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1 .  T e l e p ü l é s r e n d e z é s ,  t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i  v á l t o z á s ,  
t e r ü l e t r e n d e z é s i  t e r v i  m e g f e l e l é s  
 
Területfelhasználás és településszerkezet 
Szentkirály településszerkezeti terve folyamatosan tartalmazza a közlekedési ágazati 
fejlesztéseknek és területrendezési terveknek megfelelő kelet-nyugat irányú országos főúthálózat 
részeként megvalósítandó közút nyomvonalát. 
A 2007. évi településszerkezeti az akkor hatályos OTrT-nek és Bács-Kiskun Megye 
Településrendezési Tervének megfelelően helybiztosítási szinten M44 jelzéssel a Kecskemét-
Békéscsaba-Gyula (Románia) gyorsforgalmi utat. 
 
A településszerkezeti terv 2012. évi módosításakor a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 
adatszolgáltatásaként megadott nyomvonal került a településszerkezeti tervbe. 
 
Az M44  Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakaszának 5+000-17+200 km szelvények közötti 
szakasza halad Szentkirály igazgatási területén keresztül. 
Nyomvonala a hatályos terv szerint javasolt nyomvonaltól lényegileg nem tér el. 

 
Pirossal a változott nyomvonal-szakasz 
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Az autóútnak a 4623. jelű úttal új közúti csomópontja épül ki, amit az érvényes 
településszerkezeti terv tartalmaz. A csomóponthoz kapcsolódó pihenőhellyel a 
településszerkezeti terv kiegészül a következők szerint. 
 

 
 
A külterület feltárását, a mezőgazdasági és erdőterületek és a tanyák megközelítést biztosító 
földúthálózat egyes szakaszon való kiváltását és az autóúttal párhuzamosan vezetett új utak a 
következők: 

  

 
 
Fenti utakat a szabályozási terv ábrázolja és önálló közlekedési övezetbe sorolja. 
 
Az M44  nyomvonala mentén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 
Közlekedési célú védőterületként az M44 tengelyétől mért 100-100m-es sáv kerül kijelölésre. 
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Kulturális örökségvédelmi elemek 
A település történeti előzményeiből jelentős számban találhatók régészeti lelőhelyek a 
nyomvonal mentén, ezeket a hatályos terv mind tartalmazza. 
Forster Központ 2016. 06.16.-i adatszolgáltatása szerinti lelőhelyek a következők: 
 
 
Régészeti lelőhelyek 
Szentkirály hatályos településrendezési eszközei a Lechner Tudásközpont 2012. május 21-i 
adatszolgáltatása szerinti lelőhelyeket tartalmazza a következők szerint: 

 
 
Jelen tervezéshez megkértük a Forster Központtól az régészeti adatokat. 2016. július. 06. 
adatszolgáltatása szerint a tervezési terület régészeti lelőhelyei a következők: 
 

 
 
Fentiekből látható, hogy a 2013. évi módosítással bevezetett 2012. május 21-i és a 2016. július 6-
i nyilvántartásban nincs különbség, tehát jelen módosítás a régészeti lelőhelyeket nem érinti. 
Az M44 gyorsforgalmi út környezetének szabályozási tervébe a hatályos szabályozási tervből 
kerülnek átvételre a régészeti lelőhelyek. 
HÉSZ régészeti lelőhelyekre vonatkozó 27/A.§(1) bekezdés b) pontjában a lelőhelyek 1-30. 
felsorolása nem változik. Az „örökségvédelmi szakhatósági közreműködési kötelezettség” 
szövegrész elmarad el, mivel szakhatósági közreműködési kötelezettséget kormányrendelet írja 
elő. 
 
Épített örökségvédelmi elemek 
A tervezési területen két egykori iskola helyi védettségű. 
 

   
Alsószékdűlői iskola (0272/4 hrsz)    Felsőszékdűlői iskola (020/17 hrsz 

User
Öntapadó jegyzet
0207/17

User
Öntapadó jegyzet
0272/8
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Természetvédelmi elemek 
Településszerkezeti terv a KNP Igazgatóság adatszolgáltatása szerint lehatárolja a 
természetvédelemmel érintett területeket. Jelen módosításban adatfrissítésre kerül sor. 
 
Ex lege védett szikes tó  
 
Ex lege védett szikes tó a hatályos településrendezési eszközökben: 

 
 
 
Ex lege védett szikes tó a KNP Igazgatóság 2016. 07. 20-i adatszolgáltatása szerint 
 

 
Szerkezeti tervi ábrázolásban (1:16 000 méretarányban) nem érzékelhető a különbség. 
Szabályozási tervbe a frissített adat (telekhatárhoz igazítás) belekerül. 
 
 
 
 
Természeti terület 
 
Természeti terület a hatályos településrendezési eszközökben 
 

 
 
 
Természeti terület a KNP Igazgatóság 2016. 07. 20-i adatszolgáltatása szerint 
 

 
 

Tervezési területen kívüli változás 
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Ökológiai hálózat folytonos folyosó 
Természeti terület az érvényes településszerkezeti tervben 
 

 
 
 
Természeti terület a KNP Igazgatóság 2016. 07. 20-i adatszolgáltatása szerint 
 

 
 
A településszerkezeti terv módosítására láthatóan nincs szükség. Az ökológiai hálózatot a 
szabályozási tervek nem ábrázolják. Az M44 környezetének szabályozási tervére sem kerül. 
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Területrendezési tervi megfelelés 
 
 

Vizsgálat alapja 

Jelen összeállítása a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. 
december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet és az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (OTrT) veszi alapul. 

S z e r k e z e t i  t e r v i  m e g f e l e l é s  

OTrT (2016. június 29.) 

 

Megye térségi szerkezeti terve 

 

 
Területfelhasználás hatályos megyei tervi megfelelés a 2012. évi módosítással bekerült a 
településszerkezeti tervbe, ezért most a vizsgálat mellőzhető. 

Területfelhasználás 
vonatkozásában változás van, 
az erdőterület a vegyes terület 
javára kiterjedt. Mivel 
azonban a vegyes területen 
belül az erdő és a 
mezőgazdasági terület aránya 
nem rögzített az OTrT 
változás figyelmen kívül 
hagyható, a megyei terv kerül 
figyelembevételre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Településszerkezeti tervi 
átvezetést igénylő hálózati 
elem az M44. út, amelyet a 
szerkezeti terv tartalmaz. 
Jelen módosítás annak 
területrendezési tervi 
szempontból irreveláns 
pontosítása. 
A meglévő elektromos 
távvezetéket is tartalmazza a 
településszerkezeti terv. 
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OTrT övezeti megfelelés 

Országos ökológiai hálózat 

  

A megyei terv az országos övezetnek megfelelően tartalmazza az ökológiai hálózat (folytonos 
folyosó és puffer) területi övezeteket. Jelen módosításban kisebb kiigazítása a KNP Igazgatóság 
adatszolgáltatása szerint megtörténik. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezet 

  

 
Módosítás nem érinti az övezetet. 

 
Módosítás nem érinti az övezetet. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 

  

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 

OTrT 15.§(2)bekezdés szerint  az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek 

készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési 

szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

A község foltokban érintett az 
övezettel. 
 
Az erdészeti adatszolgáltatás 
szerinti ellenőrzést elvégezve 
megállapítottuk, hogy a 
településrendezési terv az 
övezetbe tartozó területeket 
erdőterületként tartalmazza. 

Módosítás nem érinti az övezetet. 
A településkép védelmi terület 
lehatárolását az érvényes 
településszerkezeti terv 
tartalmazza. 

 
 
Az érvényes településszerkezeti 
terv a korábbi vízügyi 
adatszolgáltatás szerinti 
lehatárolásokat tartalmazza 

 



1. Településrendezés, településszerkezeti változás, területrendezési tervi megfelelés 9

 

Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területe 

Az övezet nem érinti a települést. 
 
 
 
Térségi övezeti megfelelés igazolása 
 
Magterület övezet nem érinti a települést. 
Ökológiai folyosó övezet (1611 ha) 
Pufferterület övezet (277 ha)  

 

 

 

Az övezettel érintett 
területek aktualizálása 
(természeti és ex lege 
védett területkénti 
jelöléssel) a 
természetvédelmi 
(KNPIg.) adatszolgáltatás 
szerint a 2012. évi 
módosításban megtörtént. 
Az ökológiai hálózatot a 
szerkezeti terv 
tartalmazza. 



1. Településrendezés, településszerkezeti változás, területrendezési tervi megfelelés 10

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (2374 ha) 

  

 

Ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete nem érinti a települést. 
 
 
 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (750 ha) 

 

 
Földtani veszélyforrás területe övezet nem érinti a települést. 
 
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezet nem érinti a települést. 
 
 
 

Az övezettel érintett 
területeken beépítés nem 
tervezett. 

Az övezettel érintett 
területeken beépítés nem 
tervezett. 
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1
2 .  T á j r e n d e z é s  

 
A térség területhasználatait a mezőgazdaság által elfoglalt területek dominanciája jellemzi. 
Az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent a kertek és gyümölcsösök, valamint a gyepek 
(rét- és legelőterületek) aránya találunk. A mezőgazdasági tájra jellemző a mezővédő erdősávok, 
fa – és cserjesorok hiánya, kedvezőtlen fajösszetétele, vagy egészségi állapota. Ezt figyelembe 
véve a térség vízgazdálkodási, valamint éghajlati – kiemelkedően a széljárási – viszonyai 
kedvezőtlennek ítélhetők meg. 
Jelentős területi kiterjedésű, összefüggőı nádasok szintén nincsenek a térségben, kisebb foltokat 
a vízfolyások és horgásztavak közelében találni. 
A területhasználati tendenciákat figyelembe véve megállapítható a szántóterületek folyamatos 
dominanciája a térségben. Az erdőterületek aránya alacsony. Az erdősültség állapotára 
jellemzőı a nemes nyár ültetvények jelenléte. 
 
Az „EM” nyomvonal kezdőpontja csatlakozik a tervezett M8 gyorsforgalmi úthoz, 0-10 km 
sz. között telepített erdők, 9+954-11+315 km sz. között mocsárrét mellett halad el, délkeleti 
irányban halad tovább mezőgazdasági területeken, Szentkirály – Nagykőrös közigazgatási 
határát megközelítve, figyelembe véve a művelt területek fekvését. A 4623 j. utat Szentkirálytól 
keleti irányban, mintegy 4,5 km távolságban a településtől keresztezi, majd öntözött területek 
mellett halad tovább 1,6 km-en keresztül. 
 
Az „EM/1-EM” változat kezdőpontja csatlakozik a tervezett M8 gyorsforgalmi úthoz, szántókat 
és gyümölcsösöket érintve csatlakozik be az „EM” változat 3+383 km sz-ébe. 
A nyomvonalak területigénybevételét a következŐ táblázatok mutatják. 
 
A tervezett EM nyomvonal területigénybevétele 
A földhivatal nyilvántartása alapján elkészített táblázatból látszik, hogy az EM/1-EM 
nyomvonal 52,6 %-ban szántó (leginkább Sz4, Sz5, Sz6 és Sz7) művelési ágú területeken 
halad, viszonylag nagy területen érint erdıt (19,4%) és legelıt (13,7%). Kis kiterjedésben 
érint gyümölcsöst (6,3 %), rétet (1,1%) és összesen 3,6 %-ban utat, útárkot és vasutat. 0,9%- 
ban érint vízfelületet (Tisza-folyó, Peitsik-ér és egyéb csatornák), valamint 0,5 %-ban tanyát, 
udvart. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Zöldfelületi rendszer 
A táj zöldfelületi rendszerét a külterületeken található növényekkel időszakosan vagy tartósan 
fedett, biológiailag aktív mezőgazdasági területek, gyepek, erdőterületek, utakat kísérő fasorok, 
gyümölcsösök, vízfolyásokat kísérő zöld sávok alkotják. A zöldfelületi rendszer a hosszú idő óta 
civilizált, mezőgazdasági művelés alá vont területek jellegzetességeit mutatja. 
A rétek, legelők elsősorban a községek környezetében azok belterületéhez csatlakozva 
helyezkednek el, de megtalálhatók apró mozaikjaik a szántóterületek között, illetve helyenként a 
kisebb erdőfoltok között beékelődve. 
                                                 
1 Környezeti hatástanulmány vonatkozó fejezetének átvétele 
Átnézeti helyszínrajz és út szelvényezés mellékletben  
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Természet-közeli állapotok csak a mélyebben fekvő területeken és a természetes vízfolyások 
mentén lelhetők fel. 
A mezőgazdasági táblák között, utak, vízfolyások mellett húzódó zöld növénysáv a terület 
természetes élővilágának szolgál ökológiai folyosóul. Ezek a zöld folyosók biztosítják a 
különböző tájszerkezeti elemek közötti kapcsolatot és bekapcsolják a különböző élettereket az 
ökológiai hálózatba. 
 
A nyomvonalak nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet. 
 
Egyedi tájértékek 
Tájértéknek a természet-társadalom kapcsolatrendszerben keletkezett és a tájban kialakult 
emlékeket, értékeket tekintjük. Objektumok, tájelemek, elemegyüttesek, tájemlékek egyaránt 
lehetnek egyedi tájértékek. 
 
Szentkirály területén a helyi védettségű egykori tanyai iskolák egyúttal egyedi tájértékek is. 
 
A környezeti vizsgálat és a NATURA hatásbecslés szerint a M44 Szentkirály közigazgatási 
szakaszon nem érint európai közösségi jelentőségű területet és védett természeti területet. 
 
 
 
 
Élőhelyek részletes ismertetés 
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Javaslatok 
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Mellékletek 
Környezeti hatástanulmány átnézeti lapja 
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M44 szelvényezése 
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1
3.  K ö z l e k e d é s  

Térségi kapcsolatok 

 

 
 

 

                                                 
1 Átvéve M44 autóút Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz engedélyezési tervéből 
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M44 és az ahhoz kapcsolódó utak települést érintő jellemzői
2
 

 

 
 

 

 
                                                 
2 Szelvényezés mellékleten 
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1
4 .  K ö z m ű v e s í t é s  

 

Vízelvezetés, csatornázás 

 

 
 

                                                 
1 M44 gyorsforgalmi út Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasz (0+000 - 119,52 km sz.) útépítés, vízépítés, 

forgalomtechnika, egyéb utak szakági tervének átvétele 
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0,4 kV-os szabadvezeték kiváltása 
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5 .  S z a b á l y o z á s i  k o n c e p c i ó  
Szentkirály hatályos szabályozása az M44 nyomvonalat helybiztosítási szinten tartalmazza. 
A nyomvonal mentén 100-100 m-es sáv a mezőgazdasági-, vagy az erdőterületen belül önálló 
övezeti besorolást kapott, ezzel biztosítva az M44 nyomvonalát. 
A mezőgazdasági területen M4 jelű fejlesztési övezet, erdőterületen E* jelű övezetbe került az 
M44 200 m-es sávja. 
 
 
HÉSZ 23.§(4) szerint: „(E*) jelű övezet az országos közút helybiztosítási övezete.” 
 
HÉSZ 24.§(5)d) szerint: „ A szabályozási terven lehatárolt M4 jelű övezet az országos közút 

helybiztosítási övezete.” 
 
M44 nyomvonala az 1:8000 méretarányú külterületi szabályozás (SZ-2 szabályozási terv) alábbi 
szelvényeit érinti: 
2.1. 
3.1., 3.2. 
4.2., 4.3. 
5.3., 5.4., 5.5. 
 
Külterületi szabályozás átnézeti lapja 

 
Jelen módosítással a gyorsforgalmi út környezetére vonatkozó szabályozás az útépítési terveknek 
megfelelően kiegészül 
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Az útépítés részletes tervei alapján a 200m-es helybiztosítási sávnál részletesebb, pontosabb 
szabályozás kerülhet a külterületi szabályozási tervbe. 
Az M44 gyorsforgalmi út környezetére külön 1:6000 méretarányú szabályozási terv készül. SZ-2 
jelű 1:8000 méretarányú külterületi szabályozási terv szelvényeiből pedig értelemszerűen kikerül 
az M44 környezetének szabályozása.  
 
SZ-2 terv szelvényeinek változásait a következők szemléltetik: 
2.1. szelvény 
Hatályos szabályozás      

  
Módosított szabályozás 
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3.1. szelvény 
Hatályos szabályozás  

 
 
Módosított szabályozás 
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3.2. szelvény 
Hatályos szabályozás 

 
 
Módosított szabályozás  
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4.2. szelvény 
Hatályos szabályozás 

  
 
Módosított szabályozás 
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4.3. szelvény 
Hatályos szabályozás      

 
 
Módosított szabályozás 
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5.3. szelvény 
Hatályos szabályozás 

 
 
Módosított szabályozás 
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5.4. szelvény 
Hatályos szabályozás      

  
 
Módosított szabályozás 
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5.5. szelvény 
Hatályos szabályozás 

 
 
Módosított szabályozás 
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SZ-3 jelű szabályozási tervbe az útépítési terveknek és az önkormányzat szándékainak 
megfelelően a következő új szabályozási elemek kerülnek: 
Új övezetek: Közlekedési területen KÖ-0 jelű gyorsforgalmi út övezet 

KÖ-6 jelű önkormányzati külterületi út 
KÖ-7 jelű nagyvad átjáróút 

 
Előírásaival a HÉSZ 21.§-a egészül ki a következők szerint: 

 
 K ö z l e k e d é s i  é s  k ö z m ű e l h e l y e z é s i  t e r ü l e t e k  

21.§ (1) A közlekedési és közműelhelyezési területek az országos és a helyi közutak, 
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek 
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a 
közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak. 

(2) A területen az általános előírások szerinti építmények helyezhetők el. 
(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre 

tagolódnak: 
KÖ-1 jelű meglévő és tervezett országos mellékutak övezete 
KÖ-2 jelű belterületi gyűjtőutak övezete 
KÖ-3 jelű belterületi lakóutak 
KÖ-4 jelű hálózati jelentőségű dűlőutak övezete 
KÖ-5 jelű egyéb utak övezete 
a) KÖ-0 jelű gyorsforgalmi út övezet 
b) KÖ-1 jelű  országos mellékutak övezete 
c) KÖ-2 jelű belterületi gyűjtőutak övezete 
d) KÖ-3 jelű belterületi lakóutak 
e) KÖ-4 jelű hálózati jelentőségű dűlőutak övezete 
f) KÖ-5 jelű egyéb utak övezete 
g) KÖ-6 jelű önkormányzati külterületi út 
h) KÖ-7 jelű nagyvad átjáróút 

 
Közlekedési és közműelhelyezési területek általános előírásai  
(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, 

közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az 
útfelületek láthatóságát ne akadályozzák. 

(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt 
esetben, a fasor távlati pótlási-bővítési lehetőségeinek megtartásával lehetséges. 

(6) Belterületi szakaszon légvezeték csak az egyik oldalon helyezhető el. 
(7) Közterületi árusítóhely a szabályozási terv szerinti helyen engedélyezhető. 
(8) A közlekedési területen a felszíni víz elvezetésére szikkasztó ill. vízelvezető árok 

alakítandó. 
 
Közlekedési és közműelhelyezési területek részletes övezeti előírásai 
(9) a) KÖ-1 jelű országos mellékutak övezetébe tartozik: 

- 4623 jelű Tiszakécske -Szentkirály összekötőút 30m-es ill. a kialakult szabályozási 
szélességgel kerékpárúttal 

- 4622 jelű Lakitelek-Kecskemét összekötőút 30m-es ill. a kialakult szabályozási 
szélességgel kerékpárúttal. 

- 4614 jelű Nagykőrös-Kiskunfélegyháza összekötőút 30m-es illetve a kialakult 
szabályozási szélességgel. 

b) KÖ-2 jelű belterületi gyűjtőutak övezetébe a min 22m-es ill. a kialakult szabályozási 
szélességgel a települési gyűjtőutak tartoznak: 
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Kossuth Lajos utca 
Petőfi Sándor utca. 
Dózsa György utca 
Szent István tér 

c) KÖ-3 jelű övezetébe belterület meglévő és tervezett lakóutcái tartoznak. 
min 18m, ill a kialakult helyzet szerinti szabályozási szélességgel 

d) KÖ-4 jelű övezetbe a szabályozási terven jelölt hálózati jelentőségű dűlőutak 
tartoznak, biztosítandó szabályozási szélességük: min 12 m 
da) szilárd burkolattal kiépítendők 
db) szabályozási szélességükön belül vízelvezető ill. szikkasztó árok vagy fasor 

alakítandó. 
dc) út menti fasorok kialakítása érdekében a biztosítandó szabályozási szélesség 

közútlejegyzéssel valósítandó meg. 
e) KÖ-5 jelű övezetbe tartoznak az a-d) pontok alá nem tartozó összes többi közút, 

amelyek szabályozási szélessége min 8,0m, az út menti fásítás saját telken belül 
oldandó meg. 

(10) KÖ-0 jelű gyorsforgalmi út övezetbe a szabályozási terven lehatárolt terület tartozik, 
amely mindkét oldalán fásítással építendő ki. 

(11) KÖ-6 jelű önkormányzati külterületi út övezetbe a szabályozási terven lehatárolt 
területek tartoznak, amelyek szilárd burkolattal vagy legalább 25 cm-es mechanikai 
stabilizációval építendők ki 

(12) KÖ-7 jelű nagyvad átjáróút övezetbe a szabályozási terven lehatárolt terület tartozik. 
 

 
Új szabályozási elemek 

Felülettel jelölt szabályozási elemként: KÖ-6 és KÖ-7 jelű övezetek, tanyákat védő 
zajvédelmi fal 
 

Fentiek kivételével a hatályos külterületi szabályozási tervi elemek kerülnek az SZ-3 
szabályozási tervbe. 
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6. K ö r n y e z e t i  é r t é k e l é s  

 
M44 gyorsforgalmi út Kecskemét-Tiszakürt közötti szakasz beruházáshoz környezeti 
hatástanulmány készült. A hatástanulmányra az illetékes hatóság 14/02509-134/2011. számon 
engedélyt adott, majd azt 14/02509-146/2011. és OKTF-KP/9796-41/2015. számú 
határozatokkal módosította. 
Településrendezési eszközök jelen módosítása az engedélyezett környezeti hatástanulmánnyal 
összhangban van. 
 
Helyzetértékelés 

Rövid leírás1 

 

                                                 
1 környezetvédelmi engedély szerint 
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A mező-, és erdőterületekkel szabdalt lakott, tanyás tájban a töltésen vezetett út új vonalas elem.  
 

T é r s é g i  k a p c s o l a t o k  
Térségi közlekedési kapcsolatokat, a település országos közúthálózati kapcsolatait javítja a 

tervezett az M44 gyorsforgalmi út. A területrendezési tervekben meglévő nyomvonalon 
halad. 

 
T e l e p ü l é s r e n d e z é s  
Az M44 út Szentkirály közigazgatási területét érintő 12,2 km-es szakasza mezőgazdasági-,  

és erdőterületek váltakozásával kialakult mozaikos területfelhasználású tájat, szórvány 
tanyás beépítést érint. A település északi igazgatási határától 0,8-2 km-re -azzal közel 
párhuzamosan- haladó nyomvonal az északi határrész mintegy 1400 ha-os területét 
leválasztja, a meglévő derékszögű ÉNY-DK és ÉK-DNY irányú úthálózatot átmetszi.  

Bár a ÉNY-DK dűlőutak irányát közel tartja. Ettől csak a keleti szakaszon 14-117,2 km 
közötti szakaszon tér el. Ez a szakasz alig tanyásodott, jellemzően természetes 
gyepterület. 

Fentiekből következően elhelyezkedése a településszerkezetet illetően, amennyiben az 
M44 által leszakított határrész kapcsolatát megoldják optimálisnak tekinthető. 

A terület az elmúlt évek során csökkenő mértékben, de tanyákkal beépült. A tanyákra 
környezeti szempontból a lakóterületi normáknak való megfelelése követelmény. Ezért a 
gyorsforgalmi út és az ahhoz kapcsolódó műtárgyakon túl további környezetvédelmi 
szempontból indokolt területigénnyel is kell számolni. 

 
V í z r e n d e z é s  

A közel sík terület természetes vízgyűjtő vonulata a tervezett nyomvonallal egybeesik, 
ezért a csatorna áthelyezésre és a felszíni vízelvezetés megoldása az útépítés szerves 
részének tekinthető. 

 
2
Káros hatások csökkentésére vonatkozó tervi megoldások 

 

 
 

                                                 
2 Útépítési tervekből átvéve 

User
Öntapadó jegyzet

User
Öntapadó jegyzet
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Káros hatások csökkentését célzó konkrét intézkedések  

Párhuzamos utak, hálózati jelentőségű utak átvezetése M44 felett 
1,8 m magas védőkerítés a teljes szakaszon. 
Nagyvadátjárók (hidak) , ökológiai átjárók (átereszek) kistestű emlősöknek, , hüllőknek, 

kétéltűeknek 
Növénytelepítés, zajárnyékoló falak a tanyákhoz 

 

 

Monitoring 

Alapállapot és építés alatti zajszint mérés az alábbi monitorpontokon: 
Szentkirály 0108/27 hrsz 
Szentkirály 0115/2 hrsz 
Szentkirály 0115/9 hrsz 
Szentkirály 0240/7 hrsz 

 
 

 




