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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

A terv címe: Kétsoprony Község Településrendezési terveinek módosítása, az M44 
gyorsforgalmi út – 4644 j. út új csomópont kialakításával érintett területekre 
vonatkozóan. 
 
A terv típusa: az M44 gyorsforgalmi út – 4644 j. út új csomópont megvalósításához 
szükséges településrendezési tervek módosítása tárgyalásos eljárással történhet, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerint.  

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. rendelet 1. melléklete 
tartalmazza tárgyi csomópont megvalósítását: 

1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez  
1. Országos közúti közlekedési projektek 

1.1. Gyorsforgalmi utak 
1.1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt 
projektek. 
1.1.79. Az M44 gyorsforgalmi út, Kétsoprony, 4644 jelű úti csomópont 
megvalósítása. 
 
A terv tartalma: a hatályos településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat, 
valamint a külterületre hatályos szabályozási terv módosítása.  
 
A tervezési terület: az M44 gyorsforgalmi út – 4644 j. út új csomópont 
megvalósításához összekötő utak megépítésével érintett ingatlanok, földrészletek 
Kétsoprony Község külterületén. 
Jelen településrendezési eljárás tárgya az M44 gyorsforgalmi út és a 4644. j. út 
között új csomópont kialakítása, összekötő utak megépítésével. A tervezett összekötő 
utak kapcsolatot teremtenek az M44 Kétsopronyi pihenőhely és a 4644 j. út között, új 
csomóponti kapcsolatot biztosítva az M44 gyorsforgalmi úthoz.  

Az úttervezési program részeként megvalósult M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-
Kondoros folytatásaként épült az M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közötti 
szakasz, amelynek a befejezése 2021. január 29-én megtörtént.  
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A régió gazdasági versenyképességének növelése érdekében az M44 gyorsforgalmi 
útépítés alatt lévő, Kondoros-Békéscsaba közötti szakaszán új, teljes értékű 
csomópont kialakításának igénye merült fel Kétsoprony térségében. Ezen beruházás 
megvalósítása esetén jelentősen csökkenhet a menetidő az ország nyugati felének 
megközelítése irányában.  

Ezért az Innovációs és Technológiai minisztérium a KIFEF/21654-1/2020-ITM 
iktatószámú 2020. június 9-én kelt levelében elrendelte az M44 gyorsforgalmi út 
Kondoros-Békéscsaba közötti szakaszon új teljes értékű csomópont előkészítését. 
Első ütemben félcsomóponti kialakítás szerint a Budapest felől érkező, valamint a 
Budapest felé tartó csatlakozási lehetőség kialakítását, majd ezt követően, 
tervezetten második ütemben a teljes értékű csomópontra történő kiegészítését kell 
megtervezni.  

 
 (Forrás: https://www.google.com/maps/place/K%C3%A9tsoprony 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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TERVEZÉSI TERÜLET 
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2. A TERV CÉLJA 
 

A terv célja, hogy az M44 gyorsforgalmi út és a 4644. j. út között új csomópont 
kialakítását, az új összekötő utakat az érintett település településrendezési tervébe 
beépítse. 

A településrendezési tervek módosításának meg kell felelnie a hatályos, országos 
magasabb rendű területrendezési terveknek, így  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvénynek, ami tartalmazza az M44 gyorsforgalmi út 
nyomvonalát és a 4644 j. út 

valamint 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének 6/2020. (VII.2.) 
önkormányzati rendelete Békés Megye Területrendezési Tervéről tartalmazza 
az M4 nyomvonalát.  

Annak érdekében, hogy a tervezett út megvalósításának előkészítése meg-
kezdődhessen, módosítani kell a települések településrendezési terveit. 

A gyorsforgalmi út, csomópontjai, az összekötő utak és kapcsolódó létesítmények 
elsődlegesen a régiók és országrészek közötti összeköttetést – vagy éppenséggel, 
mint ebben az esetben is a nemzetközi kapcsolatokat szolgálja, de sokszor jelentős 
befolyással bír azokra településekre, amelyeken áthalad. 
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2.1.  Hatályos településfejlesztési döntés 
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2.2.  Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Kétsoprony Község rendelkezik hatályos településrendezési tervekkel.  

 

 Településszerkezeti terv 

Kétsoprony Község közigazgatási területére vonatkozóan 2007-ben készült 
Településszerkezeti Terv, amelyet az M44 gyorsforgalmi út beillesztése érdekében 
Kétsoprony Község Képviselő-testülete 93/2016. (XII. 19.) Kt. határozatával 
módosított. 

 

 HÉSZ és Szabályozási Terv 

Kétsoprony község helyi építésügyi előírásainak megállapításáról szóló Kétsoprony 
Község Képviselőtestületének többször módosított 1/2007.(II. 07.) Kt. számú 
rendelete  

HÉSZ módosítások: 1/2009. (II. 11.), 12/2010. (XII. 15.), 8/2016. (IV. 26.), 15/2016. 
(VII. 26.), 21/2016. (X. 25.), 24/2016. (XII. 19.), 16/2017. (IX. 26.), 3/2018. (II. 
27.), 12/2018. (XI. 09.) önkormányzati rendeletekkel. 

 

2.3. Településrendezési tervekkel való összhang 
 

Kétsoprony Község településrendezési eszközei a fentiek alapján rendelkezésre 
állnak, de – az M44 – 4644 jelű út csomóponti kialakításával érintett területeire - el 
kell készíteni a településszerkezeti tervet (fedvényterv), a helyi építési szabályzatot 
és a külterület szabályozási tervét (fedvényterv), mivel a hatályos településrendezési 
tervek nem a jelenleg tervezett csomóponti kialakítást tartalmazzák. 
Annak érdekében, hogy a tervezett csomópont és új összekötő utak 
megvalósításának előkészítése megkezdődhessen, módosítani kell a települések 
településrendezési terveit. 
A tervmódosítás célja, hogy az az M44 gyorsforgalmi út és a 4644. j. út között új 
csomópont kialakítását, az új összekötő utakat az érintett település 
településrendezési tervébe beépítse.  
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Hatályos településszerkezeti terv a tervezett változással érintett terület jelölésével

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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A hatályos külterület Szabályozási Terv részlete a tervezési terület jelölésével
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3. A MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI HATÁSA 
 
A vonatkozó magasabb szintű jogszabály biztosítja a terv széleskörű 
véleményeztetését mind a szakhatóságokkal, mind a lakossággal, illetve a 
szomszédos települések önkormányzataival is.  
A településrendezési terv módosításával kapcsolatban az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet) 4-5.§-oknak megfelelően az 
Önkormányzat az előírt előzetes tájékoztatás alkalmával kikérte a környezet 
védelméért felelős szervek szakvéleményét a környezeti vizsgálat készítéséről, illetve 
tematikájáról.  
A településrendezési eljárás véleményezése során tárgyi tervre vonatkozóan a 
környezet védelméért felelős szervek a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott szempontokra tekintettel adhatták meg véleményüket. 

Állásfoglalásuk kialakításánál a következő szempontokat vehették figyelembe: 

 a településrendezési terv nem a település teljes közigazgatási területére 
készül, hanem csak egyes részterületeire; 

 a tervezett területfelhasználás-változások nem túlzott mértékűek és 
nincsenek kedvezőtlen hatással a szomszédos településekre; 

 a terület jelenlegi rendezése során termőföld igénybevételére csak a 
szükséges mértékben került sor; 

 táj- és természetvédelmi szempontból jelentős területek lehatárolásra 
kerültek és azokat a tervezett módosítások tervezésénél figyelembe 
vették. 

A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (3) bekezdése szerint a módosítások várható 
környezeti hatásának jelentősége alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 
szükségessége.  
A környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése az államigazgatási szervek 
megkeresésével megtörtént. 

Az érdekelt államigazgatási szervek nyilatkozatait a környezeti vizsgálat készítésének 
szükségességéről az alábbi táblázat foglalja össze: 
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Megkeresett 
államigazgatási 
szerv/hatóság/ 
település neve 

Iktsz. 
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Érdemi észrevétel 
 

Főépítészi javaslat 

Településtervező 
intézkedése 

1. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 
5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. 
 
 
Ügyiratszám: 
BE/NEF/339-
2/2022. 
 

2022. 
03.16. 

A módosítás tárgyát illetően település- 
és környezet-egészségügyi szempontból 
környezeti vizsgálat készítése nem 
szükséges. 
Az eljárás további szakaszaiban is részt 
kíván venni, a véleményezési dokumen-
tációt elektronikusan kéri. 
 
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

2. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály  
5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. 
 
 
Ügyiratszám: 
BE/10/481-4/2022. 

2022. 
03.17. 

Az örökségvédelmi nyilvántartás alapján 
megállapítható, hogy a település-
rendezési eszközök módosításával 
érintett területen nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek találhatóak, így a 
tervezési terület örökségvédelmi 
szempontból érintett, ezért a Kötv. 
85/A. § (1) bekezdése alapján 
szükséges lehet a jelenleg hatályos 
jogszabályoknak megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány 
készítése.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Előzetes régészeti 
dokumentáció készült, 
Intézkedést nem 
igényel. 

3. Körös-Maros 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 
5540 Szarvas 
Anna-liget 1. 
 
 
Iktatószám:  
716-2/2022. 

2022. 
03.17. 

Kétsoprony Község közigazgatási 
területén országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 2000 terület, 
illetve az országos ökológiai hálózat 
részét képező terület nem található.  
A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság meglátása szerint a további 
tervezés illetve módosítási eljárás 
lefolytatása előtt az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat elkészítése 
nem szükséges. 
A településrendezési eszközök módo-
sításának további véleményezési 
szakaszában a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság nem kíván részt 
venni  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 
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4. Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Igazgató 
 
 
Iktatószám:  
35400/1145-
1/2022.ált. 

2022. 
03.18. 

A dokumentáció szerint tervezett 
módosítás során vízvédelmi, vízgazdál-
kodási szempontból jelentős környezeti 
hatás nem várható. 
A jelen állapot szerint a Korm. rendelet 
1. § (3) bek. a) pontja alapján – a 
hatóság hatáskörébe eső kérdésekben – 
nem szükséges környezeti vizsgálatot 
végezni. 
A súlyos ipari balesetek megelőzésére 
kiterjedően tájékoztat, hogy Kétsoprony 
Község területén felső vagy alsó 
küszöbértékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem nem üzemel, 
veszélyességi övezet sem került 
kijelölésre, a környezeti vizsgálat 
készítése nem indokolt. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

5. Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ Kémiai 
Biztonsági és 
Kompetens hatósági 
Főosztály 
1097 Budapest 
Albert Fórián út. 2-6. 
 
Iktatószám:  
16795-
2/2022/KBKHF 
 

2022. 
03.21. 

Kétsoprony Község településrendezési 
eszközeinek nevezett útvonalak csomó-
ponti kialakítása miatti módosításához a 
nemzeti Népegészségügyi Központnak 
észrevétele nincs, kémiai biztonsági 
szempontból annak környezeti hatása 
nem várható, a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja szükségesnek. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

6. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény-és 
Talajvédelmi Osztály 
5600 Békéscsaba, 
Szabolcs u. 34. 
 
Ügyiratszám: 
BE/34/322-2/2022. 
 

2022. 
03.22. 

A csatolt dokumentációban megjelölt 
módosítási célokkal kapcsolatban talaj-
védelmi követelmény, hogy a tervezett 
beruházások nem okozhatják a 
környező termőföldek minőségének és a 
talajvédő gazdálkodás feltételeinek 
romlását.  
A településrendezési terv módosításai 
jelentős környezeti hatást nem jelen-
tenek, így környezeti vizsgálat készítése 
— talajvédelmi szempontból — nem 
szükséges.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

7. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Főosztály 
Közegészségügyi 
Osztály 1. 
 
1136 Budapest 
Váci út 174. 

2022. 
03.23. 

A község területén belül természetes 
gyógytényező érintettsége nem áll fenn, 
ezért jelen esetben a BFKH vélemé-
nyezési lehetőséggel nem rendelkezik.  
Fentiekre tekintettel a BFKH az 
eljárás további szakaszaiban nem 
kíván részt venni.  
 
Intézkedést nem igényel. 

Intézkedést nem 
igényel. 
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Iktatószám:  
BP/FNEF-TKI/1810 

 

8. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály, 
Örökségvédelmi 
Osztály 
 
 
Iktatószám: 
BP/2602/00244-
3/2022 

2022. 
03.24. 

A rendelkezésre álló szakanyagok 
alapján műemlékvédelmi és régészeti 
örökségvédelmi szempontból az alábbi 
megjegyzésekkel nem tartja 
szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolytatását.  
A tervezett módosítás a Miniszter-
elnökség által vezetett közhiteles 
nyilvántartás aktuális adatai alapján 
örökségi érdeket nem sért.  
Tájékoztat, hogy amennyiben a 
tervezett beruházások valamelyike 
nagyberuházás a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint, 
úgy nagyberuházás esetén előzetes 
régészeti dokumentációt kell készíteni. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

9. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítészi 
Iroda  
5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. 
 
 
Ügyiratszám: 
BE/12/141-2/2022. 
 

2022. 
03.25. 

A várható környezeti hatás jelentősé-
gének eldöntésére megküldött 
megkeresés szerinti településrendezési 
eszköz módosítás az épített környezet 
szempontjából nem eredményez 
jelentős környezeti hatást, így a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartja szükségesnek.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

10. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali 
Főosztály  
5600 Békéscsaba, 
Hunyadi tér 1. 
 
 
Ügyiratszám: 
10.026-3/2022.  
 

2022. 
03.25. 

A megküldött dokumentáció alapján 
megállapította, hogy az új csomópont 
átlagosnál jobb minőségű termőföldeket 
érint. Ugyanakkor az érintett 
termőföldek végleges más célú 
hasznosítását a Békés Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 2. a 12.015-
16/2022. számú határozatával 
engedélyezte az új csomópont 
kialakítása céljából. 
A termőföld más célú hasznosítására 
kiadott engedély figyelembe vételével 
együtt megállapította, hogy a tervezett 
módosítás, illetve a beruházás 
termőföldre nem gyakorol olyan hatást, 
amely miatt a környezeti vizsgálat 
elkészítése a termőföld mennyiségi 
védelme szempontjából szükséges 
lenne. 

Intézkedést nem 
igényel. 
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Intézkedést nem igényel. 

11. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály  
5700 Gyula,  
Megyeház u. 5-7. 

2022. 
03.25. 

A megküldött véleményezési anyag 
alapján a módosítással érintett terüle-
teken az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőterületek 
nem találhatók. A véleményezési anyag-
ban leírtak ellen nincs kifogásunk, 
környezeti vizsgálat eljárás lefolytatását 
erdészeti szempontból nem tartjuk 
indokoltnak. Az eljárás további 
szakaszaiban hatóságunk nem 
kíván részt venni.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

12. Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság 
Gyula Vízgyűjtő-
gazdálkodási 
Osztály 
5700 Gyula 
Városház u. 26. 
 
 
Ügyiratszám:  
K-0428-006/2022. 
 

2022. 
03.28. 

A benyújtott dokumentáció alapján a 
tervezett változtatások végrehajtása 
során az Igazgatóságukat érintő 
jelentős környezeti hatás nem várható, 
ezért környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem tartják szükségesnek.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

13. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Hulladék-
gazdálkodási 
Főosztály Hatósági 
és Komplex 
Engedélyezési 
Osztály  
5700 Gyula  
Megyeház u. 5–7. 
 
 
Ügyiratszám: 
BE/38/01261-
3/2022. 

2022. 
03.29. 

1. Tárgyi beruházás kapcsán előzetes 
vizsgálati eljárás került lefolytatásra 
a Főosztályon. Az előzetes vizsgálati 
eljárást lezáró határozatában meg-
állapította, hogy az M44 gyors-
forgalmi út és a 4644. jelű út között 
új csomópont, illetve összekötő utak 
építése, üzemeltetése és felhagyása 
során nem várhatók jelentős kör-
nyezeti hatások.  

2. Levegőtisztaság-védelmi 
szempontból nem szükséges 
környezeti vizsgálati eljárás 
lefolytatása a tervezett módosítások 
kapcsán.  

3. Táj-és természetvédelmi 
szempontból a módosítással érintett 
ingatlanok nem érintenek védett 
természeti területet, Natura 2000 
területet vagy az Országos Ökológiai 
Hálózat területét, jelentős környezeti 
hatások nem várhatók.  

4. Földtani közeg védelme szempont-
jából a beavatkozás érdemi változást 
a település szerkezetében nem okoz, 
a módosítással érintett területeken 
nincs aktív kármentesítési eljárás, az 
ingatlanok nem érintenek 

Intézkedést nem 
igényel. 
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szennyezett területet.  
5. Zaj és rezgés elleni védelem szem-

pontjából a tervezett módosítás nem 
érint zajvédelmi érdekeket, mivel a 
környezetben nincs védendő terület, 
jelentős környezeti hatás nem 
várható.  

6. Hulladékgazdálkodási szempontból a 
tervezett módosítás kapcsán nem 
szükséges környezeti vizsgálat lefoly-
tatása.  

7. A fentebb leírtakra tekintettel a 
tárgyi módosítás kapcsán – 
hatáskörünkbe tartozóan – az egyes 
tervek, illetve programok kör-
nyezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
1.§ (3) bekezdésében foglalt 
környezeti vizsgálat lefolytatása 
nem szükséges.  

 
Intézkedést nem igényel. 
 

14. Kétsopronyi 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője 
5674 Kétsoprony 
Dózsa út. 11. 
 
Iktatószám: 
576-2/2022. 
 

2022. 
03.29. 

A benyújtott dokumentáció alapján a 
tervezett változások végrehajtása során 
jelentős környezeti hatás nem várható, 
ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem tartja szükségesnek. 
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 

15. Szabályozott 
Tevékenységek 
Felügyeleti 
Hatósága Bányászati 
és Gázipari 
Főosztály Szolnoki 
Bányafelügyeleti 
Osztály  
5000 Szolnok 
Hősök tere 6. 
 
 
Ügyiratszám:  
SZTFH-
BANYASZ/2291-
2/2022 

2022. 
03. 

A Bányafelügyelet a megjelölt rendezési 
területen nem tart nyilván szilárd 
ásványi nyersanyag kitermelő helyet, 
valamint áttekintette a megkereséshez 
mellékelt dokumentációt, amely 
tartalmával egyetért, javaslatot 
nem tesz, kifogást nem emel.  
A Bányafelügyelet az egyes tervek, 
illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
1. § (3) és 4. § és a mellékelt 
dokumentáció alapján nem tartja 
szükségesnek a környezeti 
vizsgálat elkészítését a 
módosításhoz, mivel a területhasz-
nálatok földtani környezetre gyakorolt 
hatása csekély.  
 
Intézkedést nem igényel. 
 

Intézkedést nem 
igényel. 
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján a 
településrendezési eszközök módosításainak előkészítése során a módosítások 
várható környezeti hatását illetően egyeztetési eljárást kell lefolytatni a környezeti 
vizsgálat elkészítésének szükségességéről. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 
szerint bizonyos esetekben kötelező, az 1. § (3) bekezdésében foglalt esetekben a 
várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározásától függően 
szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatása, elkészítése. A Korm. rendelet 4. és 5. 
§-ai alapján az érintett államigazgatási szervek javaslatai alapján a várható 
környezeti hatás jelentőségének és a környezeti vizsgálat elkészítésének eldöntése a 
kidolgozó önkormányzat hatásköre.  

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezen módosítás 
várható környezeti hatásának eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti 
vizsgálat szükségessége. 

Ennek megfelelően az érintett államigazgatási szervek, illetve szakhatóságok a 
módosítás várható környezeti hatásának jelentősége alapján a környezeti vizsgálat, 
értékelés elkészítésének szükségességéről adták meg állásfoglalásukat a megküldött 
dokumentáció alapján. 

A tervezési feladat jellegére és a módosítás elemeire tekintettel a 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 3. számú mellékletének II.1. pontjában megjelölt szervek kerültek 
megkeresésre.  

A beérkezett vélemények alapján megállapítható, hogy a környezeti értékelés 
munkarész elkészíttetését a megkeresett és választ adó környezetvédelemért felelős 
szervek nem kérték. Mivel a környezetvédelemért felelős szervek nem tartják 
szükségesnek a környezeti vizsgálatot, ezért ezzel összhangban javasoljuk, hogy a 
környezeti vizsgálat szükségességétől és a környezeti értékelés munkarész 
elkészítésétől tekintsenek el. 

Az erről szóló döntést - a településrendezési eszközök módosításának elfogadása 
előtt – az Önkormányzatnak határozatban kell meghoznia. 

 

2022. április 19. 

   

 dr. Gajdos István
településtervező vezető tervező
 
 

TT1 01-0072 

 Csarkóné Kelemen Ágnes 
településtervező vezető tervező
 

TT1 01-0760 
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4. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK 
 

Tervezett változások 

 
A tervezés területe közvetlenül csak Kétsoprony közigazgatási területét, a település 
külterületi részét érinti. A beavatkozás érdemi változást a település szerkezetében 
nem okoz.  A tervezett összekötő utak általános mezőgazdasági területfelhasználása 
módosul közúti közlekedési területre, valamint a Külterület Szabályozási Terven Má-3 
és Ev övezetek módosulnak Köu övezetre. 

 

TKM 
sor-

szám 
HRSZ 

Terület igénybevétel 
Művelési 

ág 
Min. 
oszt. 

Termőföld 
más célú 

haszn. 
területe 

Teljes 
ha m2 

Igénybe-
vétel 
ha m2 

Vissza-
marad 
ha m2 

1 029/12 3,4617 0,0092 3,4525 szántó 2 0,0092
2 031/2 0,2886 0,0069 0,2817 kivett út     
3 032/32 2,0610 0,4588 1,6022 szántó 2 0,4588
4 032/11 0,2914 0,0111 0,2803 gyümölcsös 2 0,0111
5 032/69 1,0271 0,0060 1,0211 szántó 2 0,0060
6 032/34 2,8491 0,0727 2,7764 szántó 2 0,0727
7 032/36 3,4892 0,1403 3,3489 szántó 2 0,1403
8 032/38 4,6430 0,2445 4,3985 szántó 2 0,2445
9 032/40 1,0068 0,1395 0,8673 szántó 2 0,1395

10 032/43 2,2698 0,1242 2,1456 szántó 2 0,1242
11 032/62 2,2684 0,3879 1,8805 szántó 2 0,3879
12 032/61 5,0825 0,0308 5,0517 szántó 2 0,0308
13 031/1 0,0207 0,0207 0,0000 kivett út     

Összesen: 28,7593 1,6526 27,1067     1,6250

1.

2.

3. 4.
5.

6.

7.

9.

8.

11.

12.

13..

10.
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Átnézeti helyszínrajz I. a változással érintett terület jelölésével 
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Átnézeti helyszínrajz II. a változással érintett terület jelölésével 
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Alapvető paraméterek, osztályba sorolás, tervezési sebesség  

A tervezett létesítmények geometriai jellemzőit, tervezési sebességét az e-ÚT 
03.01.11 Közutak tervezése Útügyi Műszaki Előírás határozta meg, mely alapján az 
autóútra vonatkozóan az alábbi paraméterek alkalmazandók:  

Tervezési paraméterek M44 gyorsforgalmi út (meglévő):  

Útkategória: K.I. tervezési osztály  

Tervezési sebesség: általános esetben 110 km/h  

Környezeti körülmény: A  

Forgalmi sávok száma: általános esetben 2x2 sáv  

Tervezési paraméterek tervezett csomóponti utak:  

Útkategória: K.V. tervezési osztály  

Tervezési sebesség: általános esetben 60 (40) km/h  

Környezeti körülmény: C  

Forgalmi sávok száma: általános esetben 2x1 sáv  

Helyszínrajzi és hossz-szelvényi vonalvezetés  

A vízszintes vonalvezetés megfelel az 50 km/h megengedett sebesség szerinti 
szabványoknak, így a tiszta ívek esetében a B1 jelű csomóponti úton 80m sugarú 
ívek, az átmeneti ívek pedig p=55 paraméterrel, a J1 jelű csomóponti úton pedig 50 
m, 80 m és 100 m sugarú ívek és P=42, P=48, P=55, P=60 paraméterrel kerültek 
megtervezésre.  

A csomóponti utak tengelyei 0+000 km szelvényei az egyszerű pihenő ágaiból 
indulnak, majd becsatlakoznak a 4644. számú közútba a B1 jelű csomóponti út a 
0+256.77 a J1 jelű pedig a 0+742.74 szelvényeiben.  

A B1 jelű csomóponti út jobbról elkerüli a meglévő 400 kV-os oszlopot.  

Mindkét út nyomvonalvezetését erősen befolyásolták a tervezési területen jelenlévő 
épített környezeti elemek. A bal oldali út esetében az M44 - 4644 keresztezési szöge, 
a jobb oldalon a pálya mellett húzódó pihenő energiaellátó oszlopsor és a meglévő 
tanya jelentik a fő kötöttségeket.  

A hossz szelvényi kialakítást mindkét út esetében első sorban a pálya víztelenítés 
megoldása befolyásolta.  
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Útépítési helyszínrajz 
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Keresztmetszeti kialakítás  

Az M44 gyorsforgalmi út a tervezéssel érintett szakaszon 22,50 m széles koronával 
épült meg. A gyorsforgalmi út geodéziai felmérése az engedélyezési tervekhez 
készült el. A beavatkozással érintett szakaszon 8,5 m széles koronát alakítunk ki 6,5 
m széles burkolattal, 1,25 m széles padkával várható forgalmi viszonyokhoz 
igazodóan. Az oldalesés egyenesben kétoldali 2,5%. Az R<200 m ívekben útpálya 
szélesítéssel ívbővítéseket kell építeni, melyeket az ív belső oldalán kell kialakítani. A 
tervezett padka oldalesése min. 5 %, figyelembe véve a relatív törésre vonatkozó 8,5 
% maximális értéket is. A J1 j. csomóponti út esetében az elleníves szakaszok közti 
pályarészen egyenesben is egyoldali esések kerültek kialakításra. Ennek oka a 
túlemelés átforgatások esetén jelentkező 0% keresztesésű pontok elkerülése volt, 
melyek környezetében a megfelelő hossz esések csak jelentősen nagyobb 
földmunkával és töredezettebb hossz szelvényi kialakítással lettek volna 
megvalósíthatóak.  

Ingatlan megközelítés  

Az ingatlanok megközelítésének lehetőségét, a szükséges beavatkozásokat minden 
változat esetén vizsgáltuk.  

A környező földterületekre történő lehajtások a csomóponti utakról megvalósíthatóak. 
Az útpályák jellemzően terep közeli vonalvezetéssel kerültek megtervezésre, melynek 
következtében a vízelvezető árkok megszakításával biztosíthatóak a lehajtások. 
Lehajtó rámpa létesítésére a J1 j. csomóponti út 0+070 km sz. környezetében van 
szükség. A területen található földútcsatlakozások az újonnan épülő B1 és J1 
csomóponti utakra bekötésre kerülnek.  

Csomópontok  

A B1 jelű csomóponti út egyszerű T csomópontokkal kapcsolódik az egyszerű pihenő 
P1 ágához a 0+000 szelvényben, a 0 + 256.77 szelvényben pedig a 4644. számú 
közúthoz. A 4644. számú közútról való lehajtási lehetőség továbbra is biztosított a 
meglévő állapot szerint. A J1 jelű csomóponti út egyszerű T csomópontokkal 
kapcsolódik az egyszerű pihenő P4 ágához a 0+000  

Járóvonal vizsgálatok  

A tervezett utakon a közúti üzemmel kapcsolatosan, valamint az érintett térségben 
engedéllyel rendelkező tehergépjárművek előfordulása miatt a pihenő útjaival 
alkotott csomópontokban a lekerekítő ívek ellenőrzése szükséges. A kanyarodó 
mozgások járóvonal vizsgálatai a csatolt ábrákon kerültek dokumentálásra. Mindkét 
kezdő és végcsomópontban azokban az esetekben, ahol tehergépjármű közlekedés 
megengedett, a lekerekítő ívek hosszán a padka 20 cm mechanikai stabilizációval 
történő ellátását irányoztuk elő. A P4 és P5 pihenő ágak köztiterületet határoló 
szigetcsúcs átépítése szükséges a jelenlegi kiemelt szegéllyel határolt módon.  
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5. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 
A tervezett gyorsforgalmi utak nyomvonalának térbeli megfelelőségét a vonatkozó 
jogszabályok szerint igazolni szükséges. 
Az M44 gyorsforgalmi út nyomvonala szerepel a térségre vonatkozó, két magasabb 
szintű területrendezési tervben.  

5.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 

 
MÁSODIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
 
II. FEJEZET 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV TARTALMA ÉS SZEREPE 

9. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezése 

14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű 
építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. melléklet tartalmazza. 
(2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása 
a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti. 
 

4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a 

fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak 

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres 

környezetét jelenti) 

1. Távlati gyorsforgalmi utak 

 A B C 

1.  Meglévő szakasz Tervezett szakasz 

18. M43: Szeged (M5) - Csanádpalota - 
(Románia) 

 

19. M44:  Nagykőrös (M8) - Békéscsaba 

20. M49:  Őr (M3) - Csenger térsége - 
(Románia) 

 

Az M44 tervezett nyomvonala megfelel a MATrT-nek. 
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Az Ország Szerkezeti Terve - MATrT 2. melléklet (részlet) 
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5.2.  A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2020. (VII. 2.) 
önkormányzati rendelete Békés Megye Területrendezési Tervéről (BMTrT) 
 

 

 
Az M44 és a 4644. j. út BMTrT 3. mellékletében megtalálható. 
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 Békés megye szerkezeti tervének részlete Kétsoprony község jelölésével
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6. KÖRNYEZETI HATÁSOK - HELYZETISMERTETÉS 
 
6.1. Földtani és talajtani adottságok 
 
Az MTA Földrajzi kutatóintézete által 2010-ben kiadott Magyarország Kistájainak 
Katasztere alapján a vizsgált terület a Körös-Maros-köze részeként, a Békési-sík 
kistájon helyezkedik el. A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 

található. Területe 1274 km
2
.  

 

 

Domborzat  

A kistáj 83 és 92 m közötti tszf-i magasságú, infúziós lösszel és agyaggal fedett, 
jelenleg magasártéri szintben elhelyezkedő marosi hordalékkúp-síkság peremi része. 
Egyhangúságát a DK-i részen mélyen bevágódott Hajdú-völgy kanyargós medre, 
valamint a Kondoros környéki elhagyott medermaradványok csökkentik. A kistáj az 
alacsony ármentes síkságok orográfiai domborzattípusába sorolható, felszínén 
mozaikszerűen néhány rossz lefolyású alacsony síksági típus is azonosítható. 
Horizontálisan gyengén szabdalt. Jellemző formái fluviális-fluvioeolikus genetikájúak.  

Földtan  

A változatos felszín közeli pleisztocén-holocén üledéksor aljzata pliocén-pannóniai, 
jelentősebb mennyiségű szénhidrogén kincset tartalmazó rétegsor. A felszíni infúziós 
löszös, ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi ill. a kőrösi hordalékkúpok peremi 
zónájához tartoznak, ill. azok közén rakódtak le. Ezekhez az üledékekhez jelentős 
hasznosítható nyersanyag előfordulások kapcsolódnak: cserép-és vázkerámiai agyag, 
téglaagyag, falazó és vakoló homok.  
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6.2. Talaj és felszín alatti víz védelme 
 
A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák 
nagyságrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny területek és vízbázisok 
érintettsége jelentik. 
A felszín alatti vizek védelme tekintetében vízbázisok érintettsége fennáll, és a 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a tervezési területet érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi terület érint. 

A területfoglalás tekintetében a kiépítendő út hossza 995 m, az útkorona a 
beavatkozassal erintett szakaszon 8,5 m. Az tervezett nyomvonal szántóterületeket 
érint.  

A tervezett út üzemelése során a szennyezés nagysága elsősorban a haváriák, 
tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet számottevő.  

Az M44 gyorsforgalmi út – 4644. j. út csomópont kiépítése nem okoz jelentős 
hatásmódosulást az építés és üzemelés időszakában sem a földtani közeg, sem a 
felszín alatti vizek tekintetében. Mindezeket figyelembe véve földvédelmi 
szempontból az előírt környezetvédelmi intézkedések betartása mellett a tervezett út 
építése megvalósítható. 

A földre, földtani közegre gyakorolt legközvetlenebb hatás a területfoglalás. Az M44 
gyorsforgalmi út (2x2 sávos, középső elválasztósávval rendelkező gyorsforgalmi út) - 
4644. j. út (2x1 sávos összekötő út) megvalósult különszintű keresztezéséhez és a 
Gyúrpusztai pihenőhelyhez kapcsolódóan új kombinált csomópont létesítése, a 
területfoglalás tekintetében nem jár jelentős hatásváltozással.  

A tervezett nyomvonal felszíni szennyezéssel szemben sérülékenynek minősített 
üzemelő-, és/vagy távlati vízbázis védőterületet, valamint egyéb nyilvántartásban 
szereplő közcélú ivóvízellátást biztosító vízműkutat nem érint.  

Összességében a tervezett létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének, a 
módosításokat is figyelembe véve, a talajra, földtani közegre gyakorolt hatása 
semleges, a felszín alatti vizek vonatkozásában – sem mennyiségi, sem minőségi 
tekintetben - nem várható jelentős hatása. 
 
6.3. Felszíni víz védelme 
 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) adatszolgáltatása alapján a vizsgált 
terület egésze belvízrendszer területet érint. 
A tervezés jelen szakaszában még nem készült el a vízelvezetési terv. 
Tájékoztatásaink szerint a meglévő utak és gyorsforgalmi út árkaiba fogják bekötni 
az új utak árkait, csapadékait. 

Normál üzemmenet mellett nem valószínűsíthető a tevékenységtől a felszíni vizek 
üzemelés során történő elszennyezése.  
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A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az építési és üzemelési időszakban 
egyaránt elsősorban az csomópont vízelvezetésének módja és hatékonysága szabja 
meg. 

A vízelvezetési tervek készítése jelenleg is zajlik. Kapott tájékoztatás alapján az új 
útszakaszokról lefolyó víz mennyisége szikkasztással és párologtatással a jelenlegi 
rendszerhez igazodóan kezelhető így a tervezési területen kívüli beavatkozás nem 
szükséges. 

Az üzemelés alatt elsősorban közvetett módon érheti szennyezés a felszíni 
vízfolyásokat. Ez a felszín alatti vizek közvetítésével juthat el a vízfolyásokba. 
Közvetlen szennyezés havária esetekben érheti a vízfolyásokat, melyet elsősorban 
kárelhárítás keretében lehet lokalizálni és megszüntetni. 

A forgalom hatására diffúz jelleggel kicsapódó légszennyező anyagok koncentrációja 
felhígul és ezért az út melletti területeken nem fejtenek ki jelentős hatást. A 
csomópont üzemelése során nem várható olyan szennyező hatás, mely a beszivárgó 
vizekkel a felszín alatti ezeken keresztül pedig a felszíni vizek mennyiségi, illetve 
minőségi változását okozná.  

Az M44 gyorsforgalmi út – 4644. j. út csomópont kiépítése nem okoz jelentős 
hatásmódosulást az építés és üzemelés időszakában a felszíni vizek tekintetében. 
Mindezeket figyelembe véve földvédelmi szempontból az előírt környezetvédelmi 
intézkedések betartása mellett a tervezett út építése megvalósítható. 
 
6.4. Levegőminőség-védelem 
 
Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag 
rövid ideig terhel. A modellszámítások alapján megállapítható, hogy átlagos 
meteorológiai körülmények között 100 m-es referencia távolságában sem várható 
szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték túllépés. A legközelebbi védendő 
épület 300 m távolságban van, ahol az építés hatása kimutatható mértékű 
levegőterhelést már nem okoz. A Javasolt védelmi intézkedések fejezetben 
bemutatott, építés idejére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával az 
ideiglenes fellépő porterhelés tovább csökkenthető a munkaterület környezetében. 

A modellszámítások alapján megállapítható, hogy üzemelés alatt távlati állapotban 
várhatóan minden vizsgált komponens esetében teljesülnek az órás (CO és NO2) és 
24 órás (PM10) egészségügyi határértékek a legközelebbi védendő épület 
távolságában. 

Összességében levegőtisztaság-védelmi szempontból a fejlesztés várhatóan nem 
okoz konfliktust. 
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6.5. Zaj- és rezgésvédelem 
 
Zajvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületen az elvégzett számítások alapján 
megállapítható, hogy a tervezett csomópont megépülése esetén annak 
környezetében üzemelés és építés alatt sem nappal, sem éjjel nem várható 
határérték feletti zajterhelés. Intézkedésre nincs szükség. 
 
6.6. Hulladékgazdálkodás 
 
Az M44 gyorsforgalmi út (2x2 sávos, középső elválasztósávval rendelkező 
gyorsforgalmi út) - 4644. j. út (2x1 sávos összekötő út) megvalósult különszintű 
keresztezéséhez és a Gyúrpusztai pihenőhelyhez kapcsolódóan új kombinált 
csomópont kiépítése miatt további hulladékkeletkezéssel kell számolni, a tervezett 
csomópont építési-kivitelezési munkálatai során nem veszélyes, veszélyes, inert és 
kommunális hulladékok keletkezhetnek. Ezek pontos mennyisége jelen tervezési 
fázisban nem becsülhető. 
Ezen túlmenően a kivitelezés és üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok 
szempontjából az új csomópont kialakítása nem okoz változást a környezeti 
hatástanulmányban leírtakhoz képest. 
 
6.7. A klímakockázati elemzés következtetései 
 
Az érzékenységelemzés során a beruházás érzékenysége került meghatározásra az 
elsődleges éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra vonatkozóan. A 
tervezett beruházás érzékenysége a hőségnapok és a hőhullámos napok számának 
növekedésével szemben magas. 
A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történt, hogy az 
érzékenységi vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, 
használóik és a közlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a 
káros éghajlati tényezőknek, a tényezők változásából eredő várható hatásoknak a 
földrajzi elhelyezkedés szempontjából. A tervezett beruházás által érintett 
csomópontnak elsősorban a következő éghajlati paraméterek szempontjából magas a 
kitettsége: hőségnapok számának növekedése, hőhullámos napok számának 
növekedése, megnövekedett UV-sugárzás, csökkent felhőképződés, belvíz 
kialakulásának gyakoriságának növekedése, valamint az aszályos időszakok 
hosszának növekedése. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás a fent említett éghajlati 
paraméterekkel szemben sérülékeny az éghajlatváltozás kapcsán várható hatások 
tekintetében. A kockázatértékelés alapján kiemelten kezelendő kockázattal nem 
számolunk. A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – 
kismértékű. A beruházás területfoglalásával várhatóan csökken a biológiailag aktív 
kiegyenlítő felületek nagysága, ami közvetve, kismértékben kedvezőtlenül hat az 
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éghajlatváltozásra és a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességére.  

A klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs 
intézkedések alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat 
a tervezett beruházásra vonatkozóan. 

 

 
Környezetvédelmi áttekintő helyszínrajz 
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Környezetvédelmi átnézeti helyszínrajz 

6.8.  Élővilág-védelem 
 

A tervezési területet a meglévő közlekedési infrastruktúra létesítmények, valamint a 
mezőgazdasági szántóterületek határozzák meg. Emellett a vizsgált terület közelében 
tanyák, valamint egy bányaterület is megtalálható. Megállapítható, hogy a teljes 
tervezési területen a megtalálható növényzet természetessége 1-es. Élővilág-védelmi 
szempontból a vizsgált területre kedvezőtlen ökológiai adottságok jellemzők, ennek 
elsődleges oka a meglévő infrastrukturális létesítmények dominanciája, és azok 
folyamatos környezeti terhelése (levegőszennyezés, zaj, zavarás stb.). Ráadásul 
megállapítható, hogy a jelenlegi fejlesztés területe túlnyomórészt építési terület volt 
pár évvel ezelőtt az M44-es autóút építésekor, így akkor minden meglévő vegetáció 
eltűnt. Az azóta rehabilitált, illetve spontán megjelenő társulások nem képviselnek 
értéket. 

A fejlesztés Natura 2000 területet, az országos ökológiai hálózat elemeit, valamint 
országos és helyi jelentőségű védett természeti területeket nem érint. A tervezett 
csomópont üzemtervezett erdőterületeket sem érint. Értékes élőhelyek, illetve védett 
illetve jelölő fajok az auótút közelében nem találhatóak. 
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Mivel az új csomópontok kialakítása túlnyomórészt az M44-es autóút korábbi 
területigénybevétellel érintett területein valósulnak meg, így összességében nem 
okoz jelentős változást élővilágvédelmi oldalról a korábbi környezetvédelmi 
engedélyben szereplő tartalomhoz képest. Összességében a tárgyi beruházás 
élővilágvédelmi oldalról a megfogalmazott javaslatok betartásával elfogadhatónak 
minősíthető. 

6.9.  Tájvédelem 
 
Az érintett tájrészlet jellemzően síkvidéki mezőgazdasági terület, melyet a meglévő 
úthálózat (M44-es autóút, 44-es főút, 4644. j. út, földutak) szabdal fel. Ezenfelül 
jellemzőek a másodlagos gyepek, egy-egy erdőfolt, facsoportok, valamint tanyák. A 
tervezett beavatkozás közelében húzódik egy bányaterület, melyet facsoporrok 
vesznek körül, így a tervezett csomópontból nem látható. A tervezési terület északi 
részén fut egy 400 kV-os és egy 132 kV-os elektromos távvezeték is, melyek már 
önmagukban meghatározó tájalkotó elemek.  

A tervezési területen az alábbi tájhasználati konfliktusok figyelhetők meg: meglévő 
közutak (főleg az M44 autóút) környezeti terhelése, gyomfajok terjedése (fehér akác, 
selyemkóró, kanadai aranyvessző, gyalogakác, parlagfű. 

Tárgyi projekt kapcsán legszembetűnőbb, tájat érő változás a meglévő növényzet 
teljes eltűnése a létesítmény által közvetlenül igénybe vett területen. Ez a hatás 
esetünkben legfőképpen szántóterületet érint.  

A tervezett csomópont új tájképi elemként jelenik meg a tájban, ezzel módosítja a 
jelenleg ismert tájképet. A csomóponti bekötőutak a meglévő 4644. j. út bekötését 
segíteik elő az M44 autóút kétsopronyi pihenőhelyével. Az optimális csatlakozások 
kialakítása miatt tereprendezésre lesz szükség, ezért a tájképi hatásterületen belül a 
tájképben meghatározóbb tájelem kialakulása várható.  

Mivel az új csomópontok kialakítása túlnyomórészt az M44-es autóút korábbi 
területigénybevétellel érintett területein valósulnak meg, így összességében nem 
okoz jelentős változást tájvédelmi oldalról a korábbi környezetvédelmi engedélyben 
szereplő tartalomhoz képest.  

Összességében a tárgyi beruházás tájvédelmi oldalról a megfogalmazott javaslatok 
betartásával elfogadhatónak minősíthető. 
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Tájvizsgálati tervlap 

 

Biológiai aktivitásérték változása 

A tervezett beruházás megvalósítása esetén változik az érintett terület biológiai 
aktivitásértéke.  

A tervezési területen jelenleg elterülő, biológiailag aktív felületek: szántók, gyepek, 
erdőfoltok, vizes élőhelyek egy része eltűnik az újonnan kialakítandó gyorsforgalmi út 
következtében, ezáltal a terület biológiai aktivitásértékének csökkenése várható.  
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BIA számítást nem kell készteni, mert Kétsoprony területén a jelenlegi 
településrendezési eljárásban nem kerül sor beépítésre szánt terület kijelölésére. 
 

6.10. Épített környezet védelme  
 

Épített környezet szempontjából a rendelkezésre álló adatok szerint a tervezett 
csomópont és annak 250 m-es környezetében védett építészeti érték (műemlék vagy 
helyi védettséggel ellátott épület) nem található. A vizsgált csomópont régészeti 
lelőhelyet nem érint, és 250 m-es környezetében sem található régészeti lelőhely. 

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő az örökségvédelmi 
törvény vonatkozó előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul 
értesíteni kell az Illetékes Múzeumok Igazgatóságát. 

Összességében épített környezet védelme szempontból a fejlesztés várhatóan nem 
okoz konfliktust. 

A javasolt intézkedések betartása mellett elmondható, hogy épített környezet 
szempontjából a tervezett beruházás megvalósítható. 

Az építés és üzemelés során keletkező hulladékok minimalizálásával, megfelelő 
gyűjtésével, elszállításával a felelős hulladékgazdálkodási tevékenység 
megvalósítható. 

 
Összegzés 
Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett 
beruházás megvalósítása (kivitelezése) során elsősorban zaj- és levegőminőség-
védelmi szempontból lehet ideiglenesen fellépő kedvezőtlen hatással számolni, de a 
javasolt intézkedések betartásával a környező lakóterületeken a fejlesztés várhatóan 
nem okoz konfliktust.  

A megvalósítást és üzembe helyezést követően az egyes környezeti elemek 
szempontjából a várható hatás elfogadható, nem jelentős.  
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7. JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 
 

A tervezéssel érintett területen ismert, bejegyzett környezeti érték nem található. A 
tervezett nyomvonalak az útterületeken kívül művelt területeket érintenek.  
 
7.1.  Talajvédelem 
 
A termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása engedélyköteles 
tevékenység. Az út nyomvonala által igénybe vett mezőgazdasági területek, valamint 
a felvonulási útvonalak, raktározási, deponálási területek végleges és időleges 
művelés alóli kivonásához a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet 
más célra hasznosítani. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld 
igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. A termőföld 
más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. 
Ezeken a helyeken a felső humuszréteget le kell termelni a humuszgazdálkodási terv 
alapján, majd szelektáltan ideiglenes depóniákban kell tárolni, és a kivitelezés során 
kerülhet felhasználásra. A letermelt termőtalaj az út menti bevágások, illetve úttöltés-
rézsűk füvesítéséhez felhasználható. 

Az elkészült földműveket a szél és vízkárosító hatása ellen azonnali védelemmel kell 
ellátni (termőföld felhordás, füvesítés stb.). A rézsűket az erózió és a defláció ellen 
azonnali füvesítéssel, vagy egyéb módon (pl.: gyepnemez) kell védeni. 
 
7.2.  Vízvédelem 
 
A csatornába esetlegesen behulló földet, építési törmeléket maradéktalanul el kell 
távolítani. 

Az útárkok bekötése során az élővízfolyásokban, csatornákban vízminőség romlás 
nem idézhető elő. A vízbevezetések előtt hordalékfogó kialakítása szükséges. A 
hordalékfogók végébe, a bevezetés előtt betétpallós elzárási lehetőséget biztosító 
hornyok építést irányozzák elő, így a hordalékfogó megvédi a keresztezett 
vízfolyásokat a fizikai szennyeződésektől, a betétpallók pedig havária helyzet esetén 
elzárási lehetőséget biztosítanak.  

A víztelenítés tervezése során arra kell törekedni, hogy terep természetes lefolyási 
viszonyait a lehető legkisebb mértékben zavarják meg. Az út külterületi szakaszain 
minél hosszabb szakaszon lejtéssel rendelkező talpárkokat kell kialakítani, amelyek a 
területen lévő befogadókba beköthetők. Azokon a kisesésű, vagy befogadó nélküli 
lokális mélyedéseknél, ahol vízelvezető talpárokrendszer kiépítése gazdaságosan nem 
megoldható, a környező talaj adottságaihoz alkalmazkodva szikkasztóárkokat kell 
betervezni.  
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A befogadóba vezetendő csapadékvíz minőségének mindenkor ki kell elégítenie a 
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet előírásait. 

A befogadóba való közvetlen vízbevezetésre vonatkozó, vízminőségvédelmi területi 
kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékeket a 28/2004.(XII.25.) 
KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A tervezési területhez közel 
elsősorban a „4. általános védettség” területi vízminőségvédelmi kategóriába tartozó 
vízfolyások találhatóak, ahol a szerves oldószer extrakt megengedett mennyisége 10 
mg/l. 

 
7.3. Vízrendezés  
 
A tervezési terület a Békési sík kistájhoz tartozik, síkvidéki jellegű, a terepszint feletti 
magasság 86~90 m Bf. A tervezett nyomvonalak élővízfolyást nem érintenek. A 
területen belvízképződésre csekély valószínűséggel kell számolni. A talajvíz nyugalmi 
szintje 2-5 m mélység között változik, a mértékadó talajvízszint 0.5 m-re is 
megközelítheti a terepszintet. Vízbázist, hidrogeológiai védőövezetet, a nyomvonalak 
nem érintenek.  
A tervezett beavatkozások alapvetően nem befolyásolják a terület jelenlegi lefolyási 
viszonyait. A bemutatott vízelvezetés esetében a tervezett új útszakaszokról lefolyó 
víz mennyisége a jelenlegi rendszerhez igazodóan függetlenül kezelhető így további, 
a tervezési területen kívüli beavatkozás nem szükséges. Mivel a területen külső 
vízgyűjtő gyakorlatilag nem alakul ki, a tervezett utak mellett az oldalesés 
viszonyokkal összhangban egyoldali talpárkot terveztünk. Befogadó hiányában 1.00 
m fenékszélességű tározó-párologtató árokszakaszok fogadják az útpályáról 
lepelszerűen lefolyó és összegyülekező csapadékvizeket.  
Ahol a tervezett utak hosszesése indokolja, vízvezető szegély épül.  
A J1 jelű út pihenő ághoz való csatlakozásától a 0+129 km szelvényig a jobb oldalon 
szegélyt tervezünk, és a 0+045, 0+090 és 0+129 km szelvényekben épülő 
szegélymegnyitás, és rézsűsurrantó vezeti az összegyülekező csapadékvizet a 
talpárokba. Ugyanitt a bal oldalon a 0+035 km szelvényű rézsűsurrantóig tart a 
vízvezető szegély. A J1 jelű út tervezési szakaszának végén a 4644 sz. út 
csatlakozásától a jobb oldalon és a PF7 j. földút bal oldala mentén is szegély épül, 
melyet a PF7 j. út mellett kőszórásra vezetünk ki. A 0+650 – 0+710 km szelvények 
között a jobb oldalon szintén szegély épül, mely a 0+650 km szelvényű 
rézsűsurrantóval köt a talpárokba. A bal oldalon a tervezési szakasz végén a 
lekerekítésben átépülő szegély a 4644 sz. út meglévő vízvezető szegélyéhez 
kapcsolódik.  
A B1 jelű út tervezési szakasz kezdetén mindkét oldalon vízvezető szegély épül a 
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0+017 km szelvényig, ahol rézsűsurrantóval kötünk a talpárokba.  
A vízvezető szegélyek előregyártott „K” jelű betonelemekből épülnek.  
A J1 jelű út 0+160, 0+305, 0+465 és 0+640 km szelvényébe, valamint a B1 jelű út 
0+020 km szelvényébe keresztszivárgót kell építeni. A keresztszivárgók kivezetése 
előregyártott előfejes kialakítású.  
A tervezett út melletti 032/62 hrsz. ingatlan megközelíthetőségének biztosítására a J2 
jelű út 0+065 km szelvény környezetében a jobb oldali talpárokban 0. 60 m nyílású 
csőáteresz elhelyezésével lehajtó épül.  
 

7.4. Védőkerítés  
 
A B1 és J1 utak pihenőhöz való csatlakozásánál a jelenlegi M44 védőkerítés 
megszakítására van szükség. A vadbejutás minimalizálása érdekében a kerítések B1 
és J1 utak mentén való tovább vezetését kell megvalósítani a helyszínrajzon jelölt 
szakaszokon a 0+050 km sz. térségéig.  
 
7.5.  Élővilág védelme 
 
A közvetlen hatásterületen költő madarak védelme érdekében fát, cserjét kivágni 
csak költési időszakon kívül szabad (október 1. és március 1. közötti időszakban). 

A kisajátítási területen kívüli, de a nyomvonalhoz közel eső (ezért az építési 
munkálatokkal potenciálisan veszélyeztetett) értékes élőhelyi foltok nincsenek. Ettől 
függetlenül általánosságban itt is érvényes, hogy a lehető legkisebb területet szabad 
felhasználni a nem művelt területsávból, illetve törekedni kell a lehető legkevesebb 
őshonos fa kivágására. 

A szükséges fakivágás csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 
30.) Korm. rendelettel összhangban végezhető. 

Az üzemelési időszakban a talajfelszín bolygatásával érintett területek rendszeres 
(évente minimum kétszeri) kaszálása szükséges az inváziós fajok megtelepedésének, 
illetve terjedésének megakadályozása érdekében.  

Az özönnövények terjedése ellen a következők szerint szükséges védekezni: a fehér 
akác (Robinia pseudoacacia) terjedését vegyszeres gyomirtással szükséges 
megakadályozni, a gyalogakác (Amorpha fruticosa) által benőtt területek 
termőrétegét csak a gyökérdarabok megsemmisítése (átdarálás) után lehet 
felhasználni. A magról kelt csemeték irtását vegyszeresen és mechanikus úton el kell 
végezni. Az aranyvessző (Solidago) gyökérdarabokkal fertőzött termőrétege csak 
átdarálás után használható fel újra. A selyemkóró (Asclepias syriaca) terjedése 
virágzást megelőző állapotban vegyszeres gyomirtással korlátozható, a parlagfű 
(Ambrosia artemiisifolia) kaszálással és gyepesítéssel szorítható vissza. 
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A kivitelezés során hátramaradó rombolt felszíneket minél hamarabb rehabilitálni kell 
tereprendezéssel, termőréteg elhelyezésével és növénytelepítéssel.  

Biztosítani kell, hogy a területen folytatandó földmunkák során az árkokba, gödrökbe 
eső kisállatok rendszeresen és szakszerűen összegyűjtésre és elszállításra kerüljenek 
megfelelő, zavartalan élőhelyre. 

Törekedni kell arra, hogy az anyagmozgatás, kivitelezés során a tehergépkocsikból, 
munkagépekből, valamint más munkálatok folyamán olaj vagy olajszármazékkal 
szennyezett víz, illetve egyéb, az élő szervezetekre káros vegyi anyag a környezetbe 
ne juthasson. A munkagépek rendszeres és szakszerű karbantartása szükséges az 
esetleges szennyezések megelőzése érdekében. 
 
7.6.  Tájvédelem 
 

A jelenlegi felszínborításra való tekintettel és a várható hatások értelmében a 
közútfejlesztés tájbaillesztésének célja: 

 a tájrészlet jelenlegi tájpotenciáljának megőrzése; 
 a térségre jellemző egyedi tájszerkezet és tájkarakter megőrzése; 
 a helyi társadalmi és gazdasági érdekek fennmaradásának biztosítása és a 

területen jelenlévő védelmi célú érdekekkel való összhang biztosítása; 
 a vidékre jellemző hagyományok, természeti és kultúrtörténeti értékek, illetve 

emlékek megőrzése; 
 a csomópont látványa és az értékes tájképi együttesek közötti összhang 

megteremtése. 

A tájbaillesztést elősegítő alacsony hajlásszögű rézsűképzések többlet 
területigényének (alacsonyabb rézsűhajlás = szélesebb rézsűtalp) az engedélyezési 
tervek kidolgozása során javasolt. A kedvezőtlen tájképi hatású létesítmény elemek 
zavaró hatása megfelelő növénytelepítéssel mérsékelhető. A növénykiültetési formák 
megválasztásánál figyelemmel kell lenni az alföldi táj sajátosságaira, 
jellegzetességeire. 

Gyepesítés javasolható az 5 méternél alacsonyabb töltések-bevágások rézsűjén (lásd. 
Tájjavaslati tervlap). Rézsűfelületeken pionír fajok telepítése javasolt a rézsű 
állékonyságának biztosítása céljából. Ezek gyors növekedésű, jó megújuló- és 
szaporodó készségű növények, melyek kiváló talajtakarók (pl.: Lonicera nitida, Kerria 
japonica, Cotoneaster dammeri). 

Az útpálya mentén, a különszintű csomópontok és útkereszteződések környezetében 
elsősorban a mindenkori közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével és 
betartásával javasolt növénytelepítés céljából területeket kijelölni.  
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A fent említett telepítési módokon kívül jelző facsoportok telepíthetők a csomópontok 
kihajtó ágai mellett, amely facsoportok környezetükből kitűnve jelzik az útszakasz 
forgalmi változásait, továbbá a tájképet közepesen vagy jelentősen befolyásoló 
műtárgyak tájbaillesztését is segítik (lásd. Tájjavaslati tervlap). 

A növénytelepítés során alkalmazott növényekkel szembeni követelmény, hogy a 
közlekedés hatásaival szemben ellenálló, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, 
lehetőség szerint honos fajok legyenek. Általános elvárás, hogy sík terepen a 
kiépítésre kerülő útpályától számított 3-5 méteren belül közlekedésbiztonsági okokból 
fás szárú növény telepítése erősen kerülendő. A korábbi megvalósulási tervekkel 
összhangban javasolt fajok: magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 
vénic szil (Ulmus laevis), mezei juhar (Acer campestre). 

A tervezett beruházás továbbtervezése során, a későbbi tervfázisok, mint pl. az 
engedélyezési terv növénytelepítési szakági terve esetében, külön szükséges 
megkérni az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen természetvédelmi 
szakvéleményét a növénytelepítésnél alkalmazandó fajlistáról. 

A területigénybevétellel érintett területeken belül a felhagyott földutak és árkok 
rehabilitációja után végezhető a növénytelepítési munka. A rehabilitáció elvégzendő 
az útpálya és az árok területén kívül, a területfoglalási határon belül; illetve a 
területigénybevétellel érintett területeken kívül eső, az építkezés során igénybe vett 
egyéb munkaterületeken – az építkezés előtti területhasználat alapfeltételeinek és 
ökológiai adottságainak biztosításával. Az így rehabilitált terület a szomszédos terület 
művelési ága szerinti művelésbe visszaadandó. 

Továbbá a beruházáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósításához 
szükséges létesítmények kialakítása következtében visszamaradó rombolt felszínek 
rehabilitációját is a fent megjelölt szakaszokéhoz hasonlóan biztosítani kell. 
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Tájjavaslati tervlap 

 

7.7. Épített környezet, örökségvédelem 
 

Az építés során az épített környezetre a legnagyobb terhelést jelentő szállítási 
útvonalak kijelölésénél törekedni kell a lakott területek elkerülésére.  

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet kerülne elő az örökségvédelmi 
törvény vonatkozó előírásában foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul 
értesíteni kell az illetékes múzeumok igazgatóságát. 
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A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) 
bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző 
kanállal), amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti 
tükörfelület kialakítására.  

Az organizáció során kiemelt figyelmet kell fordítani a lakott területek minél kisebb 
mértékű zavarását előidéző munkaszervezésre. Az út belterületi szakaszainak 
építésekor biztosítani kell a lakóterületek építés alatti megközelíthetőségét. 

 

 

 

 


