
  Nagybaracska Község Önkormányzat 

Polgármesterétől 
 

  

  6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. E-mail cím: 

Telefonszám: +36 79 361 177 polgarmester@nagybaracska.hu  

 

 

 

HIRDETMÉNY 

 

 

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben tervezett 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások támogatása céljából kezdeményezte a 

Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózatának 

megvalósításához a szükséges építésjogi háttér megteremtése érdekében Nagybaracska 

Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 19/2013.(XII.30.) sz. 

rendelete felülvizsgálati eljárásának megindítását. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) sz. kormányrendelet értelmében a településrendezési eszköz 

felülvizsgálata - nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást érintő volta miatt - 

tárgyalásos eljárásban történik. 

 

Nagybaracska Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 9/2017.(VII.12.) önkormányzatai rendelete alapján folytatjuk le a 

partnerségi egyeztetést. 

 

A dokumentáció Nagybaracska hivatalos honlapján érhető el az alábbi linken: 

https://nagybaracska.hu/hirek-hirdetmenyek/ 

 

Az ügyben lakossági fórumot is tartunk Polgármesteri Hivatalban (6527 Nagybaracska, 

Szabadság tér 10.), melynek időpontja: 2022. október 11. kedd, 17:00. 

 

A településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatos javaslatok, vélemények írásban 

megtehetők legkésőbb 2022. október 19. napjáig: 

a) papír alapon a polgármesternek címezve (6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.) 

b) elektronikus levélben a hivatal@nagybaracska.hu e-mail címre történő megküldéssel.  

 

A véleményezési dokumentáció ügyfélfogadási időben kinyomtatva is megtekinthető a 

Polgármesteri Hivatalban (6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.). 

 

 

Nagybaracska, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

 Bögi István András s.k. 

 polgármester 
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Nagybaracska–MOHÁCSI DUNA‐HÍD ÉS CSATLAKOZÓ UTAK TERVEZÉSE 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

PARTNERSÉGI ANYAG 

 

MEGRENDELŐ:  Nagybaracska Község Önkormányzata 
  6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 
  Képviselője:   Bögi István András    polgármester 
        Berkecz Balázs      mb. főépítész 
 
 
KÖLTSÉGVISELŐ:  Speciálterv Kft. 
  1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81. 
  Képviselője:   Pál Gábor       ügyvezető 
 
 
TERVEZŐ:  Város‐Teampannon Kft. 
  1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. 
  Képviselője:  Koszorú Lajos      ügyvezető 
 

TERVEZŐK: 

   

   

  Koszorú Lajos  Vezető településtervező  Város‐Teampannon Kft. 

    TT/1 01‐1346 

 

  Tábori Attila  Településtervező,   Város‐Teampannon Kft. 

    Területrendező tervező 

    TR 01‐0402 

 

  Szekeres Petra  Településtervező  Város‐Teampannon Kft. 

   

 

    Koszorú Bálint  Településtervező   Város‐Teampannon Kft. 

    TT 01‐6834 

           

 

    Szász Szabolcs  Településtervező  Város‐Teampannon Kft. 

       

  Ulbert Dzsenifer   Településtervező   Város‐Teampannon Kft. 
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I. BEVEZETÉS 
 

Nagybaracska  Község Önkormányzata  Képviselő‐testülete  a  község  településrendezési  eszközeinek 

módosításáról döntött.  

 

Nagybaracska Község településrendezési eszközei a következők:  

 Nagybaracska Község Településszerkezeti tervéről és leírásáról szóló 
92/2013. (XII. 23.) határozata 

 Nagybaracska Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési szabályzatáról szóló 
19/2013. (XII. 30.) önk. rendelete 

 

A  módosítás  célja,  hogy  beruházói  kezdeményezésre  Nagybaracska  Község  településrendezési 

eszközei  lehetőséget  biztosítsanak  a  Mohácsi  Duna‐híd  és  csatlakozó  utak  kiépítésére,  amely 

beruházás a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.1.68. sora alapján nemzetgazdasági 

szempontból  kiemelt  jelentőségű  ügynek  minősül.  Ezért  a  településfejlesztési  koncepciókról,  az 

integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet 

(továbbiakban: TFR rendelet) 32. §‐a alapján, valamint a  településtervek  tartalmáról, elkészítésének 

és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 

419/2021.  (VII.15.)  Korm.  rendelet  átmeneti  rendelkezései  alapján  a  módosítás  tárgyalásos 

eljárásban történik. 

 

A nyomvonal megvalósulása térségi és országos szempontból is jelentős, hiszen a megépülésével és a 

további  fejlesztési  lehetőségeivel  a  szomszédos  területek,  illetve  az  ország  keleti  és  nyugati 

területeinek  egymásközti megközelíthetősége mellett,  a  főváros  és  az  országhatár  elérhetősége  is 

nagyságrendekkel  javul. Bővül  a megye  főút  hálózata, mellyel  a nagytérség  és  a  környező  járások 

közlekedési  kapcsolatai  magas  színvonalúvá  válnak.  A  tervezett  út  építésének,  üzemelésének 

környezeti hatásait a beruházáshoz korábban készült környezeti hatásvizsgálat taglalja. A környezeti 

hatásvizsgálatban  meghatározott  intézkedések  figyelembevétele  szükséges  a  káros  környezeti 

hatások ellensúlyozására. 

 

 
Tervezett nyomvonal 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 NAGYBARACSKA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1.

 

…/2022. (……) Kt. határozat 

Nagybaracska Község Településszerkezeti Tervéről és leírásáról szóló 92/2013. (XII.23.) számú 

önkormányzati határozat módosításáról 

 

1. A 92/2013. (XII.23.) számú önkormányzati határozattal  jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1. 

mellékletben jelölt tervezési területek normatartalmával egészül ki. 

 

2. Az  1.  pont  szerinti  Településszerkezeti  terv módosításához  kapcsolódó  településszerkezeti  tervi 

leírást a 2. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

k.m.f 

 

  …………………………………………..  ………………………………………….. 

  /Bögi István András/  /Dr. Horváth Katalin/  

  polgármester  jegyző 
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1. melléklet a …/2022. (…) Kt. határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása 

(külön tervlapon)   



Ma

Ma

100

100
100

100
100

100

Ma

VEv

0185/20

0185/21

0186

1. melléklet: .../2022 (......) önk. határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása

M = 1:10.000
2022.10.
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Jelmagyarázat: 

Tervezési terület határa 
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2. melléklet: a …/2022. (……) határozathoz: Településszerkezeti terv leírása 

Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a településszerkezeti terven. 

A  módosítás  során  a  Mohácsi  Duna‐hídhoz  tartozó  új  főút  nyomvonala  és  területigénye  kerül 

kijelölésre. Általános mezőgazdasági területből 6,8 ha közlekedési terület területfelhasználásba kerül 

átsorolásra. 

A Csátalja  irányából érkező  jelenlegi dűlőút  területe megmarad, a  szomszédos  területekből 2,3 ha 

közlekedési terület általános mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolódott vissza. 

A  dűlőút,  a  Ferenc‐tápcsatorna  és  a  tervezett  új  főút  által  határolt  területen  0,9  ha  közlekedési 

területből,  valamint  további  0,5  ha  általános mezőgazdasági  területből  erdőterület  (védelmi  célú) 

területfelhasználásba került. 
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 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2.

 

.../2022. (…) Önk. rendelet 

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő‐testületének ..../2022. (….) önkormányzati 
rendelete a Nagybaracska Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési szabályzatáról szóló 

19/2013. (XII. 30.) önk. rendelet módosításáról 
 

Nagybaracska  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva,  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 

településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 

314/2012.  (XI.8.) Korm. rendelet 28. §  (1) bekezdésben biztosított véleményezési  jogkörében eljáró 

Bács‐Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Állami  Főépítész,  Bács‐Kiskun  Megyei  Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Duna‐Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság,  Bács‐Kiskun Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  Országos  Vízügyi  Főigazgatóság, 

Alsó‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság, Bács‐Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály,  Budapest  Főváros  Kormányhivatal Országos  Közúti  és  Hajózási  Hatósági 

Főosztály,  Technológiai  és  Ipari  Minisztérium  Vasúti  Hatósági  Osztály,  Technológiai  és  Ipari 

Minisztérium  Hajózási  Hatósági  Főosztály,  Technológiai  és  Ipari Minisztérium  Légügyi  Felügyeleti 

Hatósági  Osztály,  Honvédelmi  Minisztérium  Állami  Légyügyi  Főosztály,  Bács‐Kiskun  Megyei 

Kormányhivatal  Közlekedési  és  Műszaki  Engedélyezési  Főosztály  Mérésügyi  és  Fogyasztóvédelmi 

Főosztály  Közlekedési  és  Útügyi  Osztály,  Bács‐Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és 

Örökségvédelmi Főosztály, Nemzeti Földügyi Központ, Bács‐Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Nemzeti Média‐ és 

Hírközlési Hatóság, Dávod  Község Önkormányzata,  Csátalja  Község Önkormányzata, Mohács Város 

Önkormányzata,  Bátmonostor  Község  Önkormányzata,  Dunafalva  Község  Önkormányzata,  Bács‐

Kiskun  Megyei  Önkormányzat  valamint  a  településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és 

településkép‐érvényesítéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés  helyi  szabályairól  szóló  9/2017. 

(VII.12.) önk. rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőt rendeli el: 

 

1. § (1) Nagybaracska Község Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (III.3.) 

önkormányzati  rendeletének  (továbbiakban:  HÉSZ)  1.  mellékletének  SZT‐2  Külterület 

Szabályozási  Terve  e  rendelet  1.  mellékletén  jelölt  tervezési  terület  normatartalmával 

módosul. 

 

2. § (1) A HÉSZ 23. §‐a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3)  Szabályozási  vonal  szerinti  kisajátítás  miatt  kialakuló  telek  a  (2)  bekezdésben 

foglaltaktól eltérően kisebb telekmérettel is kialakítható.” 
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3. § (1) A HÉSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A KÖu‐1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak: 

a) az övezet a  tervezett 57.  j.  főút  területét, valamint a meglévő 51.  jelű és 5107. 

jelű utakat foglalja magában, általában kialakult építési területtel, 

b) új nyomvonal esetén legalább 40,0 m szélességű, vagy a szabályozási terv szerinti 

építési területet kell biztosítani. 

c) a Köu‐1  jelű övezetbe  tartozó 51.  j. út külterületi  szakasza és a  tervezett 57.  j. 

főút mentén,  a  tengelyvonaltól mért  100,0  –  100,0 m  védőtávolság  tartandó, 

míg az 5107. j. út mentén 50,0 – 50,0 m.” 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

4. § (1) A rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Kihirdetés napja: 2022…… 

 

 

 

  …………………………………………..  ………………………………………….. 

  /Bögi István András/  /Dr. Horváth Katalin/ 

  polgármester  jegyző 
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1. melléklet a …./2022. (….) Önkormányzati rendelethez: Szabályozási tervlap  

(külön tervlapon)   



100

100
100

100
100

100

0185/20

0185/21

0186

35

56

4431

2734

26

24

KÖu-2

KÖu-2

KÖu-1

KÖu-1

Ma

Ma

VEv
KÖu-2

KÖu-2

1. melléklet: .../2022 (......) önk. rendelethez: Szabályozási terv módosítása

M = 1:10.000
2022.10.
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Jelmagyarázat: 

Tervezési terület határa 
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III. MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 
 

 NAGYTÉRSÉGI KAPCSOLATOK 1.

Nagybaracska  Község  Bács‐Kiskun megye  déli  részén  a  Bajai  járásban  helyezkedik  el.  A  2300  fős 

település belterülete az 51. sz. főút mentén helyezkedik el, melyen keresztül a  járásközpont Baja és 

az  55.  sz.  főúton  keresztül  az M6‐os  gyorsforgalmi  út  (bajai  híd),  valamint  Szeged  és  a  főváros  is 

gyorsan és könnyedén elérhető. Mohács közvetlenül a Nagybaracska belterületén, az 51. sz. főútról 

lecsatlakozó 5107. j. úton és a mohácsi réven keresztül érhető el. 

 

 FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 2.

A  Duna mentén  jelenleg  Bajánál  van  lehetőség  a  folyón  történő  közúti  átkelésre,  attól  délre  az 

országhatárig  nincs  erre  lehetőség,  csak  a  Mohács  és  Újmohács  között  félóránként  közlekedő 

mohácsi révvel, amely ebből következően meglehetősen kiskapacitásúnak tekinthető. Ezért Mohács 

és Pécs felé közel 40 km‐es kerülővel  lehet eljutni Bács‐Kiskun megye déli részéről. Egy új Duna híd 

építése  jelentősen  javítaná  a  két  térség  közeledési  kapcsolatait:  Bács‐Kiskun megye  déli  területei 

számára  gyorsabban  elérhetővé  válik Mohács  és  a  regionális  központként működő,  százötvenezer 

lakosú Pécs munkahelyei és szolgáltatásai. A híd megépítése Pécs és Mohács térségének  is kedvező 

lenne,  hiszen  Szeged  is  gyorsabban  elérhetővé  válik,  illetve  Mohács  Duna  két  oldalán  fekvő 

közigazgatási  területeinek összekapcsolódása  is  jóval  kedvezőbb  lesz. A híd nagy  valószínűséggel  a 

nagy  regionális  rendszerekre  is  pozitív  hatással  lesz,  hiszen  a  Duna  mentén  délebbre,  az 

országhatáron túl mintegy 50 km‐es szakaszon nagy kapacitású híd csak Kiskőszeg és Bezdán között 

van Szerbia és Horvátország határán. 

A fejlesztés előzménye, hogy Mohács Város Önkormányzata dolgozta ki a híd létesítéséhez szükséges 

megvalósíthatósági és környezeti hatástanulmányt, mely alapján a híd  létesítése környezetvédelmi 

engedélyt kapott a 121/5‐2017 számon. Később, 2018‐ban – az engedély módosításával – a NIF Zrt. 

lett  a  környezethasználó,  amely  nyílt  közbeszerzési  eljárást  írt  ki  az  engedélyezési  tervek 

elkészítésére.  A  pályázat  eredményeként  a  tervezési  feladatokat  a  Speciálterv  Építőmérnöki  Kft. 

nyerte  el,  amely  a  későbbiekben  elkészítette  a  kiviteli  terveket.  Ezek  a  tervek  szolgálnak  a  jelen 

településrendezési eszközök módosításának alapjául.  

A  közúti  közlekedési  kapcsolat  főútként  fog megvalósulni,  várhatóan  az  57.  számot  fogja  kapni. A 

projekt keretén belül a következő elemek valósulnak meg: 

 2x2 forgalmi sávos főút az M6 gyorsforgalmi út és Újmohács között 

 2x2 forgalmi sávos Dunahíd 

 2x1 forgalmi sávos főút Újmohács és az 51. sz. főút között azzal, hogy a kialakítás során 

biztosítani kell a távlati 2x2 forgalmi sávos kialakítást is. 

A  főút  bács‐kiskun megyei  szakasza  2x1  forgalmi  sávval  fog  tehát megépülni  110  km/h  tervezési 

sebességgel,  12,0  méteres  korona‐  és  8,0  méteres  burkolatszélességgel.  Nagybaracska  területét 

három  csomópont  érinti,  melyek  négyágú  csomópontként  fognak  megépülni.  A  település  keleti 

határánál található Ferenc‐tápcsatorna  fölött „híd, kisműtárgy” kerül elhelyezésre, mely biztosítja a 

csatorna fölötti átkelést. 
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A  2+253,17  km  szelvénynél  U022K  jelű,  3+381,65  km  szelvénynél  U033K  jelű,  4+451,21  km 

szelvénynél  U044K  jelű  földút  csatlakozások  kerülnek  kiépítésre,  így  biztosítva  a  külterületi 

földrészletek elérhetőségét.  

Az új  főút  a  Ferenc‐csatornánál  lép  át Nagybaracska  közigazgatási  területére,  ahol egy  kisműtárgy 

(híd)  kerül  elhelyezésre.  A  nyomvonal  az  U022K  jelű  csomópontot  követően  elhagyja  a  község 

területét,  átlép  Dávod  közigazgatási  területére, majd  3+100  és  a  3+200  szelvények  között  ismét 

Nagybaracska közigazgatási területére ér. A nyomvonal az U044K jelű csomópontot követően hagyja 

el ismét a község közigazgatási területét.  

    

 
A Nagybaracskát érintő földúti csatlakozások tervezett kialakítása (Forrás: Speciálterv Kft.) 

A  tervezett  főút Csátalja  felől  (51. sz.  főúti csomópontból) érkezve a Ferenc‐tápcsatornán keresztül 

lép  át  Nagybaracska  közigazgatási  területére, majd  Nagybaracska  és  Dávod  közigazgatási  határát 

többször  is metszve  halad  tovább  az  5107.  sz.  országos mellékúttal  közel  párhuzamosan, melyet 

Mohács közigazgatási területére (Sárhát) érve keresztez körforgalmú csomópont kiépülésével. A két 

település  menti  szakaszon  a  főúttal  párhuzamosan  több  lehetőség  is  van  a  lehajtásra,  földúti 

csatlakozásokra.  Keletről  nyugatra haladva  az  első  ilyen  lehetőség  a  tápcsatornát  elhagyva  rögtön 

Nagybaracska  és  Dávod  közigazgatási  határán  lesz,  amely  a  csatorna menti  földek  elérhetőségét 

segíti mindkét településen, majd ezt követően a Dávodi utat keresztezi a  főút  immár Nagybaracska 

közigazgatási területén, szintén megközelítési lehetőséggel. 

A következő lehajtás lehetősége ettől nyugatabbra szintén a két település közigazgatási határán kerül 

kialakításra  a Mohács  (5107.  sz. mellékút)  alatti  területek  elérése  érdekében, majd  a  következőt 

Dávod  és Mohács  (Sárhát)  közigazgatási  határánál  építik  ki.  A  földutakat  a  főpályához  kapcsoló 

útszakaszok 50,0 m hosszon sárrázó aszfalt burkolattal kerültek megtervezésre 
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 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 3.

A  településrendezési  eszközök módosítása  során  szükség  van  a  Településszerkezeti  Terv,  a  Helyi 

Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítására. A módosítás során a szabályozási tervben a 

főút, a csomópontok területe, valamint az új főút és kapcsolódó műtárgyainak létesítményeinek (pl. 

vízelvezetők, új feltáró földút) területe a Köu‐1 övezetbe kerül átsorolásra. 

A  településszerkezeti  tervben  feltüntetésre  kerül  a  főút  nyomvonala  és  területe,  valamint  a 

kapcsolódó területek főúthoz  illesztése. Az új főút, a meglévő földút, valamint a Ferenc‐tápcsatorna 

által határol alig 1,5 ha‐os terület véderdőként kerül kijelölésre. 

A szabályozási tervben szükséges elvégezni a településszerkezeti tervben is feltüntetett védelmi célú 

erdőterület kiterjesztését, valamint az utak megfelelő területigényének kiszabályozását. 

A  Helyi  Építési  Szabályzat  (HÉSZ)  szöveges munkarészének módosításának  célja  inkább  technikai 

korrekciónak  tekinthető,  hogy  a  hatályos  szabályozás  illeszkedjen  a  tervezett  fejlesztéshez,  a 

kisajátítások és telekalakítások maradéktalanul elvégezhetők legyenek. 

(A HÉSZ következő bekezdéseiben a javaslatok piros színnel szerepelnek.) 

A HÉSZ 23. §‐át szükséges egy új bekezdéssel kiegészíteni: 

„(3)  Szabályozási  vonal  szerinti  kisajátítás  miatt  kialakuló  telek  a  (2)  bekezdésben 

foglaltaktól eltérően kisebb telekmérettel is kialakítható.” 

 

A HÉSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A KÖu‐1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak: 

a) az övezet a  tervezett 57.  j.  főút  területét, valamint a meglévő 51.  jelű és 5107. 

jelű utakat foglalja magában, általában kialakult építési területtel, 

b) új nyomvonal esetén legalább 40,0 m szélességű, vagy a szabályozási terv szerinti 

építési területet kell biztosítani. 

c) a Köu‐1 jelű övezetbe tartozó 51. j. út külterületi szakasza és a tervezett 57. j. főút 

mentén, a tengelyvonaltól mért 100,0 – 100,0 m védőtávolság tartandó, míg az 

5107. j. út mentén 50,0 – 50,0 m.” 
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 KÖRNYEZETI HATÁSOK 4.

Talaj, felszín alatti és feletti vizek védelme, levegő‐, zaj‐ és rezgésvédelem 

A tervezett 57. j. főút kialakíthatóságához az UVATERV Út‐, és Vasúttervező Zrt. 2022‐ben elkészítette 

a  2020‐as  Környezeti  hatástanulmány  felülvizsgálatát  és  módosítását  (továbbiakban:  KHT).  A 

dokumentum  részletesen  foglalkozik a  főút megépülését követő hatásokkal és következményekkel, 

így  jelen  vizsgálatban  ezek  nem  kerülnek  részletezésre,  csak  összefoglalás  jelleggel  kerülnek 

bemutatásra.  Az  államigazgatási  szervek  előzetes  megkeresése  alapján  a  KHT  jelen  módosítás 

alátámasztására alkalmas, új környezeti vizsgálatok készítése nem szükséges (lásd 2. melléklet). 

A  tervezési  terület  zömmel  löszös, homokos ártéri  síkság. A  területeket elsősorban mezőgazdasági 

területként  hasznosítják,  bányát,  ásványi  anyag  kitermelés  területét  nem  érinti.  Nagybaracska 

területe széleróziónak kitett övezetbe  tartozik, vízerózió  területe nem érinti, ám a nyomvonal  több 

területen érint rendszeresen belvízjárta területeket. 

A  kivitelezési  munkálatok  során  várható  jelentősebb  hatás,  mely  elsősorban  a  földmunkák  és  a 

nyersanyag  szállítása  jelenti.  „Az  építés  hatása  a  talajra  és  a  talajvízre  elsősorban  a munkagépek 

mozgásával, a  veszélyes anyagok  tárolásával, a  szállítással és a hulladék elhelyezéssel,  valamint az 

esetleges haváriával  függ össze.” Továbbá  figyelmet kell  fordítani a  talaj  tömörödésére, valamint a 

termőrétegek  elszállítására,  későbbi  felhasználására.  Az  üzemelés  idején  felmerülő  káros  hatások 

közül  a  csapadékvíz  elvezetéséhez  és  a  károsanyagok  talajba  mosódásához  kapcsolható  a 

legjelentősebb  negatív  hatás.  A  főút  mentén  vízzáró  burkolattal  ellátott  talpárkok  kerülnek 

kialakításra,  melyekből  a  csapadékvíz  a  szomszédos  lápos  területekre  kerül  levezetésre.  Az 

időszakosan  felmerülő  sózás,  vagy  gyomírtás  alkalmával  csak  kis  területek  lesznek  érintettek,  a 

mezőgazdasági területekre a káros anyagok nem jutnak ki. 

A  tervezett  főút mentén  levegőminőségi szempontból védendő épület nem  található, a nyomvonal 

jellemzően mezőgazdasági területeket érint. A főút forgalma a jelenlegi dűlőutakhoz képest jelentős 

növekedést fog eredményezni. Várhatóan 25 m‐es távolságra a szennyezőanyag koncentrációja már 

határérték alatt lesz, ez az üzemelés során nem minősül jelentős szennyező hatásnak.  

Az  érintett  településeken  a  belterület  forgalma  egyre  jelentősebb,  az  új  főút  megépülésével  az 

átmenő  forgalom  csökkenthető.  A  főút  zaj‐  és  rezgésterhelésének  növekedésével  a  települések 

belterületén a káros hatások csökkennek. A főúthoz kapcsolódóan a KHT által vizsgált területeken a 

zaj‐ és  rezgésterhelés mértéke az üzemelés  során határérték alatt  fog maradni. A  talajterheléshez 

hasonló  módon  az  építési  munkálatok  során  keletkező  forgalomnövekedésből  származó  hatások 

időszakosak. Zajtól védendő településrész Csátalja, Nagybaracska és Dávod területén nincs. 

A talaj, a felszín alatti és feletti vizek védelme, illetve a levegő‐, zaj‐ és rezgésvédelem szempontjából 

az  előírások  betartása  és  normál  üzemelés  esetén  a  bemosódó,  valamint  a  területet  érő  káros 

anyagok mennyisége minimális, így jelentős környezeti hatást nem jelentenek. 

 

Épített örökség védelme 

A nyomvonal külterületen halad, műemléki értéket és környezetet nem érint. 

A  Várkapitányság  Nonprofit  Zrt.  által  2020‐ban  készített  Előzetes  Régészeti  Dokumentációban 

vizsgálták  a  jelenleg meghatározott  és  a  lehetséges  régészeti  területeket,  a  vizsgálatok  alkalmával 

Csátalja Község területén azonosítottak új lelőhelyet. Nagybaracska és Dávod közigazgatási területén 

a nyomvonal régészeti lelőhelyet nem érint.   
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 FŐÚT FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK 5.

 

Helyrajzi számok: 

 0164/2 

 0185/1 

 0186 

 0193/1 

 0193/2 

 0194 

 0195/2 

 0195/10 

 0195/11 

 0195/12 

 0195/13 

 0195/14 

 0195/15 

 0195/18 

 0195/19 
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IV. MELLÉKLETEK 
1. melléklet:  Nagybaracska  Község  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  34/2020.(XI.12.) 

határozata 
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2. melléklet: Környezeti vizsgálat szükségessége 

  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN  

RÉSZT KÍVÁN VENNI 

2/2005 Kr. SZERINTI KÖRNYEZETI 

VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 

ELDÖNTÉSE 

1.  BKMKH Állami Főépítész  IGEN  Nem szükséges 

2. 
BKMKH Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 

IGEN  Nem szükséges 

3.  Duna‐Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  Nem válaszolt  Nem szükséges 

4. 
Bács‐Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (vízvédelmi és 
katasztrófavédelmi hatáskör) 

IGEN  Nem indokolt 

5.  Országos Vízügyi Főigazgatóság  ‐  ‐ 

6.  Alsó‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság  IGEN  Nem illetékes 

7. 
BKMKH Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 

IGEN  Nem válaszolt 

8. 
Budapest Főváros Kormányhivatal Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

NEM 
Nincs közreműködési 

hatáskör 

9. 
ITM Közlekedési Hatóság Útügyi Hajózási 
Hatósági Főosztály 

‐  ‐ 

10.  ITM Vasúti Hatósági Főosztály  ‐  ‐ 

11. 
ITM Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 
Főosztály 

‐  ‐ 

12. 
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály 

NEM  Nem válaszolt 

13.  BKMKH KMEFF Útügyi Osztály  Nem válaszolt  Nem válaszolt 

14. 
BKMKH ÉÖF Építésfelügyeleti és 
Örökségvédelmi Osztály 

Nem válaszolt  Nem válaszolt 

15. 
BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Hatósági Osztály 

IGEN  Nem szükséges 

16. 
BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

IGEN  Nem válaszolt 

17.  Nemzeti Földügyi Központ  ‐  ‐ 

18. 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

NEM  Nem válaszolt 

19.  Bács‐Kiskun Megyei Rendőr‐főkapitányság  Csak érintettség esetén   Nem válaszolt 

20. 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága, Bányászati felügyeleti 
tevékenység 

Nem válaszolt  Nem válaszolt 

21. 
Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Nem válaszolt  Nem válaszolt 

22.  Országos Atomenergia Hivatal  IGEN  Nem válaszolt 

23. 
BFKH Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály 1. 

Nem válaszolt  Nem válaszolt 

24. 
BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény‐ és 
Talajvédelmi Osztály 

IGEN  Nem válaszolt 

25. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

‐  ‐ 

26. 
Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai 
Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály 

Nem illetékes  Nem szükséges 


