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I.BEVEZETŐ
A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Paks Város Önkormányzata az atomerőmű bővítésre felkészülve korábban már többször módosította
a településrendezési eszközeit. Jelenleg a konkrét beruházások előkészítése zajlik, mely során a
településrendezési eszközök módosítása ismét szükségessé vált.
Az egyik kiemelkedően fontos területe a fejlesztéseknek a várost érintő utak tervezése, melyet a
NIF Zrt. megbízásából hat különböző cég végez. A hat tervezési szakasz egymással párhuzamosan
zajlik, amelyet a NIF Zrt. koordinál.
A tervezés során több területen a hatályos településrendezési eszközökben rögzített elkerülő út
nyomvonalától eltérő nyomvonal került kijelölésre. A nyomvonal módosítása kihat többek között a
tervezési szakaszok egymáshoz való csatlakozásra, a jelenlegi közúthálózat kapcsolódási pontjaira,
az érintkező területek területhasználatára.
Jelen módosítás az északi elkerülő út, a nyugati elkerülő út, a 6. számú főút bővítése és az M6
összekötő út területére vonatkozik.
Paks településrendezési eszközei 2016-ban és 2019-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt
időszakban több alkalommal módosultak. A település hatályos településrendezési eszközei
•
•

57/2019. (IV. 24.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv
(továbbiakban: TSZT),
33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat
(továbbiakban: HÉSZ).

Az Önkormányzat a módosítással érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a
területekre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításáról döntött a 155/2020. (VI.29.)
és a 181/2020. (IX.09.) határozatában (A. melléklet). A tervezési munkát a Völgyzugoly Műhely Kft.t végzi.
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelete a módosítással érintett területeket
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja:
„1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez
…
1.2.92. A 6. számú főút Paks és az 512. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása.
…
1.3.72. A 6237. jelű M6 autópálya – 6. számú főút paksi összekötő út megvalósítása.
1.3.73. A 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút – 6232. jelű út –
6231. jelű út összekötése).
…
3.4.12. Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű összekötő úthoz.”
A vizsgálatok megkezdése és a településrendezési eszközök módosítási javaslatának kidolgozása egy
időben, egymással párhuzamosan történik. A módosítással érintett településrendezési eszközök:
Település-szerkezeti
terv leírása

Szerkezeti tervlap

Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási terv

X

X

X

X

A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervezési területek vonatkozásában a fenti
jóváhagyandó munkarészeket érinti, ami meghatározza, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
(továbbiakban: Eljr.) 3. melléklet szabályainak megfelelően milyen alátámasztó munkarészek
kerülnek kidolgozásra.
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A TERVEZÉSI FOLYAMAT
Az Eljr. rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól.
Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§ (6) bekezdésében foglaltakat, így a
településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül történik.
A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén
a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.
Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a
partnerségi egyeztetés szabályairól a 8/2019.(III.18.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése
alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az
önkormányzat honlapján, közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való közzétételével
történik. A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról
szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Eljra hivatkozott
§-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a
partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a
véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az
Eljr. 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton
történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő
közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával,
közzétételével lezárul.
Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A
kérelemhez mellékelni kell:
a)
b)
c)
d)

a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,
a településrendezési eszköz tervezetét,
a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot,
valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított
5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével
párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett
területi és települési önkormányzatokat.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján
a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető.
Jelen dokumentáció a Paks Város településrendezési eszközök módosításának partnerségi
egyeztetés dokumentációja.
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS TERVEZETE
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021.(…………) sz. határozata
az 57/2019. (IV.24.) Önk. Határozattal elfogadott
Településszerkezeti Tervének módosításáról
Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 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:
Paks Város 57/2019. (IV.24.) Önk. Határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét a NIF Zrt.
által készíttetett északi elkerülő, nyugati elkerülő, a 6. számú főút bővítése és az M6 összekötő által
érintett területen módosítja:
1.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 1.5.1. LAKÓTERÜLETEK – L című fejezet
Lakóterületek áttekintő térképe című ábra helyébe az alábbi ábra lép:
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2.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 1.5.2. VEGYES TERÜLETEK – V című
fejezet Vegyes területek áttekintő térképe című ábra helyébe az alábbi ábra lép:

3.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 1.5.3. GAZDASÁGI TERÜLETEK – G című
fejezet Gazdasági területek áttekintő térképe című ábra helyébe az alábbi ábra lép:
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4.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 1.5.4. KÜLÖNLEGES - BEÉPÍTÉSRE SZÁNT
– TERÜLETEK – K című fejezet Különleges - beépítésre szánt – területek áttekintő térképe című
ábra helyébe az alábbi ábra lép:

5.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 1.5.6. ZÖLDTERÜLETEK – Z című fejezet
Zöldterületek áttekintő térképe című ábra helyébe az alábbi ábra lép:

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021.
www.vzm.hu

PAKS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA

10
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

6.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 1.5.7. ERDŐTERÜLETEK – E című fejezet
Erdőterületek áttekintő térképe című ábra helyébe az alábbi ábra lép:

7.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv 5. KÖZLEKEDÉS - ISZ5.1. KÖZÚTI
KÖZLEKEDÉS című fejezet második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A távlati fejlesztésekkel összhangban biztosítani kell gyűjtőút jelleggel az Elkerülő út
folytatását Dunakömlőd felé. Az Elkerülő út nyomvonalát a Fehérvári út és Dunakömlőd
között kisebb tervezési sebesség figyelembe vételével, mellékúti paraméterekkel kell
kialakítani, útkategória: K.V.C., tervezési sebesség 50 km/h, tervezett szabályozási
szélessége 22 m.”

8.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a NIF Zrt. által készíttetett,
északi elkerülő, nyugati elkerülő, a 6. számú főút bővítése és az M6 összekötő által érintett
területen a TSzT-M/2021 rajszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) lép

9.

megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv M-2 melléklet: a település területi
mérlege által tartalmazott táblázat az alábbiak szerint módosul:

Terület-felhasználási kategória
Nagyvárosias lakóövezet

TerületTerület a
felhasználási
közigazgatási
kategória területe terület arányában
(ha)
(%)
29,67
0,19%

Kisvárosias lakóövezet

119,92

0,78%

Kertvárosias lakóövezet

367,87

2,39%

Falusias lakóövezet

177,08

1,15%

Településközpont vegyes

47,37

0,31%

Központi vegyes

24,30

0,16%
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Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági

188,88

1,23%

Ipari gazdasági

556,94

3,61%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - turisztikai és szabadidős terület

38,03

0,25%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - jégpálya, sporttelep

23,67

0,15%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - strand fürdő

6,08

0,04%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - vízisport-telep

2,96

0,02%

Különleges építési övezet - Duna-parti rekreációs terület

6,80

0,04%

Különleges építési övezet - Pincés területek

4,65

0,03%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - temető

17,86

0,12%

Különleges építési övezet - Hulladékkezelő és -lerakó terület - hulladékkezelés ártalmatlanítás

34,30

0,22%

2,97

0,02%

123,07

0,80%

96,87

0,63%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű – régészeti terület

3,74

0,02%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - egyházi létesítmény (kápolna)

0,03

0,00%

33,73

0,22%

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - atomerőművel kapcsolatos intézményterület

4,74

0,03%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - autóbusz pályaudvar

4,07

0,03%

Különleges építési övezet - Közl. - és közműép. területei - vasúti pályaudvar, vasúti megállóhely

2,89

0,02%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - vízirendőrség

0,19

0,00%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - kikötő

1,81

0,01%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - üzemanyagtöltő állomás

0,63

0,00%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - garázstömb

5,73

0,04%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - elektromos alállomás

1,05

0,01%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - vízműtelep

2,55

0,02%

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - hírközlési telep

0,18

0,00%

530,97

3,45%

21,73

0,14%

Zöldterület - közkert

9,51

0,06%

Zöldterület - közpark

16,52

0,11%

937,02

6,08%

3079,14

19,98%

8,09

0,05%

228,47

1,48%

7547,99

48,99%

Vízgazdálkodási övezet

866,77

5,63%

Természetközeli terület

59,62

0,39%

Különleges beépítésre nem szánt terület - különleges turisztikai terület övezet

15,80

0,10%

120,57

0,78%

Különleges beépítésre nem szánt terület – burkolt köztér

2,22

0,01%

Különleges beépítésre nem szánt terület – sétány

1,18

0,01%

Különleges beépítésre nem szánt terület - fásított köztér

2,79

0,02%

Különleges beépítésre nem szánt terület - kemping

2,05

0,01%

Különleges építési övezet - Hulladékkezelő és -lerakó terület - szennyvízkezelés
Különleges építési övezet - Mezőgazdasági üzemi területek
Különleges építési övezet - Kistermelői állattartásra szolgáló területek

Különleges építési övezet - bányaterületek

Közúti közlekedési terület
Kötöttpályás (vasúti) terület

Védelmi (védett és védő) rendeltetésű erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Egészségügyi-szociális, turisztikai (közjóléti) rendeltetésű erdőterület
Kertes mezőgazdasági terület (jellemzően a volt zártkerti terület)
Mezőgazdasági

Különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrások
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Különleges beépítésre nem szánt terület - szabadidős park

10,98

0,07%

Különleges beépítésre nem szánt terület - inert hulladékhasznosító terület

16,34

0,11%

15408,37

100,00%

Összesen:

10. megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv M-3 melléklet: a biológiai aktivitásérték
számítási eredménye által tartalmazott táblázat és szövegezés az alábbiak szerint módosul:
Területfelhasználási
kategória területe
(ha)

Biológiai
aktivitás érték

29,67

0,6

17,80

Kisvárosias lakóövezet

119,92

1,2

143,90

Kertvárosias lakóövezet

367,87

2,7

993,24

Falusias lakóövezet

177,08

2,4

424,99

Településközpont vegyes

47,37

0,5

23,68

Központi vegyes

24,30

0,5

12,15

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági

188,88

0,4

75,55

Ipari gazdasági

556,94

0,4

222,78

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - turisztikai és szabadidős terület

38,03

3

114,10

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - jégpálya, sporttelep

23,67

3

71,00

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - strand fürdő

6,08

3

18,23

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - vízisport-telep

2,96

3

8,87

Különleges építési övezet - Duna-parti rekreációs terület

6,80

3

20,40

Különleges építési övezet - Pincés területek

4,65

0,1

0,46

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - temető

17,86

3

53,57

Különleges építési övezet - Hulladékkezelő és -lerakó terület - hulladékkezelés ártalmatlanítás

34,30

0,1

3,43

2,97

0,1

0,30

123,07

0,7

86,15

96,87

1,5

145,30

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű – régészeti terület

3,74

3

11,21

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - egyházi létesítmény (kápolna)

0,03

1,5

0,05

33,73

0,1

3,37

Különleges építési övezet - zöldfelületi jellegű - atomerőművel kapcsolatos intézményterület

4,74

1,5

7,11

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - autóbusz pályaudvar

4,07

0,5

2,03

Különleges építési övezet - Közl. - és közműép. területei - vasúti pályaudvar, vasúti megállóhely

2,89

0,5

1,44

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - vízirendőrség

0,19

0,5

0,09

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - kikötő

1,81

0,5

0,91

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - üzemanyagtöltő állomás

0,63

0,5

0,32

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - garázstömb

5,73

0,5

2,87

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - elektromos alállomás

1,05

0,5

0,53

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - vízműtelep

2,55

0,5

1,27

Különleges építési övezet - Közlekedési - és közműépítmények területei - hírközlési telep

0,18

0,5

0,09

Terület-felhasználási kategória

Nagyvárosias lakóövezet

Különleges építési övezet - Hulladékkezelő és -lerakó terület - szennyvízkezelés
Különleges építési övezet - Mezőgazdasági üzemi területek
Különleges építési övezet - Kistermelői állattartásra szolgáló területek

Különleges építési övezet - bányaterületek
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530,97

0,5

265,48

21,73

0,6

13,04

Zöldterület - közkert

9,51

6

57,05

Zöldterület - közpark

16,52

6

99,11

937,02

9

8433,14

3079,14

9

27712,26

8,09

9

72,77

228,47

5

1142,36

7547,99

3,7

27927,56

Vízgazdálkodási övezet

866,77

6

5200,64

Természetközeli terület

59,62

8

476,98

Különleges beépítésre nem szánt terület - különleges turisztikai terület övezet

15,80

6

94,82

120,57

3,2

385,82

Különleges beépítésre nem szánt terület – burkolt köztér

2,22

0,3

0,67

Különleges beépítésre nem szánt terület – sétány

1,18

1,2

1,42

Különleges beépítésre nem szánt terület - fásított köztér

2,79

1,2

3,35

Különleges beépítésre nem szánt terület - kemping

2,05

3,2

6,56

Különleges beépítésre nem szánt terület - szabadidős park

10,98

3,2

35,14

Különleges beépítésre nem szánt terület - inert hulladékhasznosító terület

16,34

0,2

Közúti közlekedési terület
Kötöttpályás (vasúti) terület

Védelmi (védett és védő) rendeltetésű erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Egészségügyi-szociális, turisztikai (közjóléti) rendeltetésű erdőterület
Kertes mezőgazdasági terület (jellemzően a volt zártkerti terület)
Mezőgazdasági

Különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrások

15408,37

Összesen:

3,27
74398,63

A fentiek alapján tehát a város BAÉ = 74365,91
11. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az
1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv módosításban (1. melléklet) foglaltak az
elfogadását követő napon lép hatályba.
Paks, 2021. …….

1.

sz. melléklet

a Paks város teljes Településszerkezeti Tervét módosító ……/2021. (………) számú határozatához

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021.
www.vzm.hu

PAKS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA

14
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

II.B. A HÉSZ MÓDOSÍTÁS TERVEZETE
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2021. (... ...) önkormányzati rendelete
Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
33/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendeletmódosításáról
Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (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 megjelölt véleményezési jogkörben eljáró állami főépítészi, környezetvédelmi,
természet- és tájvédelemi, közegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, ingatlanügyiés földügyi igazgatási hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal; a bányafelügyeleti és
erdészeti hatáskörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal; a honvédelmi hatáskörben eljáró
Honvédelmi Minisztérium; a közlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai
Minisztérium; a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme
érdekében, valamint közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala; a
természet- és tájvédelem érdekében eljáró Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; hírközlési
hatáskörben eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; a nukleáris biztonság és balesetelhárítás
hatáskörében eljáró Országos Atomenergia Hivatal; országos vízminőség-védelem hatáskörében
eljáró Országos Vízügyi Főigazgatóság; a vízvédelmi hatáskörben eljáró Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság; a vízgazdálkodás
hatáskörében eljáró Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság; a polgári védelem, és iparbiztonság
hatáskörében eljáró Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; a határrendészeti hatáskörben
eljáró Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság; a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a
partnerségi rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1.§
A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
33/2016.(VIII.22.) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4.§ a 32. ponttal egészül ki:
„32. Út céljára fenntartott terület: telken kijelölt terület, melyen távlatban út alakítható ki.”
2.§
A HÉSZ 5.§ paragrafus a (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Szabályozási terven jelölt út céljára fenntartott területen épület, úthoz nem kapcsolódó
egyéb építmény nem helyezhető el.”
3.§
A HÉSZ 5.§ paragrafus a (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Szabályozási terven jelölt út céljára fenntartott terület által érintett telkek esetében az
előkerti építési vonal az út céljára fenntartott terület – közterülettől távolabbi - határától kerül
számításra
4.§
A HÉSZ 1. mellékletét képező B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B11, B13, B13a, B14, B24, B25, B26, B27,
K14, K15, K18, K22, K26 jelű szabályozási tervlapjai a rendelet 1. melléklete szerint módosulnak.
5.§
A HÉSZ 1. mellékletét képező Jelmagyarázat a rendelet 2. melléklete szerint módosul.
6.§
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Paks, 2021. …..

Szabó Péter
polgármester

dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. ……..….-én kihirdetésre került.
dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1.

ELKERÜLŐ ÚT LÉTESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1.1

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA

1.1.1 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
A módosítással érintett terület Paks közigazgatási területének középső részén, az M6 és a 6. számú
főút között helyezkedik el. A módosítással érintett terület a város beépített területeit határolja
nyugatról és északról.

A módosítással érintett terület elhelyezkedése (forrás: maps.google.hu, saját szerkesztés)
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1.1.2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A módosítással érintett terület Paks beépített területeit övezi, részben külterületen részben pedig a
település belterületén fekszik. A területet jelenleg több különböző területhasználat jellemzi. A
módosítással érintett elkerülő út területe 4 részből áll, amelyeket 4 különböző úttervező cég
tervez:
SZAKASZ

TERVEZŐ

Északi elkerülő út

TURA-Terv Kft.

Nyugati elkerülő út

UTIBER Kft.

6. számú főút bővítés

FŐMTERV Zrt.

M6 összekötő út

VIA Futura Kft.
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A módosítási terület elhelyezkedése (forrás: maps.google.hu, saját szerkesztés)

Az északi elkerülő út tervezett nyomvonala jellemzően nagyobb táblás mezőgazdasági területeken
halad keresztül kisebb erdőfoltokat is érintve. Az út kertvárosias lakóterületek határában került
kijelölésre. Az északi elkerülő út Paks északi városrészét köti be a 6231. jelű úthoz. Az északi
elkerülő út keleti határát a Kömlődi út, nyugati határát pedig a 6231. jelű út képezi.

Északi elkerülő út tervezési terület (forrás: maps.google.hu, saját szerkesztés)

A nyugati elkerülő út (6238. jelű út) szakasz a 6231. jelű úttól indul és nyugatra megkerülve Paks
beépített területeit csatlakozik bele a 6. számú főútba. A nyugati elkerülő északi szakasza szintén
nagyobb méretű mezőgazdasági területeken és az azokat tagoló kisebb-nagyobb erdőfoltokon halad
keresztül, majd dél felé haladva, az út középső szakasza volt zárkerti keskeny, hosszú parcellás
területeket szel át. Itt keresztezi a 6232. jelű utat. A kertes mezőgazdasági területeket elhagyva a
település beépült gazdasági területeit délnyugatról megkerülve köt bele a tervezett elkerülő a 6.
számú főútba.
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Nyugati elkerülő út tervezési terület (forrás: maps.google.hu, saját szerkesztés)

A módosítási terület déli részét a 6. számú főút bővítése és az M6 összekötő út képezi.
A 6. számú főút bővítése a meglévő négynyomúsítás folytatását jelenti az északi irányból az
atomerőmű déli bejárójáig. A módosítás a meglévő 6. számú főút mentén történik, a főút bővítése
által igénybe vett terület többnyire erdőterületeket és kis részen mezőgazdasági területeket érint.
A módosítással érintett szakasztól keletre található a Paksi Atomerőmű, nyugatra pedig gazdasági,
mezőgazdasági és erdőterületek fekszenek.
Az M6 összekötő út (6237. jelű út) az M6 autópálya és a 6. számú főút közötti tervezési szakaszt
foglalja magában. A tervezett szakasz a 6. számú főút és az Atomerőmű északi bejáró
csatlakozásától indul és az M6 autópálya Paks-dél meglévő csomópontjába csatlakozik bele. Az út
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nyomvonala jellemzően erdőterületeken, kisebb foltban mezőgazdasági területen halad, illetve
érinti Paks külterületén fekvő hulladékgazdálkodási területeit is.

A 6. számú főút bővítése és az M6 összekötő út tervezési terület (forrás: maps.google.hu, saját szerkesztés)

1.1.3 HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A település hatályos, többször módosított helyi építési szabályzata 2016-ban, településszerkezeti
terve 2019-ben került jóváhagyásra. A módosítással érintett területet a hatályos településrendezési
eszközökben több különböző területfelhasználási egységbe, építési övezetbe és övezetbe sorolja.
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A hatályos településszerkezeti terv kivágata (kékkel jelölve a tervezett elkerülő út új területe)

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021.
www.vzm.hu

PAKS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA

22
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Az északi elkerülő új nyomvonalának területét a hatályos településrendezési eszközök több,
különböző területfelhasználási egységbe, övezetbe, építési övezetbe sorolják, melyek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

távlati fejlesztési területek – kertvárosias lakóterület
kertvárosias lakóterület (Lke-4.3)
távlati fejlesztési területek – településközpont vegyes terület
kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz 5.1, Gksz 5.2)
különleges terület (K-Z/tur2)
távlati fejlesztési területek – védelmi erdőterület
erdőterület (Ev)
mezőgazdasági terület (Má-á, Má-k, Má-ü)
vízgazdálkodási területek (V-5)

Északi elkerülő - hatályos településszerkezeti terv kivágata (kékkel jelölve a tervezett elkerülő út területe)
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Északi elkerülő - hatályos szabályozási terv kivágata (kékkel jelölve a tervezett elkerülő út területe)

A nyugati elkerülő út új nyomvonalának területét a hatályos településrendezési eszközök több,
különböző területfelhasználási egységbe, övezetbe, építési övezetbe sorolják, melyek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

intézményi terület (Vi-M5)
kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz 1.4, Gksz 1.5)
ipari terület (Gip 1.1, Gip 1.3,)
különleges terület (K-Z/t, Kb-szp)
erdőterület (Ev, Eg)
mezőgazdasági terület (Má-á, Má-k, Mk)
vízgazdálkodási terület (V-6)

Nyugati elkerülő - hatályos településszerkezeti terv kivágata (kékkel jelölve a tervezett elkerülő út területe)
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Nyugati elkerülő - hatályos szabályozási terv kivágata (kékkel jelölve a tervezett elkerülő út területe)
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A 6. számú főút bővítése új nyomvonalának területét a hatályos településrendezési eszközök több,
különböző területfelhasználási egységbe, övezetbe, építési övezetbe sorolják, melyek az alábbiak:

•
•
•
•
•

falusias lakóterület (Lf-csá2)
kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz 1.1, Gksz 1.2, Gksz 1.3)
ipari terület (Gip 1.1, Gip 1.2, Gip 1.3, Gip 1.4)
erdőterület (Ev, Eg)
mezőgazdasági terület (Má-á)

A M6 összekötő út új nyomvonalának területét a hatályos településrendezési eszközök több,
különböző területfelhasználási egységbe, övezetbe, építési övezetbe sorolják, melyek az alábbiak:
•
•
•
•
•

kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz 1.4)
ipari terület (Gip-1.5)
erdőterület (Ev, Eg)
mezőgazdasági terület (Má-á, Má-k)
Különleges terület (Kb-H/ih, K-H/hull)

A 6. számú főút bővítése és az M6 összekötő út - hatályos településszerkezeti terv kivágata (kékkel jelölve a
tervezett elkerülő út területe)
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A 6. számú főút bővítése és az M6 összekötő út - hatályos szabályozási terv kivágata (kékkel jelölve a
tervezett elkerülő út területe)
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SZIKKASZTÁS
A hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé Paks közigazgatási területén a
csapadékvizek szikkasztás útján történő elvezetését. A HÉSZ 25. § (4) bekezdés a teljes település
területén tiltja a közvetlen talajba szikkasztást. Ennek célja, hogy a település fejlődése során olyan
elvezető rendszer épüljön ki, amely a csapadékvizeket felszíni vízfolyások, nyílt árkok, illetve zárt
csatornák segítségével vezetik a befogadó Dunába, ezzel csökkentve hosszútávon a meglévő
állékonysági kockázatot.
Paks Önkormányzata a szikkasztás hatályos szabályozásának felülvizsgálatához szükségesnek tarja az
érintett területekre vonatkozóan egy szakértői állásfoglalás beszerzését, amely megerősíti vagy
megcáfolja, hogy az adott területeken történő szikkasztás összességében nem veszélyezteti a
település állékonyságát.
Jelen módosítás során a szikkasztás szabályozása nem módosul, a HÉSZ 25. § (4) bekezdése
továbbiakban is hatályban marad, mely szerint a szikkasztás tiltva van a település teljes
közigazgatási területén.

1.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Paks Város Önkormányzata Paks belterületén a 6. számú főút tehermentesítése és az atomerőmű
bővítésre való felkészülés okán a településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. Jelen
módosítás célja a várost érintő tervezett utak (az északi elkerülő út, a nyugati elkerülő út, a 6.
számú főút bővítés és az az M6 összekötő út) útépítési terveinek megfelelően a szükséges területek
biztosítása.
A módosítással érintett területek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek.
A tervezés során több területen a hatályos településrendezési eszközökben rögzített elkerülő út
nyomvonalától eltérő nyomvonal került kijelölésre. A nyomvonal módosítása kihat többek között a
tervezési szakaszok egymáshoz való csatlakozásra, a jelenlegi közúthálózat kapcsolódási pontjaira,
az érintkező területek területhasználatára.
Az alábbiakban a 4 útszakasz külön kerül bemutatásra:

ÉSZAKI ELKERÜLŐ ÚT
- Paks északi városrész bekötése a 6231 j. úthoz

A PROJEKT
Paks északi városrész elérhetőségének javítása a 6231. j. összekötő úti kapcsolattal. Új
nyomvonalon vezetett, 2,8 km hosszú, 2×1 sávos önkormányzati út megvalósítása.
ADATOK 1

1

Kialakítás típusa

Új nyomvonal (2x1 sáv)

Új nyomvonal (2x1 sáv)

2800 méter

A projektben részt vett
tervező(k)

TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

Fázis

Előkészítés
Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
Építési engedéllyel rendelkezik.

Forrás

A beruházást a magyar állam finanszírozza.

Forrás: www.nif.hu 2021.03.25.
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Az északi elkerülő út megépítése az Önkormányzat hosszútávú célkitűzése, a módosításban szereplő
másik három útszakaszhoz képest annak megvalósítása a legkésőbb várható. A településrendezési
eszközök módosítása során a távlati fejlesztésre való tekintettel a tervezett út műszaki
megvalósításához szükséges terület a településszerkezeti tervben kerül biztosításra. A szabályozási
tervben az út területe a jövőbeni bizonytalanságok, lehetséges Önkormányzati szándékok
módosulása okán nem kerül kiszabályozásra. Az út területének elépülését megelőzve azonban
kijelölésre kerül az út műszaki megvalósításához kijelölt területen egy új szabályozási elem, az út
céljára fenntartott terület. Az út céljára fenntartott terület célja a távlati utak területének
biztosítása, oly módon, hogy a szabályozási elem által érintett területeken nem teszi lehetővé
épület, úthoz nem kapcsolódó egyéb építmény elhelyezését.
A módosítás során az északi elkerülő nyomvonala jelentősen módosul a hatályos településrendezési
eszközökben rögzített nyomvonalhoz képest. Az elkerülő új nyomvonala a jelenlegi nyomvonalhoz
képest mintegy 500 m-re északra kerül áthelyezésre, megkerülve a belterületi lakóterületeket. A
tervezett elkerülő országos mellékút útosztályba tartozó útszakasz Közúti közlekedési terület
területfelhasználási egységbe kerül besorolásra a településszerkezeti tervben.
A hatályos tervekben szereplő elkerülő út számára biztosított területek a velük szomszédos
területfelhasználási egységbe kerülnek átsorolásra.
Védelmi erdőterületek kerülnek kijelölésre egyrészt a módosítás során megszüntetésre kerülő
erdőterületek pótlása, másrészt pedig a biológiai aktivitásérték kompenzálása céljából, valamint az
út környezeti hatásainak csökkentése érdekében. Távlati fejlesztési területek – védelmi erdőterület
besorolást kapnak az elkerülő út és a lakóterület, illetve a távlati lakóterület között fekvő területek
(1. jelű terület), az elkerülő út nyomvonala menti 50 m széles területsáv a lakóterületek és a közút
között (2. jelű terület), illetve az új elkerülő út nyugati végétől északra fekvő lakóterületek (3. jelű
terület).
Az északi elkerülő út által elszeparált nyugati, kijelölt lakófunkciójának nem megfelelő alakú és
méretű lakóterületeket az Önkormányzat a továbbiakban nem kívánja lakóterületi besorolásban
tartani, a terület a vele szomszédos területekhez hasonlóan általános mezőgazdasági
területfelhasználásba kerül átsorolásra (4. jelű terület).
Vízgazdálkodási területfelhasználási egységbe kerül besorolásra az úttervezéshez kapcsolódó
csapadékvíztározó területe (5. jelű terület).
A településrendezési eszközök módosítása során több területen új beépítésre szánt terület kerül
kijelölésre. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény 12. §-a rendelkezik az újonnan beépítésre szánt területekről. A (3) bekezdés
alapján az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legalább 5%ának megfelelő kiterjedésű, zöldterületet vagy véderdőt kell kijelölni. A jogszabálynak való
megfelelés érdekében a különböző területeken kijelölt új beépítésre szánt lakó- és
településközpont területek miatt kijelölésre kerülő új zöldterületek egy összefüggő, nagy foltban
kerülnek kijelölésre, amely megfelelően tudja biztosítani a közkert funkciót. Az új zöldterület az
északi elkerülőtől délre fekvő, a csapadékvíztározó déli határában kerül kijelölésre. A jogszabály
lehetőséget biztosít arra, hogy új beépítésre szánt gazdasági és különleges területek esetében
véderdő kerüljön kijelölésre az előbbiekben bemutatott megfelelés érdekében. Az új véderdő
területek az északi elkerülő út nyomvonala mentén kerülnek kijelölésre.
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NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT
- 6238 j. Paks, nyugati elkerülő út tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

A PROJEKT
A 6238 j. Paks nyugati elkerülő út megvalósítása a 6. számú főút és az 6231. j. összekötő út között.
Új nyomvonalon vezetett, 6,1 km hosszú, 2×1 sávos országos közút megvalósítása.
ADATOK 2
Kialakítás típusa

Új nyomvonal (2x1 sáv)

Új nyomvonal (2x1 sáv)

6100 méter

A projektben részt vett
tervező(k)

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Fázis

Előkészítés
Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
Engedélyezési tervvel rendelkezik.

Forrás

A beruházást a magyar állam finanszírozza.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A nyugati elkerülő út, ahol lehetséges a meglévő út rekonstrukciójával valósul meg az úttervek
alapján. A nyugati elkerülő út csatlakozik a külön projektben tervezett északi elkerülő úthoz, illetve
a 6. sz. főúthoz.
A tervezett elkerülő országos mellékút útosztályba tartozó útszakasz Közúti közlekedési terület
területfelhasználási egységbe kerül besorolásra. Az elkerülő út megvalósításához szükséges
kisajátítások érintenek alacsonyabb rendű, önálló rendeltetési egységbe nem besorolt utakat is,
amelyek csak a szabályozási terven kerülnek feltüntetésre.
A nyugati elkerülő út és a Fehérvári út találkozásánál fekvő, az elkerülő út által szegregált
különleges temető, valamint gazdasági területsáv védelmi erdőterületbe kerül besorolásra.
Módosításra kerül a nyugati elkerülő út által érintett, a város lakott területeitől délre fekvő
gazdasági területeket feltáró úthálózat is. A magasabb rendű új utak területe Közúti közlekedési
területbe kerül. Az alacsonyabb rendbe visszasorolt utak szabályozási szélessége 30 m-ről 22 m-re
csökken. Megszüntetésre kerül továbbá az új elkerülő út által kiváltott, funkció nélkülivé vált
gazdasági útszakasz, amely területe a szomszédos területfelhasználásokhoz hasonlóan gazdasági
területfelhasználási egységbe kerül.
A nyugati elkerülő út műszaki megvalósításához szükséges területek alapján kerül az út területe
kiszabályozásra a településrendezési eszközökben. A műszaki megvalósításhoz szükséges területek
helyenként kisebb területet vesznek igénybe, mint a hatályos tervben rögzített közlekedési terület.
Az út megvalósítója, a NIF Zrt. csak a szükséges területeket kívánja kisajátítás útján megvásárolni,
így a szabályozási szélesség csökkentése történik ezen területeken. Meghagyva a terület későbbi
fejlesztésének, bővítésének lehetőségét, illetve jelen módosítás tárgyát nem képező a szabályozási
szélesség csökkentésével érintett utak további terültének egységes átgondolását a közlekedési
területből kikerülő területrészeken a szabályozási tervben út céljára fenntartott területsáv kerül
kijelölésre. A szabályozási elem biztosítja, hogy a terület a jövőben ne épüljön el, ellehetetlenítve
a későbbi esetleges útszélesítési törekvéseket. A jövőbeni esetleges útszélesítéssel kapcsolatban
fontos még, hogy az érintett területeken az új épületek, építmények megfelelő távolságra
kerüljenek kialakításra a tervezett közterület határától. Ennek érdekében a HÉSZ-ben rögzítésre
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kerül, hogy az érintett területek vonatkozásában az előkerti építési vonal az út céljára fenntartott
területtől kell számítani.

6. SZÁMÚ FŐÚT BŐVÍTÉS
- Paks 6. számú főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig

A PROJEKT
A 6. számú főút 2×2 sávos főúttá fejlesztésének megtervezése körülbelül 3,5 km hosszú szakaszon beleértve a becsatlakozó utak csomóponti kialakítását -, továbbá a 6. számú főút 115+710 km
szelvényében körforgalmi csomópont kialakításának megtervezése.

ADATOK 3
Kialakítás típusa

Négynyomúsítás

Négynyomúsítás

3500 méter

A projektben részt vett
tervező(k)

FŐMTERV Zrt.

Fázis

Előkészítés
Engedélyezési
tervvel
rendelkezik.
Építési engedéllyel rendelkezik.

Forrás

A beruházást a magyar állam finanszírozza.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítás célja a területre vonatkozóan a 6. számú főút 2×2 sávossá bővítés területi biztosítása.
Az úttervezők által megállapított műszaki megvalósításhoz szükséges területeket a
településrendezési eszközökben Közúti közlekedési terület területfelhasználási egységbe kerülnek
besorolásra.
A tervezett 6. számú főút bővítése során az Atomerőmű déli bejárója és a 6. számú főút
csomópontja északabbra helyeződik át a hatályos tervi állapothoz képest, és ennek megfelelően az
Atomerőmű déli bejárójának a csomópontra forduló nyugati szakasza északabbra tolódik. Ez a
megszűnő útszakasz Gazdasági erdőterületbe, míg az új nyomvonal területe Közúti közlekedési
területbe kerül.

M6 ÖSSZEKÖTŐ ÚT
- 6237. jelű (M6 autópálya – 6. számú főút közötti) paksi összekötő út megvalósítása

A PROJEKT
Új nyomvonalon vezetett, körülbelül 3,0 km hosszú 2×1 sávos összekötő út megtervezése az M6
autópálya és 6. számú főút között.
ADATOK 4

3
4

Kialakítás típusa

Új nyomvonal (2x1 sáv)

Új nyomvonal (2x1 sáv)

3000 méter

Forrás: www.nif.hu 2021.03.25.
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ADATOK 4
A projektben részt vett
tervező(k)

Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

Fázis

Előkészítés
Engedélyezési tervvel rendelkezik.
Építési engedéllyel rendelkezik.

Forrás

A beruházást a magyar állam finanszírozza.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Az M6 összekötő út nyomvonala a módosítás során kis mértékben változik. A nyomvonal módosítását
lekövető út területigénye Közúti közlekedési területe kerül, míg az út megvalósításához a
továbbiakban már nem szükséges területrészek a visszasorolásra kerülnek a szomszédos
területfelhasználásoknak megfelelő területfelhasználási egységbe.

1.3 JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök
megváltoztatásával jár.

módosítása

a

területfelhasználási

rendszer

kis

mértékű

A módosítás során kijelölt magasabb rendű új utak területe Közúti közlekedési területbe kerül,
illetve az elkerülő út korábbi nyomvonala által igénybe vett terület a szomszédos
területfelhasználásokhoz illeszkedő területfelhasználási egységbe került átsorolásra.
Távlati fejlesztési területek – védelmi erdőterületek kerülnek kijelölésre az elkerülő út és a
lakóterület, távlati lakóterület között fekvő területeken, illetve az északi elkerülő út nyomvonala
menti 50 m széles területsáv a lakóterületek és a közút között. Távlati fejlesztési területek –
lakóterületek, településközpont területek területe kis mértékben változik az új nyomvonalak
következtében.
Az északi elkerülő út által elszeparált
területfelhasználásba kerül átsorolásra.

nyugati

lakóterület

általános

mezőgazdasági

Vízgazdálkodási területfelhasználási egységbe kerül besorolásra az északi elkerülő úttervezéséhez
kapcsolódó csapadékvíztározó területe.
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Szerkezeti terv módosítási javaslata
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1.4 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
A tervezett módosítás beépítésre nem szánt területek átsorolásával, beépítésre szánt területek
átsorolásával, új beépítésre nem szánt területek kijelölésével és új beépítésre szánt terület
kijelölésével jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az övezetek és építési övezetek
határai. Kivétel ez alól az északi elkerülő út területe, ahol a településszerkezeti tervben kijelölésre
kerül az út területe, a szabályozási tervben pedig az nem kerül kiszabályozásra Az északi elkerülő út
műszaki megvalósításához szükséges terület elépülésének megakadályozása egy új szabályozási
elemmel, az út céljára fenntartott terület kijelölésével kerül biztosításra.
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Szabályozási terv módosítási javaslata

1.5 SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
1.5.1 SZERKEZETALKOTÓ ÉS TAGOLÓ KÖZLEKEDÉSI ELEMEK
A módosítással érintett elkerülő út és a hozzá kapcsolódó új utak maguk is jelentős szerkezetalkotó
és tagoló közlekedési elemei Paksnak. A tervezett utak több utat is kereszteznek melyek közül a
fajsúlyosabbak a következők:
•
•
•

tervezett elkerülő út – 6231. jelű út csomópont
tervezett elkerülő út – Györkönyi út csomópont
tervezett elkerülő út – Gesztenyés utca csomópont
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tervezett elkerülő út – 6232. jelű út csomópont
tervezett elkerülő út – 6. számú főút csomópont
6237. jelű tervezett út (M6 összekötő út) – 6. számú főút csomópont
6237. jelű tervezett út (M6 összekötő út) – M6 csomópont

1.5.2 SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ, TAGOLÓ EGYÉB NYOMVONALAS ELEMEK
A módosítással érintett területet egyéb szerkezetet meghatározó, tagoló nyomvonalas elem nem
érinti.

1.5.3 SZERKEZETALKOTÓ ZÖLDFELÜLETI RENDSZEREK, VÍZFOLYÁSOK
Az elkerülő út és a hozzá kapcsolódó útmódosítások helyenként - jellemzően a középső és déli
területeken - erdőterületeket is érint.
Paks jelentős szerkezetalkotó vízfolyása a Duna, amely a módosítási területtől keletre húzódik.

1.6 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
1.6.1 VÉDŐTÁVOLSÁGOK
A módosítással érintett területet nyugatról az M6-os autópálya védőtávolsága, délkeleten a 6. számú
főút védőtávolsága érinti. A területet több helyen is érintik a különböző telephelyekhez kapcsolódó
védőterületek, valamint a terület déli része az atomerőműhöz kapcsolódó tiltott légtér
védőterületbe tartozik.
Vízügyi szempontból a nyugati, illetve a déli rész több helyen érinti az országos vízminőségvédelmi
területet, vízbázis belső és külső védőidom határát, vízbázis hidrogeológiai védőidom „A” és „B”
zóna határát.
Az tervezett elkerülő több helyen átszeli a kedvezőtlen földtani adottságú terület határát („B” és
„C” kategória). Főleg az északi elkerülő területén érinti.

1.6.2 TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELEMEK, TERÜLETEK
Paks közigazgatási területén több országos és helyi jelentőségű táj és természetvédelmi elem is
megtalálható. A módosítási területet a nyugati elkerülőnél érinti több természetvédelmi elem is:
Paksi üregmező a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi körzet egy része; országos ökológiai hálózat
magterülete, Natura 2000 területek.
A tervezett elkerülőt több helyen is érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területet. A nyugati részt a Paksi üregmezőhöz kapcsolódóan, illetve az északi részt érinti még a
nyugati végén.

1.6.3 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ELEMEK
A módosítással érintett területen műemlékileg védett objektum vagy műemléki érdekeltségű terület
nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület vagy műtárgy sem található.
A módosítással érintett területet az alábbi régészeti érdekeltségű területek érintik:
Az északi elkerülő területén 2 új régészeti lelőhelyet fedeztek fel a 2020.06.03-án végzett
terepbejárás során.

Név

Nyilvántartási szám

Pozíciója

Paks-Úri hegyi-dűlő 1.

Új lelőhely

érintett

Paks-Úri hegyi-dűlő 2.

Új lelőhely

Pufferzónában

A nyugati elkerülő út területén régészeti terület nem található, továbbá új lelőhelyet sem fedeztek
fel a régészeti terepbejárás során.
Az M6 összekötő út szakaszon szintén nem található régészeti lelőhely, újat sem azonosítottak.
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A 6. számú főút bővítése kapcsolódó szakaszon több régészeti lelőhely is megtalálható, ezek egy
része közvetlenül érinti a beruházást, egy része csak a környezetében található.
Név

Nyilvántartási szám

Pozíciója

Paks- új avar temető

Nyilvántartásba vétel
folyamatban

Adatgyűjtési övezetben érintett

Paks- Csámpai-szőlők

55141

Beruházás területén részben érintett

Paks- Szennyvíztelep IV.
lelőhely

90715

Adatgyűjtési övezetben érintett

Paks- Szennyvíztelep I.
lelőhely

90709

Adatgyűjtési övezetben érintett

Paks- Csámpa „Sáfrány-tanya
és 6-os út között”

72633

Adatgyűjtési övezetben érintett

A tervezett változtatások és a kulturális örökség elemeire gyakorolt hatásuk
A tervezett beruházás jelentős földmunkavégzéssel jár, ami örökségi elemeket (régészeti
lelőhelyeket) veszélyeztet.
A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) szerint a régészeti
örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
A beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások idő és
költségigényét. A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett
területen nem azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormány rendeletének 21. § (3)
bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni.
Mivel a tervezés jelenlegi fázisában még nem ismertek a műszaki paraméterek, valamint a
földmunkák pontos szélessége és mélysége, így a további örökségvédelmi javaslatok a kivitelezési
tervek ismeretében a későbbiek folyamán még változhatnak. A beruházás esetében a geofizikai
vizsgálatok, valamint a próbafeltárásra javasolt terület nagyságát a végleges műszaki adatok
ismeretében lehet majd meghatározni.
Mivel a tervezett beruházás kulturális örökségi elemeket (régészeti lelőhelyeket) érint, az
engedélyezési eljárásba be kell vonni az érintett régészeti Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a szükséges
örökségvédelmi feladatok tekintetében a központ határozatai szerint kell eljárni.
A Kötv. alapján, amennyiben az érintett örökségi elemek (régészeti lelőhelyek) elkerülésére nincs
mód, a földmunkák által érintett régészeti lelőhelyen régészeti feltárást kell végezni.
Kötv. 22. § (1) A régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett
részén a (2) bekezdésben meghatározott, az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel
megelőző régészeti feltárást kell végezni.
(2) A nyilvántartási adatok és - amennyiben rendelkezésre áll - az előzetes régészeti
dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatásának
egybevetése alapján készült javaslatai, továbbá a védettségi fokozat figyelembevételével kormányrendeletben meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében az alábbi és
kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben
b) próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre,
vagy annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást;
Amennyiben a próbafeltárás során egyértelművé válik a vizsgált terület régészeti érintettsége, úgy a
földmunkával érintett területeken megelőző régészeti feltárást kell végezni. A Kötv. 22. § (3)
bekezdés ae) pontjának figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt módszere: régészeti
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megfigyelés, mivel a műszaki leírás és tervdokumentáció alapján megállapítható, hogy a beruházás
műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.

2

A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

2.1 A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA
Paks város településfejlesztési koncepciója 2009-ben került elfogadásra.
A város hosszú távú városfejlesztési alapcélja:
„Stabil gazdasági bázisra épülő, igényes épített és természeti környezettel rendelkező, a lakosság
megfelelő életminőségét garantáló funkciógazdag középváros”
A hosszú távú városfejlesztési alapcél elérése érdekében a koncepció a következő átfogó (stratégiai)
célokat tűzte ki:
•

Fejlett közösségi szolgáltatásokra épülő térségközponti és középvárosi funkciók fejlesztése

•

Kiegyensúlyozott ágazati célokra épülő helyi gazdaságfejlesztés

•

Magas életminőségű társadalom megteremtése vonzó városi környezetben

Paks város hosszú távú jövőképe:
„Igényes épített és természeti környezettel rendelkező, a lakosság megfelelő életminőségét
garantáló funkciógazdag középváros. „
Paks város erre épülő jövőképét négy egymással kölcsönhatásban lévő tényező határozza meg:
•

A koncepció számol az atomerőművel,
meghatározza a város jövőképét.

•

Az atomerőmű által fizetett iparűzési adó megteremti a lehetőségét, hogy magas minőségű
közösségi szolgáltatásokat nyújtó középváros lehessen a város.

•

A város gazdasága számára jó lehetőség és indokolt az egyedi ipartelepítési előnyök helyett
azok komplex kínálatát hangsúlyozni, célzottan megkeresni a potenciális befektetőket.

•

A város integrált fejlesztése során az élhető és vonzó városi környezet és a kreatív
atmoszféra megteremtését kell szem előtt tartani.

mint

létesítménnyel,

amely

hosszútávon

A tervezett módosítások a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel
összhangban vannak.
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2.2 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
Jelen terv a korábbi településszerkezeti terv módosítására szolgál, így a korábbi területfelhasználási
egységekhez képest történő tervi változásokat értjük a változással érintett területek alatt. A
területfelhasználási egységek változása lehet:
A) Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan
kijelölt beépítésre szánt területek),
B) Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan
kijelölt beépítésre nem szánt területek),
C)

Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás,

D)

Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás.

A változással érintett területek mutatják a tervezett területfelhasználás változásait a hatályos
településszerkezeti tervhez képest.

Ssz.

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Hatályos területfelhasználás

Tervezett területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Számított
Terület
biológiai
nagyság
aktivitás
(ha)
érték

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület
Közúti közlekedési terület

0,5

Hulladékkezelő és
ártalmatlanító terület

1,5

1,01

1,01

A2

Közúti közlekedési terület

0,5

Kisvárosias lakóterület

1,2

0,15

0,11

A3

Közúti közlekedési terület

0,5

Kertvárosias lakóterület

2,7

1,65

3,64

A4

Közúti közlekedési terület

0,5

Falusias lakóterület

2,4

0,03

0,06

A5

Közúti közlekedési terület

0,5

Településközpont terület

0,5

0,30

0,00

9

Kertvárosias lakóterület

2,7

1,06

-6,70

Közúti közlekedési terület

0,5

Kereskedelmi szolgáltató
terület

0,4

0,75

-0,08

Közúti közlekedési terület

0,5

Ipari terület

0,4

1,57

-0,16

Kisvárosias lakóterület

1,2

Közúti közlekedési terület

0,5

0,41

-0,29

Hulladékkezelő és
ártalmatlanító terület

1,5

Közúti közlekedési terület

0,5

0,17

-0,17

Turisztikai és szabadidős
terület

1,5

Közúti közlekedési terület

0,5

0,67

-0,67

A12

A51
A7
A8

Védelmi erdőterület

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület

B14
B144a
B144b
B144c

Temető

3

Közúti közlekedési terület

0,5

0,56

-1,39

B144d

Sportpálya

3

Közúti közlekedési terület

0,5

0,10

-0,25

Turisztikai és szabadidős
terület

1,5

Védelmi erdőterület

9

0,29

2,19

Turisztikai és szabadidős
terület

1,5

Vízgazdálkodási terület

6

0,00

0,01

B27

Kertvárosias lakóterület

2,7

Közúti közlekedési terület

0,5

4,12

-9,07

B30

Kertvárosias lakóterület

2,7

Zöldterület

6

0,04

0,14

B31

Kertvárosias lakóterület

2,7

Védelmi erdőterület

9

6,49

40,88

B148
B154
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Kertvárosias lakóterület

2,7

Általános mezőgazdasági
terület

3,7

1,00

1,00

B40

Falusias lakóterület

2,4

Közúti közlekedési terület

0,5

0,12

-0,24

B53
B66

Településközpont terület

0,5

Közúti közlekedési terület

0,5

0,01

0,00

Intézményterület
Kereskedelmi szolgáltató
terület
Kereskedelmi szolgáltató
terület

0,5

Közúti közlekedési terület

0,5

0,43

0,00

0,4

Közúti közlekedési terület

0,5

5,60

0,56

0,4

Védelmi erdőterület

9

0,21

1,80

Ipari terület

0,4

Közúti közlekedési terület

0,5

2,15

0,22

2,7

Településközpont terület

0,5

0,05

-0,11

Közúti közlekedési terület

0,5

Vízgazdálkodási terület

6

0,03

0,16

Általános mezőgazdasági
terület

3,7

Védelmi erdőterület

9

14,97

79,36

Általános mezőgazdasági
terület

3,7

Vízgazdálkodási terület

6

0,12

0,29

D121

Vízgazdálkodási terület

6

Közúti közlekedési terület

0,5

0,24

-1,33

D145a

Inerthulladék hasznosító

0,2

Közúti közlekedési terület

0,5

1,10

0,33

D145b

Szabadidős park

3,2

Közúti közlekedési terület

0,5

0,22

-0,59

D3

Közúti közlekedési terület

0,5

Zöldterület

6

0,33

1,83

D4

Közúti közlekedési terület

0,5

Védelmi erdőterület

9

5,03

42,79

9

0,31

1,88

0,5

7,87

-66,86

Gazdasági rendeltetésű
erdőterület

9

1,90

16,11

6

0,34

-1,02

B35

B79
B83
B92

Beépítésre szánt területek átsorolása
C26

Kertvárosias lakóterület

Beépítésre nem szánt területek átsorolása

D10
D101
D106

D40

Temető

3

Védelmi erdőterület

D49

Védelmi erdőterület

9

Közúti közlekedési terület

D5
D52
D56
D58
D61
D8
D85
D97

0,5

Közúti közlekedési terület
Védelmi erdőterület

9

Zöldterület

Védelmi erdőterület

9

Általános mezőgazdasági
terület

3,7

1,78

-9,42

Védelmi erdőterület

9

Vízgazdálkodási terület

6

0,13

-0,40

Gazdasági rendeltetésű
erdőterület

9

Közúti közlekedési terület

0,5

5,18

-44,06

Általános mezőgazdasági
terület

3,7

0,68

2,17

5

Közúti közlekedési terület

0,5

2,83

-12,74

3,7

Közúti közlekedési terület

0,5

7,11

-22,77

0,5

Közúti közlekedési terület
Kertes mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági
terület

Biológiai aktivitásérték változása:

18,21

Lásd részletesen:
Módosítással érintett területek javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
című fejezetei
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2.3 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL
VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL
VALÓ ÖSSZZHANG 5
A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze és életbe lépett a 2018. évi CXXXIX.
törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MATrT). További
változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes
országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes
területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat és az
országos övezetek lehatárolását a MATrT és a MvM rendelet tartalmazza.
Tolna megye területrendezési tervéről (TMTrT) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020.
(X.29.) önkormányzati rendelete rendelkezik, ami 2020.11.01-től hatályos.

2.3.1

A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK

SZABÁLYOK,

A térségi területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek
kijelölésének szabályairól az MATrT 11.§ rendelkezik.
A MATrT szerkezeti tervlapja a módosítással érintett területet települési térség, erdőgazdálkodási
térség és mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriákba sorolja.

5

2018. december 12-én fogadta el az Országgyűlés a 2019. március 15-én hatályba lépő Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. A törvény 90. § (1) bekezdésének értelmében az
új jogszabályt a hatálybalépést követően elindult eljárásokban kell alkalmazni.
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Az Országos Szerkezeti Terv Paksot ábrázoló részlete, a módosítási terület kékkel jelölve

MATrT „11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
települési területfelhasználási egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az
erdőtelepítésre
javasolt
terület
övezetére
vonatkozó
szabályok
figyelembevételével kell lehatárolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes
terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai
és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe
sorolható;
…..
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység
kijelölhető;
…..”
A módosítás az MATrT előírásaival összhangban van.

2.3.2

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA EGYEDI
ÉPÍTMÉNYEI

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok kijelöléséről a településrendezési
eszközökben a MATrT 15.§ (2) bekezdés rendelkezik:
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„(2) A településrendezési eszközökben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott
térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása,
és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a
kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított
nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések felsorolásától.
Az Ország Szerkezeti Terve

Tolna megyei Területrendezési Terv

Műszaki infrastruktúra elemek:

Műszaki infrastruktúra elemek:

•

M6-os autópálya

•

M6-os autópálya

•

6-os főútvonal

•

6-os főútvonal

•

Országos vasútvonal hálózata

•

6232-es számú főút

•

400 kV-os légvezetékek

•

Országos vasútvonal hálózata

•

Térségi kerékpárúthálózat

•

400 kV-os légvezetékek

2.3.3

ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az MATrT 12.§ (3) bekezdése előírja: Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges
terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő
kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható
meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell
kijelölni.
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Paks településszerkezeti tervének módosítása során új beépítésre szánt területek kijelölése
történik. Az alábbi táblázatban kerül bemutatásra az új beépítésre szánt terület, illetve az ezzel
kapcsolatban kijelölt zöldterület.

Ssz.

Tervezett területfelhasználás

Terület
nagyság
(ha)

MATrT 12.§ (3)
által előírt 5%
(ha)

A3

Kertvárosias lakóterület

1,65

0,08

A4

Falusias lakóterület

0,03

0,00

A5

Településközpont terület

0,29

0,01

A51

Kertvárosias lakóterület

1,06

0,05

A7

Kereskedelmi szolgáltató terület

0,72

0,04

A8

Ipari terület

1,33

0,07

A12

Hulladékkezelő és ártalmatlanító
terület

1,01

0,05

2.3.4

Új zöldterület
kijelölés
(sorszáma)

Új zöldterület
nagysága (ha)

D3, D52

0,14

D101

0,16( D 101
változás
összterülete
14,97)

ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE

Az MATrT V. fejezete határozza meg az országos övezeteket, amelyekkel a módosítási területek
érintettségét összefoglaló táblázatot az alábbiakban mutatjuk be:
Előírások/
Lehatárolás

Módosítása terület
érintettsége

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete

MATrT

érinti

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

MATrT

nem érinti

3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

MATrT

nem érinti

MvM rend.

érinti

MATrT

érinti

MvM rend.

érinti

MaTrT

érinti

MvM rend.

nem érinti

MaTrT

érinti

MvM rend.

érinti

MaTrT

nem érinti

MvM rend.

nem érinti

Országos és kiemelt térségi övezet

4. Tájképvédelmi terület övezete
5. Világörökségi és világörökségi várományos területek
övezete
6. Vízminőség-védelmi terület övezete
7. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
8. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
9. Erdők övezete
10. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
11. Honvédelmi és katonai célú terület övezete
12. Nagyvízi meder övezete
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Ökológiai hálózat magterületének övezete
Az övezetre vonatkozóan a MaTrT 25. §-a
fogalmaz meg előírásokat.
Az övezet a módosítási területet a nyugati
elkerülő út középső részén érinti. A területen új
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
Az ökológiai hálózat magterületének övezetébe
tartozó
területen
cél
a
természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosítani, minél
kisebb területi igénybevétellel járni.

MaTrT övezeti lehatárolás - Ökológiai hálózat
magterület övezete

Tájképvédelmi terület övezete
Az övezetre vonatkozóan az MvM rendelet 4. §-a
fogalmaz meg előírásokat.
Az övezet a módosítási területet a nyugati
elkerülő út délnyugati részén érinti. Az út
létesítése során figyelemmel kell lenni a
környező
tájhasználatokra,
a
megfelelő
tájbaillesztésre.

MvM rendelet övezeti lehatárolás - Tájképvédelmi
terület övezete
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várományos

Az övezetre vonatkozóan az MATrT 31. §
fogalmaz meg előírásokat
Paks teljes közigazgatási területe az övezetbe
tartozik.
A
hatályos
településrendezési
eszközökben a világörökségi és világörökségi
várományos
területek
a
tényleges
kiterjedésének
megfelelően
lehatárolásra
kerültek.
Világörökségi
és
világörökségi
várományos
területek,
illetve
azok
védőterülete a módosítással érintett területet
nem érintik.

MaTrT övezeti lehatárolás - Világörökségi és
világörökségi várományos területek övezete

Vízminőségvédelmi terület övezete
Az övezetre vonatkozóan az MvM rendtelet 5. §-a
fogalmaz meg előírásokat. Az övezetettel
érintett
települések
településrendezési
eszközeinek készítése során kell kijelölni a
vízvédelemmel érintett területeket.
Az övezet a módosítási terület egészét érinti. A
hatályos
településrendezési
eszközök
tartalmazzák
a
vízvédelemmel
érintett
területeket.

MvM rendelet övezeti lehatárolás Vízminőségvédelmi terület övezete
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Az övezetre vonatkozóan az MATrT 28. §
fogalmaz meg előírásokat.
Az övezet a módosítási területet a nyugati
elkerülő út területének középső részén érinti. A
területen új beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre.

MaTrT övezeti lehatárolás - Kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete

Erdők övezete
Az övezetre vonatkozóan az MATrT 29. §
fogalmaz meg előírásokat.
Az övezet a módosítási területet több területen
is érinti. Az északi és nyugati elkerülő út
területén kisebb foltokban, míg az M6 összekötő
út és a 6. számú főút bővítési területét nagyobb
területeken érinti az övezet

MaTrT övezeti lehatárolás - Erdők övezete
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Az övezetre vonatkozóan az MvM rendtelet 3. §-a
fogalmaz meg előírásokat.
Az övezet kis mértékben érinti a módosítási
területet az M6 összekötő út középső részének
nyugati felén, illetve a 6. számú főút bővítési
területének déli határában.

MvM rendelet övezeti lehatárolás - Erdőtelepítésre
javasolt terület övezete

2.3.5

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK

A TMTrT által meghatározott egyedi megyei övezetekkel a módosítási területek érintettségét az
összefoglaló táblázatot az alábbiakban mutatjuk be:
Előírás

A módosítási terület
érintettsége

Ásványi nyersanyagvagyon által érintett terület övezete

TMTrT

érinti

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

TMTrT

nem érinti

Földtani veszélyforrás terület övezete

TMTrT

érinti

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott
célterületének övezete

TMTrT

érinti

Logisztikai fejlesztések támogatott célterülete által
érintett település

TMTrT

érinti

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

TMTrT

érinti

Egyedileg meghatározott megyei övezet
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Ásványi nyersanyagvagyon által érintett
terület övezete
Az övezetre vonatkozóan az MvM rendtelet
fogalmaz meg előírásokat.
Paks teljes közigazgatási területe az övezetbe
tartozik. Az övezet előríásainak megfelelően a
módosítás során olyan területfelhasználási
egység, építési övezet vagy övezet kijelölése
történt, amely az ásványi nyersanyagvagyon
távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

TMTrT övezeti lehatárolás - Ásványi nyersanyagvagyon
által érintett terület övezete

Földtani veszélyforrás terület övezete
Az övezetre vonatkozóan az MvM rendtelet
fogalmaz meg előírásokat.
Paks teljes közigazgatási területe az övezetbe
tartozik. Az új beépítésre szánt területekkel
kapcsolatban az egyeztetési eljárása során a
bányafelügyelet hozzájárulása szükséges.

TMTrT övezeti lehatárolás - Földtani veszélyforrás
terület övezete
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Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten
támogatott célterületének övezete
Az övezetre vonatkozóan a TMTrT 8. §-a
fogalmaz meg előírásokat.
Paks teljes közigazgatási területe az övezetbe
tartozik. Az övezet előírásai a módosításra
nincsenek hatással.

TMTrT övezeti lehatárolás - Innovációs-technológiai
fejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek
övezete

Logisztikai fejlesztések támogatott
célterülete által érintett település
Az övezetre vonatkozóan a TMTrT 9. §-a
fogalmaz meg előírásokat.
Paks teljes közigazgatási területe az övezetbe
tartozik. Az övezet előírásai a módosításra
nincsenek hatással.

TMTrT övezeti lehatárolás - Logisztikai fejlesztések
támogatott célterülete által érintett település
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Turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezete
Az övezetre vonatkozóan a TMTrT 10. §-a
fogalmaz meg előírásokat.
Paks teljes közigazgatási területe az övezetbe
tartozik. Az övezet előírásai a módosításra
nincsenek hatással.

MvM rendelet övezeti lehatárolás-Erdőtelepítésre
javasolt terület övezete

3

TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT

3.1 TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT
A településrendezési eszközök módosítása során az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó
útfejlesztések területi igényének kijelölése történik. Jelen módosítás négy egymástól elkülöníthető
projektet fog össze, de mindegyik fejlesztés Paks közút-hálózatát érinti, így jellegüknél fogva
hasonló hatást gyakorolnak a város tájszerkezetére. A fejlesztési területek bel- és külterületet
vegyesen érintenek, jellemzően a beépített és beépítetlen területek határán haladnak a tervezett
nyomvonalak. Az utak jellemzően mezőgazdasági és erdőterületeket, kisebb foltban pedig gazdasági
területeket érintenek. Az alábbiakban kerül bemutatásra, hogy e területhasználatok
megváltoztatásával milyen hatást gyakorol a tervezett fejlesztés Paks város tájszerkezetére.
Az északi elkerülőút tervezett nyomvonala legnagyobb arányban mezőgazdasági művelés alatt álló
területeket érint, több ponton csatlakozik Paks kertvárosias lakóterületeiket. Ebben az esetben a
beépített és a beépítetlen területek között alkot határvonalat az út. A nyugati elkerülőút a
lakóterületektől távolabb, főként szántóterületeken halad keresztül, kisebb foltokban
erdőterületeket érint. Az útszakasz középső részén a zártkerti, keskeny parcellás területeket szeli
át, s az azt követő szakoszon gazdasági területekhez is csatlakozik. Az út itt beépítetlen területen
jelenik meg, az ott található élőhelyeket elválaszthatja. Az M6-os és a 6-os utat összekötő út
tervezett nyomvonal legnagyobb arányban erdőterületeket érint és gazdasági területekhez
csatlakozik. Az út értékesebb, de jellemzően telepített lombhullató és örökzöld erdőterületeket is
érint. Az M6-os úthoz egy meglévő csomópontban csatlakozna, így nem kerül új csomópont
kialakításra, ami a tájszerkezet megóvása szempontjából is kedvező. A 6-os főút bővítésével
érintett területeken jellemzően fekete fenyőből telepített véderdősávok találhatók, így a bővítés,
illetve az építéshez szükséges felvonulási terület kialakítása ezek helyén történik meg. A fejlesztés
során célszerű a bővített útszakasz mentén újabb védőfásítások kialakítása, ez elősegíti a
tájszerkezet megőrzését.
Az újonnan kialakítandó útszakaszok tájhasználat változást idéznek elő, a mezőgazdasági és
erdőterületek helyett közúti közlekedési területek alakulnak ki. Az utak erős fragmentáló hatását
enyhíti, hogy jellemzően a településszegélyeken kerülnek kialakításra a beépített és a beépítetlen
területrészek határán, ezáltal a lehető legkevesebb természetes élőhelyet osztják ketté. A
tervezett utakon – a beépített területek közelsége és az útszakaszok rövidebb hossza miatt – nem
tervezik vadátjáró kialakítását. A tervezett utak mellett tájszerkezeti szempontból kiemelendő az
északi elkerülő út mellett kijelölt erdőterületek, melyek elválasztják az utat és a kijelölt – tartalék
- lakóterületeket. Az északi elkerülő út mellett tervezett erdősávok alkalmasak közvetlenül a
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közlekedésből származó környezeti hatások csökkentésére, de csökkenteni tudják a
településszegélyen található, mezőgazdasági művelésből származó hatásokat is egyben. Az elkerülő
út mellett tervezett víztározók javítani tudják a mikroklímát.
Az utak jelentős hatást gyakorolnak egy-egy település tájszerkezetére is. Paks esetében a tervezett
utak részben átalakítják a város műszaki-infrastruktúra hálózatát, ezáltal hatással lesznek a
tájszerkezetre is, mint újonnan megjelenő, mesterségesen kialakított lineáris tájalkotó elemek.
Továbbá a utak helyigénye területhasználat változást eredményez a konkrét nyomvonalak esetben.
Emiatt szükséges a tervezett utak megfelelő tajbaillesztéséről gondoskodni.

3.2 TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Paks városa erősen urbanizálódott az ipari fejlődésnek és munkalehetőségeknek köszönhetően,
viszont a külterületeken, valamint a Duna mentén máig értékes természeti területeket őriz a város.
A város északi, erdős részei, valamint a Duna mentének egyes területei Ökológiai hálózat ökológiai
magterületének övezetébe, míg a Duna partjának további, a város közigazgatási határán belüli
területe ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe tartozik. Az északi területen található
természetes terület része a Dél- Mezőföld Tájvédelmi Körzetnek is, melyet a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság tart fent. Ezen a területen értékes növény és állatvilág található, valamint több
kialakított tanösvény, melyek elősegítik a bakancsos és ökoturizmus jelenlétét a területen.
A tervezett módosítások, részét képezik egyes országos és megyei övezeti besorolásoknak, mely
jogszabályok a felülvizsgálat során érvényesítésre kerültek, valamint figyelembe voltak véve a
módosítások során is.
NATURA 2000 HÁLÓZAT
Natura 2000 területek vonatkozásában Paks közigazgatási területén az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.
11.) KvVM rendelet alapján három különleges természetmegőrzési terület található (Tolnai Duna
(HUDD20023) Paksi üregmező (HUDD20069), Közép-mezőföldi löszvölgyek (HUDD20020). Ezek közül a
Paksi üregmező területe kis szakaszon érinti a nyugati elkerülő utat (területi igénybevétel: 3786
m2). A közösségi jelentőségű terület érintettsége miatt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült.
ORSZÁGOSAN VÉDETT TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK
Paks közigazgatási területén országosan védett természeti területek a Dél-Mezőföld Tájvédelmi
Körzet, a Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület és a Paksi löszfal földtani
alapszelvény természeti értik. A módosítással érintett területek közül a nyugat elkerülő út területét
érinti a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet egy kis szakaszon (területi igénybevétel: 151 m2).
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE
Paks közigazgatási területét érinti az Ökológiai Hálózat (magterület övezete és ökológiai folyosó
övezete). A módosítással érintett területek vonatkozásában a Nyugati elkerülőút középső szakaszát
érinti az ökológiai hálózat magterületének övezete egy rövid szakaszon (területi igénybevétel:
16827 m2).
TERMÉSZETI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA
Az előzetes vizsgálati eljárás során a kivitelezéssel érintett területek felmérése során védett fajok
nem kerültek elő azon útszakaszok eseténben, amik nem érintenek védett természeti területeket
(Északi elkerülő út, M6 összekötő út, 6-os út bővítése). A Nyugati elkerülőút esetében lefolytatott
vizsgálatok során a tervezett nyomvonal 200-200 méteres zónáját vizsgálták. A vizsgálat területen
Natura 2000 jelölő élőhelyet nem találtak, jellemzően közepesen-erősen leromlott élőhely
kategóriába sorolható területek találhatók. A Natura 2000 jelölőfajok közül állat és növényfajok
néhány példánya jelen volt a területen. Ezen fajok tekintetében megállapítható, hogy az út
környezetében jelentős állományuk marad fenn, így a számukra potenciális élőhely nem szűnik meg.
A DINPI nyilatkozata alapján mivel a Natura 2000 terület határán halad a tervezett nyomvonal, így
annak integritását nem veszélyezteti. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata alapján a
várost nyugatról körülölelő körgyűrű északi végén (Kömlődi utcafelmerül a fokozottan védett,
hazánkban csupán néhány helyről ismert haragos sikló (Dolicophis caspius) élőhelyének érintettsége.
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Összességében megállapítható, hogy a fejlesztésesek helyének meghatározásánál, illetve a
nyomvonalak kijelölésénél szempont volt, hogy azok minél kevesebb védett, illetve természeti
szempontból értékes területet érintsenek.

Nyugati elkerülő tetvédelmi érintettsége
(Forrás: 6238. j. Paks, nyugati elkerülő út E1 – Környezetvédelem – Összefoglaló leírás,
készítette: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.)

3.3 TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLAT
Paks közigazgatási területét a keleti nagy egybefüggő erdőfolt és a Duna-part mentén érinti az
MATrT tájképvédelmi területének övezete. A módosítási területek tekintetében a nyugati elkerülő
út középső szakasza érintett az övezet területével. Az övezetre a 3.2.3. Országos övezetek
ismertetése fejezetben bemutatott előírások vonatkoznak.
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A tájképre az újonnan kialakítandó utak gyakorolják a legnagyobb hatást, a 6-os út bővítése nem
eredményezi a tájkép jelentős átalakulását. Az új utak esetében is a kialakítandó magasabb
műtárgyak és a csomópontok befolyásolják legnagyobb mértékben a tájképet.
Az utak tájbaillesztésével, fasorok, növénysávok telepítésével kapcsolatos elvárások az előzetes
környezetvédelmi engedélyt adó határozatban szerepelnek. A növénytelepítés módjait az utak
mellett a 4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése című fejezet mutatja be.
Az utak látványát, tájképre gyakorolt hatását jelentősen befolyásolja a kapcsolódó földmű térbeli
kiterjedése, magassága, a rézsűk hossza, meredeksége, növényborítottsága, továbbá a műtárgyak
mérete, jellege és formája. A fenti szempontok alapján az utak tájképre gyakorolt hatása három
kategóriába sorolható:
1. tájképbe illeszkedő vagy nem látható (6-os út bővítése);
2. látható, de nem uralkodó (M6 összekötő út, Északi elkerülő út);
3. domináns, a táj arculatát lokálisan befolyásoló (Nyugati elkerülő út).
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált és tervezett utak és a kapcsolódó létesítmények
összeférhetetlen tájvédelmi konfliktust nem okoznak.

3.4 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak
szerint nem csökkenhet”. 6
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai
szerint került kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása a 2.2. A
településszerkezeti változások bemutatása című fejezetben. Összesen jelen módosítás során a
biológiai aktivitásérték változása +18,21.

4

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

A település zöldfelületi rendszerének elemei nem változnak a jelen módosítások következtében:
Pakson a zöldfelületi rendszer elemei:
-

Zöldterületek
Zöldfelületi intézmények, intézményi zöldfelületek
Telepszerű beépítések zöldfelületei
Telken belüli zöldfelületek
Közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei
Vízfolyások menti zöldfelületek
Fasorok, erdősávok
Erdőterületek

Az atomerőmű bővítését megelőző műszaki-infrastruktúra fejlesztések számottevő változásokat
idéznek elő a paksi tájban, így a jelen módosítás tárgyát képező közút fejelsztési projektek is a
tájszerkezet átalakulásához vezetnek, közvetve a település zöldfelületi rendszerére is hatást
gyakorolnak. Ezeknek a tereptárgyaknak a tájba illesztése, eltakarása megfelelő növénytelepítéssel
javítható, illetve részben megoldható. A tájbaillesztés lényege, hogy az út és a kapcsolódó
létesítményei összhangban legyenek a környező táj alapvető jellegével, melynek egyik módszere a
növénytelepítés, mely során a település zöldfelületi rendszere is fejlődik.
A növénytelepítés módjai:

6

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: LVII. törvény 12. §-a szerint módosított szöveg.
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Az útpálya elválasztó sávjában, a zajvédő falak kapcsán, a töltéseken, a csomópontokban,
és a nyomvonaltól távolabb változatos formában – gyepesítés, cserje- és facsoportok
telepítése.
A tervezett utakhoz kapcsolódó keresztező utak átemeléséhez szükséges magas földművek
és híd műtárgyak takarása, tájbaillesztése kapcsán a megfelelő méretű, őshonos fa- és
cserjefajok telepítése.
Települések szegélyén, alsóbbrendű utak, vízfolyások mentén, gazdasági területek körül
növénytelepítések (a rálátás gátlása akkor a leghatékonyabb, amikor a „takarófal” a
szemlélőhöz és nem az elrejtendő objektumhoz van közelebb). Ezzel a megoldással a
környező területek használói, tulajdonosai tudnak élni.

A tervezett fejlesztések során a zöldterület növelésére kerül sor a Hidegvölgy utca környezetében.

5

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

A közlekedési munkarészben az útkategóriák meghatározását, valamint a javasolt közúti elemek
tervezését, paramétereinek kialakítását az e-UT 03.01.11 (ÚT-2-1.201:2008) számú, „Közutak
tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírásban, a csomópontok tervezését az e-UT 03.03.21 (ÚT
2-1.214:2004) számú „Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” című Útügyi Műszaki
Előírásban foglaltak szerint végeztük el. A tervezés során betartottuk az e-UT 02.01.41 (ÚT 21.218:2003.) számú, a településrendezési tervek alátámasztó közlekedési munkarészeinek
tartalmára vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás rendelkezéseit.

5.1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
A településrendezési eszközök módosításának célja Paks város északi területeinek bekötése a 6231.
jelű úthoz, a nyugati elkerülő útjának (6238. j. út), az M6 autópályát és a 6. számú főutat összekötő
út (6237. j. út) építéséhez, valamint a 6. számú főút 112+435 és 115+900 közötti szakaszán
tervezett fejlesztéséhez elkészült útépítési tervek alapján szükséges területek biztosítása.
A módosítással érintett terület Paks város északi, keleti és déli területeit is érinti, az alábbi ábrán
látható módon. A tervezett közlekedési fejlesztések várhatóan nagymértékben csökkentik a város
belterületén is keresztülmenő 6. számű főutat terhelő forgalmat, illetve a Paks 2 beruházás által
generált építési forgalom sem terheli majd sem Paksot sem Dunaszentgyörgyöt.
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K-1 Átnézeti térkép

5.2 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Közúti kapcsolatok
Paks város fő megközelíthetőségét és országos főúthálózati kapcsolatait az M6 autópálya és a 6.
számú főút biztosítja.
A tervezett közlekedéshálózati fejlesztések ezeket a kapcsolatokat erősítik és a terveztett elkerülő
út a város belterületén áthaladó forgalmat (jelentős része teherforgalom) csökkentik, így ezek
megvalósulása rendkívül pozitív hatást jelent a város közlekedése és élhetősége számára.
A módosítással érintett területek környezetében a következő főbb közlekedéshálózati elemek
találhatók:
Gyorsforgalmi utak:
•

M6 (Budapest – Bóly) autópálya (Útkategória: K.I.B.)

A gyorsforgalmi út érintett szakaszán 2x2 forgalmi és kétoldali műszaki sávval kiépített.
Paks város közúthálózata három csomópontban kapcsolódik az M6 autópályához:
-

„Paks Észak”
„Paks Centrum”
„Paks Dél”.

Az autópálya 108+400 km szelvényében komplex pihenőhely üzemel, üzemanyagtöltő állomással.
Országos főúthálózati elemek:
•

6. számú (Budapest – Pécs – Barcs) I. rendű főút (Útkategória: K.III.A és B.III.a.A)
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A főút a fejlesztéssel érintett szakaszán 2x1 forgalmi sávval, helyenként kanyarodó sávokkal,
külterületi jelleggel kiépített aszfalt burkolatú út, amely a tervezett beruházás megvalósulása után
a 112+435 szelvényt megelőző szakaszhoz hasonlóan 2x2 forgalmi sávos kialakítást kap, főbb
csomópontjaiban körforgalmakkal kiépítve.
Országos mellékúthálózati elemek:
•

6231. j. (Paks – Cece) összekötő út (Útkategória: K.V.B.)

Érintett szakaszán külterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sávval, helyenként buszöblökkel, nyílt
szikkasztó árkos csapadékvíz elvezetéssel kiépített aszfalt burkolatú út.
•

6232. j. (Paks – Nagydorog – Sárszentlőrinc) összekötő út (Útkategória: K.V.B.)

Érintett szakaszán külterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sávval, helyenként buszöblökkel, nyílt
szikkasztó árkos csapadékvíz elvezetéssel kiépített aszfalt burkolatú út.
•

6233. j. (Paks – Kölesd) összekötő út (Útkategória: K.V.B.)

Külterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sávval, helyenként buszöblökkel, nyílt szikkasztó árkos
csapadékvíz elvezetéssel kiépített aszfalt burkolatú út.
Jellemző forgalmi terhelés
Az országos közutak kezelője, a Magyar Közút Zrt. által közreadott forgalmi adatok szerint (2019.
évi mérések alapján) az érintett országos útszakaszok napi forgalma az alábbiak szerint alakul.
Minden érintett útszakasz jelentős teherforgalommal terhelt, azonban nagymértékű
kapacitástartalékkal rendelkezik még a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó határérték eléréséig
is.
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Szóló Csuklós
Középtgj Nehézt pótkocsis nyerges speciális
busz
busz
(j/nap)

(j/nap)

7645

2220

56

1

7550

2353

57

1

6969

1279

354

60

3980

840

60

0

1049

401

110

0

666

165

25

0

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

M6 Budapest – Bóly autópálya
(105+349 – 113+295 km szelvények között)
277
175
138
991
2
M6 Budapest – Bóly autópálya
(113+295 – 123+030 km szelvények között)
282
169
139
986
2
6 sz. Budapest – Pécs – Barcs elsőrendű főút
(111+560 – 116+000 km szelvények között)
266
191
64
314
3
6231. j. Paks – Cece összekötő út
(2+500 – 9+912 km szelvények között, Mogyoród iránya)
50
11
72
19
3
6232. j. Paks – Nagydorog – Sárszentlőrinc összekötő út
(0+000 – 2+720 km szelvények között, Mogyoród iránya)
50
6
18
18
1
6233. j. Paks – Kölesd összekötő út
(0+000 – 8+635 km szelvények között, Mogyoród iránya)
15
3
15
11
0

Mkp

Kp

(j/nap) (j/nap)

Lassú
jmű

ÁNF

(j/nap)

Ejm/nap

17

0

0

13980

21

0

0

14008

111

96

17

11540

439

335

9

5683

56

16

28

2077

29

34

13

1070

Kötöttpályás kapcsolatok
Paks város lakott területeitől keletre, a 6. számú főút és a Duna közötti területen halad a 42. sz.
Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks vasútvonal. Egykor teljes hosszán közlekedtek a személyvonatok,
azonban 2009. december 31. óta Mezőfalva és Paks között üzemel a személyszállítás, mivel nem
volt az üzemeltetéshez szükséges mértékű személyforgalom az érintett szakaszon. Érintett
szakaszán a teherforgalom továbbra is megmaradt (pl ezen keresztül látják el az atomerőművet
bizonyos alkatrészekkel), ezért bár korszerűsítés nem várható a vonalon, annak állapotát
folyamatosan felügyelik.
Megszűnt megállóhelyek:
•
•
•
•

Dunakömlőd megállóhely
Ópaks állomás
Paks-Dunapart megállóhely
Paks állomás.

5.3 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Jelen szabályozási terv módosításba tartozó módosítással érintett területek a 6. számú főút
fejlesztendő szakaszán kívül mind beépítetlen területen találhatók.
A város közlekedési hálózata az alábbi főúthálózati elemekből áll:
I. rendű főutak:
•
•
•
•

Dózsa György út (a Kereszt utca és a Tolnai út közötti szakasza az országos úthálózat része)
Tolnai út (az országos úthálózat része)
Kereszt utca – Fehérvári út (az országos úthálózat része)
Kölesdi út (az országos úthálózat része)

II. rendű főutak:
•
•
•

Deák Ferenc utca (6. számú főúthoz kapcsolódik)
Táncsics Mihály utca
Kápolna utca
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Zsíros köz (Kápolna utca és Pollack utca közötti szakasz)
Pollack Mihály utca
Gesztenyés utca
Biztonsági elkerülő út

K-2 Meglévő közlekedési hálózat részlet (Lásd KV-2 tervlap)

5.3.1 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
Paksról a régió és a megye nagyobb települései, valamint távolabbi nagyvárosok helyközi autóbusz
járatokkal közelíthetők meg. A főváros és a környező megyék nagyobb városai közvetlen
autóbuszjárattal, a távolabbi, vagy kisebb városok átszállással érhetők el.
A térségi autóbusz közlekedésének központja a paksi autóbusz pályaudvar, amely a Táncsics M. u. –
6. számú főút csomópontja mellett található. Az állomáson 14 kocsiállás (és több autóbusz parkoló)
található, amelyeknek csak egy része kihasznált. Kerékpártároló nincs az állomás környezetében. Az
utastájékoztatás megfelelő, kivéve a tájékozódást segítő településtérkép és útbaigazító táblák
hiányát.
Paks helyközi autóbuszos közlekedése megfelelő, majdnem minden település elérhető átszállás
nélkül, viszonylag gyorsan.
A városon belüli közösségi közlekedés a helyközi járatok mellett helyi autóbuszjáratokkal
megoldott. A buszjáratokat a Dél-dunántúli Közlekedési Központ ZRt. üzemelteti. A járműállomány
megújítása elmaradt, a flotta átlagéletkora folyamatosan nő.
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Az alábbi ábra alapján jól látható, hogy Paks város közösségi közlekedés által túlnyomórészt
lefedett, ennek értéke kb 80%.

K-3 Közösségi közlekedési hálózat részlet (Lásd KV-3 tervlap)

5.3.2 KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A módosítással érintett területek külterületi elhelyezkedése miatt nem jellemző gyalogjárdák
megléte, a külterületi lakóegységek közelében található autóbuszmegállóhelyekhez kapcsolódóan
sincsenek, burkolattal kiépített gyalogos felületek.
A módosítással érintett területek környezetében csak a 6. számú főút déli oldalán (Vasút utca és a
Régi utca közötti szakaszon) és a Kandó Kálmán utca – Neumann János utca – Biztonsági elkerülőút
keleti oldalán (Kurcsatov utca és a 6. számú főút közötti szakaszon) található kiépített
kerékpárforgalmi létesítmények, amelyek önálló kétirányú kerékpárutak.

5.3.3 PARKOLÁS
A módosítással érintett területeken a külterületi elhelyezkedés és a forgalomvonzó létesítmények
hiánya miatt nem jellemző közterületi parkolás.
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A fejlesztendő nyomvonalak szomszédságában található paksi iparnegyed esetében a jelentkező
parkolási igényeket túlnyomórészt az ingatlanokon belül próbálják kielégíteni, kerülve a közlekedési
felületek mentén, részben azt igénybe vevő, felhalmozódó járműveket.
A 6. számú főút fejlesztendő szakasza szomszédságában található erőmű északi és déli bejáratainál
egyaránt kiépítettek szilárd burkolatú, viszonylag nagy kapacitású parkolófelületeket, az ott
dolgozók számára.

5.3.4 FELSŐBBRENDŰ TERVEKBEN MEGJELENŐ FEJLESZTÉSEK
•

Országos Területrendezési Terv, 2018.

Az Országos Területrendezési Tervben a
módosítással
érintett
terület
közvetlen
környezetében nincsenek jelölve tervezett
közlekedési nyomvonalak.

K-4

Országos Területrendezési Terv, vonatkozó
részlet
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• Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terve,
2020.
Tolna Megye Térségi Szerkezeti Tervében a
módosítással érintett terület környezetében a
Paks várost nyugat felől elkerülő út nyomvonala
és a Gesztenyés utca, mint városi főút elkerülőig
való meghosszabbítása jelenik meg, mint közúti
közlekedési hálózati tervezett elemek.
Ezeken kívül térségi kerékpárutak nyomvonalai
jelennek meg a 6233. j. út mentén, egészen a 6.
számú főút melletti meglévő kerékpárútig,
amely utána tovább halad Dunaszentgyörgy
irányába és a 6231. j. út mentén Németkér felől,
amely Fehérvári út, majd a Kossuth utca mellett
haladva csatlakozik a Dózsa György út menti
kerékpárút keleti irányú meghosszabbításához.

K-5 Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terve,
vonatkozó részlet

•

Paks Város Településrendezési Terve, 2020.

Paks Város Településrendezési Tervében jelen módosításhoz kapcsolódó nyomvonalakon kívül
további, főbb közúti közlekedéshálózati elem tervezett nyomvonala látható, amelyek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz
Tervezett nyugati elkerülő út (tervezett 6238. j. út)
Tervezett elkerülő útszakaszok szomszédságában lévő gyűjtőutak meghosszabbítása és
csatlakozása a tervezett elkerülő úthoz
Gesztenyés utca (városi főút) meghosszabbítása és csatlakozása a tervezett elkerülő úthoz
Építők útja meghosszabbítása és csatlakozása a Györkönyi utcához
Kishegyi út meghosszabbítása nyugati irányba és csatlakozása a tervezett elkerülő úthoz
M6 autópálya meglévő csomópontját és a 6. számú főutat összekötő út (tervezett 6237. j.
út)
Az iparnegyedet feltáró út meghosszabbítása és csatlakozása a 6237. j. úthoz
6. számú főút és az erőmű között haladó országos mellékút amely csatlakozik a tervezett
paksi új Duna-hídhoz
Vasút utca (51364. j. út) meghosszabbítása a Paksi kikötőhöz vezető útig
Paksi kikötőhöz vezető út fejlesztése

A város településrendezési tervében további tervezett kerékpárforgalmi nyomvonalak láthatók,
amelyek Dunakömlőddel és Dunaszentgyörggyel létesítenek közvetlen kapcsolatot, illetve elindul
egy nyomvonal Birító irányába és az árvédelmi töltésen déli irányba.
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K-6 Paks Város Településrendezési Terve, vonatkozó részlet

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021.
www.vzm.hu

PAKS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA

64
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

5.4 ALÁTÁMASZTÓ KÖZLEKEDÉSI JAVASLATI MUNKARÉSZ
Tervezett szabályozási módosítások, új úthálózati elemek

5.4.1 KÖZÚTHÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Jelen szabályozási tervi módosítás célja a megtervezett fő közlekedéshálózati elemek számára
szükséges hely biztosítása. Új nyomvonalak az északi városrész bekötése a 6231. j. úthoz, a nyugati
elkerülő út, illetve az M6 autópályát és a 6. számú főutat (Paks várostól délre, az erőmű északi
bejáró útjánál) összekötő út. Tervezett továbbá a meglévő 6. számú főút 112+435 és 115+900
közötti szakaszának 2x2 sávra való bővítése.
A tervezett utak és fejlesztések Paks városának térségi és belső közlekedéshálózati kapcsolatait is
szolgálják.
A tervezett országos mellékúthálózati elemek elkészült részletes engedélyezési tervei, amelyet
megküldtek számunkra adatszolgáltatásként, a csatlakozó tervezett úthálózati elemeket is
befolyásolja.
A jelenleg hatályos szerkezeti tervben jelölt tervezett utak nyomvonalat kisebb-nagyobb mértékben
módosítani szükséges. Ezzel a módosítással leginkább a város északi és délnyugati területei
érintettek, ahol a tervezett főbb feltáró, vagy gyűjtőutak nyomvonalai módosulnak.
A tervezett nyomvonalak együttesen a K-7 Tervezett közlekedési hálózat ábrán láthatók.
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K-7 Tervezett közlekedési hálózat (Lásd KT-1 tervlap)
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Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű úthoz (Útketegória: K.V.C)
Az északi városrész bekötése a 6231. j. (Paks – Cece) összekötő út és a Kömlődi út között tervezett,
az országos mellékúthoz tervezett körforgalomban csatlakozva, amelyhez nyugati irányból
kapcsolódik a tervezett nyugati elkerülő út is. Az engedélyezési tervdokumentációt a TURA-TERV
KFT. készítette és adta át számunkra, hogy jelen szabályozási terv módosításának keretein belül a
fejlesztéshez szükséges helyet biztosítsuk.
A következő egyszerű csomópontok tervezettek a szakaszon:
•
•
•
•
•
•

PSE vendégparkoló csomópontok: ki- és bejárat (megelőző szakasz tervei tartalmazzák)
Virág utcai csatlakozás
Haladás utcai csatlakozás
Hidegvölgy utcai csatlakozás és F7 j. földút csatlakozás
Öreghegy/Munkácsy utcák rávezetésének csatlakozása és F12 j. földút csatlakozás
Kömlődi utcai csatlakozás és F18 j. földút csatlakozás

K-8

Átnézeti térkép részlet (TURA-TERV KFT., 2020.)

Az elkészült tervek nyomvonalától a hatályos szabályozási tervben meghatározott és kiszabályozott
nyomvonal és területigény jelenetős mértékben eltér. Vannak olyan területek, ahol a meglévő
telkek közepén halad keresztül a tervezett út, az északi városrészt bekötő út számára szükséges
telek szélesség a tervezőktől kapott adatszolgáltatás alapján 27-70 méter közötti, a nagy szélesség
különbségek fő oka a terület domborzati viszonyai, bizonyos szakaszokon a nagy bevágások okozta
rézsű kialakítás miatt szükséges növelni a telek szélességét. A lakóterületek meglévő gyűjtőútjainak
meghosszabbításához általánosan 18 méter széles közúti terület szükséges.
A tervezett út kategóriája K.V.C., tervezési sebessége 50 km/h, az építendő burkolat szélessége 7
méter, mivel 2x1 forgalmi sávos kialakítású.
Az alábbi mintakeresztszelvényeken jól látható a tervezett út keresztmetszeti kialakítása és a
szakaszonként megjelenő, domborzati viszonyok okozta nagy területigényű földmunkák
szükségessége.
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Mintakeresztszelvények részlet (TURA-TERV KFT., 2020)

Nyugati elkerülő út (6238. j. út)
A nyugati elkerülő út a 6. számú főút és a 6231. j. (Paks – Cece) összekötő út között tervezett, a
meglévő országos utakhoz (6. számú főút, 6232. j. út, 6231. j. út) tervezett körforgalmakban
csatlakozva. Az engedélyezési tervdokumentációt az UTIBER KFT. készítette és adta át számunkra,
hogy jelen szabályozási terv módosításának keretein belül a fejlesztéshez szükséges helyet
biztosítsuk.
A tervezett nyomvonal a 6. számú főút tervezett spirális körforgalmából indul északnyugati irányba
az ipari park határa mentén halad az Ipari Park 4703/57 hrsz-ú belső útjának vonaláig, ahonnan
nyugati irányba távolodik el a gazdasági területektől a 6232. j. utat körforgalomban keresztezve. Az
M6 autópályát elérve, azzal párhuzamosan halad észak felé, aztán észak-keleti irányba fordulva
halad el a Pollack Mihály lakóövezet szomszédságában lévő fejlesztési területek mellett. A
Györkönyi utcát keresztezve a lakott területek szomszédságában (azoktól olyan távol, hogy ne
zavarja az ott élőket) folytatódik a Fehérvári úti sporttelephez tartozó parkoló felé, amely a
tervezett végcsomópont (6231. j. úti körforgalom) miatt megszűnik. A megszűnő parkoló helyett új
parkolót terveztek, ahonnan közúti keresztezések nélkül érhető el a stadion az úgy
járdakapcsolatokon keresztül.
A tervezett út kategóriája: K.V.B, tervezési sebessége 70 km/h, az építendő burkolat szélessége 7,5
méter, mivel 2x1 forgalmi sávos kialakítású.
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Átnézeti helyszínrajz részlet (UTIBER KFT., 2021.)

A következő csomópontok tervezettek a nyugati elkerülő úthoz kapcsolódóan:
Körforgalmú csomópontok
•
•
•

6. számú. főúti csatlakozás (Főmterv Zrt. tervezésében)
6232. j. úti csatlakozás
6231. j. úti csatlakozás

Járműosztályozós (balra kanyarodó sávval ellátott) csomópontok
•
•
•

0+237 km szelvényben (Magyar Közút NZrt. távlati telephelyének és a város felől érkező
távlati út bekötése)
0+936 km szelvényben (Ipari park belső útjának tervezett bekötése)
4+320 km szelvényben (Gesztenyés út tervezett bekötése)

Egyszerű csomópontok
•
•
•
•

1+179 km szelvényben (tervezett csapadékvíz tározó megközelítésének és a város felől
érkező távlati út bekötése)
3+034 km szelvényben (M6 autópálya felett átvezetett út keresztezése)
3+667 km szelvényben (Vácika utca tervezett bekötése)
4+804 km szelvényben (Györkönyi utca keresztezése)

A tervezett nyugati elkerülő út nyomvonala és területi igénye a jelenleg hatályos szabályozási
tervben szereplőktől jelentősen eltér, kivételt jelent ez alól a 6. számú főút és a 6232. j. út közötti
szakasza, ahol csak kis mértékben tér el a hatályos tervben jelölttől. A tervezett út számára az
adatszolgáltatásként átadott kisajátítási vonalak alapján 20-47 méter szélességű területet kell
kiszabályoznunk, amely a csomópontok környezetében tovább növekszik.
Az alábbi mintakeresztszelvényeken jól látható a tervezett út keresztmetszeti kialakítása és a
szakaszonként megjelenő, domborzati viszonyok okozta nagy területigényű földmunkák
szükségessége.
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Mintakeresztszelvények részlet (UTIBER KFT., 2021)

M6 autópálya és 6. számú főút közötti 6237. j. összekötő út
A 6237. j. összekötő út az M6 autópálya és a 6. számú főút között tervezett. A főúti csatlakozásához
tervezett spirális körforgalomból kiindulva a hulladéklerakó délnyugati oldalán az M6 autóálya 114
sz. Paks dél lehajtójának 6232. j. úti meglévő körforgalmába csatlakozik. Az engedélyezési
tervdokumentációt a VIA FUTURA KFT. készítette és adta át számunkra, hogy jelen szabályozási terv
módosításának keretein belül a fejlesztéshez szükséges helyet biztosítsuk.
A tervezett út kategóriája: K.V.B, tervezési sebessége 70 km/h, az építendő burkolat szélessége 7,5
méter, mivel 2x1 forgalmi sávos kialakítású.
A tervezett 6237 j. összekötő úthoz több útcsatlakozást terveztek:
•
•
•

0+258 km szelvényben (U1 burkolt út és F1 földút csatlakozása)
1+108 km szelvényben (Ü1 üzemi lehajtó és F2 földút csatlakozása)
2+169 km szelvényben (U2 burkolt út és F3 földút csatlakozása)
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K-12 Átnézeti helyszínrajz részlet (VIA FUTURA KFT., 2020.)

A tervezett 6237. j. összekötő út nyomvonala és területi igénye a jelenleg hatályos szabályozási
tervben szereplőktől kismértékben eltér. A tervezett út számára az adatszolgáltatásként átadott
kisajátítási vonalak alapján 27-38 méter szélességű területet kell kiszabályoznunk, amely a
csomópontok környezetében tovább növekszik.
Az alábbi mintakeresztszelvényeken jól látható a tervezett út keresztmetszeti kialakítása és a
szakaszonként megjelenő, domborzati viszonyok okozta nagy területigényű földmunkák
szükségessége.
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K-13 Mintakeresztszelvények részlet (VIA FUTURA KFT., 2021)

6 sz. főút négynyomúsítás folytatása
A 6 sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból a 112+435 km szelvény (Biztonsági elkerülő út
csomópontja után) és az atomerőmű déli bejárói 115+900 km szelvény között tervezett, mivel a
kezdőpont előtti szakaszon korábban már megtörtént az útszakasz fejlesztése. Az engedélyezési
tervdokumentációt a FŐMTERV ZRT. készítette és adta át számunkra, hogy jelen szabályozási terv
módosításának keretein belül a fejlesztéshez szükséges helyet biztosítsuk.
Az út kategóriája: K.III.A, tervezési sebessége 90 km/h, az építendő burkolat szélessége
szakaszonként változó, 2x2 forgalmi sávos kialakítású.
A tervezett fejlesztés által érintett szakaszán a 6. számú főútnak a következő csomópontok lesznek
kialakítva:
•
•
•

113+40 km szelvényben – Paks nyugati elkerülő út és Paks kikötőhöz vezető út csomópontja:
kétsávos spirális körforgalom (K1 körforgalom)
114+400 km szelvényben – 6237. jelű és az Atomerőmű északi bejárójának csomópontja:
kétsávos spirális körforgalom (K2 körforgalom)
115+700 km szelvényben – Birítópuszta városrészt feltáró út és az Atomerőmű déli
bejárójának csomópontja: kétsávos spirális körforgalom (K2 körforgalom)
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Átnézeti helyszínrajz részlet (Főmterv Zrt., 2020.)

A tervezett 6237. j. összekötő út nyomvonala és területi igénye a jelenleg hatályos szabályozási
tervben szereplőktől kismértékben eltér. A tervezett út számára az adatszolgáltatásként átadott
kisajátítási vonalak alapján 27-38 méter szélességű területet kell kiszabályoznunk, amely a
csomópontok környezetében tovább növekszik.
Az alábbi mintakeresztszelvényeken jól látható a tervezett út keresztmetszeti kialakítása és a
szakaszonként megjelenő, domborzati viszonyok okozta nagy területigényű földmunkák
szükségessége.

5.4.2 KERÉKPÁRFORGALMI KAPCSOLATOK
Jelen szabályozási terv módosítás által érintett területeken, fejlesztendő útszakaszokon nem kerül
új kerékpáros infrastruktúrai nyomvonal kiépítésre. A 6. számú főút négynyomúsításának folytatása
által érintett útszakasz mentén haladó kerékpárút szakaszonként átépül, az új körforgalmú
csomópontokhoz és bizonyos szakaszokon a tervezett nyomvonal elhúzásokhoz igazodva kerül
kialakításra.
A település szerkezeti tervben a módosítással érintett terület közvetlen környezetében jelölt, ahhoz
részben kapcsolódó tervezett kerékpáros infrastruktúrai nyomvonalak a következők:
•
•
•
•

Pollack Mihály utca mentén tervezett kerékpárút nyomvonala, mely az Ürgemező mellett
északi irányba fordul egy meglévő főbb feltáró szerepű földút irányába
Gesztenyés utca mentén haladó kerékpárút meghosszabbítása a Pollack Mihály utcai
tervezett nyomvonalhoz kapcsolódva
6232. j. út mentén tervezett kerékpárút (Kölesd irányába), mely Paks város területén
kapcsolódik a 6231. j. út mentén meglévő kerékpárút nyomvonalához
a 6. számú főút és az atomerőmű közötti területen tervezett út menti kerékpárút
nyomvonala, mely az atomerőmű déli határában a Duna irányába kanyarodik az árvízvédelmi
töltésig, amelyen déli irányba halad tovább
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5.4.3 GYALOGOS KAPCSOLATOK
A tervezett külterületi közúti nyomvonalak mentén nem épülnek új gyalogjárdák, csak az átépülő
autóbuszmegállóhelyek peronjai, esetlegesen az azokhoz kapcsolódó rövid szakaszú nyomvonalak.

5.4.4 PARKOLÁS
A tervezett külterületi közúti nyomvonalak mentén nem épülnek közhasználatú parkolók, csak a
nyugati elkerülő nyomvonala miatt megszűnő Fehérvári út (6231. j. út) melletti sportcsarnokhoz
tartozó parkoló kerül átépítésre oly módon, hogy a létesítménybe érkezőknek a parkolóból ne
kelljen közúti felületeket keresztezniük, a kapcsolódó gyalogjárdákon keresztül közvetlen
megközelíthető lesz.

6

KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A Paks II. beruházás megvalósításával jelentkező jelentős forgalomnövekedés terhei számára a
település beépített területeinek védelmére tehermentesítő út létesítését határoztál el. A javasolt
új útnyomvonalra elkészült és elfogadást nyert a településrendezési eszközök módosítása. Az
útépítés megvalósítását szolgáló engedélyezési tervek készítése során felmerült problémák kezelése
a településrendezési eszközök módosítását tették szükségessé. A módosítási igény a közműveket
elsősorban az út vízelvezetésével kapcsolatban érinti.
A város nyugati oldalán létesítendő tehermentesítő út nyomvonala, beépítésre szánt és beépítésre
nem szánt területeken halad keresztül, amely kisebb-nagyobb területek területfelhasználási egység
módosítását teszi szükségessé. A területfelhasználási egység módosításával érintett területekből
mindössze 7 esetben történik újonnan beépítésre szánt terület kijelölése, amelyeknél a
területfelhasználás módosítása, annak elvárt ellátása új közműfejlesztést igényel. Meg kell
jegyezni, hogy a hatályos tervekben beépítésre szánt fejlesztési területek beépítésre nem szánt
felhasználásra történő módosítása sokkal nagyobb arányú, így a városi közműhálózatot a változtatás
okozta új igények nem okoznak igénynövekedést, így nem okoznak hálózatterhelés növekedést.
Az új infrastruktúra elem megjelenése viszont lehetőséget ad a vele együtt vezethető egyéb
műszaki (közmű) infrastruktúra elemek számára is, hogy ezzel a közösen kialakítható komplex
infrastruktúra sávval a település beépített területének infrastruktúrák általi terhelése
csökkenhessen.
Az út számára kijelölt sáv több helyen is vízbázis védelmi területen halad keresztül, továbbá
kiemelt vízminőség védelmi területet is érint. A vízbázis védelmi területeken történő útépítésnél a
123/1997 (VII.18.) Korm rendelet 5. mellékletében rögzítetteket, a kiemelt vízminőség védelmi
területekre vonatkozóan a 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet előírásait figyelembe kell venni. Az érintett
szakaszokra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálatokban előírtakat az útépítés során teljesíteni
kell.
Az út számára kijelölt sáv néhány helyen meglevő közművek nyomvonalát keresztezi. A keresztezési
helyeknél a közművek átépítési igényével kell számolni. A keresztező szakaszon átépítési igénye
lesz a nyomvonalat földalatti elhelyezéssel keresztező közművek mellett azoknak a föld felett, az
oszlopokra fektetett villamosenergia hálózati nyomvonalaknak is, amelyek szabványossági
felülvizsgálat során nem felelnek meg belógásuk miatt a szükséges útszelvényre vonatkozó
magassági előírásokat. Továbbá az út keresztezés előtti és utáni oszlopok megerősítése is szükséges
lesz a megváltozó területhasznosítás biztonsága érdekében.
Az út beruházásának szerves részét képezi és az út számára biztosított sávon belül kialakítandó, az
út víztelenítését szolgáló csapadékvíz elvezetésének megoldása és az út belterületi, illetve
beépített területi szakaszán az út közvilágításának a megoldása.
A szakaszonként síknak tűnő nyomvonalon jelentős a terepszint változása. A Pál utca és Györkönyi
utca közé eső szakaszon a jelenlegi terepszint 110 mBf-i, onnan keleti irányba lejt a terep. A
Györköny utcától nyugati, majd tovább déli irányba haladva emelkedik a kijelölt út nyomvonalának
terepszintje. A legmagasabb pontja a Kishegyi utcánál van, 133 mBf-i, majd onnan csökken a
terepszint. A Kölesdi útnál már 120 mBf-i, a régi 6-os útnál pedig 95 mBf-i a terepszint. Az
elkészített út-tervek alapján változtak az útnyomvonal magassági adatai, a csapadékvíz elvezetését
több irányba osztva kell kiépíteni. A külterületen haladó útszakaszon a csapadékvíz elvezetése nyílt
árok kialakításával javasolt, megjegyezve, hogy ennek kialakítását befolyásolja a vízbázis védelmi
területen áthaladó szakaszra készítendő környezetvédelmi hatásvizsgálatban előírtak, illetve a
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teljes település területén a hatályos szabályozási tervben is szereplő szikkasztási korlátozás. Így
jellemzően csak burkolt, vagy akár zárt csapadékvíz elvezető szakaszok kiépítése képzelhető el.
A tehermentesítő út Kölesdi utcától északra eső szakasza külterületen, ma még beépítésre nem
szánt területen halad, de szinte végig beépítésre szánt terület mentén. A tervezett tehermentesítő
út Kölesdi úttól délre eső szakasza viszont végig beépített, illetve beépítésre szánt területen halad
keresztül. A hatályos előírások szerint a belterületen, illetve a beépítésre szánt területen áthaladó
részén az út közvilágítását is ki kell építeni. A közvilágítás az út beruházásának részeként
valósítandó meg.
A tehermentesítő út engedélyezési tervezési folyamata alatt elkészített tervezői javaslat a
kisajátítási vonalra csak az út megvalósításához műszakilag indokolható területre határozható meg.
Korábban a tehermentesítő út melletti közműsáv kialakítására tett javaslat tovább tervezése nem
jutott olyan állapotba, ahol a kisajátítás, szabályozás ezt lekövethetné. Ettől függetlenül ismét
fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az úttal egységet alkotó műszaki infrastruktúra sávban lenne
célszerű elhelyezni a Paks II. beruházás megvalósításához szükséges közmű gerinchálózatokat. A
Paks II. beruházás felvonulási energiaellátására a Fehérvári út menti városi alállomásról két 22 kV-os
kábelkör kiépítésére lesz előreláthatóan szükség. Több előkészítő változat készült a vezeték
elhelyezésére. A helyi építési szabályzat az építendő hálózat földalatti elhelyezését írja elő. Erre a
nyomvonal biztosítás a már beépített területen belül csak közműkeresztezésekkel lenne
kivitelezhető, ezért kedvező lehetőség a tehermentesítő út menti közműsávban a Paks II. felvonulási
villamosenergia ellátását szolgáló 22 kV-os hálózatok számára biztosítható telepítési lehetőség. A
Paks II. beruházás elindításához szükséges felvonulási villamosenergia ellátás kiépítésére a
tehermentesítő út kijelölése és jogi rendezése mielőbb megoldandó feladat.
A tehermentesítő úttal együtt kialakítható közműsáv helyet biztosíthat a Paks II. beruházáshoz
kapcsolódó városfejlesztési feladatok során szükségessé váló közműkiváltási és közműellátási
feladatokban a közművek elhelyezésére.
A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó tervezett Pollack lakóterület területén jelenleg gerinchálózatok
(gerinc vízvezeték, 22 kV-os vezetékek és nagyközép-nyomású földgázvezeték) haladnak keresztül,
amelyeknek a kiváltását a lakóterület előkészítése keretében meg kell majd oldani.
A területen jelenleg áthaladó, a Kölesdi úti vízmű és a Bóchegyi víztározó közötti NÁ 500-as sentab
vízvezeték kiváltását meg kell oldani. Erre már előkészítő tervek el is készültek. A kiváltásra
tervezett nyomvonal a Pollack lakóterület melletti tervezett út, szabályozási szélességén belül
kerülne elhelyezésre, majd a Pollack lakóterület nyugati szélén a tervezett lakóterület mentén
haladna déli irányba tovább. Keresztezve a Pollack Mihály utcát a Gesztenyés utcán haladna tovább
és a Kishegyi út-Gesztenyés utca keresztezésénél csatlakozna vissza az üzemelő gerincvezetékre.
Megvizsgálva a már beépített területen átvezetett nyomvonalat, a megvalósítás csak több közmű
keresztezésével, az ott élők nyugalmának a zavarásával lenne megoldható. Ennél sokkal kedvezőbb
lehetőséget kínál a tehermentesítő út melletti elhelyezés, amelyben egyszerűbben, kedvezőbb
költségekkel és a már beépített terület megzavarása nélkül lehetne a kiváltást megoldani. Ezt a
nyomvonalat választva, a vezetéket a közműsávban lehetne akár a Kölesdi útig kiépíteni.
Természetesen attól északra is van lehetőség a visszakötésre, de a Kölesdi úti csatlakozás lenne a
legkedvezőbb.
A tervezett Pollack lakóterület területén jelenleg földfeletti elhelyezéssel, oszlopokra telepítve 22
kV-os középfeszültségű hálózatok haladnak keresztül. A tervezett beépítés ezeknek a
nyomvonalaknak is a kiváltását teszi szükségessé. Az áthaladó vezetékek csak részben szolgálják
Paks fogyasztóinak az ellátását, részben a szomszédos települések ellátásának a gerincei. Annak a
vezetéknek a nyomvonalát célszerű a tehermentesítő út mellett elhelyezni, amelynek helyi
ellátásban szerepe nincs, vagy csak rövidebb szakaszon van ellátási feladata. A közműsávban
kedvezőbben lehet számára helyet biztosítani, mint a település már beépített területén belül.
Természetesen a közműsávban kialakítható villamosenergia csorda helyett, s így lehetőséget ad
egyéb villamosenergia hálózati nyomvonalak elhelyezésére is.
Meg kell jegyezni, hogy a város déli részére tervezett ipari terület megengedett beépítési
lehetőségét igénybe véve és ténylegesen megvalósuló beépítése esetén akkora villamosenergia
igény prognosztizálható, amely már egy újabb táppont kialakításának igényét vetheti fel. Az
iparterületen belül létesítendő egyszerűsített 132/22 kV-os alállomás 132 kV-os táphálózatát
várhatóan a Fehérvári úti alállomástól indítva kellene kiépíteni, s a létesítendő főelosztó hálózat
számára is lehetne távlatilag helyet biztosítani a közműsávban.
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A Pollack lakóterület területén áthaladó nagyközép-nyomású gázvezeték kiváltását is a lakóterület
előkészítése keretében meg kell oldani. A gázvezeték kiváltására is helyet a tehermentesítő út
menti közműsávban célszerű biztosítani. A kiváltás és a meglevő hálózathoz való visszacsatlakozás a
Pollack Mihály utca magasságáig rendezhető.
Felmerült az is, hogy a település belterületének beépítési intenzitása, a közterületek közművekkel
való zsúfoltsága a város élhetőbbé tételét nem teszi lehetővé. A közművek racionálisabb
helyfoglalásával az álló és haladó közlekedés területigény növekedése számára tud helyet nyújtani
és a fasor elhelyezésére lehetőséget adó területtel a város élhetőségét segítheti.
Segítséget jelenthetne távlatilag, ha a város városközpontján végigvezetett csatornahálózat
tehermentesítésére az északi területekről a szennyvíz egy nyomóvezetékkel a tehermentesítő út
menti közműsávban haladhatna déli irányba tovább a szennyvíztisztító telepre. Természetesen ez
ma még nem aktuális, de a helybiztosítással a jövőt elő lehetne készíteni.
A tehermentesítő út menti közműsávval a település igényesebb közműellátásának az alapja
teremthető meg. Meg kell jegyezni, hogy a tehermentesítő út menti védősávon belül alakítható ki a
közműsáv.

7

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM

A beruházók mindegyik útszakasz esetében elkészíttették az előzetes környezeti hatástanulmányt az
út építésekkel kapcsolatban. Az előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként mindegyik esetben
támogató határozat született a fejlesztésekkel kapcsolatban az eljáró hatóság részéről (Tolna
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztály). Az alábbi fejezet (Környezeti hatások és feltételek, környezetvédelem) az előzetes
vizsgálati dokumentációkkal összhangban készült (lásd: CD melléklet).
A tervezett utak építésének bizonyos környezeti tényezőkre vonatkozóan (levegőtisztaság-védelem,
vízbázis védelem, táj- és természetvédelem, talajvédelem szempontjából) jelentősebb hatása
lehet.
TALAJVÉDELEM
Talajvédelmi szempontból a negatív hatások közé sorolható a beruházás területfoglalása, a
földmunkák nagyságrendjéből adódó károkozások és az érzékeny területek veszélyezettsége. A
beruházások során a talaj minőségi és mennyiségi csökkenése elkerülhetetlen az útpálya és a
kapcsolódó létesítményei által elfoglalt területen. A beruházás által igénybe vett felső
humuszréteget el kell távolítani, majd ideiglenes depóniákban kell tárolni, végül a kivitelezés során
fel kell használni. A kivitelezés során a nagytömegű munkagépek használata miatt a talaj
tömörödik. A talaj tömörödésének mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésévvel lehet
minimalizálni. Az építkezés befejezését követően a talajt talajlazítással rekultiválni kell.
FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK
Paks a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, a településen több kisebb vízfolyás található, illetve
település nyugati határán halad végig a Duna. A módosítási területek közvetlenül nem érintenek
természetes vízfolyásokat. A nyugati, illetve a déli rész több helyen érinti az országos
vízminőségvédelmi területet, vízbázis belső és külső védőidom határát, vízbázis hidrogeológiai
védőidom „A” és „B” zóna határát. A területeken jelenleg a területhasználatokhoz illeszkedő
vízelvezetési, kezelés módszereket alkalmaznak. Az utak megépítést követően az üzemeltetés során
az útpályára hulló csapadék kezelése jelenti a legfontosabb kérdést vízvédelmi szempontból. Az
üzemeltetés során tisztító-hordalékfogó műtárgyak karbantartásáról gondoskodni szükséges. Paks
területén nem található fokozottan érzékeny vízbázis, ennek megfelelően a közút fejlesztés
vízbázis-védelem szempontjából nem jár jelentős hatással.
ÉLŐVILÁG, TÁJ
Lásd. 3. Tájrendezési javaslat című fejezet
LÉGSZENNYEZÉS
Levegővédelmi szempontból megállapítható, hogy a módosítással érintett területeken jelenleg a
lakossági fűtés, a közlekedés és a mezőgazdasági eredetű levegőterhelés (pl. porszennyezés)
határozza meg a levegő minőségét. A jelenlegi állapot levegőminőségét tekintve megállapítható,
hogy jelentős szennyező forrás nem található a beruházások környezetében. A kivitelezés okozta
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légszennyezés a tapasztalatok alapján megfelelő munkaütemezéssel és munkafegyelemmel
határérték alatt tartható, a hatás átmeneti és az üzembehelyezés után megszűnik. Távlati
állapotban az üzemeltetés során a legközelebbi védendő lakóépületek távolságában (21-41 m) az
egészségügyi hatérértékek teljesülni fognak.
ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS
A fejlesztési területek többségében jelenleg a zaj és rezgésterhelés nem haladja meg a vonatkozó
határértékeket. A legközelebb lévő védendő épületek 20-40 méterre találhatók a tervezett
nyomvonalaktól. Az M6 összekötő út esetében 3 ponton jelenleg is határérték túllépést mértek,
mely az M6 autópálya emissziójából ered, továbbá az út tervezett nyomvonalának közepén (1+5003+500 km sz.) gazdasági épületek találhatók, melyek közül több állandóan lakott.
Az építkezési munkák során a környezeti zaj- és rezgésterhelést az építési technológiai, a használt
munkagépek, a rakodási műveletek és a szállítási forgalom jelenti. Az építés során a különböző
munkafolyamatok zajkibocsátásával lehet számolni. A leközelebb lévő védendő ingatlanok esetében
előfordulhat a határérték feletti zajterhelés, de csak időszakos jelleggel.
Üzemelés során a tervezett utakhoz legközelebb eső védendő épületek esetében is teljesülni fognak
az egészségügyi határértékek. A létesítmény (autóút) üzemének várható hatásai alapján
megállapítható, hogy a létesítmény üzemeltetésének zaj- és rezgésvédelmi szempontból nincs
jelentős hatása a környező védendő objektumokra.
HULLADÉKKEZELÉS
A fejlesztéséhez kapcsolódó alternatív úthálózatok üzemelése során hulladékok a közlekedő
gépjárművektől, utasoktól származnak.
Az üzemeltetés során keletkező hulladékok a közút üzemeltetéséből adódnak, úgymint a téli
síkosságmentesítés, kaszálás, árokkarbantartás, burkolatfestés, korlátok forgalomtechnikai
berendezések karbantartása, műtárgyak karbantartása, hulladékok gyűjtése, növényzet gondozása,
elütött állat tetemek eltávolítása.
Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan nem várható.
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