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I. ELŐZMÉNYEK
Babarc Község Önkormányzata megbízásából 2003-ban irodánk készítette el a község
településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A
településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 104/2003.(X.15.) sz. határozatával, a HÉSZ-t
és a szabályozási tervet 11/2003.(X.15.) sz. rendeletével fogadta el. A hatályos rendezési
tervhez a törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó munkarészek elkészültek,
szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént. A hatályos terv 2013., 2015., 2016. és
2018. évben, valamint ez év júniusban módosult.
A NIF Zrt. megrendelésére az M6 autópálya 190+596 km szelvény térségében a meglévő
műtárgy felhasználásával üzemi forduló tervezése zajlik. A NIF Zrt. a Lana-Via Kft.-t bízta
meg a projekt engedélyezési és kiviteli tervezési feladatainak ellátásával. Az üzemi forduló
út- víz-, és forgalomtechnikai terveit a JUHÁSZ-TERV Bt. készíti.
Az üzemi forduló létesítésére az M6 autópálya országhatár felé történő továbbépítése
kapcsán lesz szükség, mert az új pályaszakasz üzemeltetője a Magyar Közút Nzrt. lesz, és
az üzemeltetési szakaszhatár után észak felé csak nagy távolságra van megfordulást
biztosító csomópont. Ennek igénybevétele gazdaságtalan és időigényes lenne.
Jelen módosítás célja az M6 gyorsforgalmi úton tervezett üzemi forduló megépítésének
elősegítése.
Mivel az M6 gyorsforgalmi út építése nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, a
véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 32.§-át alapul véve tárgyalásos
eljárásban zajlik. A módosítás az EljR. 45.§ (2) bekezdését alapul véve az EljR. VI. fejezet
eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik.
Mivel a tervezett út külterületi egyéb út, a módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti.
II. A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Üzemi forduló építése az M6 autópálya 190+596 km szelvény térségében
A módosítás a Lana-Via Kft. alábbi adatszolgáltatásának felhasználásával készült:




Útépítési terv, amely a szabályozási terv korrekt módosítását lehetővé tévő módon
tartalmazza a Babarc közigazgatási területét érintő tervezett útszakasz adatait:
tengelyvonalát, burkolatszélességét, igényelt közterület szélességét (kisajátítási
határvonal), minta keresztszelvényét
Műszaki leírás (útépítés, csapadékvíz elvezetés, közműellátás, környezeti hatások)

A tervezett forduló az autópálya 190+596 km szelvényében lévő földút keresztezés felüljáró
műtárgyának felhasználásával létesül.
A tervezési terület Babarc községtől keletre, a 016/1 hrsz.-ú földút keleti szélén fekszik. A
babarci-lánycsóki közigazgatási határ az autópályán hosszirányban húzódik, ezért a jobb
oldal babarci, a bal oldal lánycsóki területen fekszik. Az autópálya itt közel É-D-i irányban
halad, a földút merőlegesen keresztezi.
Az autópálya a térségben kismértékű bevágásban van, ennek kiegészítéseként a keresztező
földút átvezetése töltésen történik. A keresztező földút az átvezetés térségében szilárd
burkolattal, aszfalt kopóréteggel rendelkezik. A pálya jobb oldalán a híd előtt déli és északi
oldalon is zúzottköves lejárók épültek a töltés lábánál lévő szántóterületek megközelítésének
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biztosítására. A pálya bal oldalán déli oldalon kísérő földút található, előbb aszfaltos (kb. 30
m), később zúzottköves burkolattal.
Az üzemi forduló létesítése során egy, az autópályáról lehajtó utat kell építeni a Budapest
felé tartó oldalról (bal oldal, a továbbiakban „B” út Lánycsók közigazgatási területén) és egy
felhajtó utat kell építeni az országhatár felé tartó oldalról (jobb oldal, a továbbiakban „J” út
Babarc közigazgatási területén).
Az utak tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy azok keresztezik az autópálya vadvédő
kerítését, ezért ott kapukat kell létesíteni. A kerítésen kívüli útszakaszok közutak lesznek. Az
üzemi forduló útjainak kezelője a Magyar Közút Nzrt. lesz. A kerítésen belüli útszakaszok
közforgalom elől elzárt utakként funkcionálnak. A meglévő autópálya felett átvezető földút
önkormányzati kezelésű.
A közút szakaszok létesítése engedélyköteles tevékenység.
Az engedélyköteles útszakaszok KTSZ (e-UT 03.01.11) szerinti tervezési osztálya külterületi
egyéb közút (szervizút) K VI., tervezési sebessége 30 km/óra.

Átnézeti térkép
A Babarc közigazgatási területén megépülő „J” út kezdő szelvénye a földút
aszfaltburkolatának széle. A tengely közel merőleges a burkolat szélére. Rövid egyenes után
35 m sugarú, bal ívvel fordul a pálya felé, majd 60 m sugarú, jobb ívvel csatlakozik az üzemi
sáv jobb széléhez. A tervező az ívekben átmeneti íveket alkalmazott. Az út hossza 253,374
m.
A magassági és a keresztmetszeti kialakításnál a meglévő utak és a terep helyzetét, a
vonatkozó műszaki előírásokat, a megrendelő igényét, valamint a vízelvezetés szempontjait
Babarc helyi építési szabályzatának 2022. évi 2. számú módosítása

Tervismertetés

4

kellett figyelembe venni. Az utak burkolatszélessége egységesen 6,0 m, mindkét oldalon
1,25 m széles nemesített padkával. A koronaszélesség 8,5 m. Mivel az utakon jellemzően
egyirányú közlekedés zajlik, a kis sugarú ívekben sem készül burkolatszélesítés. Az utak
pályaszerkezete „C” forgalmi terhelési osztálynak megfelelő kialakítású.
A „J” út a babarci 016/1, és a 022/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útterületeken, illetve a
015/38 hrsz. autópálya területen létesül. Idegen terület igénybevételére is szükség van: a
Babarc 022/31, illetve a 022/29 hrsz-ú területeket érintik az útépítési munkák. A 022/31 hrszú területet teljes egészében meg kívánja szerezni a NIF Zrt. A 022/29 hrsz-ú területből
előzetesen igénybe veendő terület 129 m2.
A terület a helyi építési szabályzatban

Kivágat a hatályos szabályozási tervből

A hatályos szabályozási terv a módosítással érintett területet részben közlekedési terület
külterületi egyéb út KÖu-3 jelű övezetébe (016/1, 015/36, 022/32 hrsz.), részben általános
mezőgazdasági terület Má-1 jelű övezetébe (022/29, 022/31 hrsz.) sorolja. Az M6 autópálya
a közlekedési terület KÖu-A jelű övezete.
A vonatkozó övezeti előírásokat a HÉSZ alábbi előírásai tartalmazzák:
- KÖu-A és KÖu-3 – HÉSZ 11.§ és 4. melléklet
- Má-1 – HÉSZ 16.§ (2)
A 022/29 hrsz.-ú szántó nyugati része kiváló termőhelyi adottságú szántó.

Kivágat a módosuló szabályozási tervből
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A módosítás során a szabályozási terven a Lana-Via Kft.-től kapott adatszolgáltatás alapján
a 022/29 hrsz.-ú telek északkeleti sarka, a 022/31 hrsz.-ú telek pedig teljes egészében
közlekedési terület külterületi egyéb út (KÖu-3) övezetébe kerül.
Módosulások a HÉSZ-ben:
- A HÉSZ 11.§-a kiegészül az útszélesítést könnyítő alábbi előírással:
„Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a
határoló út szabályozási terven kijelölt szélesítéséhez szükséges területtel
csökkenthető.”
- A HÉSZ jellemző keresztszelvényekről szóló 11. melléklete kiegészül az üzemi forduló
jellemző keresztszelvényeivel:

Egyebekben a HÉSZ nem változik.
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A módosuló alátámasztó munkarészek
Közművesítés
A létesítmény kialakítása meglévő közműveket nem érint, az útszakasz közműellátást nem
igényel.
Csapadékvíz elvezetés
Az út építése az eredeti terepviszonyok megváltozását okozza, amely miatt a vizek
levezetése árkok kiépítésével oldható meg.
A „J” út mindkét oldalán a lejárók után készül földárok. A bal oldali az autópálya árkáig tart, a
jobb oldali az áteresz végénél csatlakozik a pálya árkához. A földárkok fenékszélessége 40
cm, rézsűhajlása 1:1,5.
Az autópálya nagy méretű burkolt árka NA 100 cm méretű csőáteresszel vezet át a lehajtó út
alatt (36,7 m). A szélesítés miatt a beavatkozás hosszán az autópálya burkolt árka átépítésre
kerül. Az elválasztó sávból kivezetett csatornákat meg kell hosszabbítani, és az előfejeket
újra építeni.
Ezen az oldalon is kisméretű árok kerül kialakításra az áteresz befolyási oldalán létrejövő
nagy szélességű padkán. Itt a vizek az áteresz előfeje mentén folynak le az átereszhez.
Tájrendezés
A módosítással érintett terület
• ökológiai hálózat övezetét
• Natura 2000 területet és
• védett természeti területet,
• védelemre tervezett természeti területet,
• tájképvédelmi területet,
• egyedi tájértéket valamint
• ex-lege védett természeti területet
nem érint.
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a település
közigazgatási területére számított biológiai aktivitás érték nem változik.
A rézsű felületeket füvesíteni kell.
Örökségvédelem
A módosuló terület világörökségi és világörökségi várományos helyszínt, régészeti
lelőhelyet, műemléket és annak műemléki környezetét, emlékhelyet, földvárat, történeti
települési területet, történeti kertet, történeti tájat, borvidéket, helyi művi értékvédelemmel
érintett épületet vagy területet nem érint.
Környezetalakítás, környezeti hatások
A tervezett útépítésnek a környezetre gyakorolt hatása nem jelentős.
Talajvédelem
Termőtalajt az építési munkák érintenek, a termőtalaj mentésére terv készül.
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Az építési munkák természetes anyagok (föld, zúzottkő, beton, aszfalt) felhasználásával
készülnek.
Talajvíz, élővizek védelme
A tervezett létesítmények építése és forgalma a talajvíz minőségét károsan nem
befolyásolja. Élővizet a létesítmények közvetlenül nem érintenek. Az élővízbe jutó
csapadékvizek mennyisége jelentéktelen.
Levegő tisztaság védelme
Az építési munkák során nedves földet használnak, mely porszennyezést nem okoz. Nagy
szárazság esetén locsolással biztosítják a földnedves állapotot. A burkolatok építése olyan
mértékű többlet forgalmat nem generál, melynek következtében a jelenleginél nagyobb
levegőszennyezésre kellene számítani.
Zaj és rezgés elleni védelem
Az építési munkák alatt a földmunkagépek motorjai keltenek zajt és rezgést. A zaj és a
rezgés értéke nagy valószínűséggel a megengedett határérték alatt marad. A létesítmények
üzemeltetése során akkora többletforgalommal nem kell számolni, ami a jelenleginél
magasabb zaj- és rezgésterhelést okoz, ezért zajvédelmi intézkedésre nincs szükség.
Élővilágra gyakorolt hatás
A tervezett létesítmények az élővilágra nem gyakorolnak jelentős hatást. Védett növény,
vagy állatfaj élőhelyét nem érintik, nem kerülnek az állatok, rovarok vonulásának útjába. A
tervezett létesítmények építése és üzemeltetése az emberi környezetre károsan nem hat,
megvalósításuk az élővilágot nem károsítja.
Hulladékkezelés
Az út létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és
ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származásuk szerint karbantartásból,
fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális hulladék, biológiailag lebomló
hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és bontási hulladékok) lehetnek.
A kommunális jellegű „útmenti szórt” hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés
műanyag zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele
szerződésben álló szolgáltató) fogja végezni. A begyűjtött hulladékot nem tárolják, hanem
közvetlenül a megfelelő hulladéklerakó létesítménybe szállítják.
A fenntartásból és karbantartásból származó veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére
kialakított gyűjtőhelyek várhatóan a kezelő telephelyén kerülnek kialakításra. A szállításról és
kezelésről az arra jogosult és szerződéssel rendelkező vállalkozó gondoskodik a jogi
előírásoknak megfelelően. A folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített
dokumentáció vezetése a kezelő feladata.
Balesetekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok:
Az ilyen jellegű események során keletkező hulladékok típusa és megjelenési formája, fizikai
és kémiai tulajdonságai előre nem megmondhatóak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben
a kiömléses balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási
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tevékenységekből származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes
hulladéknak minősül, így kezelése és szállítása külön jogszabályhoz kötött.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítás környezetvédelmi szempontból
megvalósítható. A követelmények figyelembe vételével történő tervezéssel, illetve azok
következetes betartatásával a módosítás következtében jelentős zavaró hatás nem
prognosztizálható.
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Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……………………önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1)
bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási
szervek és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2021. (X.21.) önkormányzati rendeletben felsorolt
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet közlekedési és
közműterületről szóló 11.§ az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13)Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a határoló út
szabályozási terven kijelölt szélesítéséhez szükséges területtel csökkenthető.”
2. §
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti V1 szabályozási tervlap e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
3. §
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet jellemző
keresztszelvényekről szóló 11. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet 2022. ……………….. napján lép hatályba.
Babarc, 2022…………………….
Pécsi Sándor
polgármester

dr. Lévai Bálint
jegyző

Záradék: A rendelet Babarc községben 2022. ………………. napján kihirdetésre került.
Babarc, 2022. …………………..
dr. Lévai Bálint
jegyző
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1. melléklet
„9. melléklet
V-1 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP
(A melléklet szövegét a 9. melléklet V-1 szabályozási terv egységes szerkezetben.pdf elnevezésű
fájl tartalmazza.)”
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2. melléklet
„11. melléklet
JELLEMZŐ KERESZTSZELVÉNYEK
Kiszolgáló út

M6 üzemi forduló
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K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Ő K F T.
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA
Tel/Fax: (72) 324-326

Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.

Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66.

E-mail: kokasestarsa@gmail.com

MELLÉKLETEK
Önkormányzati döntések a helyi építési szabályzat módosításáról
- 28/2022.(V.19.) sz. Önkorm. határozat
a helyi építési szabályzat 2022. évi 2. számú módosítási eljárásának megindításáról

