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VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ 
 
2016. április 4-én lebonyolított egyeztető tárgyaláson jogszabályon alapuló 

ellenvélemény nem volt. Az Állami főépítész kiadta záró véleményét, ami alapján a 
szükséges apróbb javításokkal kiegészült a dokumentáció, így a testület 
jóváhagyhatja a tervek módosítását. 

 
 
 
 

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1 Előzmények, a tervezés indokoltsága  
 
 
A jelenlegi tervezési feladat a Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítésével 
összefüggésben a pályakorrekció és kapcsolódó útépítés terveinek beillesztése az 
érintett települések településrendezési terveibe, az alábbi előzmények figyelembe 
vételével. 
  

1.2 Hatályos településfejlesztési döntés (testületi határozat) 
 

 
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete 89/2014. (II. 27.) Kt. sz. határozatában 
döntött településrendezési tervének módosításáról.  
A módosításra a NIF kezdeményezésére a Kelenföld - Pusztaszabolcs vasútvonal és 
közúti kapcsolatainak átépítésével kapcsolatban, azok településrendezési tervekbe 
való átvezetése miatt kerül sor.  
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1.3 Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
 
Pusztaszabolcs Város OTÉK szerint készült, a település teljes közigazgatási területére 
kiterjedő településrendezési eszközeit a PESTTERV Kft. készítette. 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2008. évben fogadta el 
a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit az alábbiak szerint:  

- Pusztaszabolcs Város Képviselő-testületének a Településszerkezeti tervről 
szóló 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozat TSZT jelű rajzi melléklete 

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatról (Módosították: 6/2006. (II. 24.), 1/2009. (I. 30.), 
27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletek) 
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1.4 Módosítás indokai 
 

A Kelenföld - Pusztaszabolcs vasúti pályakorrekció miatt a vasútvonalat határoló bel- és 
külterületi övezetek határainak, valamint a településszerkezeti terv kisebb módosítása 
szükséges. 
A vasútépítési tervek beillesztése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából 
az UTIBER - UVATERV konzorcium által készített Kelenföld - Pusztaszabolcs vasúti 
vonalszakasz és ráhordó hálózata engedélyezési terveinek felhasználásával történt.  

A tervezési diszpozíció értelmében a teljes szakaszra vonatkozó sebességnövelés (160 
km/h) csak a szükséges és betervezett ívkorrekciókkal valamint az új pályaszakasz 
tervezésével hajtható végre.  
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1. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0118/2-0118/8 
0118/10 
0118/20-0118/21 
 

 
 



  

13 

 

2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0128/12-0128/14 
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3. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0137/6-0137-13 
0137/21-0137/25 
 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

E és Gksz        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0137/26-0137/29 
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4. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

E         Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0137/16-0137/20 
0137/26-0137/32 
0137/37 
 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

E és Gksz        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0137/33-0137/36 
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5. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Kök • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

0163/21-0163/25 
0177/2 
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6. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett 
övezetek 

Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti Terv 
• Külterület Szabályozási 

Terv 

Köu        Kök • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ módosítás  

702/25 
702/33 
1327/2 
 

• Településszerkezeti Terv 
• Külterület Szabályozási 

Terv 

Lke         Kök • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ módosítás  

1375 
1373 
 

• Településszerkezeti Terv 
• Külterület Szabályozási 

Terv 

Vt        Köu és 
Kök 

• Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ módosítás  

702/75-702/77 
702/65 
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7. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

 
Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 

számok 
• Településszerkezeti 

Terv 
• Külterület 

Szabályozási Terv 

E        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

784 
 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Gksz        Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

774/2 
0191/1, 0191/3-4 
0191/7-11, 0191/13-17 
0191/25, 0191/27-30 
0191/33-34,  
0191/40 
1022/1 
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8. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Kök és Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0336/6-8 
0336/14-15 
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9. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Kök és Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0340/11-14 
0340/16 
0221/1 
 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Mko és V       Kök és 
Köu 

• Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0340/4 
0336/4 
 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

E        Kök és Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

0340/22-23 
0219/1-5 
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10. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Módosítandó tervek Érintett övezetek Módosítás mértéke Érintett helyrajzi 
számok 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

Má        Kök és Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0221/1 
0213 
 

• Településszerkezeti 
Terv 

• Külterület 
Szabályozási Terv 

E        Kök és Köu • Területfelhasználás 
módosítás 

• Övezet határ 
módosítás  

 

0219/48-50 
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MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 

1.5 Vizsgálat területfejlesztési szempontból  
 
A „19/2004. (III. 26.) OGY határozat a 2003-2015-ig szóló magyar Közlekedéspolitikáról” a 
2003-2015 közötti időtávra fogalmazza meg a magyar közlekedéspolitika stratégiai főirányait, 
mely összhangban áll az EU közlekedéspolitika prioritásaival. A hosszú távú stratégia alapja a 
közlekedés fejlesztése a gazdaság hatékonyságának növelése érdekében, a környezeti 
érdekek hangsúlyosabb védelmével és a társadalmi igényekkel összhangban. A határozatban 
kiemelten kezelt fejlesztések között szerepel „az európai normáknak megfelelő vasúti 
törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat 
részeként, amely biztosítja Magyarország tranzit szerepének visszaszerzését, valamint 
lehetővé teszi az uniós tagországok irányában a nagy sebességű vasúti összeköttetést.”  
 
A „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” kiegészítése, továbbfejlesztése a 2007-ben készült 
„Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia” (EKFS), mely a 2008-2020 közötti időtávra 
fogalmaz meg stratégiai célokat, illetve az azokhoz vezető fejlesztési irányokat és lépéseket, 
az egyes közlekedési szegmensek helyzetértékelése és az EU közlekedéspolitikai 
prioritásainak alapján.  
Általános célok:  

-  A fenntartható gazdasági fejlődésnek meghatározó eleme a környezetkímélő és 
költséghatékony személy- és áruszállítás környezettudatos szervezése.  

-  A közlekedés fejlesztése az emberek számára nagyobb egyéni és gazdasági 
mobilitást biztosít  

-  Csökkenek a területi, regionális különbségek.  
-  Az EKFS a közlekedési infrastruktúra bemutatása során hangsúlyozza a nemzeti 

vasúti hálózat sugaras szerkezetének negatív hatásait mind a gazdaságra, mind a 
területi egyenlőtlenség növekedésére.  
 

Tervezett nagysebességű vasútvonalak: (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest 
[Ferihegy] − Záhony térsége – (Ukrajna) (V. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai 
szakasza)  
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak között szerepelnek a tervezés tárgyát képező vonalak is:  

-  Budapest – Pécs  
 

1.6 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)  
 
A 2013. január 1-től hatályos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet alapján a helyzetfeltáró 
munkarészben szükséges a területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval, valamint a területileg releváns megyei, illetve térségi területfejlesztési 
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koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata is a területrendezési tervekkel 
való összefüggések vizsgálata mellett. A Parlament 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával 
elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 
(OFTK).  
Az új OFTK Fejér megyével és Pusztaszabolcs várossal összefüggésbe hozható alábbi 
megállapításokat tartalmazza:  

4.7 Fejér megye  

Pozicionálás  

Alacsony településszámú (108), kevésbé kisfalvas szerkezetű, a Mezőföld és a Dunántúli-
középhegység határán elhelyezkedő, fontos közlekedési folyosók által átszelt megye. A 
multinacionális vállalatok jelenléte, a modern feldolgozó-ipari technológia és a 
piacgazdaságba való beilleszkedés pozitív hatású, de a hazai kkv-k kapcsolódása nem teljes 
körű, főleg a megye déli részén. A gazdasági válság felerősítette az építő-és járműipar 
visszaesését, az agrárgazdaság és feldolgozóipar egyoldalú szerkezetét. Az ipari 
központokban és vonzáskörzetükben nőtt a munkanélküliség. A visszaesést követően az egy 
főre jutó GDP közelít az országos átlaghoz. Jövedelem összehasonlításban a központi régiótól 
és a nyugat-magyarországi megyéktől továbbra is elmarad, foglalkoztatási mutatója relatív 
fejlettségéhez képest alacsony.  

Fejlesztési irányok  
- A Győr-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét 

ipari/logisztikai nagyklaszterek közötti közlekedési hálózatok kialakítása.  
- A termőföld és az ivóvízkincs védelme; a Velencei-tó, a Séd-Gaja-Nádorrendszer 

revitalizációja, részvétel a Duna Stratégiában; a természeti értékek megóvása.  
- Fenntartható energiamix kialakítása hosszú távú megyei energiamérleg alapján.  
- A még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és –kezelés megvalósítása  
- Hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság-, 

társadalomfejlesztés, a piacokon versenyképes szereplők támogatása, intenzív 
fejlesztések a K+F sikereit kiaknázó növekedés és a fenntarthatóság érdekében.  

- A két megyei jogú város felsőfokú oktatási színvonalának és bázisainak megtartása, 
illetve Székesfehérváron a műszaki képzés választékának kiszélesítése.  

- Integrált megyei turisztikai fejlesztések, a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása.  
- A közép-magyarországi kórház és fekvőbeteg ellátó rendszerhez való kapcsolódás 

minőségi megvalósítása, a területi szak-és járóbeteg-ellátás teljessé válása.  
- A nehéz helyzetű dél-mezőföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő 

települések komplex szemléletű, tágabb környezetükbe beágyazó fejlesztése.  
- Székesfehérvár hagyományait gondozó, helyzeti energiáit kihasználó, a közeli főváros 

mellett önálló egészségügyi, kulturális, gazdaságszervező központtá alakítása. 
- Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erősítő, a nagyvállalatok szinergiáját 

kihasználó gazdasági központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok 
figyelembevételével. 
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1.7 Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció (FMTK)  
 
Fejér Megye Közgyűlése - a miniszteri jóváhagyást követően - a Koncepciót a 43/2014. 
(IV.24.) önkormányzati  határozatával fogadta el) 
Az FMTK Pusztaszabolcs várossal (illetve azzal a funkcionális térséggel, amelyhez a település 
tartozik) összefüggésben a következő megállapításokat tartalmazza: 

III. 2. Funkcionális térségek leírása, távlati célkitűzései és legfontosabb 
intézkedései  

III.2.1. Budapesti agglomeráció vonzáskörzete (F1)  

Leírás: A főváros agglomerációjához kapcsolódó vonzáskörzetet a Pest megye határmenti – 
az M1-től az M6-ig terjedő - sávjában fekvő, illetve a foglalkoztatási-, rekreációs-és 
lakófunkciójában egyre szorosabban kötődő Velencei-tavi települések alkotják. Legfőbb 
problémája e térségnek az önálló identitás, illetve a budapesti vonzások megyeiekkel -
helyiekkel történő ellensúlyozásának kérdése, vagyis hogy a Váli-völgyi és Vértes térségi, 
valamint a Velencei-tavi területek vonzása a megyeszékhelyhez erősödjön. Ez 
közmegegyezést kíván a centrum-periféria területén, illetve szoros együttműködést Fejér és 
Pest megye között, a negatív hatások semlegesítése, valamint a helyzeti előnyök kiaknázása 
terén. (A térséget közvetve, illetve közvetlenül érintő, tervezett, ám végleges nyomvonallal 
még nem rendelkező V0 – vasúti elkerülő és „M11” teherforgalmi főúti folyosó a döntés 
előkészítés fázisában vannak, így hatásuk a térségre még nem értékelhető.) Jelentős 
funkcionális szerepeket betöltő városai. Bicske – logisztikai, Martonvásár – kutatási, 
tudományos központok.  

Jövőkép: Kölcsönösségi alapú kapcsolatrendszer 
erősítése  

Specifikus célok:  

„A kapcsolatrendszer erősítése a negatív hatások 
mérséklése mellett, kölcsönösségi alapon” - a 
centrum és periféria közötti közmegegyezés 
szükséges a térségben. Az itt lévő települések 
alvótelepülés funkciójának elkerülése érdekében 
fontos feladat a helyi identitáserősítés, a 
települési környezet javítása, a közszolgáltatási 
és az infrastrukturális színvonal fejlesztése. Az 
agglomerációs népességnövekedés negatív 
hatásainak mérséklésére komoly figyelmet kell 
fordítani a foglalkoztatási központok elérését 
biztosító közösségi közlekedési rendszerek 
fejlesztésével és az egészséges környezet, 
valamint a meglévő természeti és kulturális 
értékek megóvásával. A főváros közelsége 
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ugyanakkor lehetőséget nyújt a térségnek, hogy mint turisztikai szolgáltató illetve rekreációs 
térség jelenjen meg az ország egyik legnagyobb turisztikai piacán, illetve hogy az itt 
letelepedő vállalatok bekapcsolódjanak a központi gazdasági vérkeringésbe. Központi 
kérdése a térségnek az önálló helyi, illetve megyei identitás és a megyeszékhelyhez való 
kötődés erősítése, a főváros agglomerációjának egyes spontán folyamataival szembeni 
kiszolgáltatottsággal csökkentésével egy időben. Fontos szempont ebben az esetben, hogy a 
térségi települések az alvótelepülési funkción túl más szereppel is rendelkezzenek (pl. 
turisztikai, beszállítói vállalkozások, egészséges élelmiszerellátás, idősgondozás stb/), önálló 
foglalkoztatási lehetőségekkel, helyi gazdaságfejlesztéssel. Ez annál is inkább fontos, mivel a 
lakossági és turisztikai szolgáltatások csak lakossági igényre építve tudnak teljes körűen 
üzemelni, és fennmaradni. Ezt a célt szolgálja a Vértes, Váli-völgy kerékpárútjának 
összekapcsolása a Duna mentével, valamint a Velencei-tóval. A térségben tervezett kiemelt 
fejlesztések: a csak kismértékben kapcsolódó (2 települést érintő) M11 kiemelt főút, valamint 
a még végleges nyomvonallal nem rendelkező V0 fővárost elkerülő szakaszának megépítése 
elsősorban a teherforgalmat szolgálják majd, és ebből a szempontból az ökoturisztikai 
funkcióval történő összehangolást igényelnek. Meg kell oldani a nagy forgalmú települések 
átkelési szakaszainak áthelyezését, elkerülők építését (pl. Martonvásár). E térségnek a 
megyén belül is kiemelkedő adottsága a Közép-magyarországi versenyképes régióval való 
közvetlen szomszédság, ami lehetővé teszi bizonyos forrásokhoz kapcsolódó funkciók 
idevonzását a konvergencia régiókba. Emiatt a strukturális alapokból (ERFA, ESZA) magas 
támogatást kaphatnak az itt működő kutató-és képzési helyek. Ezért a Közép-magyarországi 
Régióból kiáramló vagy a központi régió közelében telephelyet alapító 
kutatóhelyek/intézmények, képzési központok, innovatív KKV-k befogadására szolgáló ún. 
„agglomerációs tudásközpontok” alapításának elősegítése a térség, s egyben a megye, egyik 
kiugrási lehetősége. Martonvásárnak, mint „agglomerációs agrár-tudásközpontnak a 
megerősítése a megye elsődleges érdeke.  
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III.2.2. Duna mente – Dunaújváros és térsége (F2)  

Leírás: A fővárosi agglomeráció vonzáskörzetébe nyúló, 5 megyére (Pest, Fejér, Tolna, Bács-
Kiskun, Baranya) kiterjedő, ugyanakkor önálló gazdasági kisugárzással is rendelkező térség a 
megye dunai kapcsolatát jelenti, annak sokoldalú potenciáljával. A folyó menti települések – 
a Duna nemzetközisége révén – részesei az európai vízi közlekedésnek, turisztikai és 
kereskedelmi forgalomnak. Településeit az M6 autópálya fűzi fel. Gazdasági, foglalkoztatási 
súlypontja, szellemi bázisa Dunaújváros, amelynek hatása a megyén túl, a Pentele-híd révén 
még a folyó balparti térségében is érezhető. 

Jövőkép: 5 megyére kiterjedő iparikereskedelmi, 
logisztikai és közszolgáltatási centrum  

Specifikus célok: A már ma is jelentős 
vonzásképességgel jellemezhető térség 
erősítésére van szükség, a több lábon állás, a 
diverzifikáció megteremtésén túl a 
versenyképesség innovációs, technológiai, 
korszerű energetikai fejlesztések általi 
növelésével. Ezt elsősorban Dunaújváros 
intermodális központtá alakításával, az ipari-
logisztikai szerepkör és beszállítói hálózat, 
valamint vállalkozási klaszterek fejlesztésével és 
hajózóút potenciál hasznosításával lehet elérni. 
Hangsúlyt kell fektetni a Duna táj, mint turisztikai 
elem hasznosítására, kiegészítve a világörökség 
várományos limes kulturális értékeivel, és egyéb 
épített örökségi értékek programokba 
kapcsolásával. A kedvező közlekedési kapcsolatok 
révén a térség alkalmas továbbá a vízi 

turizmuson felül a gasztro-és borturizmus, konferencia-, egészség-és rekreációs turizmus 
fejlesztésére, a TDM szervezeti rendszerébe történő bekapcsolódásra. Az EUDMrS egyik 
eredménye lehet a turizmusban egy közös Duna-brand kialakítása, amire a térségnek fel kell 
készülnie. A megyének ezt a turisztikai célterületét a meglévőkön túl kerékpárút kapcsolattal 
is össze kell kötni a Velencei-tó és Váli-völgy térségével. A Dunaújvárosi Főiskola által 
kezdeményezett, 5 megye (Pest, Fejér, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun) részéről támogatott 
egy Érdtől a déli országhatárig nyúló integráltan fejlesztendő „Duna menti ITI” térség 
kialakulása van folyamatban, amelynek célja a helyi gazdaság-, a turizmus-és 
humánerőforrás fejlesztés, közlekedésfejlesztés és a táji-és települési környezet megújítása. 
A főiskolának, Székesfehérvárral együttműködve, további fontos szerepet kell játszania 
összehangolt integrált képzések beindításában többek között a terület-és városfejlesztési, 
turisztikai, gépészeti és egyéb műszaki szakemberképzésben, továbbá a kutatói programok 
és létszámok összeállításában, agglomerációs tudásközponttá alakításában. A térségben 
jelentős szerepet kell, hogy kapjon a felszíni-és felszín alatti vizek védelme és az integrált és 
fenntartható vízgazdálkodás.  
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1.8 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT 
törvény) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban 
került sor, a 2008. évi L. törvényt az Országgyűlés 2008. június 9.-i ülésén fogadta el. Az 
OTrT törvény 29. §-a úgy rendelkezett, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell 
végezni. Ennek megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az 
Országgyűlés a módosító javaslatot a CCXXIX. törvénnyel 2013. december 9-én elfogadta, a 
törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett. 
A 2013-ban módosított Országos Településrendezési Terv Pusztaszabolcs Városra vonatkozó 
meghatározásai az alábbiakban foglalhatók össze.  
(szürke színnel a törvény szövege) 

 
2003. évi XXVI. törvény 

az Országos Területrendezési Tervről 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A törvény célja 
1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei 

területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt 
térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, 
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 

 
Fogalommeghatározások 

2. § E törvény alkalmazásában: 
18. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek találhatók, 

33. települési térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a település belterülete, valamint a 
belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak, 

39. vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, ahol a 
mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, és a 
mezőgazdasági területek és erdőterületek mozaikossága jellemző, 

43. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata 
(vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik. 
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II. Fejezet 

 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

 
3. § Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos 

térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
4. § (1) Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az 

építésre vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani. 
 

Pusztaszabolcs város közigazgatási területét a 2003. évi XXVI. törvény szerint az alábbi 
térségi területfelhasználási kategóriák érintik: 
 

• Települési térség 
• Mezőgazdasági térség 
• Vegyes területfelhasználású térség 
• Vízgazdálkodási térség 

 
A települést táji adottságai és jellemző tájhasználata alapján az ország szerkezeti tervében 
meghatározott térszerkezeti elemek közül az alábbiak érintik: 
Települési térség: a települési területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz 
csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak, az Ország Szerkezeti Terve 100-500 ha 
közötti települési térségként jelöli 
Mezőgazdasági térség: a település közigazgatási területének jelentős része mezőgazdasági 
térségbe tartozik.  
Vízgazdálkodási térség: a település területén található vízfelületek 
 
 
A törvény 2. számú rajzi melléklete, az Ország Szerkezeti Terve szerint Pusztaszabolcs 
települési térségét mezőgazdasági és vízgazdálkodási területfelhasználású térség veszi körbe. 
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2. számú melléklet 

Az Ország Szerkezeti Terve 
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A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 

Pusztaszabolcs Településszerkezeti Tervében tervezett módosítások az alábbiak szerint jelölt 
területeken érintenek az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket. Az 
igénybevétel kismértékű, út és vasút terület érdekében történik és nem éri el az 
erdőállomány 5 %-át. 
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Pusztaszabolcs várost érintő hálózati elemek: 

1/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 
térszerkezetet meghatározó főutak 

 
1. Gyorsforgalmi utak  

21. M6: Budapest (M0) - Dunaújváros - Szekszárd - Bóly - Ivándárda térsége - 
(Horvátország) 

 
2. Főutak 
2.1. A főúthálózat elemei (A 3 km-nél rövidebb hálózati összekötő szerepű, de önálló 
számjellel ellátott főúti elemeket a felsorolás nem tartalmazza.) 

6. 6. sz. főút: Budapest - Dunaújváros - Szekszárd - Pécs - Barcs -
(Horvátország) 

1/4. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

Országos törzshálózati vasúti pályák 
 

1. Nagy sebességű vasútvonalak 
1.2. (Horvátország) - Gyékényes térsége - Budapest [XI. kerület, Kelenföld] - 
Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Záhony térsége - 
(Ukrajna) 
 
2. Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák 
2.23. Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Pécs 
 
Az Ország Szerkezeti terve „Egyéb országos vasúti törzshálózati vasúti pálya” elemet 
tartalmaz Pusztaszabolcs település területén (Budapest-Pécs vasútvonal részeként).  

 
IV. Fejezet 

 
TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK 

 
Térségi övezetek 

 
12. § (1) Országos övezetek: 
a) országos ökológiai hálózat, 
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 
c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, 
d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
f) világörökségi és világörökségi várományos terület, 
g) országos vízminőség-védelmi terület, 
h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területe, 
i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület. 
 



  

32 

 

V. Fejezet 
AZ ORSZÁGOS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
3/1. számú melléklet 
 Országos ökológiai hálózat övezete 
 

 

 
A település közigazgatási területét érinti az Országos ökológiai hálózat 
övezete. 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 

 
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
A településszerkezeti tervben lehatárolt ökológiai hálózat övezetének területén a jelenlegi 
tervezett településszerkezeti terv módosítás új beépítésre szánt területfelhasználást nem jelöl 
ki.  
 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
Pusztaszabolcs város területén, az ökológiai hálózat övezetében nem folyik bányászati 
tevékenység. 
 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
A Fejér Megyei Területrendezési Tervben Pusztaszabolcs területére vonatkozóan a Magterület 
övezete, az Ökológiai folyosó övezete lehatárolásra került. Pufferterület övezete a 
településen nem található. 
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján, Pusztaszabolcs 
településrendezési tervének módosítása során a vasútvonal korrekció által érintett 
területekre vonatkozóan a tervlapokon feltüntetésre került a magterület és az ökológiai 
folyosó lehatárolása, amely alapján az érintettség látható.   
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3/2. számú melléklet 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

 
A település közigazgatási területét és a tervezési területet is érinti a Kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezete. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 
A jelenlegi tervezett településszerkezeti tervmódosítás új beépítésre szánt 
területfelhasználást nem jelöl ki.  
 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
Pusztaszabolcs város területén, az ökológiai hálózat övezetében nem folyik bányászati 
tevékenység. 
 
3/3. számú melléklet 
Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete  
 

 
A település közigazgatási területét és a tervezési területet is érinti a Jó 
termőhelyi adottságú szántóterület övezete. 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét 
a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
A Településszerkezeti Terv az övezetet a mezőgazdasági terület területfelhasználásának 
kijelölésénél figyelembe vette. 
 
3/4. számú melléklet 
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

 
 

A település területét érinti a Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 
Pusztaszabolcs Településszerkezeti Terv módosítása jelenlegi településrendezési eljárásában 
új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 
 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
Pusztaszabolcs Településszerkezeti Terv módosítása jelenlegi településrendezési eljárásában 
nem kerül sor külszíni bányatelek megállapítására és bányászati tevékenység 
engedélyezésére. 
 
3/5. számú melléklet 
Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 
 

 

Pusztaszabolcs 

Pusztaszabolcs 
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A település területét érinti a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete, de a tervezési területet nem érinti az övezet. 
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Pusztaszabolcs 
településrendezési tervének jelenlegi módosítási eljárása során a tervlapokon feltüntetésre 
került a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezeti lehatárolása, így 
látható, hogy a tervezési területet az övezet nem érinti.  

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv 
pontosítja. 
DINPI adatszolgáltatása alapján az övezet területét a településszerkezeti terv jelen 
településrendezési eljárásban lehatárolt területre pontosítja. 
 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell 
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint 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 természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
Jelenlegi településrendezési eljárás nem a teljes közigazgatási területre készül. 
 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
A jelenlegi településrendezési eljárás tervezési területét az övezet nem érinti. 
 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
Pusztaszabolcs területén a településszerkezeti terv módosítással érintett területeken, illetve 
az övezet által érintett területeken nem kerül sor bányászati tevékenység folytatására. 
 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni 
A jelenlegi településrendezési eljárás tervezési területét az övezet nem érinti. 
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3/6. számú melléklet 
Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete  
 
 

A település területét nem érinti a Világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 

 
3/7. számú melléklet 
Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete 

 

 

 
A település területét nem érinti az Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 

 
3/8. számú melléklet 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének 
övezete 

 

Ercsi 

Pusztaszabolcs 

Pusztaszabolcs 

Pusztaszabolcs 
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A település területét nem érinti a Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területének övezete, így a tervezési területet sem érinti egyik övezet sem.  

 
3/9. számú melléklet 
Kiemelt fontosságú honvédelmi 
terület övezete 

 

 
 

A település területét nem érinti a Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
övezete, így a tervezési területet sem érinti az övezet. 

 
 Pusztaszabolcs 

város 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége

  OTrT Országos övezetek   
3/1 Országos ökológiai hálózat övezete + + 
3/2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete 
+ + 

3/3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete + + 
3/4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete 
+ + 

3/5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

+ - 

3/6 Világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete 

- - 

3/7 Országos vízminőség-védelmi terület övezete - - 
3/8 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 

továbbfejlesztése keretében  megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területének övezete 

- - 

3/9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete - - 
 
Az országos övezetekkel való összhang megteremtése érdekében a településszerkezeti 
tervben, illetve a szabályozási tervben az OTrT törvény érintett övezetekre vonatkozó 
előírásait be kell tartani.  

Pusztaszabolcs 
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1.9 Fejér Megye Területrendezési Terve (FMTrT) 
 
Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el Fejér Megye 
Területrendezési Tervét. 
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1/1. sz. melléklet  
Fejér megyéhez tartozó települések jegyzéke 

 
75. Pusztaszabolcs 
 

1/2. sz. melléklet  
A közúthálózat Fejér megyét érintő elemei 

 
Gyorsforgalmi utak  

- M6: Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége – 
(Horvátország) (a TEN-T hálózat része)  

Főutak  
- 6. sz. főút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország)  

 
1/3. sz. melléklet  

A vasúthálózat Fejér megyét érintő elemei 
 
Tervezett nagysebességű vasútvonalak  

- (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [Ferihegy] − Záhony térsége – 
(Ukrajna) (V. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza)  

 
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos 
törzshálózati vasútvonalak  

- Budapest – Pécs  
 
Az országos vasúti törzshálózat tervezett eleme  
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos 
törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan:  

- A Budapestet délről kerülő vasútvonal: Komárom, Kisbér, Mór, Bodajk, 
Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Ercsi, Szigetújfalu, Áporka, Kiskunlacháza, 
Bugyi,Dabas, Újhartyán, Pusztavacs, Cegléd településeket érintve, a Dunán és a 
ráckevei Duna-ágon új Duna–híddal.  

A tervezéssel érintett Százhalombatta-Pusztaszabolcs vasútvonal a MÁV 40a számú vonala,  
ami a Budapest – Dombóvár – Pécs 40 sz. vasútvonal elővárosi része, kiemelt projektként 
kezelendő.  
A megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére az alábbi 
szabályok vonatkoznak:  
- Az OTrT- ben meghatározott országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és 

egyedi építmények helyét és védőövezeteit a megyei szerkezeti tervben, illetve az 
érintett települések településszerkezeti tervében kell ábrázolni.  

- A megyei területrendezési tervben meghatározott térségi jelentőségű műszaki 
infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyét az érintett települések 
településszerkezeti tervében kell ábrázolni.  
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- Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas létesítmény és közlekedési 
infrastruktúra hálózat építési engedélyezési eljárásában a hatóság szabványos értéket 
meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén 
kényszerűen okozott kár racionális ráfordítással bizonyíthatóan csökkenthető.  

- Az országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózat elemeit és az egyedi 
építményeket az országos szerkezeti terv figyelembe vételével a törvény mellékletében 
felsorolt a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét 
érintve kell megvalósítani úgy, hogy figyelembe vehetők az engedélyezési terv 
készítése során felmerülő ágazati szempontok miatt szükséges korrekciók.  

- A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakasza mellett csak a 
forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.  
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1/16. sz. melléklet  
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3/1. Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezete 
    

• A Kiváló termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezete érinti a 
település 
közigazgatási 
területét  

• A tervezési 
területet is érinti 
az övezet. 

 
Jelmagyarázat 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 
A településszerkezeti terv módosítása során – jelen településrendezési eljárásban - nem 
történik beépítésre szánt terület kijelölése. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
A településszerkezeti terv módosítással érintett területen nem történik külszíni bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése sem. 
 
 
3/2. Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület 
övezete 
 

 
• A Kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület 
övezete érinti a 
település 
közigazgatási 
területét, de a 
tervezési területet az 
övezet nem érinti. 

 
Jelmagyarázat 

 
 
3/9. Kiemelt 
fontosságú 
meglévő 
honvédelmi terület 
övezete 
 

 
• A Kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 
övezete nem érinti a 
település 
közigazgatási 
területét és így a 
tervezési területet 
sem érinti. 

 
Jelmagyarázat 
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3/10. Magterület 
övezete, Ökológiai 
folyosó övezete, 
Pufferterület 
övezete 
 

• A település 
közigazgatási 
területét érinti a 
Magterület és az 
Ökológiai folyosó 
övezete, a 
Pufferterület övezete 
a település területét 
nem érinti. 

• A tervezési 
területet a 
magterület övezete 
érinti. 

 
Jelmagyarázat 

 
Magterület övezete 

 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
A településszerkezeti terv módosítása során – jelen településrendezési eljárásban - nem 
történik beépítésre szánt terület kijelölése. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
A településszerkezeti terv módosítása során – jelen településrendezési eljárásban - nem 
történik beépítésre szánt terület kijelölése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 
A magterület övezete által érintett területen a közlekedési infrastruktúra létesítményei a 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon helyezhetők el. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
A településszerkezeti terv módosítással érintett területen nem tervezett külszíni bányatelek 
létesítése, a tervezési területen bányatelek nem található. 
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Pusztaszabolcs 
településrendezési tervének módosítása során a vasútvonal korrekció által érintett 
területeken a tervlapokon feltüntetésre került a magterület és az ökológiai folyosó 
lehatárolása.  
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3/11. 
Erdőtelepítésre 
alkalmas (javasolt) 
terület övezete 
 
 

 
• Az Erdőtelepítésre 

alkalmas (javasolt) 
terület övezete érinti 
a település 
közigazgatási 
területét, de a 
tervezési területet 
nem érinti.  

 
Jelmagyarázat 

    

 
 
 
3/14. 
Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete, Nagyvízi 
meder övezete 

• A település 
közigazgatási területét 
és a tervezési területet 
is érinti a 
Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete. 

• A Nagyvízi meder 
övezete nem érinti a 
település területét és 
így a tervezési területet 
sem érinti. 
 

 
Jelmagyarázat 

 
Rendszeresen belvíz járta terület övezete 

23. §A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor 
jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

 
 
3/15. Földtani 
veszélyforrás 

 
• A Földtani veszélyforrás 

területének övezete 
nem érinti a település 
közigazgatási területét 
és így a tervezési 
területet sem érinti. 

 
Jelmagyaráza
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A Kelenföld - Pusztaszabolcs vasútvonal mentén Pusztaszabolcs 
településrendezési terveire vonatkozó tervezett módosítások nem ellentétesek a 
magasabb szintű tervekkel.  
 
A vasúti vonal 160 km/h sebességűre történő alkalmassá tétele a vonalrész egy részének 
korrigált nyomon történő átépítésével lehetséges. 

A tervezési szakaszra elvégzett, a nyomvonal korrekciókra vonatkozó vizsgálat alapján a 
meglévő nyomvonaltól – azaz a magasabb szintű rendezési tervekben szereplő nyomvonaltól 
– való eltérés az Országos Területrendezési Tervben és a Fejér Megye területrendezési 
Tervben feltüntetett nyomvonalhoz képest a vasút nyomvonalának változása olyan kis 
mértékű, hogy a tervezett változás nem haladja meg az 5%-ot.  

Összességében megállapítható, hogy a magasabb szintű, országos és megyei 
tervek szöveges értékeléssel és térképi megjelenéssel is tartalmazzák a 
tervezéssel érintett vasúti pálya nyomvonalát, ám az eltérés mértéke a 
módosítási határértéke alatt van. Az érintett települések településrendezési 
terveinek összhangját azonban meg kell teremteni a tervezési szakaszokkal, így 
az adott település, Pusztaszabolcs város településrendezési terveit a vasútvonal 
korrekció által érintett területekre szükséges elkészíteni.  
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KÖZLEKEDÉS 
 

1.10 A vasútvonal története 
 
 
A 40-es számú Budapest – Dombóvár – Pécs vasútvonal első szakaszaként a Budapest – 
Dombóvár pályaszakasz épült meg 1882-ben. 1883-ban átadták a Dombóvár – Szentlőrinc 
pályaszakaszt is a forgalomnak. Ezzel a vasúti kapcsolat létrejött a már korábban megépült 
Nagykanizsa – Pécs vasútvonallal. 
Egészen 1983-ig gőzüzemű majd dízelüzemű vontatás működött a vasútvonalon. 1983-ban 
Sárbogárdig, majd 1984-ben Dombóvárig villamosították a vasúti pályát. 1985-re elkészült a 
felsővezetéki hálózat Pécs és Godisa, majd 1988-ra Dombóvár és Godisa között. 
Pusztaszabolcs állomás végponti oldalán a 42-es számú Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks 
vasútvonal ágazik ki, valamint a 44-es számú Székesfehérvár – Pusztaszabolcs vasútvonal 
csatlakozik be. 
A Budapest-Déli pu. – Pusztaszabolcs a nemzetközi vasúti törzshálózat, egyben a V/B számú 
európai közlekedési folyosó része.  
A kétvágányú nemzetközi vasúti törzshálózati vonal mára elhasználódott, az egykor 120 
km/h sebességre alkalmas jellemzőkkel megépített pályán egyre több a lassan bejárható 
pályarész. A forgalom szerkezete átalakult, az állomások nem felelnek meg a megváltozott 
igényeknek. A nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeket a vonal átépítésével 
lehet teljesíteni. 
Jelen beruházás várhatóan a 2013 – 2020 közötti.  
 

1.11 A tervezés előzményei 
 

A MÁV megbízásából 2007 és 2008-ban engedélyezési tervek készültek a Kelenföld (kiz.) – 
Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal szakaszra, melyeket a MÁVTI Kft. készített el. Az 
engedélyezési tervek 2008-ban MÁV jóváhagyást kaptak. A Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta 
(bez.) vasúti pályaszakasz tervei a vasúti hatósághoz benyújtásra kerültek majd építési 
engedélyt kaptak 2010-ben. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Kelenföld (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) 
vonalszakasz továbbtervezését két különálló, de egymással összefüggésben lévő tervezési 
feladatként nyílt közbeszerzési kiírás keretein belül hirdette meg, melyek az alábbiak: 

 
 
 
 
 



  

47 

 

1.12 A tervezési diszpozíció 
 
Jelenleg a pálya a Százhalombatta (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakaszon kétvágányú. 
Az engedélyezett sebesség 120 km/ó. A tengelyterhelés 210 kN. A felépítmény teljes hosszon 
hézagnélküli kivitelben épült. A vonalszakasz végig villamosított. 
A vonalat 160 km/h sebességre kell alkalmassá tenni, az állomásokat úgy kell átalakítani, 
hogy megfeleljenek a teherforgalom jellegében bekövetkezett változásoknak, az 
utasforgalmat a lehető legmagasabb színvonalon tudják lebonyolítani. 

A Százhalombatta – Ercsi szakaszon kis sugarú, nagy középponti szögű ívek találhatók, ezért 
a nagyobb sebességre alkalmas vonalvezetés hosszú korrekciókkal lenne kialakítható. A 
vonalrész nagy részét korrigált nyomon lenne szükséges átépíteni, ezért ezt a pályaszakaszt 
célszerű új nyomra helyezni. 
Az új pálya Százhalombatta állomás kezdőponti állomásfejében válik el a meglévőtől, elkerüli 
Dunai Finomító és Ercsi állomást, a Szent László patakot új helyen keresztezi, a meglévő 
pályához Ercsi és Iváncsa között csatlakozik vissza. A tervezési sebesség 160 km/ó.  
A jelenlegi pályán átépül Ercsi állomás és az azt követő nyíltvonali szakasz, az Ercsitől délre 
tervezett nyíltvonali elágazásig. A tervezési sebesség ezen a vonalszakaszon 100 km/ó. 
Az átépülő pályaszakaszok az átépítést követően kétvágányúak és villamosítottak lesznek, a 
tengelyterhelés 225 kN-ra nő. 
A Százhalombatta (kiz.) – Ercsi (kiz.) pályaszakaszon a vasúti pálya nem épül át, viszont 
minimális biztosítóberendezési és áramellátási, felsővezetéki valamint váltófűtési 
beavatkozások történnek. 
 
A tervezési szakaszon az alábbi állomások találhatóak: 

• Iváncsa állomás 

• Pusztaszabolcs állomás (42-es és 44-es sz. vasútvonalak kiágazásával) 

A megmaradó nyomon az alábbi állomások találhatóak: 

• Dunai Finomító állomás 

• Ercsi állomás 

A tervezési szakaszon megállóhely nem található. 
 

1.13 Meglévő állapot 
 

A tervezett földutak és burkolt utak a tervezett vasútvonalszakaszok korrekciója miatt 
szükségesek, a tervezett létesítmény által elvágott területek megközelítésérét biztosítják. 
Meglévő földutakhoz, burkolt utakhoz, illetve tervezett közúti létesítményekhez csatlakoznak.  
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1.14 Pusztaszabolcs állomás 
 
- Pusztaszabolcs állomás (42-es és 44-es sz. vasútvonalak kiágazásával)  

 
Az állomás az 1914 és 1929-es menetrendben 
Adony-Pusztaszabolcs néven szerepel.  

A tervezési terület Fejér megyében lévő  
Pusztaszabolcs település belterületén található, a 
6205. j. út szelvényezés szerinti bal oldalán 
elhelyezkedő vasútállomáson.  
 
 
 
 

A 6205 j. út tervezéssel érintett szakasza 2x1 forgalmi sávos, 5.7 5.8 m széles aszfalt 
burkolatú és kiemelt szegéllyel határolt. A tervezés során elhelyezésre került 2 busz 
fogadására alkalmas buszöböl a felvételi épület előtt, 5 db K+R parkoló, posta részére 
parkoló, valamint 5 db párhuzamos parkoló a posta épülete előtt. A posta épülete mellett 
található meglévő raktárépület elbontásra került, ennek a helyén került kialakításra egy 
terminál tetővel ellátott 120 kerékpár elhelyezésére alkalmas B+R kerékpártároló. A 6205. 
j. út és a vasút között, ezekkel párhuzamosan került kialakításra egy 72 db gépkocsi 
elhelyezésére alkalmas P+R parkoló, melyből 2 db mozgáskorlátozottak számára 
használható. A parkolók merőleges kialakításúak, a parkolóban a forgalom egyirányú. A 
P+R parkolók mellett kerül elhelyezése egy buszforduló, melynek kihajtója a P+R 
parkolóval közös.  
Az állomás egyenesben fekszik. A végponti végén a szelvényezés szerint jobbra ágazik ki 
a Börgöndi vonal, balra a Dunaújvárosi vonal. Az állomáson jelenleg sk. 15 cm magas 
peronok találhatók. Az állomás bal oldalán helyezkedik el az elővárosi szerelvények 
karbantartó bázisa. A tervezési sebesség 160 km/h az átmenő fővágányokban, 80 km/h az 
elővárosi (IV.-V. vágány) nyomvonalon, és 40 km/h a többi vágányon. Az állomás 
kezdőponti oldalán a tehervonati indító-fogadó vágányok lírája kis mértékben átalakul, ez 
maga után vonja az állomási plató szélesítését a 474+00-476+50 szelvények között. A 
tehervonati vágányokat a kezdőponti oldalon a 477+63.05 szelvényig teljesen át kell 
építeni. Az állomás jobb oldalán, a kezdőponti oldalon egy új vágány kerül kialakításra a 
burkolt rakterület mellett. Ezért a rakterület szélét vissza kell bontani a szabványos 
távolságig. A vágányok víztelenítésére szivárgó rendszer kerül tervezésre. A szivárgó 
átlagos esése 0,15%. A szivárgók a kezdőponti oldalon lévő patakba ömlenek. A végponti 
oldalon párologtató árkok kerültek tervezésre. A Dunaújvárosi iránynál és a Börgöndi 
iránynál az állomás végponti oldalán a bevágásban végig szivárogtató árkot tervezünk. A 
470+43,17 szelvényben új közúti felüljáró épül. A 481+52.30 szelvényben 3,0 m széles új 
gyalogos aluljáró épül. A 486+22.27/287+04.903/4+35.764 szelvényben új gyalogos 
kerékpáros aluljáró épül. A Börgöndi irány 277+18.97 szelvényében új hidat kell építeni, 
melyen a mezőgazdasági munkagépek átjárhatnak.  
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KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 

1.15 A környezeti értékelés kidolgozási folyamata 
 
A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj-és a 
településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések 
összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a 
társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a 
tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása 
miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet alapján a Natura 2000 területeket érintő településrendezési terv módosítások 
készítése során környezeti vizsgálat elvégzése szükséges. A környezeti vizsgálat feladata, 
hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges 
esetben megváltoztassa, s a jövőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. 
A környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek 
figyelembe véve: 

- a település településrendezési terve 
- az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Fejér megyei Területrendezési Terv; 
- a Százhalombatta (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vasúti vonalszakasz és ráhordó 

hálózat környezeti hatástanulmánya 
 

1.16 A településrendezési terv és a fejlesztések rövid ismertetése 
 

A Kelenföld és Pusztaszabolcs közötti vasúti pályaszakasz korszerűsítésre kerül. A tervezési 
munka igazodik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007-2013 közötti Közép-Magyarországi 
Operatív Programjához (a továbbiakban KMOP), amely szerint a régió versenyképességét 
meghatározó tényezők vizsgálata során kifejti, hogy bár a régió a legfontosabb hazai 
közlekedési csomópont az ország sugaras szerkezetű út- és vasúthálózata révén, az 
elérhetőséget több tényező befolyásolja. Nagy probléma a nem megfelelő pályaállapot, a 
vasúti létesítmények rossz műszaki állapota, az alacsony kihasználtság, az alacsony 
járatsűrűség, valamint az elavult járműpark. 
A beruházás célja a vasútvonal korszerűsítése; ennek érdekében tervezett a sebesség 
növelése 120 km/h-ra, ahol lehetséges. A fővágányokban új felépítmény létesül, az 
állomásokon, megállóhelyeken 55 cm magas peronok, utas aluljárók, liftek, rámpák 
létesülnek. A kapcsolódó létesítmények (különszintű útátjárók, szintbeni útátjárók, 
párhuzamos utak, aluljárók, állomások, megállóhelyek, P+R parkolók is megújulnak. A 
tevékenység helye az érintett budapesti kerületek és az érintett települések rendezési 
terveiben is kijelölt, már meglévő vasúti közlekedési folyosókon, a MÁV területein belül 
történik, a korszerűsítés során azonban a kapcsolódó létesítmények egy része újabb területi 
igénybevétellel járnak, így szükségessé válhat az érintett települések szabályozási terveinek 
módosítása. 
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1.17 A fejlesztés stratégiai céljai 
 

A 2008. évi L. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. tv. 1/4 sz. melléklete az országos vasúti törzshálózat elemeit sorolja fel. A 
transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonalak között szerepel a Budapest - Pécs vonal, melynek része a Kelenföld-
Százhalombatta szakasz is. 
 

1.18 A fejlesztés operatív céljai 
 

- A beruházás egyik célja a sebesség növelése - ahol lehetséges - 120 km/h-ra. A 
fővágányokban új felépítmény létesül, az állomásokon, megállóhelyeken 55 cm 
magas peronok, utas aluljárók, liftek, rámpák létesülnek (a korábbi beruházások 
figyelembevételével, esetleg változatlanul hagyása mellett). 

- Megújulnak az állomásépületek és új P+R parkolók létesülnek. 
- A villamos-felsővezetéket átépítésre kerül, a forgalombiztonság javítása érdekében 

korszerű, elektronikus biztosítóberendezések épülnek. 
- A Százhalombatta (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) szakaszon az emelt 160 km/h 

sebesség biztosítására 12 km hosszon új „elkerülő vágány” épül, amely nyugatról 
kerüli el Ercsi vasútállomást. A fővágányok – a gyorsvonatok zavarása nélkül – fogják 
biztosítani a személyvonatok közlekedését az elkerült állomások érintésével. Az 
elkerülő vágányok forgalmilag már Százhalombatta állomás előtt válnak el a 
fővágányoktól, de az állomás területén még párhuzamosan futnak azokkal. 
 

A tervezési szakasz elején - Kelenföld és Háros állomás között - a vonal a 30a vonallal 
egymás mellett halad, melynek korszerűsítése már zajlik, a tervek szerint 2014. év végére 
fejeződik be a kivitelezés. Az építés a párhuzamosan haladó vágányok miatt a tárgyi 40a 
vonalra is hatással van, a vasúti pálya, a felsővezeték, stb. tervezése során figyelembe kell 
venni a közös, már épülő vagy megépült létesítményeket is. A zaj elleni védelem tervezése 
során a 30a vonal tervezőinek a két vonal együttes forgalma alapján kellett dolgozniuk, a 
kivitelezés a tárgyi vonal jobb oldalán létesítendő zajárnyékoló falak építésére is kiterjed. 

A meglévő 6-os út és a tervezett pálya keresztezése igen lapos szögű, emiatt itt a főút 
korrigálása vált szükségessé. A tervezett új nagysebességű vasúti pálya a 6.sz. főút 
korrekciós szakaszát a vasút 287+31,41 hm szelvényében keresztezi. A vasút tervezési 
sebessége ezen a szakaszon 160 km/h. 

A 6205 jelzésű Iváncsa - Pusztaszabolcs összekötő út Iváncsa felől a 7+249 meglévő km sz-
ben szintbeni közúti átjáróval keresztezi a Százhalombatta - Pusztaszabolcs kétvágányú 
vasútvonalat. A vasúti átjáró fény- és félsorompóval biztosított. Forgalmi méretezés alapján 
tervezett állapotban a szintbeni közúti átjáró különszintű átépítése indokolt. 
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A 2007-2008-ban MÁV megbízásából készült Kelenföld – Pusztaszabolcs vonal fejlesztés 
engedélyezési tervének részeként rögzítésre került a jelenleg Pusztaszabolcson kedvezőtlen 
vonalvezetéssel átvezető 6207 jelű közút korrekciója, mely a vasútvonal 470+39 szelvényben 
közúti felüljáróként keresztezi azt. Részben sebességcsökkentő hatása miatt az Adonyi úton 
körforgalom épül, "kapu hatást" biztosítva a beérkező járművek sebességcsökkentésére. A 
jelenlegi település központi irányába közlekedő autóbusz megálló áthelyezésre kerül mintegy 
95 m-rel. Továbbá a Sport utcánál is körforgalom épül. 

 

Helyszíni fotó: szerelvény halad Dunaújváros felé, a pusztaszabolcsi állomás átépíteni 
tervezett vágányán (2015-05-15) 

1.19 Környezeti alapállapot  
 
Talaj és vízvédelem 
A már meglévő vasúti pálya talajtani szempontból bolygatott területen, túlnyomórészben 
síkban, és kisebb részben töltésen, ill. bevágásban halad. 
A vizsgált vasútvonalszakasz megfelelő méretű átereszekkel az alábbi északnyugat-délkelet 
irányú, állandó vízfolyásokat keresztezi, amelyeknek befogadója a Duna: 

- Keserű-völgyi-árok 
- Sváb-völgyi-árok 
- Dohányos-patak 

 
A kisvízfolyások jelentékenyebb vízhozamokat csak havas telek utáni hóolvadáskor vagy ritka 
nagy csapadékok alkalmával vezetnek, és nyáron gyakran kiszáradnak. Vízminőségük 
általában szennyezett (II., ill. III. osztályú). 
A tervezett nyomvonal nagy része sík területen húzódik, így meglehetősen sok helyen nem 
lehetséges befogadóba vezetni a lehullott és összegyűjtött csapadékvizet. 
A becsült maximális talajvíz Bf. 101,0 – 130,0 m szinten alakulhat ki. 
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A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 
szóló 7/2005 (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
értelmében a tervezési terület települése az alábbi kategóriába sorolható: 

- Érzékeny: Pusztaszabolcs 
 
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől 
függetlenül tilos. Fokozottan érzékeny területen szennyező anyag közvetett bevezetése is 
tilos. Közvetett bevezetésnek számít az időszakos vízfolyásba történő bevezetés is. Érzékeny 
területen a közvetett bevezetés nem tilos, azonban engedélyköteles tevékenység. 
 
A tervezési területen meliorációról nincs tudomásunk. 
Káros hatásként a talaj tömörödése, a termőréteg letermelése és az útépítéshez felhasznált 
nyersanyagok kitermelése, illetve magának a termőterületnek a megművelésből való 
kivonása jelölhető meg. 
A vizsgált nyomvonal nagyobb részben szántóföldeken halad keresztül. 
Közlekedési utak földművei és rézsűje különösen nagycsapadékok következtében erózió 
veszélynek kitett. 
Tartós aszály következtében a kötött talajok zsugorodnak, azok kohéziója függvényében 
húzási repedések alakulnak ki. A hirtelen jelentkező nagyobb mennyiségű olajszennyezésű 
csapadék e repedés hálózaton keresztül horizontálisan és vertikálisan nagyságrendekkel 
nagyobb távolságra jut el, mint szivárgással. 
A közlekedési utak melletti csapadékvíz elvezető árkok, amennyiben szikkasztó jellegűek, 
lehetővé teszik a talajvíz és a talaj ásványolaj szennyeződését is. 
 
Levegő 

A vizsgált vonalszakasz környezetében kialakuló légszennyezettséget főképp az alábbi 
légszennyezőforrások emissziója határozza meg: 

- Közúti közlekedés 
- A környező ipari létesítmények emissziója 
- Háztartások egyedi fűtése 

 
Az új 6207. j. úthoz kapcsolódó majdan változással érintett úthálózat jelenlegi 
levegőterhelését illetően a forgalmi és a kommunális fűtés eredetű szennyező-forrásokon 
kívül nincs jelentősebb hatótényező. 
A külterületi szakaszokon út menti vasúti átkelők több száz méteres környezetében nem 
találhatóak levegőtisztaság-védelmi szempontból védendő létesítmények vagy területek, így 
ezek részletes vizsgálata nem indokolt. 
A vasúti fejlesztéshez fentieken túlmenően csak külterületi földutak átvezetései tartoznak, 
amelyek levegőtisztaság-védelmi szempontú jelentősége, hatása, a légszennyezésre 
érzékeny területek, ill. releváns forgalom hiányában elhanyagolhatónak tekinthető. 
A jelenlegi állapot levegőminőségét tekintve megállapítható, hogy jelentős szennyező forrás 
a beruházás környezetében nem található. 
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Százhalombatta–Pusztaszabolcs között villamosított vasútvonal található, ezek alapján a 
vasútvonal üzemelése nem okoz többlet levegőterhelést a térségben. 
A 6207. j. elkerülő úthoz kapcsolódó majdan változással érintett úthálózat esetében a 
természetes forgalomfejlődésből adódóan a levegőterhelés mértéke várhatóan nem 
növekszik. 
A vasútvonal korszerűsítésének levegőminőségre gyakorolt hatása - a rövid, kissé terhelő 
építési időt kivéve - nem jelentős, és összességében kedvező. 
A közvetett hatásterületen a légszennyezés alapvetően közlekedési és települési eredetű. 
Jelentős ipari termelés a Dunai Finomítóban zajlik, de a terület meghatározó széliránya 
(északi, északnyugati) miatt ezen a szakaszon nem befolyásoló tényező. 
A villamosított vasúti közlekedés légszennyező szerepe minimális. 
A korszerű biztosító berendezéssel pedig a közúti keresztezéseknél a gépjárművek várakozási 
ideje csökkenthető, ezáltal mérséklődik a légszennyezés 
 
Zaj-és rezgésvédelem 

A Százhalombattát követő szakaszon a vasúti pálya zajtól nem védendő mezőgazdasági 
területen halad, Pusztaszabolcsig a nyomvonal nem érint újabb lakóterületet. 
Pusztaszabolcsra érve először mindkét oldalon földszint, földszint+1 emeletes családi 
lakóházak között halad kertvárosias beépítésű lakóterületeken, majd jobb oldalon a 
sportpálya után a Sport utca kisvárosias, magasabb beépítésű lakóépületei és a városháza 
mellett vezet, baloldalon továbbra is családi házas beépítésű, kertvárosias lakóterületek 
mellett vezet a nyomvonal. 
A tervezési területen meglévő zajvédő falak nem találhatóak. A tervezési terület mentén 
telepítendő védendő funkciójú épületek nem kerülnek elhelyezésre. 
 

Vizsgálati pontok

Jelenlegi háttérterhelés
Nappal Éjjel 
LAeq 
(dB) 

LAeq 
(dB) 

Pusztaszabolcs 40,4 35,6 
 
A KHT értelmében a jelenlegi zajhelyzetet a tervezési területen nagyrészt a 40a vasúti 
vonalszakasz forgalma, illetőleg elhanyagolható mértékben az egyes településeken belüli 
összekötő utak közúti forgalma határozza meg. 
A vasúti fejlesztéshez fentieken túlmenően csak külterületi földutak átvezetései tartoznak, 
amelyek zajvédelmi szempontú jelentősége, hatása zajtól védendő környezet, ill. releváns 
forgalom hiányában elhanyagolhatónak tekinthető. 
A KHT dokumentáció szerint a P+R parkolók esetében a helyi vasúti zaj tekinthető 
mérvadónak. 
 

Település Zajszint túllépés (dB)
Nappal Éjjel 

Pusztaszabolcs 0 0-9 
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A túllépéssel érintett területen a határérték feletti zajterhelés elsősorban a forgalom és 
beépítés következménye. A terület zajterhelését lényegesen befolyásolja a beépítés. A 
nagyobb mértékű túllépéssel érintett épületek zajtól nem védendő közlekedés-vasúti 
területen található szolgálati épületek. 
A vasúti pályától távolabb fekvő épületek környezetében kedvezőbb a helyzet. A fővonal 
melletti épületek árnyékoló hatása következtében a belső területeken kedvezőbb a helyzet. 
A közúti közlekedésre vonatkozóan a fenti táblázat zajterhelési értékeiből megállapítható, 
hogy 

- Pusztaszabolcs elkerülő út környezetében határérték közeli, illetőleg azt meghaladó 
zajterhelés csak a vasúthoz közeli helyeken tapasztalható (lásd. vasúti zaj 
értékelésben). A 6207. j. elkerülő úthoz kapcsolódó majdan változással érintett 
úthálózat esetében a zajterhelés megfelel a határértékeknek nappal és éjjel egyaránt. 

- a külterületi burkolt közutak, illetőleg földutak vasúti átvezetései esetében zajtól 
védendő környezet, ill. létesítmény hiányában határérték feletti zajterhelésről nem 
beszélhetünk. 

- a P+R úthálózat mentén a megközelítő utak forgalmából eredő jelenlegi zajterhelés a 
referencia távolságban Iváncsán nem, Pusztaszabolcson nappal és éjjel meghaladja a 
vonatkozó határértékeket. Mivel azonban a zajtól védendő létesítmények jellemzően 
távolabb helyezkednek el, és itt a közúti zajterhelés együtt érvényesül a vasúti 
zajhatással, kijelenthető egyrészt, hogy az együttes zajterhelésre vonatkozó 
határértékek teljesülnek, másrészt a P+R megközelítő utak forgalma nem 
meghatározó, a vasúti zajterhelésből nem emelkedik ki. 

 
A passzív zajvédelemre javasolt épületek (KHT alapján): 
 

Érintett település Vizsgálati pont Szintek Túllépés (dB) 
Éjjel 

Pusztaszabolcs 

Adonyi utca 3. fszt 4 
Adonyi utca 1. fszt 6,2 
Adonyi utca 7. fszt 1,2 
Bem utca 1. fszt 3 
Bem utca 2. fszt 1 
Bem utca 3. fszt 0,4 
113/2. hrsz. I. em. fszt+1 0,2 
702/6. hrsz. I. em. fszt+1 0,2 
702/59. hrsz. II-IV. em. fszt+3 0,5-2,9 
702/60. hrsz. I-IV. em. fszt+3 0,2-3,1 
1299/5. hrsz. fszt 2,3 
Sport utca 10. I-II. em. fszt+1 0,8-2,1 
Sport utca 12. I-II. em. fszt+1 1-2,2 
Sport utca 26. I-III. em. fszt+2 1,6-3,5 

 
A tervezett 6207. j. Pusztaszabolcs elkerülő út esetében a tervezett út és az épületek közötti 
távolság alapján megállapítható, hogy a tervezett út kiépítése a meglevő épületek 
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rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. A jelentős beépítési távolságok 
miatt megállapítható, hogy a tervezett út hatására a meglévő épületekben nem kell 
rezgésterhelés növekedésre számítani. 
A külterületi földutak távlatban átépülő vasúti átkelőinek rezgésvédelmi szempontú hatása 
elhanyagolható, mivel egyrészt a változással érintett környezet több száz méteres 
környezetében nem találhatóak rezgéstől védendő létesítmények, másrészt az átépítés nem 
jelent többlet forgalom vonzó hatást. 
A P+R parkolókat megközelítő utakon kismértékben megváltozó forgalom hatására a 
meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani. 
 
Hulladék 

A mindennapi élet kísérő jelensége a hulladék. Keletkezésének csökkentéséről, a keletkezett 
mennyiség kezeléséről és szállításáról gondoskodni kell. Magyarországon a 
hulladékgazdálkodás kereteit a 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól és a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, illetve a kapcsolódó 
egyéb jogszabályi előírások, műszaki szabványok és irányelvek határozzák meg. 
A településen a kommunális szilárd és folyékony hulladékgyűjtés megoldott. 
A tervezett csatlakozó beruházások hulladéklerakót és dögkutat nem érintenek. 
 
Táji és természeti értékek 

A tervezett beruházásnak nincs Natura 2000 területi érintettsége. 
A tervezett beruházás (vasút fejlesztés a kapcsolodó út- és közmű tervezésekkel és 
kiváltásokkal együttesen) közvetlen és közvetett hatásterülete egy helyen érint országos 
jelentőségű védett természeti területet. A beruházás egyéb területein a vizsgált, tengely 
menti 600 m széles sávba nem nyúlik be védett természeti terület. 
A tervezési szakasz közvetlen közelében lévő, és/vagy érintett egyedi tájértékek kataszterét a 
TÉKA adatbázis tartalmazza. 
A tervezési területen a 2012 valamint 2013 során végzett terepi felvételezések során 5 védett 
növényfaj előfordulása vált ismertté, ebből egy faj sem közösségi jelentőségű. Fokozottan 
védett növényfajoknak nincs adata a területről. 

 

  

Helyszíni fotó: gyep a pusztaszabolcsi állomás székesfehérvári kijáratánál (2015-05-15) 
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1.20 A fennálló környezeti konfliktusok, problémák összefoglalása és mindezek 
várható alakulása 

 
A településrendezési terv feltárta és meghatározta a környezetvédelem térszerkezeti 
követelményeit. A településen jelentős környezeti konfliktus nincs. A vasút okozta 
zajszennyezés a belterületen meghaladja a határértéket. 
Legnagyobb tájhasználati konfliktust a területhasználat-váltás jelenti. Mivel a sínpálya 
nyomvonala egyes szakaszokon változik, továbbá a területhasználat-váltást a vasúti 
beruházás részeként megvalósuló útátjárókkal kapcsolatos területfoglalás és a P+R parkolók 
esetében is figyelembe kell venni. 
A lakott területek esetében a korszerűsítés előnyt jelent abból a szempontból, hogy a vasúti 
zaj csökkeni fog, viszont hátrány, hogy a zajárnyékoló falak megszüntetik az átlátást és 
kilátást, mivel a lakott területek mentén szinte végig szükséges falak elhelyezése, hiszen a 
lakóházak ezeken a helyeken igen közel helyezkednek el a vasúthoz. A zajárnyékoló falak 
tehát állandó vizuális korlátot képeznek a tájban, ami azonban nemcsak az ott élők 
szempontjából hátrány, hanem a vasúton utazók szemszögéből is, mivel sok helyen így 
megszűnik a kilátás a vonatablakból. A falak látványa korlátozza a táji részletekre való 
rálátást, valamint nehezíti a tájékozódást is. 
A vasútfejlesztéssel összefüggésben a korrekció, az újonnan létesülő különszintű útátvezetés, 
továbbá az elkerülő utak megépülése érint idegen területeket, melyek kisajátítása szükséges. 
Azonban összességében megállapítható, hogy a vizsgált szakaszon tervezett beruházás 
összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust a vasút hatásterületén nem okoz. 
 

 
Helyszíni fotó: akáccal fertőzött NÖH-terület, Pusztaszabolcstól délre (2015-05-15) 
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1.21 A településrendezési tervben lefektetett fejlesztések megvalósításának 
környezeti hatásai, következményei 

 
A tervezett vasútfejlesztés öntözött és meliorált területeket nem érint. 
Az építés (út valamint közmű kiváltás építése során) elsődlegesen jelentkező káros 
hatásaiként a talaj tömörödése, a termőréteg letermelése és az útépítéshez felhasznált 
nyersanyagok kitermelése, illetve magának a termőterületnek a megművelésből való 
kivonása jelölhető meg. 
A vizsgált nyomvonal nagyobb részben szántóföldeken halad keresztül. 
A munkaterületen és a felvonulási területen a munkagépek és a szállítójárművek okozta 
szennyezésekkel is számolni kell, fennáll ugyanis a gépmeghibásodásokból keletkező 
üzemanyag-elfolyás. 
Közlekedési utak földművei és rézsűje különösen nagycsapadékok következtében erózió 
veszélynek kitett. 
Tartós aszály következtében a kötött talajok zsugorodnak, azok kohéziója függvényében 
húzási repedések alakulnak ki. A hirtelen jelentkező nagyobb mennyiségű olajszennyezésű 
csapadék e repedés hálózaton keresztül horizontálisan és vertikálisan nagyságrendekkel 
nagyobb távolságra jut el, mint szivárgással. A közlekedési utak melletti csapadékvíz elvezető 
árkok, amennyiben szikkasztó jellegűek, lehetővé teszik a talajvíz és a talaj ásványolaj 
szennyeződését is. 
Kedvezőtlen hatás a területfoglalás, a földanyag igény, a talajerózió, porszennyezés, 
gyomirtás. 
A felszín alatti vizek kapcsán megállapítható, hogy az útpályák a talajvíz-szintekben 
érzékelhető változásokat nem okoz, vagyis a talajvíz szempontjából mennyiségi 
hatásterületről gyakorlatilag nem beszélhetünk. 
A felszín alatti víz terhelése, szennyezés kialakulása kizárható. A felszín alatti víz terhelése az 
út működése során a csapadékvizekkel lemosódó szennyezőanyagokra korlátozódik, azonban 
a legújabb kutatási, vizsgálati eredmények értelmében a szennyezőanyag - megfelelő 
talajadottságok és árokkiképzés esetén - rövid úton lebomlik, nem éri el a felszín alatti vizet. 
A tervezett beruházások az előírásra kerülő védelmi intézkedések valamint gondos 
munkaszervezések betartása mellett nem jelentenek veszélyt a felszíni vízfolyásokra. 
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől 
függetlenül tilos. Fokozottan érzékeny területen szennyező anyag közvetett bevezetése is 
tilos. Közvetett bevezetésnek számít az időszakos vízfolyásba történő bevezetés is. Érzékeny 
területen a közvetett bevezetés nem tilos, azonban engedélyköteles tevékenység. 
A közúti keresztezések hatása a talajra és felszín alatti vízre csekély, valamint szintén 
elmondható, hogy a tervezett szintbeni és különszintű átjárók nem érintenek sem figyelő, 
sem víztermelő kutat. A helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi vízelvezetési 
megoldásokat lehet kialakítani: 

- meglévő felszíni vízelvezetéshez kapcsolódó árkok kiépítése 
- új tározó, párologtató árkok építés 

A tervezett aluljárók víztelenítéséről vízgépészeti helyiség létesítésével gondoskodni kell. A 
szivattyúval kiemelt csapadékvizet a meglévő és tervezett árkokba kell bevezetni. 
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A párhuzamos utak esetében szintén megállapítható, hogy jelentős hatást nem gyakorolnak 
a talajra és a felszín alatti vízre. Figyelő, illetve víztermelő kutat egyik tervezett létesítmény 
sem érint. A tervezett vízelvezetési megoldások az alábbiak lehetnek: 

- új tározó, párologtató árkok építése 
- meglévő vízelvezető rendszerbe kötve 

 
Földvédelmi szempontból a vasútvonal korszerűsítésének, és az építés alatti esetleges káros 
(haváriák) hatásokon, valamint a lokálisan megváltozó területhasználatokon kívül egyéb 
jelentős hatása nincsen. 
 
Összességében levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett Százhalombatta (kiz.) – 
Pusztaszabolcs (bez.) vasúti vonalszakasz átépítése a közvetlen hatásterületre kissé 
terhelőnek, a közvetett hatásterületre, és környékére vonatkoztatva pedig kissé kedvezőnek 
ítéljük. 
Pusztaszabolcstól délre, a tervezési terület legdélebbi szakaszán érintett NÖH magterületen 
két foltban összesen 1,1 ha (amelynek mintegy fele jelenleg is vasúti terület, a másik érintett 
rész gyep, nádas és akácos foltokat fed le).  
A 6207 j. út Pusztaszabolcs É-i részén egy erdőfolton történő átvezetéssel cca.: 1,1 ha erdő 
terület igénybevételt eredményez. 
A vizsgált 40a vasúti vonalszakasz tágabb környezetében távlati állapotban a zajterhelés 
változás a településen nappal többnyire kismértékben nő, de nem haladja meg a 
határértékeket, míg éjjel a legtöbb helyen közelítőleg változatlannak tekinthető a zajhelyzet. 
Azonban egyes helyeken (Adonyi, Bem, Sport, Május 1. utca) a megnövekedő zajterhelés 
határértékhez rendkívül közeli zajhelyzetet, illetőleg túllépést okoz az éjszakai időszakban, 
ezért itt zajvédő fal és passzív akusztikai védelem létesítését javasoljuk. 
Fentieken túlmenően a MÁV zajtól nem védendő közlekedés-vasúti területén található két 
épület (Sport utca 1-3. és 9.) esetében a megnövekvő nappali és éjszakai zajterhelés 
határérték feletti terhelést jelentene - ha az épület zajtól védendő területen lenne. 
A telepítendő zajvédőfalakat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Sorszám
Kezdete Vége 

Oldal Hossz
m 

Magasság
m 

Felület 
m2 Pályaszelvény 

hm hm 
1 441+50 442+70 jobb 120 2,5 300 
2 473+60 476+20 bal 260 2,5 650 
3 477+43 4781+40 jobb 418 2,5 1045 
Σ    798  1995 
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1.22 Összefoglaló 
 
A Százhalombatta (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítésre kerül. 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált szakaszon tervezett beruházás 
összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust a vasút hatásterületén nem okoz. 
Gazdasági, társadalmi, közlekedési szempontból a vasút kiépítése jelentős 
közlekedésfejlesztési igényt valósít meg, úgy az országos és az európai infrastruktúra-
hálózat, mint a térség számára kedvező hatású. 
A feltárt hatótényezők és hatásfolyamatok alapján várható hatások a tájvédelmi intézkedések 
megtétele esetén kiegyenlítődnek, a táj jellege, a jelenlegi területhasználat, a térség 
tájökológiai érzékenysége olyan, hogy az összegeződő hatások nem haladják meg a lokális 
méreteket. 
A továbbtervezések során érvényesíteni kell a tájvédelmi szempontokat, a bővítést a 
tájjellegnek megfelelően a fentiekben leírtak szerint kell elvégezni a konfliktusok 
megszüntetésével. 
A tájbaillesztést elsősorban a tervezett növénytelepítés fogja megoldani, hiszen a vizsgált 
terület közel sík, enyhén dombos környezetben található. Sűrűbb növénytelepítés elsősorban 
az új különszintű útátvezetés (Százhalombatta, Iparos utca) építéséhez tartozó töltéseken 
szükséges, valamint – ahol lehetséges – az új zajárnyékoló falak eltakarására. Ezek mellett a 
létrejövő új elkerülő út mentén háromszintű zöldfelület kialakítása szükséges. 
A gyepfoltok, erdőfoltok, vizes élőhelyek meglévő növényzetének védelméről és az állatvilág 
védelméről gondoskodni kell az építés során is. 
A vasúti- és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre Környezeti hatástanulmány készült 2014-
ben. A településrendezési terv módosítás a hatástanulmányt figyelembe vette. A 
településfejlesztési döntés, a településszerkezeti terv, a szabályozási tervek és a helyi építési 
szabályzat összhangban van. 
A településrendezési terv tartalmazza a területen folyó tevékenységeket és építési 
lehetőségeket befolyásoló védelmi övezeteket (a Natura 2000 területeket, az ökológiai 
folyosó, puffer- és magterület övezetét). 
 



1.23  Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

2012-ben a VIA ANTICA BT. Örökségvédelmi hatástanulmányt készített a Százhalombatta – 
Pusztaszabolcs vonalszakasz korszerűsítéséhez szükséges engedélyeztetési eljáráshoz. A 
tanulmány régészeti lelőhelyekre, műemlékekre és helyi védettséget élvező építményekre 
vonatkozó megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze. 
A tervezett nyomvonal 50–50 méter széles területén összesen 9 ismert régészeti lelőhelyet 
találtak. A vizsgált területen 6 olyan régészeti lelőhely található, amelyeket érint a fejlesztés 
új területi igénye és használata. Megállapítható tehát, hogy a vizsgált terület örökségvédelmi 
szempontból érintett. 3 további esetben pedig a kivitelezés régészeti felügyelete javasolt.  
 
A szóban forgó régészeti lelőhelyek közül 3 Pusztaszabolcs város közigazgatási 
területén található. 
 
A jelzett lelőhelyek esetében mindenképpen szükséges az örökségvédelmi hatáscsökkentés. 
A feltárások ütemezését elsősorban a lelőhelyek nagysága és összetettsége alapján kell 
meghatározni. Rendívül fontos ugyanakkor, hogy minden nyilvántartott régészeti lelőhelyen 
el kell végezni a szakmailag szükséges mértékű megelőző feltárást.  
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek, illetve a régészeti örökség egyéb elemei 
vonatkozásában nem azonosíthatók olyan örökségelemek, amelyek kiemelkedő 
jelentőségűek, a feltárásnál várható megőrzendő építészeti maradványok miatt a nyomvonal 
módosítását tennék szükségessé. Az örökségvédelmi hatástanulmányban bemutatott 
lelőhelyek közül egyetlen egy esetben sem merült fel ennek az indoka.  
A természetföldrajzi adottságok alapján az valószínűsíthető, hogy további régészeti 
lelőhelyek előkerülésének igen kicsi a valószínűsége.  
 
A vizsgált területen régészeti érdekű terület nem került kijelölésre.  
 
A tervezett beruházási területén sem műemléket, sem helyi védettséget élvező 
építmény nem található.  
 
Pusztaszabolcs város közigazgatási területén beazonosított régészeti lelőhelyek: 
(Részlet a Via Antica Bt. „Örökségvédelmi hatástanulmány a Százhalombatta – 
Pusztaszabolcs vonalszakasz korszerűsítéséhez szükséges engedélyezési eljáráshoz” című, 
2012-ben készült tanulmányból)  
 

7. lelőhely: Pusztaszabolcs, Dohányos-völgy északi part, Százhalombatta–
Pusztaszabolcs vasút korszerűsítése (Fejér megye)  

„A tervezett Százhalombatta–Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítésének engedélyeztetési 
eljárásához készülő Örökségvédelmi hatástanulmány 2012. évi munkája során a vizsgált 
vasúti nyomvonal legvégén a fővonaltól leágazik az un. börgöndi szárnyvonal, melynek 
ugyancsak új vonalvezetése lesz az első 2 km-en. A vasút déli oldalán pedig egy tervezett 
földút területe jár még új terület igénybevételével. A két nyomvonal bejárása közben a 
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Dohányos-ér északi partja és a 40-es vasútvonal által bezárt területen egy közepes 
kiterjedésű Árpád-kori és középkori település nyomait találtuk meg.  
A vasút a folyóvölgyet követő egymást váltogató dombhátakon keresztül fog haladni. A 
folyómederhez legközelebb eső dombhát markánsan kiemelkedik környezetéből, és az 
egykori víz szinte csaknem teljesen körbefolyta. Ezen a dombháton helyezkedett el a 
régészeti lelőhely, melynek felszíne szántott volt. A domb északi és nyugati oldala meredeken 
lejt a vízfolyás irányába. A folyómederből kiágazó egy kisebb fok/öböl zárja le annak 
területét. Viszonylag nagy kiterjedésű területen elszórtan találtunk felszíni leleteket, az 
edénytöredékek között egy faragott kőtöredéket is találtunk.  
A terepbejárás során 9 db edénytöredéket találtunk, a lelőhely közepes intenzitású. A leletek 
között volt egy apró kaviccsal és homokkal soványított, vízszintesen levágott peremű Árpád-
kori cserépbogrács peremtöredéke, valamint egy gyorskorongon készült, homokkal 
soványított edény aljtöredéke is. Két zöldmázas töredék jelzi a középkori település nyomait.  
A lelőhely korszaka(i): Árpád-kor, középkor  
Következtetések: Javaslat a hatáscsökkentésre: A lelőhely melletti vasúti szakasz 
és az azzal párhuzamos tervezett földút nyomvonala új területek bevonásával jár, 
ezért a régészeti lelőhely épsége veszélyeztetve van. Mindezek alapján a lelőhely 
védelme érdekében szükség van örökségvédelmi hatáscsökkentésre.”  
 
8. lelőhely: Pusztaszabolcs, Dohányos-völgy déli part, Százhalombatta–
Pusztaszabolcs vasút korszerűsítése (Fejér megye)  
„A tervezett Százhalombatta–Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítésének engedélyeztetési 
eljárásához készülő Örökségvédelmi hatástanulmány 2012. évi munkája során a vizsgált 
vasúti nyomvonal legvégén a fővonaltól leágazik az un. börgöndi szárnyvonal, melynek 
ugyancsak új vonalvezetése lesz az első 2 km-en. A vasúttal párhuzamosan pedig egy 
tervezett földút területe jár még új terület igénybevételével. A két nyomvonal bejárása 
közben a Dohányos-ér déli partján egy nagy kiterjedésű kelta-és Árpád-kori település 
nyomait találtuk meg.  
A vasút a folyóvölgyet követő egymást váltogató dombhátakon keresztül fog haladni. A 
folyómederhez legközelebb eső dombhát markánsan kiemelkedik környezetéből, és szorosan 
a partélhez kapcsolódik, amit igazolnak a meder mentén talált felszíni leletek is. A 
meredeken emelkedő partoldal teteje egyenletes felszínű, melyen továbbhaladva a 273+20 
és 272+60 között egy keskeny északról dél felé haladó vizes medret kereszteztünk, melynek 
nyugati oldalán egy újabb partoldal emelkedik, melynek felszíne ugyancsak egyenes, 
egyenletes. Ennek a partoldalnak ott van vége, ahol nyomvonal keresztezi azt.  
Meg kell jegyeznünk, hogy a két leírt partoldal között található keskeny meder nyilvánvalóan 
elválasztotta egymástól a két partot, amit a bejárásunkkor észlelt magasabb víztartalmú talaj 
is jelzett. Ennek ellenére felszíni leletek ennek területén is voltak, és ezért úgy döntöttünk, 
hogy a meder által elválasztott két, önállóan észlelt lelőhely részletet egy lelőhelyként fogjuk 
kezelni. Ebben megerősített a két lelőhelyen talált azonos korú leletanyag is. Ettől 
függetlenül a feltárás során fog biztosan kiderülni, hogy ténylegesen egy lelőhelyet alkotnak, 
vagy két önálló, egymással nem összefüggő településrészletről van-e szó. A dombháton őszi 
vetésű gabona sarjadt, ez azonban nem befolyásolta a megfigyelési körülményeket.  
A terepbejárás során 55 db edénytöredéket találtunk, a lelőhely közepes intenzitású tűnik. A 
vaskori darabok között seprűdíszes, sűrű, párhuzamos vonallakkal díszített, vonalköteg díszes 
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oldaltöredékek mellett duzzad peremű fazéktöredéket és profilált peremű, a nyakán szélesen 
bevájt vonalköteggel díszített, homokkal soványított, korongolt fazéktöredéket is találtunk, 
több más díszítetlen, korongolt darab mellett. Az Árpád-kori lelőhelyet homokkal és apró 
kavicsokkal soványított oldaltöredékek jelzik, melyek között volt hullám-és párhuzamos 
vonalköteggel, illetve rádlimintával díszített példány is. Volt közöttük függőlegesen átfúrt 
bográcsperemfül, illetve sima bográcsperem is.  
A lelőhelyen két darab fehér kőből készült, pattintott, retusált pengét is találtunk.  
A lelőhely korszaka(i): Vaskor: La Téne, Árpád-kor  
Következtetések: Javaslat a hatáscsökkentésre: A lelőhely melletti vasúti szakasz 
és az azzal párhuzamos tervezett földút nyomvonala új területek bevonásával jár, 
ezért a régészeti lelőhely épsége veszélyeztetve van. Mindezek alapján a lelőhely 
védelme érdekében szükség van örökségvédelmi hatáscsökkentésre.”  
 
9. lelőhely Pusztaszabolcs, Szűcs-tábla, Százhalombatta–Pusztaszabolcs vasút 
korszerűsítése (Fejér megye)  
„A tervezett Százhalombatta–Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítésének engedélyeztetési 
eljárásához készülő Örökségvédelmi hatástanulmány 2012. évi munkája során a vizsgált 
vasúti nyomvonal legvégén a fővonaltól leágazik az un. dunaújvárosi szárnyvonal, melynek 
ugyancsak új vonalvezetése lesz az első 1,5 km-en. A nyomvonal bejárása közben a 
Dohányos-ér északi partjával párhuzamosan hosszan elnyúló dombháton egy kis kiterjedésű 
ős-vagy népvándorlás kori, és egy középkori település nyomait találtuk meg. A lelőhely 
Pusztaszabolcs déli szélétől mintegy 200 méterre található.  
A vasúti fővonal a 492 hm szelvényben kettévág egy markáns, ovális alakú dombot, mely 7–
8 méterrel emelkedik ki környezetéből. A dombocska egy Ny–K irányban, a folyómederrel 
párhuzamosan elnyúló dombháton található, felszíne fokozatosan lejt délkelet felé. A 
dombhát északi oldala ugyancsak mély fekvésű, jórészt vízzel borított lehetett. A gerinc 
szélessége alig éri el a 100 méter, és mindkét oldalán meredek lejt a széle.  
A felfedezett lelőhely a vasút főszárnyától 260, a most meglévő dunaújvárosi szárnyvonal 
töltésétől pedig 160 méterre délre található. Felszíne szántott.  
A terepbejárás során 13 db edénytöredéket találtunk, a lelőhely nagyon ritkának tűnik. A 
leletek között volt néhány darab homokkal soványított, kézzel formált jellegtelen szürkés-
barna színű oldaltöredék, illetve oldaltöredék, melyet egy esetben ujjbenyomkodással 
díszített borda, másik esetben pedig kis bütyök díszített. A középkori darabok között 
korongolt, rádlimintás oldaltöredék, sűrű vonalköteggel díszített, belül sárga mázas sárga 
színű töredék, világoszöld-fehér mázas darab, és barna mázas profilált peremtöredék is volt a 
díszítetlen darabok mellett.  
A lelőhely korszaka(i): ős-, vagy népvándorlás kor, középkor  
Következtetések: Javaslat a hatáscsökkentésre: A lelőhely melletti vasúti szakasz 
új területek bevonásával jár, ezért a régészeti lelőhely épsége veszélyeztetve 
van. Mindezek alapján a lelőhely védelme érdekében szükség van örökségvédelmi 
hatáscsökkentésre.”  
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Átnézeti helyszínrajz a Kelenföld – 
Pusztaszabolcs vasútvonal Százhalombatta 
– Pusztaszabolcs szakaszáról 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pusztaszabolcs tervezési területen található régészeti lelőhelyek (topográfiai térkép 
részletek)

 
         
        

 

Pusztaszabolcs

Pusztaszabolcs 8. sz. 
lelőhely (82539) 

Pusztaszabolcs 7. sz. 
lelőhely (82537) 

Pusztaszabolcs 9. sz. 
lelőhely (82541) 
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Pusztaszabolcs tervezési területen található régészeti lelőhelyek (ortofoto részletek) 
 
 
Pusztaszabolcs területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján: 

Azonosító Település 

Lelő-
hely-
szám Név Védelem

Védési 
jogi 
aktusok 

Érintett helyrajzi 
számok 

22121 Pusztaszabolcs 1 Új sertéstelep szakmai 0269/2 
22123 Pusztaszabolcs 2 Régi sertéstelep szakmai 0269/3, 0269/1, 0287 

22118 Pusztaszabolcs 5 Felsőcikola 
kiemelten 
védett 

1620-
33/1951 
VKM 

0229/18, 0229/17, 
0221/1, 0229/19 

57126 Pusztaszabolcs 7 
Keserű-völgyi-dűlő, 
Falu-alatti-dűlő szakmai 0137/30 

57127 Pusztaszabolcs 8 Alsó-besnyői-dűlő szakmai 0128/12 
66941 Pusztaszabolcs 10 Cserepes-dűlő szakmai 0280/2 
66943 Pusztaszabolcs 11 Üres tarisznya-dűlő szakmai 0282/9, 0282/8, 0282/7 

82537 Pusztaszabolcs 12 
Dohányos-völgy 
északi part szakmai 

0221/1, 0340/13, 0322, 
0340/5, 0340/12, 0340/6 

82539 Pusztaszabolcs 13 
Dohányos-völgy 
déli part szakmai 

0336/3, 0336/6, 0336/13, 
0336/8, 0336/7, 0336/21 

82541 Pusztaszabolcs 14 Szűcs-tábla szakmai 0221/1 
 

Pusztaszabolcs 9. sz. 
lelőhely (82541) 

Pusztaszabolcs 7. sz. 
lelőhely (82537) 

Pusztaszabolcs 8. sz. 
lelőhely (82539) 
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A jelenlegi tervezési területen található régészeti lelőhelyek: 
  

Azonosító Település 

Lelő-
hely-
szám Név Védelem Érintett helyrajzi számok 

82537 Pusztaszabolcs 12 
Dohányos-völgy 
északi part szakmai 

0221/1, 0340/13, 0322, 
0340/5, 0340/12, 0340/6 

82539 Pusztaszabolcs 13 
Dohányos-völgy 
déli part szakmai 

0336/3, 0336/6, 0336/13, 
0336/8, 0336/7, 0336/21 

82541 Pusztaszabolcs 14 Szűcs-tábla szakmai 0221/1 

57126 Pusztaszabolcs 7 
Keserű-völgyi-dűlő, 
Falu-alatti-dűlő szakmai 0137/30 

57127 Pusztaszabolcs 8 Alsó-besnyői-dűlő szakmai 0128/12 
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8. 

7. 

9. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

1.24 Településszerkezeti Terv módosítása 
 
 
1.24.1 Határozati javaslat: 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..…/2016. (…….) sz. határozata 

a Településszerkezeti Tervének módosításáról  

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, 
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése 
és 9/B. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület 

1. Pusztaszabolcs Város Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint módosítja 
(rajzszám: Településszerkezeti Terv módosítás fedvényterv – TSZT-M/2015) 

 
2. Megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a Kelenföld - 

Pusztaszabolcs vasútvonal mentén TSZT-M/2015 rajzszámú Településszerkezeti Terv 
módosítás - fedvényterv lép; 

 
3. Úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése 

során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosítás - fedvénytervben 
(1. számú melléklet) foglaltak az elfogadását követő napon lépnek hatályba. 

 

 

 

Pusztaszabolcs, 2016…… 
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1.25 Szabályozási Terv és helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
1.25.1 Rendelet tervezet: 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (…) Önkormányzati Rendelete 
Pusztaszabolcs Város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek 

elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 8/2001. (III. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6/A. § (1) 
bekezdés aa) pontjában és 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § 
(4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, 
érintett területi, települési önkormányzat és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
88/2014. (II. 27.) Kt. sz. határozata szerinti partnerek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Pusztaszabolcs Város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek 

elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 8/2001. (III. 1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 „c) a szabályzat mellékletét képező M=1:10000, M= 1:2000 térképek, valamint az SZT-
2/M jelű temető tömbjére vonatkozó szabályozási fedvényterv és a KSZT-M/2015 jelű a 
Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal korrekció által érintett területekre vonatkozó 
Külterület Szabályozási Terv módosítás fedvényterv.” 
 

2. § A Rendelet rajzi mellékletét képező szabályozási terv (külterület) a Kelenföld-
Pusztaszabolcs vasútvonal korrekció által érintett területre vonatkozóan e rendelet 1. 
mellékletét képező SZT-1M/2015 jelű Külterület Szabályozási Terv módosítás – 
fedvényterv szerint módosul. 
 

3. § A Rendelet 25. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal korrekció által érintett területen található 
régészeti lelőhelyeket a KSZT-M/2015 jelű tervlap tartalmazza.”  
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4. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

………………… 
jegyző 

 
 
 
 

…………………… 
polgármester 

 
 
 
Záradék 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. … napján 
tartott ülésén alkotta, 2016. …napján kihirdetésre került.  

 
 
 
 
 

………………… 
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