhelyi adottságú szántóterületeket” a területrendezési tervek 
határolják le. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
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(II. 7.) Korm. rendelet szerint Baracs nitrátérzékeny település, így be kell tartani a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrát szennyezésével szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól szóló, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM 
rendelet szerint a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. Baracs területén a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal adatszolgáltatása szerint felszínmozgással érintett terület, megkutatott ásványvagyon, 
védett földtani érték nem található.  

Javaslat 

A területrendezési tervnek megfelelően a művelésbe vont, illetve a jövőben művelés alá kerülő 
talajtestek a lehatárolt területről kell, hogy kikerüljenek. A kiváló minőségű termőföldek megfelelő 
termelési ággal javasoljuk hasznosítani. A művelt területek (szántók, gyepek, szőlők) esetében fennálló 
talajszennyezéssel kapcsolatban a nitrát-érzékeny területeket fontos kiemelni, amelyre be kell tartani 
a vonatkozó rendeletek kötelező előírásait. Előnyben kell részesíteni a természetes alapú trágyák 
használatát a növények tápanyagigényeihez igazított, mérsékelt trágyázás alkalmazása mellett. A 
felszínmozgással veszélyeztetett területeken a helyi építési szabályzatban építési tilalom megtartása 
szükséges, melynek a közút- és közműlétesítményekre is vonatkoznia kell. 

5.1.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Az Országos Területrendezési Tervvel összefüggésben a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról vízminőség-védelmi 
terület övezetét jelölte ki a település keleti és déli részén. A felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján 
Baracs érzékeny területen helyezkedik el. 

A településen a felszín alatti vizek elhelyezkedése 4 méternél nagyobb mélységben jelentkezik, a 
település döntő részén 4-8 m között adódik. A felszín alatti vizek kémiailag főleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos jellegűek, de a Dunaújvárostól délnyugatra fekvő részeken a nátrium is 
megjelenik. Keménységüket általában 15-25 nk° közötti érték jellemzi. Szulfáttartalmuk északnyugati 
területeken 60-300 mg/l közötti érték, Pusztaszabolcs környékén 300 mg/l feletti értéket is 
meghaladja, míg délkeleten 60 mg/l alatti érték a jellemző. A nitrátosodás a területen helyenként 
előfordul, mezőgazdasági területek környezetében jellemző. A rétegvizek mennyisége nem haladja 
meg az 1 l/s.km2 mennyiséget. Mind mélységük, mind vízhozamuk erősen változó, de döntően 50-200 
m közötti mélységre tehető. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken az alábbi előírások betartását 
szükséges szem előtt tartani: 

― a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak szerint 
történhet; 

― akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén 
felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 9.§ (1) 
bekezdés és a 10.§ (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése. 

Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a 
felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység, 

― végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető 
anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az 
engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható; 

― a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 
lehetőség szerinti megőrzésével végezhető 
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― nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg 
(B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, 
továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) 
kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet; 

― nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag 
koncentrációk jelentős és tartós emelkedését; 

― részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni. 

A térség vízhálózatát kisebb patakok jellemzik, az északnyugati részen a Dinnyés-Kajtori-csatorna 
keresztezi, amely a Velencei-tó levezetője. A legnagyobb mellékvíz a Sárosdi-víz. A terület keleti 
részéből az Adonyi-öblözet Északi-övcsatornája gyűjti össze és vezeti le a Dunába a lefolyó vizeket. A 
Dunába torkollik még a Nagyvenyim-Baracsi-ér, a Kokasdi-ér, a Nagykarácsonyi-ér, a Kertkanális, a 
Dunakömlődi-csatorna. 

Baracs település vízellátását 5 db mélyfúrású kút biztosítja, melynek tulajdonosa az Önkormányzat, 
üzemeltetője a Dél-Mezőföld Regionális Víziközmű Kft. A település a 219/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet előírásaival összhangban, a módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint 
érzékeny területen helyezkedik el a felszín alatti vizek állapota szempontjából. 

Javaslat 

A felszíni vizek védelme érdekében a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII. 21). Korm.rendelet előírásait be kell tartani. A sérülékeny földtani környezetben lévő 
ivóvízbázisokon szükséges a vízbázis védelmi biztonságba helyezési beruházások megalapozása, 
valamint vizsgálatok végrehajtása. A vízminőség problémáinak megoldására a Víziközművek javaslati 
fejezet foglalkozik részleteiben. Továbbra is folyamatosan vizsgálni szükséges a vízbázis állapotát, a 
vízkészlet megfigyelésére pedig monitoring hálózatot kell kiépíteni a vízkivételek, valamint a szennyező 
források környezetében. Meg kell határozni a vízbázis védelme érdekében kijelölendő védőterületet 
és az intézkedések körét.  

5.1.3. Levegőtisztaság és védelme 

Baracs település az ország szennyezett levegőjű zónájába tartozik. A légszennyezettségi agglomerációk 
és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a térség az 5. 
zónacsoportba tartozik (Dunaújváros környéke). 

A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák: 

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilárd (PM10) benzol 

F C D D F 

Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan területek 
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg az E 
értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség jellemzően az alsó méréshatár és a 
légszennyezettségi határérték között van. D csoportba azon területek tartoznak, ahol a 
levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. 
pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. A C kategória 
esetén a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi 
szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.  

A közlekedésből származó levegőszennyezés a községet átszelő E73-as európai út, az M6 és az M8 
autópályák, valamint a 6. sz. főút mentén okoz leginkább problémát. Baracs településen számos 
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bejelentett légszennyező telephely működik, melyek közül az Agrobaracs Mg. Zrt. mezőgazdasági 
üzem, valamint a Behán Acélszerkezeti Kft. mondhatók jelentős terhelőnek. A fűtésből származó 
levegőszennyezés fajlagosan alacsony, mivel a háztartások és az intézmények hőenergia 
szükségletüket jellemzően a vezetékes hálózatból fedezik. 

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek Baracson (ahol szigorúbb 
légszennyezettségi határértékek betartása indokolt) az ökológiai hálózat övezete és a Natura 2000 
területek tekinthetők. Jelentősebb bűzkibocsátó forrásként (diffúz) a külterületen található 
mezőgazdasági telephelyeket szükséges megjelölni. 

Javaslat 

A tervezett gazdaságfejlesztési beruházások megvalósítása esetén szükséges figyelembe venni, hogy 
az érintett, a beruházások közvetlen környezetében található lakóingatlanok környezetvédelmi 
státusza tovább ne romolhasson. A tervezett építkezéseket úgy javasolt tervezni, hogy a határértéket 
meghaladó mértékű légszennyezettség ne alakulhasson ki, elsősorban a porkibocsátás és a füstgázok 
vonatkozásában. Az egyes útvonalak minőségének felülvizsgálatával, esetleges javításával a közlekedés 
okozta légszennyezés mértéke csökkenthető. 

A létesítmények bűzterhelését és az ebből fakadó levegővédelmi hatásterületet külön eljárás során 
szükséges vizsgálni, amennyiben a tevékenység engedélyezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati, és/vagy egységes környezethasználati eljárás alá esik.  
Ettől függetlenül a létesítményeket jelentős zavaró hatású területként szükséges megjelölni és 
javasolható a minimum 300 m-es védelmi övezet kijelölése a település szabályozási tervén is. 
Amennyiben ez megvalósítható, a védendő lakóingatlanok irányában védő fásítással, erdőtelepítéssel 
szükséges biztosítani a megfelelő csillapítást és a vizuális takarást. Természetesen a védelmi övezet 
kijelölése a tényleges levegővédelmi hatásterület meghatározása esetén ettől függetlenül 
megtörténhet.  

5.1.4. Zaj és rezgésvédelem 

Baracs nem tartozik kiemelten zajterhelt települések közé, a közlekedés, az átmenő forgalom okoz 
elsősorban zajproblémát.  Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból a közúti forgalmat szükséges kiemelni, 
hiszen nemzetközi jelentőségű utak haladnak keresztül területén. Az ipari létesítmények, mint 
zajforrások ott okoznak zajvédelmi problémát elsősorban, ahol a telephelyek a lakott területek 
közelében létesültek. 

Javaslat 

A tervezett beruházások környezetterhelését vizsgálni szükséges, és a kapott eredmények 
függvényében a terhelés mérséklésére intézkedések bevezetése javasolt pl.: védőfal, védőfásítás 
alkalmazásával. 

Az ipari létesítmények zajterhelő hatásait önálló eljárás keretében szükséges részletesen megvizsgálni 
és igény szerint a szükséges műszaki védelmet kialakítani, azonban településszerkezeti szabályozás 
szintjén a védőfásítás, mint javasolható védelmi intézkedés kerülhet kijelölésre. 

5.1.5. Sugárzás elleni védelem 

Baracshoz legközelebb eső sugárzásvédelmi szempontból jelentős létesítmény a Paksi Atomerőmű, 
mely a településtől légvonalban kb. 35-40 km távolságban található. A 246/2011. (XI.24.) Korm. 
rendelet – a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről – előírásai 
alapján a 30 km-es körzetben létesítésre kerülő veszélyes létesítmények és tevékenységek 
engedélyezése során (amelyek vonatkozásában védőtávolság kijelölése előírt) az eljárás 
megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet, valamint a nukleáris létesítmény és 
a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét. 



 

84 
 

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról 
szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú melléklet értelmében a község II-es katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt. A katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a 
234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint az elégséges védelmi szint meglétéhez az 
alábbiak szükségesek: 

- „Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása 

- Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban 
elzárkózás 

- Felkészítés: a lakosság évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása 
nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, a lakosság 
felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő 
magatartási szabályokra  

- Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 
bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári 
védelmi szervezetek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó 
szervek bevonásának tervezése és begyakoroltatása 

- Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte” 

Tekintettel a létesítmény Baracs településtől vett viszonylag nagy távolságára és hogy a szállítási 
útvonalak sem érintik a települést, így részletesebb vizsgálata nem indokolt. 

5.1.6. Hulladékkezelés 

Baracs település területén keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő 
begyűjtéséről) a település Önkormányzata a 10/2016. (XI.18.) számú helyi rendelet által szabályozott 
módon gondoskodik. A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről – előírásainak 
megfelelően történik. 

A községen keletkező települési szilárd hulladék elszállítását közszolgáltatási szerződés értelmében a 
Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A 
szolgáltatásba bevont belterületi ingatlanokon 60-80-110-120-240, ill. 1100 literes gyűjtőedényekben 
történik a keletkező hulladék gyűjtése. A közszolgáltatási szerződés értelmében a hulladék gyűjtése 
heti 1 alkalommal, a szelektív hulladék gyűjtése havi 1 alkalommal történik, továbbá a közszolgáltató 
évente 1 alkalommal díjmentes lakossági lomtalanítást és elektronikai hulladék begyűjtést is végez. A 
keletkező települési szilárd hulladék elsődlegesen a Dunaújvárosba kialakított hulladéklerakóra kerül 
szállításra.  

A település rendelkezik kiépített szennyvízhálózattal, azonban a keletkező kommunális szennyvíz egy 
részének gyűjtése egyedileg, háztartásonként aknás rendszerrel történik. A kommunális szennyvizek a 
1995. évi LVII. törvény – a vízgazdálkodásról –, valamint a 455/2013. Korm. rendelet alapján már nem 
folyékony hulladéknak, hanem szennyvíznek minősülnek, így erre vonatkozóan nem terjed ki a 
hulladékgazdálkodási törvény hatálya. A szennyvízelvezetés, -gyűjtés vízgazdálkodási jogkörbe 
tartozik.  

Termelési hulladék a gazdálkodó szervezetek termelő és szolgáltató tevékenységéből származik. A 
településen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős mennyiségű 
termelési hulladék keletkezhetne. A termelési hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő 
gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek való átadásáról a hulladék termelője 
gondoskodik. 
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A lakosságnál keletkező állati hullák jelenleg már nem minősülnek hulladéknak. A 1069/2009/EK 
rendelet értelmében az állati hullákat állati eredetű mellékterméknek szükséges tekinteni, és erre 
jogosult hasznosító ártalmatlanító részére szükséges azt átadni. Az állati hullák elszállítását az ATEV 
Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi.  

 Javaslat 

Továbbra is fontos cél a lakosság ösztönzése a hulladékok szelektív gyűjtésére és a 
környezettudatosság növelésére vonatkozóan, különböző szemléletformáló programok szervezésével. 
A helyi lakosság körében ösztönözni kell a komposztálást. Javasolt továbbá a hulladékgazdálkodási terv 
kidolgozása. A település észak-nyugati határában található illegális hulladéklerakó megszűntetése 
kiemelt cél kell, hogy legyen. 

5.1.7. Vizuális környezetterhelés 

Az Országos Területrendezési Terv állásfoglalása alapján az ökológiai hálózat övezete érinti a 
külterületet (ökológiai folyosó), kiegészülve a repülőtér területét is magába foglaló Kisapostagtól 
nyugatra fekvő, összefüggő területet alkotó magterülettel. Kiváló és jó termőhelyi adottságú 
szántóterületek is megtalálhatók mozaikszerűen a külterületen. Erdőterület főként a közigazgatási 
terület nyugati határa mentén került lehatárolásra. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület is 
fellelhető, a Duna vonala mentén. 

Javaslat 

A tájképvédelmi érintettség kapcsán a használaton kívüli, szükségtelen létesítmények fokozatos 
megszüntetéséről és a terület rehabilitációjáról a továbbiakban is szükséges gondoskodni. A 
tájképvédelmi övezetbe eső területeken csak a tájjal harmonizáló, a tájképi megjelenést nem romboló 
létesítmények helyezhetőek el, illetve szükség szerint vizuális takarással, növényzet telepítésével 
szükséges megoldani a tájba illesztést. A fejlesztések megtervezésénél a településkép megóvását 
előtérbe kell helyezni. Amennyiben a területen lévő létesítmények műemlék jellegűek, egyedi 
védettség alatt állnak vagy későbbi hasznosítás céljából megőrzendő létesítmények, úgy a megfelelő 
tájképbe illesztésükről parkosítással, növényzet telepítésével, fásítással szükséges gondoskodni. 

5.1.8. Árvízvédelem 

Baracs település árvizekkel erősen veszélyeztetett („A” kategória – „ha a hullámtéren lakóingatlannal 
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize 
szabadon elönthet”) a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet előírásai alapján. A település 
területét a Duna folyam nagyvízi medre érinti a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet besorolása alapján. A 
közigazgatási terület mellett elhaladó Duna folyam vízjárásának változásai döntő részben 
hozzájárulnak a település árvíz- és belvíz veszélyeztetettségéhez.  

A nagy mennyiségben lehullott csapadék, illetve a hirtelen elolvadó hó hatására következhet be helyi 
vízkár, ilyenkor a csatornarendszer szűk keresztmetszete okozhat csapadékvíz-elvezetési problémákat. 
Egyes településrészeken, a csatornákkal nem rendelkező lakóterületeken közegészségügyi problémát 
jelenthetnek a szennyvíztároló aknák kiöntése, és a házak körüli területek szennyvízzel való elöntése. 

Javaslat 

Az ár- és belvíz elleni védekezés érdekében javasolt a helyi vízkárelhárítási terv és az árvízvédelmi 
létesítmények kiépítése. Ezen kívül elengedhetetlen az árkok, csatornák és átereszek rendszeres 
karbantartása, kitisztítása. A mezőgazdaságban bekövetkező károk mérséklését segíti elő a természeti 
adottságokat messzemenően figyelembe vevő és kihasználó gazdálkodás alkalmazása. A 
szennyvízaknák kiöntésének megelőzése kapcsán nagyon fontos a belterületi vízrendezés (teljes körű 
csapadék- és szennyvíz csatornázottság). 
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6. MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS 

6.1. MORFOLÓGIAI ÉS FÖLDTANI JELLEMZŐK 

Baracsra jellemző rétegtani viszonyok valamint a morfológiai jellemzők olyan hegységszerkezeti 
helyzetre utalnak, hogy a település igazgatási területén a morfológiai formák és rétegtani jellemzők 
alapján csak fiatal geológiai szerkezet jelenléte mutatható ki. Legmeghatározóbb szerkezeti elem az 
igazgatási terület keleti határának közelében ismert Duna árok, mely valójában egy közel É-D-i irányú 
fiatal geológiai korú törésvonal. A földtani kutatások és térképezések eredményei szerint a 
hegységszerkezeti elem napjainkban nem jelenthet veszélyeztetést az épített környezetre, mivel 
nyomvonalában és környezetében több tízezer éve nem volt tektonikus esemény, tehát település 
keleti határának környezetében a folyam eróziója alakította ki a morfológiai formákat. Ennek 
ismeretében a mélység irányából induló földtani veszélyforrást jelentő események és folyamatok 
kialakulása nem várható. A település igazgatási területe tektonikai szempontok alapján tehát 
nyugodtnak minősül, viszont a teherviselő kőzettér olyan a laza üledéksorozat, amely az eróziós 
hatásokra nagyon érzékenyen reagál. 

Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben Baracs igazgatási területére vonatkozóan nem került sor 
mozgásos helyszín rögzítésére. A jelenlegi morfológiai kép a Duna jobb partján azonban utaló arra, 
hogy korábban több olyan gravitációs tömegmozgás – rogyások és csúszások – alakították ki azon 
terepszintet, amelyet az emberi jelenlét tovább formált. Az egykori mozgások helyei az Erdősor u. és 
Nefelejcs utca közötti sávban, valamint a Halász utca környezetében jelölhetők ki. Kialakulásuk a 
folyamnak tartósan jelen lévő erodáló és alámosó hatásaként történt, azonban az események 
időpontjára nincs adat. A fosszilis – tehát nem aktív – mozgásos területeken az emberi jelenlét részben 
(Halász u. és környéke) vagy szinte teljesen (Erdősor u. nyugati oldala) felszámolta az egykori 
frontszakadások nyomvonalait. Az elmúlt több mint 100 évben nem alakultak ki olyan események már 
az előbbiekben jelzett területeken, hogy azok felvételre kerüljenek az országban lezajlott gravitációs 
tömegmozgásokat nyilvántartó kataszterekben. 

6.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖVEZETEI 

6.2.1. Ásványvagyon gazdálkodási övezet 

Országos kataszterben szereplő, vagy hatósági engedélyek alapján üzemelő bányászati helyszín a nincs 
településen. A közelmúltban végzett homok és kavicskutatások nem tártak még fel olyan előfordulást, 
amely bányászati célú területhasználathoz szükséges, tehát ásványvagyon védelmi szempontok 
alapján a településrendezési eszközökben külön övezet szerepeltetése nem indokolt. 

6.2.2. Földtani veszélyforrások övezete 

A település igazgatási területén jelenleg nincs olyan területrész vagy földrészlet, ahol építési célú 
területalkalmatlanságot jelezne a hatásviselő kőzettér valamint a terepszint. A felszínen nincsenek 
olyan szakadási vonalak vagy zökkenések, melyek szerint a terepszint alatti kőzettérben olyan 
állapotváltozás érvényesülne, amelynek következményeként a közel jövőben nagy tömegű gravitációs 
tömegmozgás jelentkezésére kellene számítani. Építési tilalom elrendelés szükségtelen a jelenlegi 
állapotok alapján. A leginkább mozgásveszélyesnek tekinthető Duna jobb parti területrészen az egykori 
fosszilis vagy történelmi mozgásokkal kialakított területrészen, csak egy szűk sávban lehetett kúszásos 
terepi jelenségeket felismerni (Halász utcától keletre). Kiemelendő, hogy a területrész helyenkénti sűrű 
beépítettsége miatt az egykori mozgások tereplépcsőit napjainkra jelentős mértékkel felszámolták, 
vagy a növényzetnek folyamatos takaró hatása miatt azok napjainkra már nem pontosíthatók. Csak az 
aktuális morfológiai formák utalnak arra, hogy hol vannak azon tereplépcsők, amelyeknek kialakulása 
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felszínmozgásos kataszterben nem szereplő szeletes földcsúszásokkal történt. Az Erdősor utcától 
nyugatra megvalósult jelentős mértékű beépítettség eredményeként inkább csak az eróziós 
károkozások, valamint az azzal összefüggésben keletkező hámlások jelentenek közvetett 
veszélyeztetést az épített környezetre. A Duna melletti üdülőterületen – leginkább a folyam irányába 
lejtő – egyes telkeken megpróbálkoztak a teraszosítással, de a mesterséges terepfelületek nagy 
többsége a karbantartás hiánya miatt változó mértékkel felszámolódott. A mesterséges teraszok 
felszámolódása nem a terepszint alatt – teherviselő kőzettérben – zajló folyamatok eredménye, hanem 
az üdülőterületi egységen tapasztalható hiányos felszíni vízelevezetés eredménye, mivel a saját 
anyagából kiképzett teraszok spontánul és szakmai elvárások nélkül létesültek és már kisebb áztatás 
hatására megkezdődik szétesésük. 

A Duna melletti településrészen – az üdülőterületen – található meredek vagy helyenként függőleges 
állapotú kőzetfalak nem mutatnak olyan repedezettséget, mely omlásos mozgások előjele lenne. 
Hosszú távra előre tekintve azonban megfontolandó, hogy a falak peremvonalán lévő fás növényzetet 
el kell(ene) távolítani, mivel a több évtizedes fák jövőben megvalósuló kidőlése esetén az 
ostorcsapások már az építményeket is elérhetik. A településrészre általánosságban javasolandó még, 
hogy legyen rendezett a felszíni vizek közterületi gyűjtése és elvezetése, mivel a jelenlegi eróziós és 
hámlásos jelenségek tovább fejlődése esetén – a nem rögzített elfolyási vonalak környezetében lévő – 
egyes telkeken a továbbiakban kisebb csúszások is kialakulhatnak. 

A település külterületén a 0166/4 hrsz-ú földrészleten tapasztalhatók még olyan állapotok, melyek 
szerint a jelenlegi terepszinten a kagylósodás mellett időszakosan megújuló kúszás érvényesülése 
állapítható meg. A terepi jelenségek kialakulása a szántó területről szabályozatlanul érkező felszíni 
vizek eróziójának és átfolyásának következménye. A jelenlegi események nem jelentenek közvetlen 
veszélyeztetést az épített környezetre – az M8 autópálya itteni töltése is konszolidálódik –, de a terület 
az időszakosan aktív földtani veszélyforrás jelenléte miatt építési célra csak külön feltételek teljesítése 
esetén lehet alkalmas ugyanúgy, mint a Halász utca alatti területsáv. 

 

 



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ



A SZABÁLYOZÁS ALAPELVEI: 

1. Mivel a kialakult táji vagy beépítési karakter megváltoztatása nem tervezett az építési övezeti 
tagolás alapját a beépítési sajátosságok, az övezeti tagolás alapját a táji, természeti adottságok 
adják. 

2. Az építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy megcélzott beépítési karakter, 
függetlenül attól, hogy kialakult vagy tervezett a beépítés. 

3. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva, figyelemmel a településfejlesztési 
koncepció változó elemeire. 

4. Az általános - országos érvényű - előírásoknál szigorúbb előírások, csak indokolt esetben 
legyenek. 

 

A szabályozási alapelvek tükrében a szabályozási terv építési övezeti, övezeti változásait 
táblázatban foglaltuk össze, ahol: 

 Kék színnel jelöltük mindazokat a tervezett építési övezeti, övezeti változásokat, amelyek a 
fenti szabályozási alapelvek 2. pontja, az új módosítási igények illetve a hatályos jogszabályi 
környezet miatt módosultak. 

 Piros színnel jelöltük azokat a változásokat, amelyek már megvalósultak, módosultak, vagy más 
építési övezetbe, övezetbe kerültek besorolásra és így további alkalmazásuk okafogyottá vált. 
(Az új jogszabályi környezet alkalmazása okán az építési övezeti, övezeti paraméterek is 
változtak, ahol az épületmagassági adatok - így - mindenhol emelkedtek.) 

 Zöld színnel jelöltük mindazokat az építési övezeti, övezeti paraméter változásokat, ahol új 
vagy a meglévő szabályozáshoz képest kedvezőbb értékek kerültek megállapításra. 

  



 

Övezeti jel Beépítési 
mód 

Maximális 
beépíthetőség 

(%) 

Maximális 
épület-

magasság 
(m) 

Kialakítható 
minimális 

telekméret 
(m2) 

Kialakítható 
min. telek-
szélesség 

(m) 

Minimális 
zöldfelület 

(%) Hatályos Tervezett 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
Lakóterületek 

Lf-1 
Lf-1 

O 30 4,5  720 13 40 
Lf-2 O 30 4,5 5,0 720 18 40 
Lf-3 Lf-2 O 30 4,5-6,5 5,0 720 / 1000 13 40 
Lf-4 Törölve! 

Lf-3X Lf-2  

Lt-1 Lf-3 SZ 20  4,5 5,0 
gazdasági 6,5 

2000 18 50 

Vegyes terület 

Vt-1 Vt-1 
O  

SZ intézmény 

esetén 

50* 
ha a 

rendeletetési 
egységek 50%-a 
lakás akkor 30 

6,5 7,0 1000 18 40 30 

Vt-2 Vt-2 SZ 50 6,5 1000 18 40 
Vk-1 Vt-3 SZ 30 9,5 3000 30 50 

Gazdasági terület 

Gksz-1 Gksz-1 SZ 30 
9,0 

lakóépület 
esetén 6,5 

1000 18 40 

Gksz-2 Gksz-2 SZ 10 15 6,5 5000 18 20 
Gksz-3 Gksz-3 SZ 20 6,5 1000 18 40 
Gksz-4 Gksz-4 SZ 50 15  9,5 1000 2500 30 40 25 
Gksz-5 Törölve! 
Gip-1 Törölve! 
Gip-2 Gip-1 SZ 50 12 5000 40 40 25 
Gip-3 Törölve! 
Gip-4 Törölve! 

Gmg-1 Különleges (K-mü-1) területbe került! 
Üdülőterület 

Üü-1 Üü-1 SZ 20 9,0 3000 30 50 
Üh-1 Törölve! 

Különleges terület 
K-te Beépítésre nem szánt (Kb-t) terület-felhasználásba került 
K-lo K-ls-1 SZ 40 5,0 3000 30 40 

Kre-1 
K-re-1 

SZ 20 9,0 3000 30 40 
Kre-2 SZ 20 9,0 3000 30 40 
Kki-1 K-ki-1 SZ 40 9,0 3000 30 40 
Krg-1 Beépítésre nem szánt (Kb-rbt-1) terület-felhasználásba került 

 K-mü-1 SZ 40 8,0 2000 18 20 
 K-mü-2 SZ 40 8,5 1000 - 40 



 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési- és közműterület 
KÖu-1 KÖu-1 

OTÉK szerint 

KÖu-2 KÖu-2 
KÖu-3 KÖu-3 
KÖu-4 KÖu-4 
KÖu-5 KÖu-5 
KÖk KÖk 

Zöldterület 
Zkp-1 Törölve 
Zkp-2 Zkk - 0 - - - - 

Erdőterület 
 Eg SZ 0,5 5,0 50 000 - - 

Ev Ev - 0 - - - - 
Ee Ek SZ 5  5000   

Mezőgazdasági terület 
Má-2 Má-0 - 0 - 3 000 - - 
Má-1 Má-1 SZ 3 6,5 7,0 10 000 100 90 

Kertes mezőgazdasági terület 
Mk-1 Mk-1 O 3 3,5 5,0 720 1500 14 90 
Mk-2 Mk-2 - 10 m2  5 2,5 5,0 800 14 80 

Vízgazdálkodási terület 

V 
V-1  5 5,0 - - - 
V-h  10 5,0 - - - 

Természetközeli terület 
 Tk - - - Tovább nem osztható  

Különleges beépítésre nem szánt terület 
 Kb-t SZ 5 5,0 SZT szerint 5 
 Kb-srt1 SZ 5 8,0 SZT szerint 70 
 Kb-srt2 SZ 10 8,0 2000 - 50 
 Kb-en-1 SZ 3 5,0 SZT szerint 10 
 Kb-ke-1 SZ 5 6,0 50 000 - 60 
 Kb-rbt-1 SZ 10 9,0 3000 30 60 
 Kb-mü-1 SZ 5 6,0 50 000 - 60 
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