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ELŐZMÉNYEK 
 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata megbízásából 2004-ben irodánk készítette el a 
község településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A 
településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 10/2005.(ll.10.) sz. határozatával, a HÉSZ-t és 
a szabályozási tervet 3/2005.(ll.14.) sz. rendeletével elfogadta. A hatályos rendezési tervhez 
a törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó munkarészek elkészültek, 
szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént. 2005-ben és 2006-ban lakossági 
kérelem nyomán a HÉSZ és a szabályozási terv kismértékben módosult. Újabb módosításra 
került sor 2007-2008-ban, ennek kiváltó oka az M6 autópálya leszabályozása, valamint a 
temető körüli terület újraszabályozása volt. A 2010. évi módosítás a sportpályától délre fekvő 
területet érintette. A legutóbbi módosításra 2019. év elején került sor, amelynek célja a Paks 
II. atomerőmű bővítés kapcsán szükségessé váló lakóterületi fejlesztés elősegítése volt. 
 
Jelen módosítás jogi alapját Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata, az UTIBER Közúti 
Beruházó Kft., és cégünk által megkötött háromoldalú tervezési szerződés adja.  
 
A Kormány a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna-híddal kapcsolatos beruházás 
előkészítéséről az 1438/2015. (VI.30.) Korm. határozatban döntött. A beruházás a Kormány 
226/2015.(VIII.7.) Korm. rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű  közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KIF/15800-2-2015-NFM iktatási számú levelében a NIF 
Zrt-t bízta meg a szükséges előkészítési munkák, a környezeti hatástanulmány, a 
tervezések, az engedélyek beszerzésével és ezek közbeszerzéseinek lebonyolításával. 
 
A Kalocsa - Paks térségében tervezett új Duna-híd és a kapcsolódó közlekedési 
infrastruktúra fejlesztés megvalósításához szükséges Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció, környezetvédelmi hatástanulmány, engedélyezési tervek és dokumentáció, 
tender tervek és dokumentáció elkészítésére, híd monitoring terv elkészítésére, bekötésére a 
kezelő által megadott központba, környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzésére a 
NIF Zrt. 2017.10.05-én tervezési szerződést kötött a CÉH Zrt., UTIBER Kft. és Pont-TERV 
Zrt. által alkotott tervezői konzorciummal (KALOCSA HÍD 2017 KONZORCIUM). 
 
A TMKh SZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya 2018. október 19-én a TO-04G/80/03505-87/2018 számú 
határozattal módosított TO-04G/80/03505-83/2018 számú határozatában a Kalocsa-Paks 
térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó létesítményei tárgyában a környezetvédelmi 
engedélyt megadta. 
 
A TMKh SZJH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és 
Útügyi Osztály 2019. április 3-án a Paks – Kalocsa Duna-híd létesítésével összefüggő 
úthálózat Tolna megyei szakaszára TO-04/UT/175-41/2019. számú határozatában útépítési 
engedélyt adott. 
 
Jelen tervezési feladat tárgya a településrendezési eszközök módosításának elkészítése a 
projekt részeként megépülő 512. sz. főút Dunaszentgyörgy közigazgatási területét érintő 
szakasza vonatkozásában. 
 
Mivel a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna-híddal kapcsolatos beruházás 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, a településrendezési eszközök 
módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EljR.) 32.§ (6) 
bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás keretében zajlik. 
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A módosítás az EljR. 45.§ (2) bekezdését alapul véve az EljR. VI. fejezet eljárási szabályai 
szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik. 
 
A MÓDOSÍTÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ALAPADATOK 
 
Hatályos területrendezési tervek 
 
 Országos Területrendezési Terv (OTrT - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT) Második rész)  
 Tolna megye Területrendezési Terve (TmTrT - 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata adatszolgáltatásában 
 
 Hatályos településrendezési eszközök  
 
Az UTIBER Kft. adatszolgáltatásában  
 
 Útépítési terv dwg formátumban, amely a szabályozási terv korrekt módosítását lehetővé 

tévő módon tartalmazza az 512. sz. főút, a csatlakozó tervezett úthálózat és 
vízelvezetési rendszer alapadatait: tengelyvonalát, igényelt közterület szélességét, minta 
keresztszelvényét  

 Az 512. sz. főút tervezési szakaszra vonatkozó engedélyezési tervéhez készült 
környezetvédelmi összefoglaló műszaki leírások  

 Előzetes régészeti dokumentáció (Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető NKft. – 
2018.) 

 A Paks–Kalocsa Duna-híd létesítésével összefüggő úthálózat Tolna megyei szakaszának 
építési engedélye  

 A Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó létesítményei 
környezetvédelmi engedélye  

  
A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
 
Az új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat tervezésével megbízott konzorcium feladata új 
közlekedési folyosó létesítése volt az 51. számú másodrendű főút és az M6 autópálya 
között, valamint összekötő út létesítése Gerjen település és Paksi Atomerőmű között. 
A tervezési feladat részét képezte továbbá az, hogy az új közúthálózati elemek létesítése 
következtében visszamaradó termőföld területek megközelíthetősége, művelhetősége 
biztosított legyen. A meglévő utak kapcsolódása, szükség szerinti felújítása szintén a feladat 
része volt. 
 
Dunaszentgyörgy közigazgatási területét az 512. sz. főút új szakasza és az ehhez 
kapcsolódó úthálózati elemek érintik.  
 
A tervezett főút és a kapcsolódó úthálózat vonalvezetési jellemzői megfelelnek az érvényben 
lévő útügyi műszaki előírásban szereplő értékeknek. 
 
A tervezett főúton biztosítandó főbb műszaki jellemzők: 
 
– Forgalmi sávok száma:   2×1 
– Tervezési osztály:   K. IV. A 
– Forgalmi sávok szélessége:  3,50 m 
– Burkolat szélessége:  7,50 m 
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– Korona szélessége:  11,0 m 
– Tervezési sebesség:   90 km/h 
 
A magassági vonalvezetést alapvetően a terepadottságok, a meglévő utaknál biztosítandó 
útcsatlakozások, az áthidalt akadály felett biztosítandó űrszelvény magasság, a maximális 
talajvízszint és várható belvízmagasság, valamint a megfelelő vízelvezetés biztosítása 
határozta meg.  
 
Az 512. sz. út a 6 sz. főút és a Dunai árvízvédelmi töltések közötti szakaszon lokalizációs 
töltés funkciót betöltve, magasan kiemelve, 4 m körüli töltésmagassággal került kialakításra. 
A 6. sz. főút és az M6 autópálya között a terepi viszonyokhoz igazodik a vonalvezetés. 
 
A kialakított nyomvonal zömében mezőgazdasági területeket szel át. A területek 
megközelíthetősége érdekében párhuzamos földutak kiépítésére kerül sor. A földutak 
meghatározásánál a mezőgazdasági területek művelhetőségének fenntarthatóságán felül 
szempont volt még, hogy távlatban kerékpározásra is alkalmas, településeket összekötő 
hálózat alakulhasson ki.  
 
A földutak vonalvezetése lehetővé teszi, hogy védett kerékpáros kapcsolat alakulhasson ki 
Dunaszentgyörgy – Foktő, valamint Gerjen települések között. 
 
A párhuzamos földutak közel a terepen vezetve, a főpálya vonalvezetését követve, a 
vízelvezető ároktól min. 1,5 m-re kerültek kialakításra. A vonalvezetést a terület 
igénybevételek minimalizálása, valamint a szántóföldek megközelíthetősége és az 512. sz. 
út vízelvezetése határozta meg. Földutak esetében 6% meredekebb esés/emelkedés nem 
alakult ki. 
 
A tervezett út Dunaszentgyörgy közigazgatási területét a településtől keletre éri el, ahol  
külterületi szántókon haladva, közel egyenes vonalvezetéssel éri el a község belterületi 
határát, valamint az 5112 j. utat, jobbára egy széles meglévő földút nyomvonalán. A 
nyomvonal innen Dunaszentgyörgy településtől kissé D-re eltávolodik és szántóterületek, 
valamint belvizes mélyterületek között éri el a Nasica-csatornát. Dunaszentgyörgy települést 
elhagyva a 15+085 kmsz-ben körforgalmi csomóponttal keresztezi a meglévő 6 sz. főutat. 
Ezt követően szántóföldeken keresztül haladva éri el az M6 autópálya M6 
üzemmérnökségnél kiépített körforgalmi ágát.  
 

 
 

A dunaszentgyörgyi szakasz átnézeti helyszínrajza 
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A Dunaszentgyörgy közigazgatási területét érintő tervezett körforgalmi csomópontok: 
 
– II. sz. csomópont: 512 sz. – 5112 j. út tervezett körforgalmi csomópont: a 13+031km 

szelvényben lévő 5112 j. út (1+915 kmsz.) keresztezésénél tervezett körforgalmi 
csomópont.  

– III. sz. csomópont: 6 sz. út - 512 sz. út tervezett körforgalmi csomópont: a 15+085 km 
szelvényben lévő 6 az. főút keresztezésénél tervezett körforgalmi csomópont.  

 
Mindkét körforgalmi csomópont négyágú kialakítással tervezett az alábbiak szerint: 
 

  

 
 

 
II. sz. csomópont: 512 sz. – 5112 j. út 

 

 
III. sz. csomópont: 6 sz. út - 512 sz. út 

 
 

 
A terület a hatályos településrendezési eszközökben 
 
A tervezett főút nyomvonalán lévő területeket a hatályos településszerkezeti terv általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolja. A külterületi, V-1 jelű 
szabályozási terven a művelési ághoz igazodó általános mezőgazdasági területi övezetek 
lehatárolására került sor (Má-1 és Má-2). A vonatkozó övezeti előírásokat a HÉSZ 18.§-a 
tartalmazza. 
 

 
 

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből 
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Kivágat a hatályos külterületi szabályozási tervből 
 
Az érintett külterület 6-os úttól keletre lévő szakasza az országos ökológiai hálózat része, 
belvizes terület. 
 
A tervezett út a 6. sz. főút térségében keresztezi a belterületet, ahol vásártér kialakítására 
tervezett különleges területet metsz. A belterületi, V-2 jelű szabályozási terven lehatárolt Kvt 
jelű építési övezetre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 12.§ (3) bekezdése tartalmazza. 
Az 512. sz. főút a község belterületét annak délkeleti szélén is érinti, ahol jelenleg belterületi 
kiszolgáló út található (KÖu-5). A közlekedési területek szabályozását a HÉSZ 13.§ (1) 
bekezdése tartalmazza. 
 

  
 

Kivágat a hatályos belterületi szabályozási 
tervből (6-os út térsége) 

 

 
Kivágat a hatályos belterületi szabályozási 

tervből (belterület délkeleti része) 
 

 
Mindkét területrész esetében jelentős a régészeti érintettség. A 6-os út térségét több 
régészeti lelőhely, ezen belül a világörökség-várományos római limes magyarországi 
szakasza is érinti. 
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A terület a módosított településrendezési eszközökben 
 
Településszerkezeti terv 
 

 
 

Kivágat a módosított településszerkezeti tervből 
 
A tervezett út zömmel szántó művelési ágú területen halad, a belterületet délkeleti szélén 
érinti, délnyugati sarkán metszi. A tervezési osztály K.IV.A. A 6. sz. főút és az 5112. sz. 
mellékút metszéspontjaiban körforgalmi csomópontok épülnek. Az 5112. sz. mellékúti 
csomópont kialakításával egyidejűleg a mellékút nyomvonal-korrekciójára kerül sor. 
 
Az 512. sz. főút megépítésével elvágott mezőgazdasági utakon korábban elérhető területek 
megközelíthetősége érdekében párhuzamos földutak épülnek. Ezek kategóriája külterületi 
egyéb út (K.VI.). A belterületet a 6-os út térségében metsző szakaszon a településszerkezeti 
terv az 512. út északi oldalán az 548 hrsz.-ú és a 0100 hrsz.-ú utak összekötését irányozza 
elő. Az útkategória belterületi kiszolgáló út (B.VI.).   
 
Az érintett belterületi szakaszokon a belterületi határvonal korrekciójára kerül sor: az új 
belterületi határvonal az 512. sz. út északi közterületi határvonalára kerül. 
 
A módosított településszerkezeti terv tartalmazza a nyomvonallal érintett régészeti lelőhelyek 
és ökológiai hálózat, valamint a belvízzel veszélyeztetett terület lehatárolását. 
 
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, a település 
közigazgatási területére számított biológiai aktivitásérték nem változik. 
 
 
A módosítással érintett területrendezési tervi övezetek 
 
 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 

 Az ország szerkezeti terve 
 Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének 

övezete - magterület 
 Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

települések 
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Az ország szerkezeti terve 

 
Ökológiai hálózat magterületének, 

ökológiai folyosójának és 
pufferterületének övezete 

 
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

által érintett települések 
 
 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 
 

 Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 
 

Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

 
 Tolna megye Területrendezési Terve (TmTrT) 
 

 Tolna megye szerkezeti terve 
 Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete 
 Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 Világörökség és világörökség-várományos területek övezete 
 Rendszeresen belvíz-járta terület övezete 
 Földtani veszélyforrás terület övezete 
 Szélerőmű park telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

 

 
 

A megye szerkezeti terve 
 

Magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület övezete 

 
Országos vízminőség-védelmi 

terület övezete 
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Világörökség és 
világörökség-

várományos területek 
övezete 

 
Rendszeresen belvíz-
járta terület övezete 

 

 
Földtani veszélyforrás 

terület övezete 
 

 
Szélerőmű park 

telepítéséhez vizsgálat 
alá vonható terület 

övezete 
 
A területrendezési tervi övezetek bemutatását a településszerkezeti terv leírásának 
módosítása tartalmazza. 

 
Helyi építési szabályzat 

 
A módosítás az 512. sz. II. rendű főút és a kapcsolódó úthálózat közterület igényét az 
UTIBER Kft.-től kapott adatszolgáltatás szerint tünteti fel.  
 
A szabályozási terven az út KÖu-1 övezeti jelet kapott, kategóriája külterületi II. rendű főút. A 
közterület szélessége a kisajátítási terv alapján változó.  
Az új főút építése miatt elzárt területek megközelítésére külterületen a főút mindkét oldalán 
mezőgazdasági földutakat alakítanak ki, kategóriájuk külterületi egyéb út (KÖu-3).  
A belterülettel szomszédos szakaszok belterületi oldalán ugyanezen utak belterületi 
kiszolgáló utak (KÖu-5). A közterület szélessége 12 m. 
A vonatkozó előírásokat a HÉSZ 8. melléklete tartalmazza. 
 

 
 

Kivágat a módosított külterületi szabályozási tervből 
 
A módosítással érintett belterületi szakaszokon a belterületi határvonal korrekciójára kerül 
sor: az új belterületi határvonal az 512. sz. út északi közterületi határvonalára kerül. 
 
A módosított szabályozási terv tartalmazza a nyomvonallal érintett régészeti lelőhelyek és 
ökológiai hálózat, valamint a belvízzel veszélyeztetett területek lehatárolását. 
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Az autópálya építés kapcsán általános mezőgazdasági területen szükségessé váló 
telekalakítás esetében a HÉSZ lehetőséget ad a hatályos rendelet szerinti 2000 m2-nél 
kisebb területű telek kialakítására (HÉSZ módosító rendelet 2.§) az alábbiak szerint: 
 

18.§ (2) b) A kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2, legkisebb szélessége 20 
m. Az 512 sz. út építése miatt szükségessé váló telekalakítások során ezeket az 
értékeket nem kell figyelembe venni.  

  

 
Kivágat a módosított belterületi szabályozási 

tervből (6-os út térsége) 
 

 
Kivágat a módosított belterületi szabályozási tervből 

(belterület délkeleti része) 
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SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
 

Kivágat a környezetvédelmi hatástanulmány hatásterületi térképéből 
 

 
 

 
A „Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó létesítményei” projekt 
jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik (TMKh SZJH Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2018. október 
19-én kelt, a TO-04G/80/03505-87/2018 számú határozattal módosított TO-04G/80/03505-
83/2018 számú határozata). 
 
 
ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Régészet 
 
Mivel a Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és kapcsolódó úthálózata a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint nagyberuházásnak minősül, a 
megvalósítás során előzetes régészeti dokumentáció (ERD) készült. Az ERD-t a Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető NKft. állította össze 2018-ban. 
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A munka első fázisaként az adatgyűjtési dokumentációt tartalmazó munkarész készült el 
(ERD-I.). Az anyag elkészítése során adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés, 
valamint terepbejárás történt. A próbafeltárás elvégzésére az ERD-II. fázisban kerül sor.  
 
A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a szakirodalmi és térképészeti kutatások során a 
gyorsforgalmi út és az igénybevett területek 250 m-es övezetében 18 nyilvántartott régészeti 
lelőhelyre utaló adat gyűlt össze. A 2018. tavaszán elvégzett terepbejárás során 4 új 
régészeti lelőhelyet sikerült azonosítani, valamint 2 lelőhely kiterjedése nőtt. Ezek mellett a 
felszíni leletszóródás alapján 2-2 lelőhelyet összevontak.  
 
Az adatgyűjtési dokumentációból rendelkezésre álló adatok alapján az 512. sz. főút 
dunaszentgyörgyi szakaszát 6 ismert és 3 új régészeti lelőhely érinti, ezek a következők: 
 
Lelőhely neve Nyilvántartási 

szám 
Javasolt intézkedés 

Dunaszentgyörgy – Református 
templom 

23825 geofizikai kutatás, próbafeltárás 

Dunaszentgyörgy – Öreg-nyilas 48570 geofizikai kutatás, próbafeltárás 
Dunaszentgyörgy – Nasica 48577 geofizikai kutatás, próbafeltárás 
Dunaszentgyörgy – Dögkút 48578 geofizikai kutatás, próbafeltárás 
Dunaszentgyörgy – Dömötör u. – 6-os 
út közti terület 

58698 geofizikai kutatás, próbafeltárás 

Dunaszentgyörgy – Kaszás-tanya 63372 geofizikai kutatás, próbafeltárás 
Dunaszentgyörgy – Országút-dűlő I. új lelőhely geofizikai kutatás, próbafeltárás 
Dunaszentgyörgy – Országút-dűlő II. új lelőhely geofizikai kutatás, próbafeltárás 
Dunaszentgyörgy – Malom út új lelőhely geofizikai kutatás, próbafeltárás 
 
A régészeti lelőhelyek lehatárolását a településszerkezeti és a szabályozási terv az ERD 
szerint tartalmazza. Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló 
törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni. 
 
A 6-os út térsége a római limes magyarországi szakasza részeként világörökség-
várományos terület. 
 
Az út Dunaszentgyörgy területét érintő műemléket, emlékhelyet, földvárat, történeti kertet, 
történeti tájat, borvidéket, helyi művi értékvédelemmel érintett épületet vagy területet nem 
érint.  
 
Dunaszentgyörgy közigazgatási területe az OTrT-ben és Tolna megye területrendezési 
tervében a „Világörökségi és világörökségi várományos terület” övezet része.  
 
 
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
Az 512. sz. főút Dunaszentgyörgy közigazgatási területét érintő szakasza sem országos 
jelentőségű védett természeti területet, sem Natura 2000 védettség alatt álló területeket, 
sem Ramsari területeket nem érint.  
 
A terület érinti az OTrT és a TmTrT szerinti ökológiai hálózat magterületének, ökológiai 
folyosójának és pufferterületének övezetét. Az út belterülettől délre húzódó szakasza 
magterületen halad. 
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A környezetvédelmi hatástanulmányban javasolt, a dunaszentgyörgyi szakaszra 
vonatkoztatható intézkedések 
 
– Fásszárú növényzet irtása, kitermelése csak a vegetációs időszakon kívül történhet, 

09.30. – 03.01. közötti időszakban. 
– A tervezett nyomvonalak mentén található Natura 2000 területen, ökológiai folyosó, 

ökológiai magterület és a Gerjeni löszgyepen az építéshez kapcsolódóan depónia tér, 
szerelőtér, ideiglenes munkaterület, felvonulási útvonal stb. kialakítása a kisajátítási 
határvonalon kívül nem megengedhető. 

– A kivitelezés idejére egy természetvédelmi szakértő jogosultsággal és kellő szakmai 
gyakorlattal rendelkező biológus, vagy természetvédelmi mérnök végzettségű 
kapcsolattartó személyt kell alkalmazni. A kapcsolattartó személy a terepelőkészítési 
munkálatok előtt pontosítja, ill. elkészíti a természetközeli élőhelyek, védett fajok aktuális 
előfordulásának térképi lehatárolását, és részt vesz a kármegelőzésben; 

– A megvalósítás során konzultálni kell a területileg érintett nemzeti park igazgatóságok 
szakembereivel és a Természetvédelmi Őrszolgálattal. A Natura 2000 területek 
közelében végzett egyes részmunkálatok megkezdése előtt a természeti károk 
minimalizálása érdekében az Igazgatóság munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani. 

– Az építés megkezdése előtt a kisajátítási határvonalon a munkálatok teljes időtartamára 
minimum 1,5 m magas ideiglenes stabil védőkerítést kell létesíteni az érintett nemzeti 
park igazgatósággal és természetvédelmi szakértővel egyeztetett módon a következő 
tervezési szakaszokon: 

o 512 sz. főút 14+200 – 14+800 kmsz között mindkét oldalon; 
– A kivitelezési munkákat csak az ideiglenes védőkerítés megépítése után lehet 

megkezdeni. 
– Amennyiben a kivitelezés előtt farkasalmalepkék (Zerynthia polyxena) már szaporodtak, 

és a tápnövények még felismerhetők, úgy a hernyókat át kell telepíteni biztonságos 
helyre. Amennyiben a rajzás még nem történt meg, úgy a közönséges farkasalma 
(Aristolochia clematitis) előfordulási helyén javasoljuk, hogy a növényzetet a felső 
talajréteggel együtt kell eltávolítani és egy közeli farkasalmás helyen elhelyezni oly 
módon, hogy a bábok ne sérüljenek. 

– Az invázív fajok, úgymint a gyalogakác (Amorpha fruticosa), magas aranyvessző 
(Solidago gigantea), lándzsáslevelű őszirózsa (Aster lanceolatus) terjedésének 
megelőzése érdekében javasoljuk a kisajátítási határvonalonés az átmenetileg 
igénybevett területeken belül a kivitelezés utáni 3 évben négyszeri, majd utána évi 
kétszeri kaszálást. 

– Az 512 sz. főút nyomvonalán a 12+327 kmsz. Paks-Fadd (Csámpai-patak) főcsatorna 
mellett külön kis és közepes testű emlősök átjáróját (vidraátjáró) javaslunk betervezni az 
alábbi paraméterekkel: kör keresztmetszett esetén 1 m, téglalap keresztmetszet esetén 
0,7 m magas és 1 m széles átmérőjű átjáró beépítése javasolt, talajvízszint felett 2-3 cm-
rel. A vidraátjáró mindkét oldalán javasolt 100-100 m-es terelőháló elhelyezése. 

– Kétéltű átjárók (békaátjárók) létesítése javasolt az ÚME ÚT 2-1.304 szabványnak 
megfelelő kiépítéssel: kör keresztmetszet esetén 0,6 m, négyszög vagy négyzet alakú 
műtárgy esetén 0,6×0,6 m vagy 0,8×0,6 (szélesség×magasság), ún. „békaszáj” 
kialakítással. A terelőelemeknek polimer beton javasolt 50-50 m hosszban az átjáró 
mindkét oldalán. Amennyiben a későbbi tervfázisban valamelyik átjárót vízfolyással, 
csatornával tervezett kombinálni, akkor az áteresz mindkét oldalán egy 0,5 m széles 
átjárható szárazpadka kerüljön a talajvízszint felett.  

o A javasolt km szelvények az 512 sz. főút nyomvonalán: 14+200, 14+300, 14+400; 
14+700.  

– Élővilágvédelmi szempontból szintén hazai fajokból álló (füzek, kutyabenge stb.) üde 
cserjés telepítése javasolt a tervezett 512 sz. út 14+200 – 14+700 km szelvényei közé 
mindkét oldalra. Itt az út bal oldalán tervezett egy párhuzamos földút vezetése is, így a 
földút és a tervezett út közé telepítendő az üde cserjesor. 

– A vadveszélyes útszakaszokon vadveszélyre figyelmeztető táblák kihelyezése javasolt. 
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- A települések közelében tervezett zajfalak tájba kell illeszteni. 

 
Fenti javaslatok, valamint a környezetvédelmi engedélyben szereplő környezetvédelmi 
előírások alapján elkészített tervek és megvalósuló úthálózat esetén a táj- és 
természetvédelmi követelmények teljesülnek. 
 
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, így a 
település közigazgatási területére számított biológiai aktivitásérték nem változik. 
 
 
KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
 
Földtani közeg, talaj és felszín alatti vizek védelme 
 
A környezetvédelmi hatástanulmányban javasolt, a dunaszentgyörgyi szakaszra 
vonatkoztatható intézkedések 
 
– a felső, letermelt humuszos termőréteget elkülönítetten kell deponálni, és amennyiben 

műszakilag lehetséges, helyben javasolt felhasználni a végső tereprendezéshez; 
– szerelőtér helyének kialakítása csak a szennyeződésre nem, vagy kevésbé érzékeny 

területen lehetséges. 
 
Felszíni vizek védelme 
 
A környezetvédelmi hatástanulmányban javasolt, a dunaszentgyörgyi szakaszra 
vonatkoztatható intézkedések 
 
– Az út csapadékvizeinek tisztítására hordalékfogó műtárgyak beépítése javasolt a 

befogadó vízfolyásokba történő bebocsátások előtt; 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
A környezetvédelmi hatástanulmányban javasolt, a dunaszentgyörgyi szakaszra 
vonatkoztatható intézkedések 
 
– A kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékű levegő- és bűzterhelés okozása, amely 

tartósan határérték túllépéseket eredményez az építési terület és a szállítási útvonalak 
szűk, tengelytől mért 50 méteres környezetében; 

– Kizárólag korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépek alkalmazása; 
– Elérhető legjobb technológiai berendezések alkalmazása (B.A.T. = Best Available 

Technology); 
– Amennyiben a B.A.T. nem alkalmazható, úgy kizárólag minimum EURO2, EPA Tier II, 

EU Stage II besorolású, vagy ezekkel egyenértékű besorolású motorokkal rendelkező 
munkagépek és szállítójárművek alkalmazása, az ezeknél régebbi típusú motorokkal 
rendelkező munkagépek és szállítójárművek várhatóan magasabb károsanyag 
kibocsájtásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető; 

– amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása, amely gépek nem alkalmasak közúti 
közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, 
tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a károsanyag kibocsátásuk a megengedett 
szintet nem lépi túl; 

– a munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell; 
– a kivitelezési munkálatok során – beleértve az anyagok, hulladékok tárolását is – a 

porterhelést a minimálisra kell csökkenteni; 
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– a földműveket megfelelő időközönként – a technológiai utasításban rögzítettek szerint – 
locsolni szükséges, amennyiben a földmű már megfelelően konszolidálódott, és nem 
szükséges a technológiai utasítás szerinti locsolás, ugyanakkor csak hetekkel, 
hónapokkal később van ütemezve a CKT réteg beépítése, úgy a kiporzás elleni védelem 
érdekében további locsolás szükséges, amennyiben 

o 3 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény, 
o szeles idő várható; 

– nagyobb mennyiségű deponált földanyagot fedni, vagy locsolni szükséges, amennyiben 
o 100 méteres távolságban található a közelében lakóterület, tanya, vagy művelt 

mezőgazdasági terület, 
o 3 napnál régebb óta nem volt csapadékesemény, 
o szeles idő várható; 

– amennyiben meszes talajstabilizáció szükséges, úgy az csak szélcsendes időjárás 
esetében végezhető el; 

– a földművek rézsűfelületeit lehetőség szerint minél korábban szükséges humuszréteggel 
fedni, a kiporzás elleni védelem érdekében; 

– az anyagszállító tehergépjárművek platóit minden esetben fedni szükséges; 
– a beszállítások idején, száraz időben (5 napja csapadékmentes időjárás), a burkolatlan 

szállítási utakon naponta locsolni szükséges, ahol az úttengelytől számítva 25 méteren 
belül található lakóépület; 

 
Épített környezet védelme 
 
A környezetvédelmi hatástanulmányban javasolt, a dunaszentgyörgyi szakaszra 
vonatkoztatható intézkedések 
 
– A tervezett utak tengelyétől mért 50 m-es körzetébe tartozó meglévő építmények 

állapotfelmérése szükséges a telepítést megelőzően, az esetleges építési károk 
igazolására. 

– Bizonytalan helyzetű közművek esetén előzetes kézi feltárás javasolt. 
– A régészeti feladatellátás további szükséges formáinak, idő- és költségkalkulációjának 

meghatározása érdekében a tervezett beruházás által érintett lelőhelyeken geofizikai 
kutatás és próbafeltárás indokolt annak tisztázására, hogy a kivitelezési munkálatok 
alkalmával mely lelőhelyek esetében van szükség teljes felületű feltárásra, és melyeknél 
elegendő a régészeti megfigyelés biztosítása. A geofizikai kutatás javasolt a kisajátítási 
tervben megadott teljes szélességre elvégezni. A geofizikai kutatások utáni 
próbafeltárások alapján határozható meg pontosan a régészeti lelőhelyek kiterjedése, 
intenzitása, valamint a lelőhelyen található régészeti korszakok. 

– A próbafeltárásokra csak az akadályozó körülmények elhárulását követően kerülhet sor, 
a Korm. R. 39. § (2) b) bekezdése alapján, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotú 
területen, melynek kritériumait a Korm. R. 34.§ (3) bekezdése határoz meg. 

– Az ERD II. fázisának elvégzésére és annak eredményeként a feltárási projektterv 
elkészítésére a Kötv. 23/C.§ (3) és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. jogosult. 

– Be kell tartani az OTÉK védőterületekre vonatkozó előírásait: 
o Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erdő területfelhasználási 

egységbe főút esetében 50-50 m széles terület. 
– Be kell tartani a 306/2010 (XII. 23.) kormányrendelet vonalforrásokra vonatkozó 

előírásait: 
o 29. § (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és autópálya 

működésével összefüggő építmény kivételével - a közlekedési létesítmény 
tengelyétől számított 50 méteren belül, az egy- és kétszámjegyű országos közút, 
valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől 
számított 25 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, 
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üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület Foktő 
és Dunaszentgyörgy településeket megközelítő szakaszoknál. 

 
Zaj- és rezgésvédelem 
 
A környezetvédelmi hatástanulmányban az építés idejére javasolt, a dunaszentgyörgyi 
szakaszra vonatkoztatható intézkedések 
 
 az éjszakai (22:00-6:00) megítélési időben, a környezeti zajkeltéssel járó munkavégzés 

és szállítási tevékenység kizárása, kivéve, ha az adott éjszakai munkavégzés különösen 
indokolt, és az építkezést ellehetetlenítené annak kizárása, az építés alatti 
környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok 
szükségességét, továbbá be kell mutatni ezen éjszakai munkafolyamatok pontos körét, 
helyét, időtartamát és környezeti hatásait; 

 a szombati és vasárnapi napokon a környezeti zajkeltéssel járó munkavégzés és 
szállítási tevékenység kizárása, kivéve, ha az adott hétvégi munkavégzés különösen 
indokolt, és az építkezést ellehetetlenítené annak kizárása, az építés alatti 
környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott hétvégi munkafolyamatok 
szükségességét, továbbá be kell mutatni ezen hétvégi munkafolyamatok pontos körét, 
helyét, időtartamát és környezeti hatásait; 

 kizárólag minimum EURO2, EPA Tier II, EU Stage II besorolású, vagy ezekkel 
egyenértékű besorolású motorok alkalmazása a munkagépek és szállítójárművek 
esetében egyaránt, az ezeknél régebbiek várhatóan zajosabbak így alkalmazásuk nem 
megengedhető; 

 amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása, amely gépek nem alkalmasak közúti 
közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, 
tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a zajteljesítmény szintjük a megengedett 
szintet nem lépi túl; 

 telepített munkagépek (pl. kompresszor, aggregátor, stb.) körbekerítése mobil hanggátló 
létesítménnyel, amennyiben a munkagépek 100 méteres környezetében zajtól védendő 
ingatlan, vagy terület található; 

 ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelése, zajcsökkentő 
burkolatok alkalmazásával, amennyiben az adott munkavégzés 100 méteres 
környezetében zajtól védendő ingatlan, vagy terület található; 

 a szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő 
úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen 
környezetet; 

 amennyiben lehetséges, úgy javasolt a vasúti és vízi szállítások választása a közúti 
helyett. 

 A későbbi jogi viták elkerülése érdekében javasoljuk továbbá, hogy 
o a leendő Kivitelező vállalkozó végezze el az építési területekhez közelebb eső, és 

a szállítási útvonalak mentén található összes épület alapállapoti szerkezeti 
felmérését. 

 
A környezetvédelmi hatástanulmányban az üzemelés időszakára javasolt, a 
dunaszentgyörgyi szakaszra vonatkoztatható intézkedések 
 
- Az egészséges környezethez való alkotmányos alapjog figyelembevételével, valamint a 

környezetkárosodás megelőzése vagy várható csökkentése érdekében azon 
helyszíneken, ahol a vonatkozó határértékeket a modellezett zajterhelések 3 dB-lel 
megközelítik, vagy ahol 10 dB-nél nagyobb a zajnövekmény, ott zajárnyékoló falak 
elhelyezését javasoltuk. A falakat 3,5 m szerkezeti magassággal, az alábbi helyszíneken 
javasoljuk kialakítani: 



Tervismertetés 
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o ZF-3: 512 sz. másodrendű főút 12+393 - 12+933 kmsz. között (540 m), 
o ZF-4: 512 sz. másodrendű főút 13+061 - 13+776 kmsz. között (716 m), 
o ZF-5: 512 sz. másodrendű főút 14+640 - 14+964 kmsz. között (324 m). 

 
Fenti javaslatok, valamint a környezetvédelmi engedélyben szereplő környezetvédelmi 
előírások alapján elkészített tervek és megvalósuló úthálózat esetén a környezetvédelmi 
követelmények teljesülnek. 
 
 
KÖZMŰVESÍTÉS 
 
A tervezett főút Dunaszentgyörgy közigazgatási területét érintő szakasza vízellátást nem 
igényel.  
 
A tervezett szakaszon Dunaszentgyörgynél kiépítendő új körforgalmi csomópont érinti 
Dunaszentgyörgy belterületi határát. A csomópont megvilágítása szükséges. 
 
Csapadékvíz-elvezetés 
 
Az új Duna-híd hídfőjének paksi oldala és az 5112 j. - 512 sz. út tervezett körforgalma 
(8+714 kmsz.) között vízelvezető árkokkal történik a csapadékvíz elvezetés, ezek befogadója 
a Solymos-ér és a Paks-Faddi-főcsatorna.  
 
Az 5112 j. és 512 sz. út tervezett körforgalma és a tervezési szakasz vége (M6 autópálya) 
között (8+714 – 16+753 kmsz.) tervezett tározó-párologtató és vízelvezető árkokkal történik 
a csapadékvíz elvezetés, melyek befogadója a Nasica-csatorna, valamint a tervezett tározó-
párologtató árkok. A Nasica-csatorna 232 m-es hosszon megszűntetésre kerül, funkcióját 
ezen a szakaszon az 512 sz. út bal oldali talpárka veszi át. A tervezési szakasz vége a 
meglévő csapadékvíz elvezető rendszerhez csatlakozik. 
 
Az 5112 j. út víztelenítését tervezett vízelvezető árkok biztosítják, melyek befogadója a 
Névtelen árok. A Névtelen árok funkcióját 277 m hosszon átveszi a bal oldali árok. Ahol a 
vízelvezető árkok nem férnek el, csapadékcsatornák biztosítják a csapadékvíz elvezetést. 
 
Minden érintett, fent felsorolt kisvízfolyás keresztezése megvalósítható átereszek építésével; 
híd építése ezeken nem szükséges. 
 
A csapadékvizeket a felszíni befogadóba történő bevezetésük előtt hordalékfogón tisztítják. 
 
 
 
A tervezés és a megvalósítás során a területet keresztező közművezetékek, kábelek 
védelmét biztosítani kell, szükség esetén kiváltásukról gondoskodni kell. 
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Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66.  E-mail: kokasestarsa@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DUNASZENTGYÖRGY 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 
 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Dunaszentgyörgy településszerkezeti tervének leírása – 2019. évi módosítás 
 

2  

 

 
 
 
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
………………… számú határozata 

a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 10/2005.(ll.10.) számú határozat 
módosításáról 

 
 

 
1) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
eszközökről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 10/2005.(ll.10.) számú 
határozattal megállapított településszerkezeti tervet és az ehhez tartozó leírást jelen 
határozat mellékletei szerint módosítja.  

2) A Képviselő-testület felkéri Hencze Sándor polgármestert, hogy az Étv. 8. § (4) bekezdés 
alapján a jelen határozat 1.) pontja szerint módosított terv és leírás nyilvánosságáról a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 43. § (2) bekezdése szerint gondoskodjon, 
valamint az EljR. 43. § (2) bekezdése szerint a településrendezési eszközt - az 
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon 
belül küldje meg a Lechner Tudásközpont részére, az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási 
szervnek. 

 
 
 
1. melléklet: Településszerkezeti terv módosítása 
2. melléklet: Településszerkezeti terv leírás módosítása 
 
 
 
Határidő: 
Felelős: 
 
 
 
 
               Hencze Sándor Dr, Nagy Attila 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…………………….. számú határozatához 

 
 

TT-1905 jelzőszámú, T-1-M19 rajzszámú  
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS 
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2. melléklet Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
……………………….. számú határozatához 

 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 
 

A Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005.(ll.10.) számú 
határozatával elfogadott településszerkezeti terv leírása az alábbiak szerint módosul: 

 
 

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 
Dunaszentgyörgy Tolna megye keleti részén, a Sárköz kistáj területén fekszik, a kistáj 
legészakibb települése. Paks és Tolna városok között félúton található. Távolsága a 
megyeszékhely Szekszárdtól 25 km, Pakstól 10 km. Külterülete 3570 ha, belterülete 193 ha. 
 
A település szerkezetét az úthálózat és az elsősorban a domborzati viszonyokból fakadó 
tájszerkezet és –használat határozza meg. 
Dunaszentgyörgyöt az országos vérkeringésbe a közigazgatási területet észak-déli irányban 
metsző M6 autópálya, valamint a települést nyugatról határoló 6. sz. I. rendű főút kapcsolja. 
Helyi jelentőségű kapcsolatot biztosít az 5112 sz. összekötő út Fadd irányába, illetve a 6-os 
útról nyugatra kicsatlakozó 6234 sz. összekötő út a megye középső részei felé. 
 
A tájszerkezet a kistáj általános jegyeit hordozza, a domborzatból adódó tájhasználattal. 
 
A településen két, markánsan elütő adottságú terület találkozik, amelyek É-D-i tengelye a 6-
os út nyomvonala. Az úttól nyugatra húzódó területet egyöntetű, nagytáblás szántóföldek 
borítják, az igazgatási határ mentén dombvidéki, szőlőkkel beültetett, majd erdővel borított 
lezárással. A tengelici útelágazásnál alakult ki a község kertes mezőgazdasági területe, 
jelentős részben szőlővel beültetve. A belterülettől nyugatra jelentős állattartó funkciót 
tartalmazó major található. A 6-os úttól keletre húzódó terület a Duna valamikori ártere. Régi 
holtágak nyomait őrző, vizenyősebb terület ez, amit ártéri erdők, gyepek, árkokkal szabdalt 
szántók borítanak. Jelentős kiterjedésű a természeti értéket képviselő terület.  
 
Az ősi településmag a középkori Szentgyörgy helyén, a mai református templom környékén 
alakult ki. A történeti település innen terjeszkedett folyamatosan nyugati irányba körülbelül a 
temető vonaláig. Főutcája a Rákóczi Ferenc utca volt. A temető és a 6-os út közti területek 
beépítése újabbkori, a ll. világháborútól kezdve napjainkig folyamatos. A település északi 
lezárásaként a 6-os út és a Rákóczi utca közti területen gazdasági terület van kialakulóban. 
Dunaszentgyörgyön klasszikus értelemben vett településközpont nem alakult ki, jól 
lehatárolható azonban a temetőtől északra egy oktatási funkciójú, attól keletre pedig egy 
művelődési, rekreációs funkciójú intézményterület. A településszerkezetre jellemző a sok 
teresedés, amit parkok borítanak. A sok közpark, a fásított utcák kellemes lakókörnyezetet 
biztosítanak.  
 
A településszerkezet fejlesztése 
 
A külterület történetileg kialakult tájszerkezete távlatban is megőrzendő. Szerkezeti 
változást az országos közúthálózat fejlesztése jelent.  
 
Úthálózat fejlesztése 

 512. sz. II. rendű főút kiépítése a Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és 
kapcsolódó úthálózat részeként 
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Gazdasági területek 
Gazdasági rendeltetésű erdőterületek kijelölése 
 
A módosítás nem érinti. 
 
A belterületi fejlesztéseket a módosítás nem érinti. 
 
 

2. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
2.1  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
A módosítás nem érinti. 
 
2.2  A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
2.2.1  KÖZLEKEDÉSI TERÜLET  

 
Út Kategória Közlekedési 

terület szélessége 
   
M6 autópálya gyorsforgalmi út 

(K.I.) 
kialakult 

6. sz. Budapest – Pécs – 
Barcs főút 

I. rendű főút  
(K.III.) 

kialakult 

512. sz. út II. rendű főút  
(K.IV.) 

változó 
(kisajátítási terv 

szerint) 
5112. sz. Dunaszentgyörgy – 
Tolna - Szekszárd összekötő 
út 
6234. sz. ö. út 
Rákóczi Ferenc utca 

külterületi mellékút, 
összekötő út  
(K.V.) 
belterületi mellékút, 
gyűjtőút 
(B.V.) 

kialakult 
 

 
kialakult 

 

Mezőgazdasági utak külterületi mellékút, 
egyéb út 
(K.VI.)  

kialakult 
 

Várdomb utca, Kossuth L. 
utca 

belterületi mellékút, 
gyűjtőút 
(B.V.)  

kialakult 
 

Meglévő kiszolgáló utak (B.VI.) kialakult 
Tervezett kiszolgáló utak (B.VI.) 12 m, 16 m, 20 m 
Önálló gyalogút (B.VIII.) kialakult 

 
2.2.2  ZÖLDTERÜLET 
2.2.3  ERDŐTERÜLET 
2.2.4  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
2.2.5  VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET  
 
A módosítás nem érinti. 
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3. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK 
 

3.1 ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Régészeti lelőhelyek 
 
Műemlékek 
 
1. Református templom  

törzsszám: 11038 

azonosító: 11350 

cím: Rákóczi Ferenc utca, hrsz.: 1 

bírság kategória: II. 

védési ügyirat száma: 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM, 10/2003. (VII. 24.) NKÖM 
 
Helyi védelem 
 
A helyi védelemben részesített építmények védelméről a településképi arculati kézikönyv 
alapján a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. 
 
3.2 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
3.2 KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A módosítás nem érinti. 
 

4. INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK 
 
4.1 KÖZLEKEDÉS 
 
Dunaszentgyörgy Tolna megye keleti részén, Tolna és Paks városok között félúton található.   
Dunaszentgyörgy közigazgatási területét észak-déli irányban az M6 autópálya (K.I.) metszi. 
A településtől nyugatra halad közvetlenül a beépített terület határán a 6. sz. Budapest – 
Pécs – Barcs I. rendű főút (K.III.).  A 6. sz. úton a főváros Budapest, a megyeszékhely 
Szekszárd, a szomszédos megyeszékhely Pécs és Tolna megye városai közül Dunaföldvár, 
Paks és Tolna jól megközelíthetők. A település közelében II. rendű főút nincs. 
Dunaszentgyörgynél ágazik ki a 6. sz. főútból az 5112. sz. Dunaszentgyörgy – Tolna – 
Szekszárd összekötő út (K.V. és B.V.) amely a 6. sz. úttal közel párhuzamosan halad és 
további két helyen, Tolna város déli részénél és Szekszárd belterületén csatlakozik a 6. sz., 
illetve az 56. sz. úthoz. Az 5112. sz. út keresztezi Dunaszentgyörgyöt, majd erről az útról 
lecsatlakozva az 51162. sz. úton a Gerjenben lévő komp, az 51368. sz. úton pedig Dombori 
érhető el. A településtől délre ágazik ki a 6. sz. útból nyugat felé a 6234 sz. összekötő út 
(K.V.), amely Tengelic-szőlőhegytől nyugatra  csatlakozik a 6233 sz. Kölesd – Paks 
összekötő úthoz, jó kapcsolatot biztosítva a megye középső részei felé. 
Dunaszentgyörgy térségében vasútvonal nem található, legközelebbi vasútállomások Tolna-
Mözs és Paks.  
Összességében Dunaszentgyörgy regionális közlekedési kapcsolatai az M6 autópálya és a 
6. sz. út közelsége miatt kedvezőek. 
Dunaszentgyörgy és a szomszédos települések kapcsolatai megoldottak, kivétel 
Pusztahencse, amely csak kerülővel, Pakson keresztül érhető el.  
Dunaszentgyörgy belső úthálózatának gerincét két útszakasz alkotja. Az egyik az 5112. sz. 
út átkelési szakasza (Rákóczi Ferenc utca). Az út kategóriája belterületi mellékút, gyűjtőút 
(B.V.). Az átkelési szakaszon 5,0-6,0 m széles útburkolat található. Kétoldalt keskeny padka, 
általában mindkét oldalon vízelvezető árok és járda húzódik, helyenként változó szélességű 
zöldsávot is kialakítottak. A bevezető szakaszokon a járdák nem mindenhol épültek ki, és 
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néhol az árkok is hiányoznak. A közlekedési terület szélessége min. 22,0 m, helyenként a 
közlekedési területhez zöldterület is csatlakozik. A település útjai közül a másik gyűjtőút 
funkciójú út a 6. sz. főút és az 5112. sz. összekötő út között haladó Várdomb utca és 
Kossuth Lajos utca nyomvonala (B.V.). Az útburkolat szélessége 6 m. Általában mindkét 
oldalon kiépült a járda, de vízelvezető árkok nincsenek. A közlekedési terület szélessége a 
Várdomb utcában 20-24 m, a Kossuth L. utcában csak 12-22 m.  
A település többi útja lakó, kiszolgáló út kategóriába sorolható (B.VI.). A kiszolgáló utak egy 
része burkolatlan. A járdák és vízelvezető árkok helyenként hiányoznak. A közlekedési 
terület szélessége 8–24 m között változik. 
A települést a Budapest – Paks – Szekszárd autóbusz járatok érintik. A járatok egy része a 
6. sz. úton halad, megállóhelyük a Várdomb utca 6-os úti csatlakozása közelében van. A 
többi járat Dunaszentgyörgy, Fadd és Tolna településeken halad keresztül. Ezek három 
helyen állnak meg Dunaszentgyörgyön, a csomóponti megállón kívül még a Béke téren és a 
Mezőgazdasági Szövetkezet irodájánál. A megállóhelyek a település területének nagyobbik 
részéről 500 méteren belül elérhetők, de a Várdomb utcától délre található lakóterületektől a 
gyaloglási távolság az 1200 métert is meghaladja. Ennél közelebbi a 6. sz. úton a 
Vettlepusztai megállóhely, amely 800-900 m-re található.  
Kerékpárforgalmi létesítmény a településen nincs. 
 
Tervezett fejlesztés  
 
Külterületen 

 
II. rendű főutak: 
512. sz. II. rendű főút kiépítése a Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és kapcsolódó 
úthálózat részeként 
 
Kerékpárutak: 
A Duna-parton haladó nagytérségi kerékpárútról Gerjennél leágazó, és Fadd-Tengeri-
szőlőhegy irányába vezető kistérségi kerékpárút elérésére az 5112 sz. út mellett kerékpárút 
kiépítését kell szorgalmazni. 
 
Belterületen 
 
Kiszolgáló utak: 
A településen belül új utakat a tervezett lakótelkek kiszolgálására, valamint a tervezett 
gazdasági területek feltárására kell kialakítani.  
 
4.2 KÖZMŰVESÍTÉS 
4.3 HÍRKÖZLÉS 
 
A módosítás nem érinti. 
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉG BEMUTATÁSA 

 
5.1. Dunaszentgyörgy az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) – Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT) 
Második rész 
 
Az ország szerkezeti terve 
 







Az ország szerkezeti terve a település területét a 
kialakult állapothoz igazodva zömmel 
mezőgazdasági, kisebb arányban 
erdőgazdálkodási, emellett települési és 
vízgazdálkodási térség kategóriába sorolja.  
A közúthálózat főbb elemei az M6 autópálya és a 
6. sz. I. rendű főút, de a terv tartalmazza a jelen 
módosítás tárgyát képező 512. sz. II. rendű főút 
nyomvonalát is.  


 
 
Az országos övezetek közül Dunaszentgyörgy területét a következő övezetek érintik: 
 
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete 
 
 

 

 
Az ökológiai hálózat magterületének része a 
Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi 
Terület, amely egyben Natura 2000 terület is 
(HUDD 20072). Magterület továbbá a településtől 
délre elterülő vizes élőhelyek (vegyesen szántók, 
rétek és erdők) területe is. A Csámpai-patak és 
északi mellékágai, valamint a Solymos-ér térsége 
ökológiai folyosó. 
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget 
az elfogadásakor hatályos adatok alapján 
tartalmazza. 
Az 512. sz. út a településtől délre magterületet 
érint. Az út jogerős környezetvédelmi engedéllyel 
rendelkezik. Az ebben előírtak betartásával a 
magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradása biztosítható. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
               
 

 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület a 
közigazgatási terület északnyugati, és kisebb 
mértékben délnyugati részét érinti 
A településszerkezeti terven az érintett területek 
általános mezőgazdasági terület besorolásúak. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Erdők övezete 
               
 

 

 
Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdők és az 
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló 
földterületek tartoznak.  
A településszerkezeti terven az érintett területek 
erdőterület területfelhasználási kategóriába 
soroltak. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 
 
 

 
 

 
Dunaszentgyörgy a világörökségi várományos 
terület övezete által érintett település. Az 
érintettség oka a római limes magyarországi 
szakasza, amely a települést a 6-os út 
térségében érinti. 
A településszerkezeti terv régészeti lelőhelyként 
tartalmazza a limessel érintett terület 
lehatárolását, az 512. sz. út a 6-os úti csomópont 
térségében érinti a területet.  
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Dunaszentgyörgy közigazgatási területét az alábbi OTrT övezetek nem érintik: 
 
 Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
 
 
Dunaszentgyörgy a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendeletben 
 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
               
 

 
 

 
A közigazgatási területen nyugati részén, a kiváló 
termőhelyi adottságú szántók környezetében találhatók 
jó termőhelyi adottságú szántóterületek. 
A településszerkezeti terven az érintett területek 
általános mezőgazdasági terület besorolásúak. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
               
 

 
 

 
Az övezet a közigazgatási területet csak elenyésző 
mértékben, egy apró folt erejéig érinti. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Tájképvédelmi terület övezete 
               
 

 
 

 
A közigazgatási területet az övezet a településtől 
északra, a Dunaszentgyörgyi-láperdő térségében érinti. 
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos adatok alapján tartalmazza. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
               
 

 
 

 
Az övezet a település közigazgatási területét a délnyugati 
rész kivételével teljes egészében érinti. 
A hatályos településszerkezeti terv a belvízzel 
veszélyeztetett területek lehatárolását tartalmazza (ez a 
belterület kivételével a 6-os úttól keletre fekvő teljes 
terület). 
Az 512. sz. út teljes dunaszentgyörgyi szakasza az 
övezettel érintett területen halad. Az út jogerős 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. Az ebben 
előírtak betartásával a vízminőség-védelem biztosítható. 
 

 
Dunaszentgyörgy közigazgatási területét az alábbi MvM övezetek nem érintik: 
 
 Nagyvízi meder övezete 
 VTT-tározók övezete 
 
5.2. Dunaszentgyörgy Tolna megye területrendezési tervében - 1/2005.(II.21.) 
önkormányzati rendelet 
 
Tolna megye szerkezeti terve 
 

 

 
 

 
Tolna megye szerkezeti terve 
Dunaszentgyörgy közigazgatási területén 
az alábbi területfelhasználási kategóriákat 
határozza meg: 
 Erdőgazdálkodási térség - A megye 

szerkezeti terve a település 
erdőterületeit a kialakult állapothoz 
igazodva tünteti fel.  

 Mezőgazdasági térség - az 
erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási és a 
települési térség kivételével a település 
teljes közigazgatási területe a 
mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategóriába 
tartozik. 

 
 Vízgazdálkodási térség - az állandó vízfolyások és jelentősebb árkok területe: Csámpai-

árok, Solymos-ér, Nasica-csatorna, Öreg-ér és mellékágaik 
 Települési térség - Dunaszentgyörgy belterülete 
 Építmények által igénybe vett térség - a település területét érintő úthálózat. A megye 

szerkezeti tervén szerepel az M6 autópálya és Kalocsa közti főút-kapcsolat, de a 
módosításban szereplőtől eltérő nyomvonalon. Mivel az ország szerkezeti terve a 
tervezett főutat a módosításban szereplővel megegyező nyomvonalon ábrázolja, az 
illeszkedés biztosított. A Tengelic felé vezető úton térségi kerékpárút halad. A 
nyomvonalat a településszerkezeti terv tartalmazza. 
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A megyei övezetek közül Dunaszentgyörgy közigazgatási területét a következő 
övezetek érintik: 
 
Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet lehatárolását a hatályos OTrT 
kismértékben ugyan, de megváltoztatta..  
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
Az 512. sz. út a településtől délre magterületet érint. 
Az út jogerős környezetvédelmi engedéllyel 
rendelkezik. Az ebben előírtak betartásával a 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradása 
biztosítható. 
 

 
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

 

 
 

 

A kiváló termőhelyi szántóterület lehatárolása az 
OTrT szerinti lehatárolással megegyezik, a jó 
termőhelyi adottságú szántóké azonban az OTrT-ben 
pontosodott. 
A településszerkezeti terven az érintett területek 
általános mezőgazdasági terület besorolásúak. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

 

 
 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület kategória a 
hatályos OTrT-ben már nem szerepel, az 
erdőtelepítésre javasolt területek lehatárolását és az 
ott betartandó szabályokat külön miniszteri rendelet 
határozza meg.  
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet megnevezését a hatályos OTrT 
megváltoztatta, helyébe a „Vízminőség-védelmi 
terület” megnevezés lépett. Az övezet lehatárolása 
az OTrT lehatárolásával megyegyezik. 
Az övezeti érintettség értékelése az 5.1 fejezetben 
található. 
 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet megnevezését a hatályos OTrT 
megváltoztatta, helyébe a „Tájképvédelmi terület” 
megnevezés lépett. Az övezet lehatárolása az OTrT 
lehatárolásával megegyezik. 
A terület lehatárolását és az ott betartandó 
szabályokat külön miniszteri rendelet határozza meg. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Világörökség és világörökség-várományos területek övezete 
 

 

 
 

 

Dunaszentgyörgy a világörökségi várományos terület 
övezete által érintett település. Az érintettség oka a 
római limes magyarországi szakasza, amely a 
települést a 6-os út térségében érinti. 
A településszerkezeti terv régészeti lelőhelyként 
tartalmazza a limessel érintett terület lehatárolását, 
az 512. sz. út a 6-os úti csomópont térségében érinti 
a területet. 
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Rendszeresen belvíz-járta terület övezete 
 

 

 
 

 

A rendszeresen belvíz-járta terület az OTrT szerinti 
megyei övezet. 
A hatályos településszerkezeti terv a belvízzel 
veszélyeztetett területek lehatárolását tartalmazza 
amely kiterjedésében megegyezik a megyei 
övezettel. 
Az 512. sz. út 6-os úttól keletre haladó szakasza az 
övezettel érintett területen halad. Az út jogerős 
útépítési és környezetvédelmi engedéllyel 
rendelkezik. Az ezekben előírtak betartásával az 
övezeti érintettség problémát nem okoz. 
 

 
Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 

 
 

 

A földtani veszélyforrás terület az OTrT szerinti 
megyei övezet, amely az érintett településeket teljes 
igazgatási területükkel ábrázolja. 
A településszerkezeti terv az övezettel érintett 
területek pontosítását nem tartalmazza. 
Az 512. sz. út teljes szakasza az övezettel érintett 
területen halad. Az út jogerős útépítési és 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. Az 
ezekben előírtak betartásával az esetleges földtani 
veszélyforrások okozta károk kiküszöbölhetők.  
 
 

 
Szélerőmű park telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
 

 

 
 

 

Az OTrT az övezetet megszüntette. 

 
 
Dunaszentgyörgy közigazgatási területét az alábbi TmTrT övezetek nem érintik: 
 
 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
 Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete 
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 Nagyvízi meder terület övezete  
 Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
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Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
……………………. Önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló  
3/2005.(ll.17.) számú rendelet módosításáról 

 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
  
1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 3/2005.(II.17.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(1)A közlekedési hálózat elemeinek felsorolását a 8. melléklet tartalmazza.” 
 
2.§ Az R. 18.§ (2) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„b) A kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2, legkisebb szélessége 20 m. Az 
512 sz. út építése miatt szükségessé váló telekalakítások során ezeket az értékeket 
nem kell figyelembe venni.”  

 
3.§ Az R. 21.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

“21.§(1)Műemlékek védelmére vonatkozó előírások 
 
a)A település területén található országos műemléki védelem alatt álló építmények, 
és az azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanok felsorolását az 1. számú 
függelék tartalmazza. 
b)Az 1. számú függelék szerinti védett építményeket és azok műemléki környezetét a 
szabályozási terv tünteti fel. 
c)A műemlékek és műemléki környezetük esetében a kulturális örökségről szóló 
jogszabályok szerint kell eljárni. 
 
(2)Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások 
 
a)A település területén található, régészeti védelemmel érintett ingatlanok felsorolását 
a 2. számú függelék tartalmazza, az érintett területeket a szabályozási terv határolja 
le. 
b)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökségről szóló jogszabályok szerint kell 
eljárni. 

 
4. § Az R. e rendelet 4., 5., és 6. mellékletével egészül ki. 
 
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
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Dunaszentgyörgy, ………………………….. 
 
 
 
 
                 Hencze Sándor                                    dr. Nagy Attila  
         polgármester                                  jegyző 
 
 
 
Záradék: A rendeletet Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
……………………. fogadta el. A rendelet kihirdetve: ………………………… 
 
 
Dunaszentgyörgy, …………………………… 
 
 
 
 

                              dr. Nagy Attila 
                    jegyző 
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1. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

TT-1905 jelzőszámú, V-1-M19 rajzszámú szabályozási terv módosítás 
 

2. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

TT-1905 jelzőszámú, V-2-M19/1 rajzszámú szabályozási terv módosítás 
 

3. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

TT-1905 jelzőszámú, V-2-M19/2 rajzszámú szabályozási terv módosítás 
 

4. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

“8. melléklet a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez 
 

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT ELEMEI 
 

Út Közlekedési 
terület 

övezeti jele 

Kategória Közlekedési 
terület szélessége

M6 autópálya KÖu-A gyorsforgalmi út kialakult 
6. sz. Budapest – Pécs – 
Barcs főút 

KÖu-0 
 

I. rendű főút  kialakult 

512. sz. út KÖu-1 II. rendű főút  
 

változó 
(kisajátítási terv 

szerint) 
5112. sz. Dunaszentgyörgy – 
Tolna - Szekszárd összekötő 
út 
6234. sz. ö. út 
Rákóczi Ferenc utca 

KÖu-2 
 
 

KÖu-4 

külterületi mellékút, 
összekötő út  
 
belterületi mellékút, 
gyűjtőút 

kialakult 
 

 
kialakult 

 
Mezőgazdasági utak KÖu-3 külterületi mellékút, 

egyéb út  
kialakult 

 
Várdomb utca, Kossuth L. 
utca 

KÖu-4 belterületi mellékút, 
gyűjtőút  

kialakult 
 

Meglévő kiszolgáló utak KÖu-5  kialakult 
Tervezett kiszolgáló utak KÖu-5  12 m, 16 m, 20 m
Önálló gyalogút KÖu-6  kialakult” 

 
5. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 

 
“1. számú függelék a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez 

 
MŰEMLÉKEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 

 
1. Református templom  
 
törzsszám: 11038 

azonosító: 11350 

cím: Rákóczi Ferenc utca, hrsz.: 1 

bírság kategória: II. 

védési ügyirat száma: 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM, 10/2003. (VII. 24.) NKÖM 
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Református templom műemléki környezete:  
 
hrsz.: 2/1, 2/2, 3, 4/1, 5, 9/1, 9/2, 168, 169, 170, 171/1 

védési ügyirat száma: 10/2003. (VII. 24.) NKÖM 
 
 

6. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

“2. számú függelék a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez 
 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
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