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1. melléklet Rácalmás Város Képviselı-testületének a 329/2019. (X.1.) határozatához

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVLAPJA
(csatolva)

M 1:10.000

2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
Rácalmás Város Településszerkezeti Terve az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló, többször módosított
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.), valamint az országos területrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján került elkészítésére. Véleményezése a 314/2012 (XI. 8.) kormányrendelet szerint
zajlott, és az abban meghatározott tartalommal készült. A Településszerkezeti terv összhangban van a 2003. évi XXVI.
törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Tervvel és Fejér megye területrendezési tervével (Fejér megye
Képviselı-testületének 1/2009. (II. 13.) Képviselı-testületi Rendelete.)
2.1. Területfelhasználás
2.1.1. Rácalmás kialakult településszerkezete
A Duna-parti és vizekben egyébként is gazdag település közigazgatási területén már az ıskorban is éltek emberek.
Közismert, hogy a római korban a Duna mentén húzódott a limes. Ebbıl a korból Rácalmás közigazgatási területén 1
ırtorony és a már akkor jelentıs Duna-menti észak-déli hadiút egy szakaszának helyét ismerjük. Az elsı, a községre
utaló írásos feljegyzés 1025-bıl származik, egy királyi adománylevélben találjuk meg Szigetfı nevét. 1329-ben már
Almást is említik, amirıl tudjuk, hogy az Almási család birtoka volt. A mai közigazgatási területen volt még Tikos
település is.
A XVI.-XVII. században egyre több, a Dunán érkezı szerb (rác) család telepedik le a környéken, 1696-ban a település
neve Rácz Almás.
A település szerkezetének alakulását az elsı, MáriaTerézia uralkodása alatt készült katonai felmérés óta tudjuk
nyomon követni. A település szerkezete kialakulásában meghatározó a településhálóban elfoglalt helye, a domborzat,
a Duna és egyéb vízrajzi adottságok és az ezekbıl következı úthálózat. A településszerkezet az ismert elmúlt 300
évben rendkívül stabil és szerves fejlıdéső.
A török pusztítás után a betelepülı rácok a Duna felé nézı, helyekén a löszplatótól meredek partfalakkal elhatárolódó,
kelet felé erısen lejtı Duna-parti domboldalakon települnek meg, és valószínőleg fontos szerepet kapott a
megélhetésükben a halászat. A birtokos nemesség, amely jobban kötıdött a mezıgazdasági területekhez, a
könnyebben megközelíthetı és biztonságosabb löszplatón, a Barina patak fölé magasodó észak-keleti partoldal
tetején, a mai Szigetfı és Somogyi Béla utca mentén építi fel kúriáit. A temetı és a Ráctemplom a maradt ránk ebbıl
a korból. Az újra betelepülı magyarok a XVIII. században építették meg a katolikus templomukat. Ez a XVII. század
végi falu „sőrősödik” majd 200 évig, mígnem a 2. világháborút megelızıen a Fı utca beépítése kezdıdik el, az 19501970-es években a Fı utcától északra fekvı területek és csak a XX. század végén a korábbi legelın a Martinász utca
környéke.
A település központja korábban a mai Szentháromság tér körül volt, majd egy földcsuszamlásnak esett áldozatul, –a
Tallián kúriával együtt–, a római katolikus templom. Az iskola „felköltözött” a platóra. A régi kórház és szegényház
helyén mőködött tanácsháza épületébıl a polgármesteri hivatal a Szigetfı utcai Meszleny-kúria épületébe helyezte át
mőködését, az óvoda, a bölcsıde és a könyvtár is egy-egy szépen felújított kúriát foglalt el, így a mai intézmények itt,
a Szigetfı utcában sorakoznak. Az új, rendezvények megtartására is alkalmas sportcsarnok ezekhez kapcsolódva, a
Barina patak bal partján épült meg.
A település zöldfelületi rendszer alapját is a Duna, a vízfolyások, valamint a kulcsi határ és a belterület között húzódó
szikes-vízállásos terület, a Szlatina képezi. A település központjában meghatározó közpark a Millenium park, amely a
reformkori agyagbánya helyén a Barina patak vizét felhasználva keletkezett tó körül alakítottak ki.
Az úthálózat is ısi, a legmeghatározóbb elem hosszú idın keresztül a 6-os út volt. Ennek nyomvonala megközelítıleg
azonos a rómaiak limes-útjával, és amely a középkorban is hadiút volt, és ahol pl. a török hadak is vonultak Buda felé.
Mária Terézia korától postaút volt.
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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Ezzel az észak-déli úttal párhuzamosan 1896-ban épült meg a vasút (1950-ben módosították a nyomvonalát, kivéve
belıle egy, a domborzati adottságok miatti hurkot) és 2006-ban az autópálya.
A településközi utak, amelyek a mai bel és külterület szerkezetét meghatározzák, mint a Kulcsi és Adonyi út, a Venyimi
út is legalább többszáz éves nyomvonalon haladnak. Egyedül a Perkátára vezetı út külterületi része vált a nagyüzemi
mezıgazdaság áldozatává, megmaradt szakasza a Fı utca.
Az ismert történelem folyamán két nagy szılıterülete volt a településnek: a duzsloki és a szigetfiai. Ezeket domborzati
adottságaik miatt nem vehették nagyüzemi mővelés alá, így a korábbi telekstruktúra megtartásával zártkertekké váltak,
és néhány utca kivételével a mai napig kertes mezıgazdasági területek.
A mai üdülıterület a Duna-parti legelık helyét vette át, bár a XIX. század 2. felétıl itt is voltak szılık. A telekstruktúra
ennek nyomát ırzi.
Rácalmás vízfolyásai kevés figyelmet kaptak, a legtöbbjüknek saját telke és neve sincs, pedig az ıket övezı vizenyıs
területeknek, nádasoknak, erdıknek fontos ökológiai és településképi szerepe van.
A rácalmási tájnak sajátosága a kettısség, vagyis, hogy a település nyugati, nagyobbik része löszvölgyekkel tagolt
löszplatón fekszik, ennek hasznosítása a mezıségre jellemzıen szántó. A löszplatón az elmúlt századok folyamán a
rácalmási nemesi családok virágzó majorságokat alakítottak ki, ezek egy kivételével (Galambos, korábban Jankovics
puszta elpusztult) a mai napig mezıgazdasági központok (Újgalambos, Hangos, Rózsamajor, Szlatinamajor). A
löszplatót löszvölgyek és helyenként vizenyıs mélyedések tagolják. A löszplató meredek partfallal szakad le a Dunára.
Rácalmáson a Duna mellékága választja el a települést a dunai szigetektıl és az ezeken megtelepült erdıktıl.
2.1.2. Tervezett területfelhasználás
2.1.2.1. Beépítésre szánt területek
A tervezett településszerkezeti változások alapját a hatályos településrendezési eszközök és településfejlesztési
tervek adják.
A településfejlesztés célja egyrészt a város térségi szerepének erısítése, népességmegtartó és vonzó képességének
növelése a városi környezet és az elérhetı települési szolgáltatások fejlesztésével, másrészt a helyi gazdaság
fejlesztése. A helyi gazdaság ma is „két lábon áll”, a termelı ágazatok mellett a település épített, táji- és természeti
adottságaiból, valamint tradíciójából következıen az idegenforgalom is nagy szerepet kaphat.
A 2005-ben elfogadott településszerkezeti terv fı elemei változatlanok:
1. a 6. sz. fıúttól a Duna felé ütemezetten fejleszthetı lakóterületek és potenciális idegenforgalmi területek
tervezettek,
2. a Jankovich-kúria és környéke, a Duna-parti területek, a Nagy-sziget ökoturisztikai fejlesztései és az Ófalu
hangulatos utcái egyszerre szolgálhatják a lakó- és idegenforgalmi funkció együttélését,
3. a meglévı lakott területeket északról és dél-nyugatról határolják – több ütemben kialakítható – új lakóterületek,
melyek a helyi igényeken túl a betelepülı népesség számára is lehetıségeket nyújtanak,
4. a zártkerti területek lakóterületté alakulása elsısorban a domborzati és földtani adottságok, másodsorban a
közmővek hiánya és a központtól mért távolság, valamint a hiányos közterületi hálózat miatt hosszú távon is csak
nagyon korlátozottan lehetséges,
5. a belterület szerkezetének alakítása során fontos szempont a szép fekvéső dombokkal-vízfolyásokkal tagolt
területek fejlesztésével egy egységes és összefüggı zöldfelületi rendszer kialakítása, illetve megırzése,
6. a gazdaság másik pillére az idegenforgalom mellett az ipar lehet, meg kell tartani a nagyobb vállalkozások
számára a 6. sz. fıút és a vasút között tervezett területet, emellett ki kell alakítani olyan gazdasági területet is,
ahol a helyi kisvállalkozások megtelepülhetnek.
Rácalmás 2009-ben várossá vált. A városi szerepkörbıl adódik az intézményi infrastruktúra fejlesztésének igénye.
A település idegenforgalmi fejlesztései a helyben lakó ill. az idetelepülı lakosság számára is új lehetıségeket
biztosítanak a szabadidı hasznos és kellemes eltöltése terén.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatát követıen új beépítésre szánt területek csak a kialakult és korábban tervezett
városszöveten belül, a meglévık kiegészítéseként, azok kismértékő bıvítéseként kerültek tervezésre.
A településszerkezeti terv a gazdasági területeket illetıen a város jelenleg beépítetlen területei közül fıként azokat
javasolja beépítésre, amelyek jelenleg is a belterülethez kapcsolódnak, a 6-os úton belül vagy annak mentén (ide értve
az Állomás utca melletti területet is) vannak, vagy a régi 6-os út nyomvonalára illeszkedı Rózsamajori út mellett
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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találhatók. A 62. számú fıút mellett hagyományosan kialakult beépítéshez (Újgalambos) kapcsolódik fejlesztési terület.
Lakóterületek
Rácalmás lakóterületi növekedésének nagyságát a település demográfiai alakulását figyelembe véve, az évrıl-évre
növekvı betelepedéssel számolva kell meghatározni. A Dunaújváros körüli elsı településgyőrő tagjaként - vonzó
lakóterületként – az utóbbi 20 évben közelítıleg 1000 fıvel nıtt a lakónépesség. A városból való kitelepüléseket az
elıkészített új lakóterületek megléte, a település tiszta levegıje, a szép természeti és épített környezeti adottságai, a
sokszínő és magas színvonalú települési szolgáltatások, rekreációs lehetıségek indokolják.
A városiasodással a korábbinál nagyobb igény mutatkozik a kertvárosias lakóterületekre, így azok aránya az összes
lakóterületen belül nı. A meglévı, már kialakított, de még beépítetlen lakótelkek beépítésén túl, az új lakóterületek a
következık:
1. a Kulcsi út menti belterület-közeli részek falusias lakóterületek, a keleti oldalon egységesen elkészített
szabályozás és telekalakítás alapján, a nyugati oldalon tovább bıvíthetı,
2. a Venyimi úttól délre tervezett, már belterületbe vont lakóterület, részben a kialakult telekstruktúra
megtartásával, a kialakult beépítésekkel szomszédosan falusias, a többi részen kertvárosias lakóterület,
3. a Szélescsapás út mentén késıbbi ütemben, a terv idıtávlatán túl kialakítható kertvárosias lakóterület.
A több ponton megnyíló lehetıségek elınye, hogy szélesebb kínálattal, különbözı igényeknek tud a település
megfelelni. Az új lakóterületek ütemezetten vonhatók be. Fontos, hogy az új lakóterületek kialakítása mindig megfelelı
terület-elıkészítéssel, közmővesítéssel, közterület kialakítással és nem utolsó sorban a településképbe illeszkedés
szabályainak meghatározásával (településképi rendelet aktualizálásával) menjen végbe.
Településközpont vegyes területek
A településközpont területek a lakó, közintézményi, ezen belül az igazgatási, oktatási, szociális, valamint az
elıbbiekkel vegyesen a kereskedelmi, szolgáltatási, szállás és vendéglátó funkciók egyidejő elhelyezésének területei.
Településközpont területfelhasználásúak azok az intézményeket tartalmazó területek is, ahol fontos követelmény,
hogy a közeli lakó rendeltetést ne zavarják.
A településszerkezeti terv a korábban településközponti felhasználásra tervezett területeket továbbra is ekként
javasolja felhasználni úgy, hogy helyenként kismértékő, egy-két teleknyi bıvítés tervezett.
Rácalmás ellátását biztostó kereskedelem és szolgáltatások a Fı utca mentén települtek és ennek folytatásában a
Korányi Sándor tér - Szent János tér – Széchenyi tér láncolatnál.
A térsor a Szentháromság térrel folytatódik, ennek mentén fıleg egyházi épületek maradtak a múltból. Az Ófalu régi
fıutcája, a Kossuth Lajos utca, ahol hajdanán a módosabb kereskedıknek volt üzlete, mára veszített a jelentıségébıl,
de az innen nyíló kis Rác közben áll a szerb ortodox templom.
A Szentháromság tértıl a Duna felé haladva érkezünk a Jankovich kúriához, majd a tervezett fürdı területéhez. Ehhez
a településközponti térséghez kapcsolódik a régi magtár telke.
Ebbıl a sorból ágazik ki a Barina patakkal párhuzamos Szigetfı utca, ami a régi kúriák felhasználásával elsısorban a
város közintézményeit (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, sportcsarnok, könyvtár) főzi egybe. Ez a terület még
rendelkezik tartalékokkal, ahol a majdani intézménybıvítések kaphatnak helyet.
A rácalmási településközponti területek elhelyezkedésüknél és rendeltetésénél fogva mindegyike egyedi, miközben
lineárisan egymás mellé sorolódnak.
Gazdasági területek
Kereskedelmi, szolgáltató és általános gazdasági területek
A város kereskedelmi egységeinek elhelyezésére - a jelentkezı társadalmi igényekkel szemben - a város adottságai
csak korlátozott mértékben adnak módot a központban, így ezek számára a 6-os úthoz csatlakozóan került terület
kijelölésre. Ezeken a területeken települtek meg azok a szolgáltató, vendéglátó és szálláshely rendeltetések is,
amelyek az átutazó forgalomra is számítanak. Egyes telkek alulhasznosítottak, vagy nem épültek még be. A
településrendezési eszközök felülvizsgálata során nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató terület nem került kijelölésre.
A részben beépült területek a településszerkezeti terv idıtávlatában biztosítanak elegendı területet újabb üzletek és
környezetüket nem zavaró más gazdasági tervékenységek céljára.
A 6-os út és a vasút között a felülvizsgálatot megelızıen iparterületi besorolású sáv általános gazdasági területté vált
annak érdekében, hogy a hasznosítás megújulhasson, és a korábbi kifejezetten ipari hasznosítás egy vegyes
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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kereskedelmi és a környezetét a korábbinál jobban kímélı gazdasági területté alakuljon. Az általános gazdasági
területként tervezett területek nagyrészt ma még beépítetlenek, felhasználásukhoz a belsı feltáró úthálózatot és a
közmőveket ki kell építeni.
Újonnan kijelölt gazdasági terület a ivóvízkút melletti terület, kifejezett építési szándék (ásványvíz-palackozó üzem)
nyomán. A kijelölés infrastrukturális fejlesztése a szomszédságában található kialakult gazdasági területnek
köszönhetıen gazdaságos.
Ipari területek
A településrendezési eszközök felülvizsgálata során új iparterület nem került kijelölésre, a meglévı Rózsamajor úti
iparterület kismértékben bıvült.
Meglévı beépült iparterület a Hankook gyár területe, ennek biztonsági övezete kiterjed a 6. számú út két oldalán
elhelyezkedı, már kijelölt és szabályozott, de még be nem épült különbözı intenzitású iparterületekre.
Üdülıterület, hétvégi házas területek
Rácalmás kialakult és tervezett üdülıterületei a település Duna-parthoz közeli részén találhatók.
Az északi üdülıterület felhasználásának feltétele az út és közmőhálózat kiépítése.
A déli üdülıterület Duna felé esı oldala érintett a nagyvízi meder által, ezeknek a telekrészeknek a beépíthetısége
korlátozott. Az északi üdülıterület nagyvízi mederbe esı telekvégei nem jelölhetık ki üdülıterületnek, ezeknek a
tervezett területhasználata mezıgazdasági.
Különleges beépítésre szánt területek
Rácalmás kialakult, sajátos különleges területei a város jelenleg mőködı temetıje és a sportterületek, a majorok
(Rózsa-major, Hangos puszta, Újgalambos puszta), valamint a Duna-parton kijelölt, fejlesztésre váró rekreációs
terület.
Tervezett különleges terület a tervezett temetı területe és a belterületen, a Rákóczi Ferenc utcában magántelken
kialakított tó környékének területe.
Beépítésre szánt területek tervezett beépítési sőrősége
Általános használat szerinti terület

Sajátos használat szerinti terület

Megengedett legnagyobb beépítési
sőrőség (m2/m2)

kertvárosias
falusias

0,45
0,45

településközpont

0,6

kereskedelemi, szolgáltató
általános
egyéb ipari

1
1,2
1,5

hétvégi házas üdülı

0,2

K-Sp (sport)
K-R (rekreációs)
K-T (temetı)

0,8
1,2
0,1

lakó
vegyes
gazdasági

üdülı
különleges

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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2.1.2.2. A beépítésre nem szánt területek
Mezıgazdasági területek
A mezıgazdasági területek, elkülönülı, változatos használatuk, illetve a tájhasználatban betöltött szerepük alapján is
— hasonlóan a korábbi Településszerkezeti tervhez— differenciált megkülönböztetést igényelnek már szerkezeti terv
szinten.
Az új településszerkezeti terv változatlanul háromféle mezıgazdasági területet megkülönböztet meg, de az egyes
területek lehatárolása némileg módosul, az idıközben változó jogszabályokkal, magasabb rendő tervekkel való
összhang biztosítása, továbbá az államigazgatási szervektıl kapott friss adatszolgáltatásokat figyelembe véve.
-

Kertes mezıgazdasági területek

Kertes mezıgazdasági területbe változatlanul a volt zártkerti területek, a település északi, Dunához közeli részén
(Duzslok dőlı), valamint a déli, Szélescsapás út mentén elhelyezkedı területek (Szigetfia dőlı) tartoznak. A kertes
mezıgazdasági területek a terv távlatában is a kiskertes mezıgazdasági termesztés területei, e rendeltetéshez
kapcsolódó gazdasági épületek helyezhetık el. Lakó rendeltetés nem helyezhetı el, valamint birtokközpont nem
alakítható ki.
-

Általános mezıgazdasági területek

A mezıgazdasági területek nagy részét zömmel szántóként hasznosított, üzemi mővelési jellegő, jellemzıen jó
termıképességő területek alkotják. E területeken továbbra is cél a gazdaságos mezıgazdasági termelés feltételeit
biztosító infrastruktúra megteremtése, valamint e területek hagyományos beépítetlenségének megırzése. Általános
mezıgazdasági területen a mezıgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági épületeken túlmenıen, szükség esetén
lakórendeltetés is elhelyezhetı. Birtokközpontok kialakíthatók.
-

Korlátozott használatú mezıgazdasági területek

Korlátozott használatú mezıgazdasági területbe a természetvédelmi szempontból értékes, érzékeny mezıgazdasági
területeket, az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosóként, Natura 2000 területként nyilvántartott mezıgazdasági
területek, valamint az ökológiai környezetvédelmi okokból erısen korlátozottan beépíthetı mezıgazdasági területek,
elsısorban rétek és legelık, gyep mővelési ágú területek és fásított területek tartoznak. A természeti értékek és a
biodiverzitás védelme érdekében ezért továbbra is a legeltetéses állattartáshoz, a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó
épületek, építmények (pl. istálló épület, szénatároló, karám), valamint a természeti értékek bemutatását, az
ismeretterjesztést szolgáló építmények elhelyezését támogatja a településrendezés. Lakó rendeltetés elhelyezésére
és birtokközpont kialakítására e területeken a terv nem biztosít lehetıséget. A gyepfeltörés, szántás, ültetvénytelepítés,
intenzív agrotechnika nem kívánatos, törekedni kell az extenzív ökológiai tájgazdálkodás folytatására
A felülvizsgálat elıtt a településszerkezeti tervben a tervezett, de meg nem valósult a szélerımővek környezetében
kijelölt korlátozott használatú mezıgazdasági terület általános mezıgazdasági területbe kerül besorolásra.
Erdıterületek: védelmi rendeltetéső erdıterületek
Nagyobb összefüggı erdıterületek Rácalmás közigazgatási területén a Rácalmási-szigeten találhatóak. Kisebb
erdısávok vannak az M6-os autópálya, és a 6. sz. fıút, valamint a vasútvonal mellett. A Duna menti erdıterületek
természetvédelmi okokból, az M6 autópálya és a 6.sz. fıút melletti erdıterületek településvédelmi okokból védelmi
rendeltetéső erdıterületek, ahol épületek nem helyezhetık el.
A településszerkezeti terv gazdasági és közjóléti erdıterületeket nem határol le Rácalmás közigazgatási területén.
Természetközeli területek
Az országos szintő (OTÉK) szabályozással összhangban a közigazgatási területen elhelyezkedı nádas területek —
északon, Kulcs közelében, a Hankook gumigyártól nyugatra található részen, valamint a Rókavártól délre lévı
víztárolónál — ún. természetközeli területekbe kerültek besorolásra. Korábban e területek, — az északi nádast kivéve,
mely általános mezıgazdasági terület volt — korlátozott használatú mezıgazdasági területekbe tartoztak. A
természetközeli területeken épületek nem helyezhetık el, kizárólag a természeti értékekkel kapcsolatos
ismeretterjesztés nem épület jellegő építményeinek elhelyezésére nyílik lehetıség.
Vízgazdálkodási területek
Rácalmás közigazgatási területének meghatározó tájalkotó elemei a vizek. A saját telekkel rendelkezı vízfolyások és
állóvizek a vízgazdálkodási területbe tartoznak, melyek területe a vízügyi-, természetvédelmi és környezetvédelmi
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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jogszabályok figyelembevételével hasznosítható. A tájkarakter védelme, valamint a vizek ökológiai, kondicionáló
szerepének erısítése érdekében a vízfolyások környezetében a fás-ligetes területek megtartandók, fásítás során a
termıhelyi adottságoknak megfelelı honos fafajok alkalmazandók.
Beépítésre nem szánt különleges területek
-

beépítésre nem szánt különleges közmőterület

A település külterületén található szennyvíztisztító-telep és a hírközlı, TV- rádió adótorony telke, figyelembe véve,
hogy területükön túlnyomó részt mőtárgyak épültek, különleges beépítésre nem szánt közmőterület besorolást kapta.
-

beépítésre nem szánt különleges rekreációs területek

A tényleges használat alapján beépítésre nem szánt rekreációs terület került a Rókavár környéke.
Szintén beépítésre nem szánt rekreációs területek a nagyvízi mederben fekvı, az Ófalu és a tervezett fürdı alatti,
részben már ekként hasznosított (vízisport-telep) Duna-parti telkek.
-

beépítésre nem szánt különleges kegyeleti parkok

Rácalmás területén a mára szinte eltőnt zsidó és rác lakosság temetıi kegyeleti parkokként tartandók meg.
-

beépítésre nem szánt különleges sportterület

A 6-os út és a Venyimi út csomópontjában rejtızik a római kor emléke, a Vetus Salina 8. számú ırtornya és a limes út
egy szakasza, amelyek kiemelt régészeti lelıhelyek és egyben világörökség-várományos területek is. A, városkapui
pozícióban fekvı terület, a régészeti örökségre is tekintettel, a korábbi lakó és erdı helyett nagy kiterjedéső sportolási
célú területként tervezett. A sportpályákat és a kiszolgáló épületeket olyan szerkezettel kell megépíteni, hogy a
lelıhelyet és környezetét ne károsítsák. Az épületeket kis arányú beépítettség mellett a kijelölt területen belül, de a
lelıhelyeket elkerülve kell elhelyezni.
A terület felhasználásakor a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi
kezelési tervben meghatározott célokkal, amennyiben ezek ismertek.
2.2. A tájrendezés és természetvédelem
2.2.1. Tájkarakter, tájhasználat, tájszerkezet
Rácalmás tájszerkezetének meghatározó eleme a Duna-folyó. Az egyes tájhasználati zónák a Dunával párhuzamosan
alakultak ki. A Duna-folyamtól távolodva, párhuzamosan a közigazgatási területen az alábbi tájhasználati zónák
jellemzık (Rácalmás Környezetvédelmi Programja 2016-2022 alapján):
-

a Duna-folyam természetes meder és ökológiai változásokkal érintett, védett természeti terület, ártér,
természetközeli zóna,
a part menti ármentes szint és a 6-os út közötti lakó és üdülı területek különbözı beépítéső, antropogén
befolyásoltságú, illetve ilyen hasznosításra szánt lakóterületi zóna,
a 6.sz fıúthoz nyugatról csatlakozó ipari- gazdasági hasznosítású, illetve ilyen jellegő hasznosításra szánt
zóna,
a mezıföldi kiváló termıhelyi adottságú szántóterületek nagyüzemi mezıgazdasági hasznosítású zónája,
agrársivatag.

A településszerkezeti terv alapvetı változást a korábbi településszerkezeti tervben meghatározott külterületi
területfelhasználás és tájszerkezet vonatkozásában nem eredményez, az abban foglalt fı célkitőzések továbbra is
érvényesek. Az egyes külterületi területfelhasználási egységek lehatárolása, s így kiterjedése azonban némileg
módosul, az idıközben változó jogszabályokkal, magasabb rendő tervekkel való összhang biztosítása, továbbá az
államigazgatási szervektıl a terv egyeztetési eljárásában kapott friss adatszolgáltatásokat figyelembe véve.
A tájhasználat, tájszerkezet tervezésekor továbbra is alapvetı szempont volt a táj jellegzetességét, karakterét
megtartó, az értékes tájalkotó elemek megırzését biztosító tájhasználati rendszer kialakulását segítı
területfelhasználás kialakítása.
E szerint Rácalmás külterületén továbbra is meghatározó tájszerkezeti egységet képeznek a Duna-menti
természetközeli területek és a mezıgazdasági területek. A tájhasználat többszínősége differenciált területhasználati
és övezeti rendszer kialakítását kívánja meg (Bıvebben lásd: 2.1. Területfelhasználás c. fejezet).
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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2.2.2. Táji, természeti értékek védett elemei
Natura 2000 terület
-

Duna és ártere (HUDI 20034) kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület

Egyedi jogszabállyal védett országos jelentıségő természetvédelmi terület:
-

Rácalmási-szigetek Természetvédelmi terület

Egyedi jogszabállyal védett helyi jelentıségő természetvédelmi terület:
-

Rácalmási Duna-ág
Jankovich kúria
Fı tér

Országos Ökológiai Hálózat területei
-

ökológiai folyosók

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı terület
-

Duna-menti területek

2.3. Zöldfelületi rendszer
A település zöldfelületi rendszere a belterületi zöldfelületi elemekbıl – közhasználatú és korlátozottan közhasználatú
zöldfelületek (közparkok, közkertek, zöldfelületi intézmények, intézménykertek, útmenti zöldfelületek, fásított
közterek), valamint közhasználat elıl elzárt zöldfelületek (lakóterületek, üdülık, gazdasági területek stb. kertjei) – és
az ehhez kapcsolódó külterületi zöldfelületi elemekbıl – erdık, fásított területek, gyepterületek, fás, ligetes területtel,
nádassal övezett vízfelületek, vízfolyások – áll.
Közterületek jelentısebb zöldfelületei (közparkok, közkertek, önálló övezetbe nem sorolt parkosított területek):
-

Milleniumi Park
Szent János tér
Korányi Sándor tér
Szentháromság tér
Széchenyi István tér
Fı tér (Petıfi tér – Petıfi szobor)
Deák Ferenc tér (Holokauszt emlékmő)
Bay tér
Rákóczi Ferenc u. – Kamilla köz közötti közpark
Móricz Zsigmond utcai játszótér (hrsz 61)
Martinász telepi játszótér (hrsz 1959/1, Rózsa u. és Vasvirág u. között)
játszótér tervezett a Kulcsi út menti új lakóterületen, kialakítása a telkek beépülésével összhangban javasolt.

Zöldfelületi intézmények:
A zöldfelületi rendszer jelentıs funkcionális elemei a zöldfelületi intézmények, amelyek olyan létesítmények, melyek
mőködéséhez elengedhetetlen a nagy kiterjedéső zöldfelület:
-

Mőködı katolikus temetı
Bezárt temetık, kegyeleti parkok: szerb (rác) temetı, izraelita temetı
Könyvtár kertje
Sportpálya (Május 1. u.)
Rác köz – Görögkeleti szerb templom elıtti zöldfelület

Zöldhálózati összekötı elemek
A település zöldhálózati összekötı elemei közé tartoznak az utak, és a vízfolyások melletti zöldfelületek. A település
lakó- és üdülıterületeinek utcái jellemzıen fásítottak, széles zöldfelületi sávval rendelkeznek.
A szerkezeti jelentıségő zöldhálózati összekötı elemek:
-

Belterületi közutak menti fasorok, zöldsávok

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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-

6. sz. fıút menti véderdısáv
Vízfolyások menti lineáris zöldfelületi elemek, a Duna-folyam menti zöldfelületek, Barina-patak menti zöldsáv

2.4. Örökségvédelem
Országos védettségek
Régészet
A pentelei löszplatón települt római tábor (Intercisa) és a mai Adony (Vetus Salina) között húzódó limes vonala és az
erre telepített ırtornyok együttese Magyarország kiemelkedı jelentıségő régészeti öröksége. Rácalmáson egy római
ırtorony helyét ismerjük. A védett lelıhelyet valamint ennek védıterületét világörökség-várományos területnek jelölte
ki a Világörökségi Várományos Területek jegyzékérıl szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet, ezeket a területeket a
régészeti örökség érdekeire legmesszemenıbben tekintettel lehet csak használni.
A rácalmási lelıhelyek többsége beépítésre nem szánt területen van. Beépítésre szánt területen találhatók a 6. számú
fıút menti lelıhelyek. A nyilvántartott régészeti lelıhelyeket az építésekkel lehetıleg el kell kerülni, ha ez nem
lehetséges, az érintett területek beépítése az örökségvédelmi szabályokra tekintettel lehetséges.
Mőemlékek
Az országosan nyilvántartott mőemlékek köre és védettsége jelentısen megváltozott 2016. január 1-t követıen. A
2015. december 31-én III. (bírság)kategóriába sorolt mőemlékek mőemléki védettsége megszőnt, nyilvántartott
mőemléki értékké váltak. Ezt figyelembe véve Rácalmáson 3 mőemlék (2 épület és 1 szobor) és két országosan
nyilvántartott mőemléki érték van. A nyilvántartott mőemléki értékeknek nincs mőemléki környezete.
Mőemlékek
törzsszám

azonosító cím

1636

3755

1637

név

védelem

bírságkategória

Kiss Ernı utca 5-7. Jankovich-kúria

Mőemlék

II.

3754

Bay tér 17.

Modrovich-kastély

általános mőemléki
védelem

III.

9694

3752

Temetı

Pieta-szobor

Mőemlék

II.

9695

3753

Temetı

Temetıkereszt

általános mőemléki
védelem

III.

11017

11172

Kiss Ernı utca

Görögkeleti szerb templom Mőemlék

II.

Mőemléki környezetek
törzsszám

azonosító mőemlék

mőemléki környezet jellege

1636
11017
9694

13818
13819
22293

Kijelölt mőemléki környezet
Kijelölt mőemléki környezet
Ex-lege mőemléki környezet

Jankovich-kúria
Krisztus mennybemenetele Szerb ortodox templom
Pieta-szobor

Helyi védelem
A város a településképi rendelettel védi Rácalmás értékeit, az épített örökség helyi identitást képzı épületeket. A
védelmeket az értékvédelmi kataszter támasztja alá.
Az Ófalu védett terület.
A védett épületek az Ófaluban vannak, valamint védett a régi és az „új” vasútállomás.
A tervezett területhasználat az országos és helyi védettségekre tekintettel került meghatározásra.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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2.5. Közlekedés
2.5.1. Közúti közlekedés
Országos közutak
Rácalmás közigazgatási területét érintı országos közutak e-UT 03.01.11. Közutak Tervezése (KTSZ) Útügyi Mőszaki
Elıírás besorolása szerint:
Külterületi
szakasz

Tervezési osztály szerinti megnevezés

M6 autópálya

K.I.A.

autópálya

6 sz. fıút

K.III.A.

I. rendő országos fıút

62 sz. fıút

K.IV.A.

II. rendő országos fıút

Út száma, neve

Belterületi
szakasz

51122 j. út; Koltói Anna u., Kulcsi út

B.V.c.B

K.V.A.

országos mellékút, összekötı út

51123 j. út; Fı utca

B.V.c.B

K.V.A.

országos mellékút, összekötı út

62115 j. összekötı út; Bernátkúti út

-

K.V.A.

országos mellékút, bekötı út

Rácalmás területén az országos közúthálózat kiépített, országos közúti elem fejlesztése jelenleg nem várható.
-

M6 autópálya csomópontja:

Az M6 autópálya Rácalmás területét érintı meglévı különszintő csomópontja Kulcs és Rácalmás határában, az
autópálya 62 km sz.-ben található. A követı meglévı 67-es csomópont Dunaújváros területén fekszik.
Csomópont nélküli keresztezése a Venyimi út, mely az autópályát felülrıl keresztezi, valamint a Rózsamajori út, amely
az autópálya alatt közelíti meg Rózsamajort. Ezen kívül még két, kizárólag mezıgazdasági utakat összekötı felüljáró
épült.
-

Országos fıúti csomópontok:

6 sz. I. rendő fıút egyik meglévı körforgalmi csomópontja Rácalmás és Kulcs határán található, az M6 autópálya
csomóponti lekötése keresztezi a 6 sz. fıutat. Ezt követıen a Fı utca szintbeni „T” csomópontja, majd a Venyimi úti
szintbeni csomópont és Rácalmás – Dunaújváros határán felvı meglévı körforgalmú csomópont érinti a település
területét.
A 6 sz. fıút és Venyimi út csatlakozásában a tervek szerint körforgalmú csomópont kerül kialakításra a szintbeni
keresztezıdés helyett.
A 62 sz. II. rendő fıút jelentısebb csomópontjai, útcsatlakozásai a Bernátkúti út, illetve a Venyimi úti keresztezés.
Ezeken kívül több külterületi útcsatlakozással is rendelkezik, mely az általános mezıgazdasági területeket köti be az
országos közúti hálózatba.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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Települési utak
A helyi közúthálózat az alábbiaknak megfelelı tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja az e-UT 03.01.11. Útügyi
Mőszaki Elıírás szerint:
Út neve

Belterületi szakasz Külterületi szakasz Tervezési osztály szerinti megnevezés

Fı utca

B.V.c.

-

Mellékút
(győjtı út)

Állomáshoz vezetı út
(082/1 hrsz.)

-

K.V.C.

Mellékút
(állomáshoz vezetı út)

Koltói utca

B.V.c.

-

Mellékút
(győjtı út)

Kulcsi út

B.V.c.

-

Mellékút
(győjtı út)

Venyimi út

B.V.c.

K.V.C.

Mellékút
(győjtı út - összekötı út)

Tóth Árpád utca

B.V.c.

-

Mellékút
(győjtı út)

Szélescsapás út

B.V.c.

-

Mellékút
(győjtı út)

Szentkúti út

B.V.c.

-

Mellékút
(győjtı út)

0336/4 hrsz.-út út

-

K.V.C.

Mellékút
(bekötı út)

Arany János utca

B.VI.d.

-

Mellékút
(vegyes használatú út)

Belterületi lakó utcák
Külterületi feltáró utak
Kerékpárutak
Gyalogutak

B.VI.d -D
B.VII.
B.VIII.

K.VI.
K.VII.
K.VIII.

kiszolgáló út
mezıgazdasági út, szervízút
-

A települési utak fejlesztései, javasolt fejlesztési beavatkozásai:
A Venyimi út, 6 sz. fıút meglévı szintbeni keresztezése fejlesztés alatt áll, körforgalmú csomópontként kerül
átépítésre, mellyel egy idıben a Venyimi út burkolata is felújításra kerül. Várhatóan forgalmi átrendezıdést is okozhat
a fejlesztés, mivel a központ Dunaújváros irányából az új körforgalmú csomóponton keresztül rövidebb úton válik
elérhetıvé. Az útvonal a mai állapotban is adott, de a fejlesztések elısegítik a forgalmi átrendezıdéseket.
A Venyimi út külterületi szakasza is fejlesztésre javasolt a gazdasági terültek 62 sz. fıútba való bekötése okán. A
gazdasági fejlesztések miatt javasolt a Venyimi út külterületi szakaszának győjtıúti kialakítása.
A 6. sz. fıút, Fı utca csomópont gyalogos szempontból kiépítetlen, a buszmegállókhoz és a 6. sz. fıúttól nyugatra
megépült gazdasági területekhez az átkelés életveszélyes, a csomópont fejlesztése szükséges.
A déli üdülıterületek a Szélescsapás utcán keresztül közelíthetıek meg, mely közterület fejlesztése indokolt. Az utca
meglévı nyomvonalához illeszkedve a Venyimi útról tervezett új nyomvonallal történı kiegészítése javasolt, mely
csökkenti a központ forgalomterhelését a nyugati területekrıl való eljutás esetén, illetve kiszolgálja a távlatban
kialakításra kerülı új lakóterületeket is. Ezzel együtt a központtól a Szélescsapás utcáig futó Arany János utca vegyes
használatú utcaként való, sétány jellegő kialakítása javasolt.
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Az Állomás utca várható közterület fejlesztése esetén a vasúti megállóhely gyalogos megközelítésének fejlesztése is
javasolt, a baleseti kockázat csökkentése érdekében, a 6 sz. fıút külön szintben történı gyalogos átjáró kialakításával
és az Állomás utca melletti járda kiépítésével.
2. 5.2. Közösségi közlekedés
Buszvonalak
Rácalmás települést érintve a Volánbusz és a KNYKK üzemeltet buszvonalakat.
A Volánbusz településen megállóval rendelkezı vonalai:
1120 – Budapest-Ercsi-Adony-Dunaújváros vonal
Megállóhely: Rácalmás bej. út
A KNYKK településen megállóval rendelkezı vonalai:
8244 – Rácalmás Fı utca – Kulcsi fordulóig
8238 – 6 sz. fıúton közelekedı járat, megállója a Rácalmás bej. út
8240 – 6 sz. fıúton közelekedı járat, megállója a Rácalmás bej. út
A Hankook üzemet a 8236, 8240 és 8244 sz. vonalak szolgálják ki.
A Hankook gyár a saját dolgozói szállítására saját buszokat üzemeltet, ez a forgalom nem a közösségi közlekedési
eszközöket használja.

2.5.3. Kötöttpályás közlekedés
A település központi területétıl nyugatra halad el a MÁV Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Paks 42 sz. vasútvonala, mely
villamosított egyvágányú vasútvonal. Rácalmás területén 1 megállóval rendelkezik, és a vasútvonalon két szintbeni
közúti-vasúti átkelıhely található. Az egyik a Fogadó téri, a másik a Venyimi út átjáró.

2.5.4. Kerékpáros úthálózat
A településen több kiépített önálló kerékpárút illetve a település környezetében több tervezett országos kerékpárút
található.
Országos hálózati elemek:
-

Az NKS – Országos Kerékpáros koncepció és Hálózati tervben jelölt 6-os számú Eurovelo (Európai
Kerékpárút Hálózat) kerékpárút a településtıl K-re a Duna ellenkezı oldalán fut É-D irányba.
Országos kerékpáros útvonal a 6 sz. fıút vonala (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervérıl szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 2. melléklet, az Ország szerkezeti terve és a 4/5.
melléklet Országos kerékpárút-törzshálózat elemei, 6. Alsó-Dunamente kerékpárútvonal (6-os jelő Euro
Velo®):…..6.C: Százhalombatta – Ercsi – Dunaújváros – Dunaföldvár)

Települések közötti kerékpárutak:
-

Kulcs – Rácalmás kerékpárút (belterületi szakasz megvalósult)
Rácalmás – Dunaújváros kerékpárút (Duna mentén)

Települési kerékpárutak:
-

Fı utca – Széchenyi István tér útvonal
Arany János utca
Szigetfı utca
Venyimi út (javasolt)
Szélescsapás út (javasolt)

Az Ófalu régi, helyi védett szerkezető belterületi útjait javasolt vegyes használatra kialakítani. Ezen utak keskeny
szabályozott szélességgel rendelkeznek, így a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele miatt
javasolt megoldási lehetıség.
2.5.5. Gyalogos közlekedés
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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A gyalogos kapcsolatok a meglévı és új lakóterületek kapcsolatát kell biztosítsák:
-

az intézményekhez, közintézményekhez, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz
a közparkokhoz
a közösségi közlekedési megállókhoz

A gyalogos kapcsolatok fejlesztése javasolt a 6 sz. fıút két oldalának összeköttetésének érdekében. A fejlesztést
indokolják a közösségi közlekedésbıl adódó forgalmi helyzetek, buszmegállók a 6 sz. fıút mindkét oldalán, a MÁV
vasútvonal megállójának gyalogosan történı elérése. A közösségi közlekedés mellett, a fejlesztést indokolja a
gazdasági területek jövıben tervezett fejlesztése is, mert ezen területek gyalogos kiszolgálása is a 6 sz. fıúton
keresztül történik.
A gyalogos kapcsolatok fejlesztése javasolt a Barina patak két oldala mentén fekvı területek a jelenleginél több
összekötése révén.
2.5.6. Gépjármő elhelyezés, parkolás
A településen új közterületi parkolók kialakítása tervezett a közintézmények kiszolgálása érdekében. Általánosságban
az egyes rendeltetésekhez a parkolást telken belül, az országos rendelkezéseknek megfelelıen szükséges kialakítani.
A Hankook gumigyár közlekedési vizsgálattal alátámasztott helyi építési szabályzat módosítással az OTÉK alapján
számított parkolók 50 %-át kell elhelyezze, ezeket a parkolókat már saját telken belül kiépítette.
2.5.7. Vízi közlekedés
A Duna fıága a szigetek keleti oldalán húzódik, vízi közlekedésre alkalmas kikötı nincs.
A Duna-parti csónakkikötı sport és szabadidıs célokat szolgálhat.
2.5.8. Légi közlekedés
Rácalmás közigazgatási területén repülıtér, helikopter-leszálló pálya nincs.
2.6. Közmőellátás
2.6.1. Közmőellátottság
A beépítésre szánt területek és a belterület beépítésre nem szánt területeinek tervezett közmővesítettsége teljes. A
külterületi beépítésre szánt területeken is biztosítani kell a környezetvédelmi szempontból a teljes
közmővesítettségnek megfelelı színvonalat.
A lösz talaj adottságaira tekintettel a vízi közmőveket speciális mőszaki megoldásokkal, fokozott gondossággal,
szivárgásmentesen kell megvalósítani. A felszíni vizeket el kell vezetni. A szenny- és csapadékvizek szikkasztása nem
megengedhetı, a csapadékvíz-tározókat is zárt medenceként kell kialakítani.
Az energiaellátás tervezése során elınyben kell részesíteni a megújuló energiákat.
A belterülettıl távoli beépítésre nem szánt területeken nem cél a teljes közmővesítettség kiépítése, építeni az általános
szabályok szerint lehet.
2.6.2. Közmővekbıl következı korlátozó adottságok
A településfejlesztéshez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározásánál adottságként kell kezelni azokat
a közmőhálózatokat és létesítményeket, amelyek adottságukból eredıen helyhez kötöttek, ilyenek pl.: a vízmő kutak,
vizes élıhelyek, stb., illetve továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely
értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.
Vízellátás területén:
-

a településen üzemelı vízmő kutakat és azok hidrogeológiai védıidomait
a vízellátást szolgáló létesítményeket (vízmő gépészeti létesítményeket)

Szennyvízelvezetés
-

Szennyvíztisztító telep és 300 m-es szaghatásvédelmi területe
Szennyvízátemelı mőtárgyak és esetleges szaghatásvédelmi területük

Csapadékvíz elvezetés
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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-

Önkormányzati kezeléső csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó
sávval

Villamosenergia ellátás
- Százhalombatta (DHE) – Dunaújváros 220kV-os villamos átviteli hálózat, és oszloptengelyétıl mért 25-25 mes biztonsági övezete
- Dunaújváros – Sárbogárd közötti 132kV-os villamos fıelosztó hálózat leágazása, és oszloptengelyétıl mért
19-19 m-es biztonsági övezete
- 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, kiépítéstıl függıen szakaszonként 7-7 m-es oszloptengelytıl
mért biztonsági övezetével
Szénhidrogénellátás
- Adony-Dunaújváros I. DN200-es nagynyomású földgázszállító célvezeték, és csıpalásttól mért 10-10 m-es
biztonsági övezete
- Adony-Dunaújváros II. DN250-es nagynyomású földgázszállító célvezeték, és csıpalásttól mért 28-28 ill. 1212 m-es biztonsági övezete
- Nagyközép-nyomású földgáz fıelosztóvezeték, és csıpalásttól mért 7-7 m-es biztonsági övezete
- Nagyközép-nyomású földgáz fıelosztóvezeték várost ellátó leágazása, és csıpalásttól mért 7-7 m-es
biztonsági övezete
- Települési gázfogadó és nyomáscsökkentı mőtárgy
Elektronikus hírközlés
- Térségi jelentıségő átjátszóállomás
- Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei
2.7. Környezetvédelem
2.7.1. A földtani közeg és a talaj védelme
A településszerkezeti terv az államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján veszi figyelembe a „kiváló termıhelyi
adottságú szántóterületeket” és a „jó termı termıhelyi adottságú szántóterületeket”. A terv újonnan beépítésre szánt
területet kiváló termıhelyi adottságú szántóterületen nem határol le.
Rácalmás északnyugati részét kivéve, a teljes település nitrátérzékeny terület. A közigazgatási területen található
mezıgazdasági területeken a jogszabályokban és cselekvési programban meghatározott helyes mezıgazdasági
gyakorlat elıírásai szerint végezett mezıgazdasági tevékenység esetén a környezetszennyezés elkerülhetı.
Rácalmás Duna menti részein megkülönböztetésre kerültek a „felszínmozgással veszélyeztetett területek” és a FMKH
Bányászati Osztály adatszolgáltatása alapján a „felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett területek”.
Felszínmozgással veszélyeztetett területeken építési tevékenységek talajvizsgálati jelentés, ill. geotechnikai terv
alapján folytatható, felszínmozgással potenciálisan veszélyeztetett területeken a vonatkozó szabványok (EUROCODE
7) elıírásai alakján kell eljárni.
2.7.2. Felszíni- és felszín alatti vizek védelme
Rácalmás közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (III.17.) Kormányrendelet és a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levı települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet alapján érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi területen levı település.
Rácalmás közigazgatási területének Dunaújvárosi határán található vízmőkút. Ennek hidrogeológiai külsı, „A” és „B”
védıidoma érinti Rácalmás közigazgatási területét. A vízbázisok védıterületein és hidrogeológiai védıidomain belül
tevékenységek folytatása, építmények elhelyezése a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ívóvízellátást
szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szóló kormányrendelet elıírásinak, a biztonságba helyezési terv, valamint a
vízbázisok védıterületének kijelölésérıl és kialakításáról szóló határozatok elıírásainak betartásával történhet.
A településen hasznosítható termálvízkészlet áll rendelkezésre. A termálvízzel kapcsolatos fejlesztéseket a takarékos
vízfelhasználási megoldásokkal, az Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási terv javaslataival összhangban kell kialakítani.
A vízfolyások, tavak öntisztulásának elısegítése érdekében a vizek környezetében a természetes, természetközeli
ökoszisztémák megırzése biztosítandó. A kisvízfolyások belterületi szakaszán is törekedni kell a vízfolyások menti
zöldfelületi sávok megtartására, szükség esetén kialakítására, és rendszeres karbantartására.
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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A vízminıség-védelem szempontjából alapvetı környezetvédelmi elvárás továbbá a keletkezı szennyvizek megfelelı
kezelése. A település belterülete szinte teljes egészében csatornázott, ezért az újonnan kijelölésre kerülı beépítésre
szánt területeken is meg kell követelni a csatornahálózat kiépítését, illetve a csatornahálózattal ellátott területeken új
épületek létesítése esetén feltételként kell meghatározni a szennyvizek csatornahálózatba vezetését. A
csatornahálózattal el nem látható területeken (külterület) megvalósuló fejlesztések is csak a vízvédelmi szempontok
figyelembevételével, a szennyvizek környezetszennyezés nélküli elvezetésének és ártalmatlanításának biztosítása
esetén lehetséges.
2.7.3. Levegıtisztaságvédelem
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az ország területét
légszennyezettség szerint zónákba sorolja. Rácalmás a „5. számú légszennyezettségi zónába (Dunaújváros
környéke)” tartozik.
A tervben kijelölt gazdasági területeken is találhatók még jelentıs kiterjedéső igénybe nem vett területek. E területeken
lehetséges újabb légszennyezı pontforrások megjelenése. Új légszennyezı pontforrások csak az elvárható legjobb
technológia alkalmazásával létesíthetık. Új légszennyezı pontforrás (létesítmény, technológia) elhelyezése kizárólag
abban az esetben engedélyezhetı, ha a levegı védelmérıl szóló kormányrendelet elıírásainak megfelelıen, az
elérhetı legjobb technológiát figyelembe véve megállapításra kerülı, jogszabályban, ill. a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében meghatározott kibocsátási határértékeket, valamint a
légszennyezettségi határértékeket teljesíteni tudja.
Rácalmás közigazgatási területén levegıtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területeknek — ahol
szigorúbb határértékek tartandók be — az országosan védett természeti területek és a Natura 2000 területek (amelyek
között jelentıs területi átfedés van) tekintendık. E területeken az ökológiailag sérülékeny területekre vonatkozó
szigorúbb, levegıtisztaságvédelmi határértékek tartandók be.
Levegıtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet —ahol enyhébb határértékek tartandók be— igénylı
tevékenység kizárólag abban az esetben engedélyezhetı, ha védı övezete üdülıterületet, lakóterületet, vegyes
területet, sport- és rekreációs célú területet (ilyen rendeltetéső különleges területet, zöldterületet, közjóléti
erdıterületet), továbbá védett természeti területet, értéket, Natura 2000 területet nem érinti.
2.7.4. Környezeti zaj
A fejlesztési területeken azon épületek, amelyek zajtól védendı helyiségeket tartalmaznak, oly módon helyezhetık el,
hogy a zajtól védendı homlokzatok elıtt az adott területfelhasználásra vonatkozó zajterhelési határértékek betarthatók
legyenek. (Jelenleg a vonatkozó jogszabály a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)
Új közút, és kötöttpályás közlekedési létesítmény nyomvonalának vezetése a Településszerkezeti terven elhatározott
területfelhasználások figyelembevételével történhet, az engedélyezés során a zajtól védendı meglévı- és tervezett
területhasználatokra vonatkozóan is igazolni kell a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülését
2.7.5. Hulladékkezelés
A településen a hulladékok begyőjtése, szállítása megoldott, a tervezett fejlesztési területek a szervezett
hulladékgazdálkodási rendszerbe bekapcsolandók.
A kommunális szilárd hulladékokat a szervezett hulladékszállítás rendszerén keresztül kell rendezetten győjteni és
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezı kijelölt hulladék-lerakóhelyre szállítani.
A mőködı vállalkozások tevékenysége során keletkezı termelési hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról a
jogszabályok szerint kell gondoskodniuk a termelıknek.
A keletkezı veszélyes hulladékokat jogszabályban foglaltak szerint kell nyilvántartani, győjteni, a telephelyen belül
ideiglenesen tárolni. Veszélyes hulladékok kezelésre csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı szervezeteknek
adhatók át.
A szennyvízhálózat kiépítettsége a város lakott területein teljes, törekedni kell a rákötés arányának növelésére.
Szorgalmazni kell a külterületen és a zártkertekben az ivóvízzel ellátott területeken a szennyvízcsatorna kiépítését. A
keletkezı, és a csatornahálózaton elvezetett szennyvíz tisztítását a városban üzemeltetett, kiváltás alatt lévı
szennyvíztisztító telep végzi. Környezetvédelmi szempontból elvárás, hogy a fejlesztési területek megvalósítása az
ivóvízhálózat és a szennyvízelvezetı-hálózat egyidejő kiépítésével történjen. A szennyvízcsatornával gazdaságosan
nem ellátható területeken történı fejlesztések (pl. külterületi rekreációs célú fejlesztések) is csak a szennyvizek
környezetszennyezés nélküli elvezetésének és ártalmatlanításának biztosítása esetén valósíthatók meg.
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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2.7.8. Környezetbiztonság
Rácalmás és közvetlen térsége katasztrófavédelmi veszélyeztetettségi szempontból alapvetıen az itt mőködı ipari
üzem speciális tevékenysége miatt van veszélyeztetettségnek kitéve.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján a Hankook Tire Magyarország Kft. a
katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV.
fejezetének hatálya alá tartozik, ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelıen veszélyességi övezetek került kijelölésre, mely
érinti Rácalmás közigazgatási területét.
A települések kockázat értékelése szerint a 61/2011. (XII:11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi
besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet
módosításáról szóló jogszabály 1. mellékletében meghatározottak szerint Rácalmás az I. katasztrófavédelmi
osztályba került besorolásra.
2.8. Területhasználati korlátozások, védıterületek, védıövezetek és védısávok
A területrendezési tervekben megfogalmazott területhasználati korlátozások

Nem jelölhetı ki új beépítésre szánt terület:
-

az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosóban
kiváló termıhelyi adottságú szántóterületen
a Duna nagyvízi medrében.

Erdıterület területfelhasználásra kell tervezni az erdıtervezett erdık 95 %-át.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 253/1997 (XII. 21. ) Korm. rendeletben (OTÉK)
megfogalmazott védıterület
Nem jelölhetı ki beépítésre szánt terület, a gazdasági és néhány, a környezetére nem érzékeny különleges területen
kívül:
-

M6 autópálya 250-250 m-es,
országos fıutak és közforgalmú vasút 50-50 m-es védıtávolságán belül.

Régészeti lelıhelyeket az építéssel lehetıleg el kell kerülni.
Nem lehet igénybe venni átlagosnál jobb minıségő termıföldet, a jogszabályban meghatározott kivételekkel.
Az egyes területeken elhelyezhetı építményekre vonatkozó korlátozások
Jogszabály határozza meg
-

a veszélyességi övezeteken belül,
a ivóvízkút védıterületein
a nagyvízi mederben
elhelyezhetı rendeltetéseket, építményeket.

Építmény elhelyezéséhez a közút, vasút kezelıjének hozzájárulása kell az országos közutak külterületi szakaszai és
a vasutak mentén az út vagy vágány tengelyétıl számított 50 m-en, gyorsforgalmi út tengelyétıl 100 m széles sávon
belül.
A potenciálisan csúszásveszélyes és a csúszásveszélyes területeken a geotechnikai korlátokat figyelembe kell venni.
A magaspartok állékonyságának kontrollját folyamatosan fenn kell tartani. A magaspartok partéleinek környezetében
az emberi tartózkodás sem ajánlatos, ezeken a területeken az adottságoknak megfelelı, önfenntartó növénytársulások
telepítése javasolható.
A közmő vezetékek védıtávolságait, az elhelyezhetı építmények körét és kialakítását ágazati szabványok alapján az
érintett szolgáltató határozza meg.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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3. VÁLTOZÁSOK
3.1. Beépítésre nem szánt területek új beépítésre szánt területként való kijelölése

változás elıtti
területfelhasználás
közpark

vált. jele

terület neve

A

B.4.
B.5.

könyvtár alatti patakpart
tervezett lakóterület a Gárdonyi
utca végén
Vörösmarty utca végén beépült
telek
beépült telek a Tóth Árpád
utcában
Zrínyi Miklós utca
Pacsirta utca

C.1.*

Szlatina major

mezıgazdasági, kertes

C.2.*

önkormányzati telek vége a
Rózsamajori út mellett

mezıgazdasági, általános

gazdasági, ipari

C.3.*

MÉH telep

mezıgazdasági, általános és
korlátozott

gazdasági, ipari

C.4.

régi vasútállomás

erdı

C.5.

vasútállomás melletti belterület

mezıgazdasági, általános

B.1.
B.2.
B.3.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

változás utáni területfelhasználás
településközponti

mezıgazdasági, általános

lakó, falusias

mezıgazdasági, korlátozott

lakó, falusias

erdı

lakó, falusias

közpark
mezıgazdasági kertes

lakó, falusias
lakó, falusias
gazdasági, kereskedelmi,
szolgáltató

gazdasági, kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági, általános
16
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C.6.

Tüske tanya bıvítés, tervezett
palackozó üzem

mezıgazdasági, általános

gazdasági, általános

D.

mesterséges tó telke

közpark és vízgazdálkodási

beépítésre szánt különleges
rekreációs

*A C1-3. változások esnek a települési térségen kívül.
3.2. Beépítésre szánt, szabályozott területek területhasználatának változásai (más beépítésre szántra)

v. jele

terület neve

a.1.-a.4.

beépült lakóterületek
tervezett lakóterület a Venyimi
úttól délre
kialakult, központi fekvéső
területek
volt Belsımajor
Rác templom alatti lakótelek
Fı utcai teleksor vége,
Balassi u. déli oldala
Állomás utca beépült
gazdasági terület
tervezett gazdasági területek a
6-os út mentén
Pincesor
tervezett termálfürdı
Rózsa major
Hangos puszta
Újgalambos puszta

a.5.
b.1.-b.4.
c1.
c2.
d.
e.1.
e.2.
f.
g.
h.1.
h.2.
h.3.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

változás elıtti
területfelhasználás
lakó, falusias

változás utáni területfelhasználás
lakó, kertvárosias

lakó, falusias

lakó, kertvárosias

lakó, falusias

településközponti vegyes

településközponti vegyes
településközponti vegyes

lakó, falusias
lakó, falusias

lakó, kertvárosias

lakó, falusias

gazdasági, ipari

gazdasági, általános

gazdasági, ipari

gazdasági, általános

lakó, falusias
településközponti vegyes
gazdasági, ipari
gazdasági, ipari
gazdasági, ipari

különleges, pincesor
különleges, fürdı, termálfürdı
különleges, mezıgazdasági üzemi
különleges, mezıgazdasági üzemi
különleges, mezıgazdasági üzemi
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3.3. A hatályos településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt terület beépítésre nem szántra változik

I.1., I.2.
I.3.
II.
III.
IV.
VI.

terület neve
meglévı közparkok
új közpark a Barina-patak
partján
legelı a belterület határán
erdıfolt a Rózsamajori út
mellett
Barina-patak déli
szakasza
Duna-parti rekreációs
területek a tervezett fürdı
alatt

VII.

nagyvízi meder

VIII

nagyvízi meder
római ırtorony és limes-út
környéke

IX.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

változás elıtti területfelhasználás
településközponti vegyes

változás utáni területfelhasználás
közpark, közkert

lakó, falusias

közpark, közkert

lakó, falusias

mezıgazdasági, korlátozott

gazdasági

erdı

lakó, falusias

vízgazdálkodási

beépítésre szánt különleges
rekreációs

beépítésre nem szánt különleges
rekreációs

beépítésre szánt, de még fel nem
használt különleges rekreációs és
üdülı
üdülı
falusias lakó

mezıgazdasági, általános
mezıgazdasági, kertes
beépítésre nem szánt különleges
sport
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3.4. Beépítésre nem szánt területek módosuló területhasználatai

v.
jele
1.
2.
3.
4.

Tüske tanya melletti terület
erdıtervezett erdık
Kulcsi és dunaújvárosi határban

változás elıtti
területfelhasználás
mezıgazdasági, általános
mezıgazdasági, általános
mezıgazdasági, általános

Rókavár

mezıgazdasági, általános

terület neve

5.
6.

erdıtervezett erdık

7.

nádas

8.

Rókavár, ökohálón belül

9.

szakadópart környékén beerdısült
területek a zártkertekben

10.

mezıgazdasági, korlátozott
használatú
mezıgazdasági, korlátozott
használatú
mezıgazdasági, korlátozott
használatú
mezıgazdasági, korlátozott
használatú

változás utáni
területfelhasználás
mezıgazdasági, korlátozott
erdı
természetközeli
beépítésre nem szánt
különleges, rekreációs
mezıgazdasági, általános
erdı
természetközeli
beépítésre nem szánt
különleges, rekreációs

mezıgazdasági, kertes

erdı

erdı

mezıgazdasági, korlátozott

erdı

mezıgazdasági, kertes

12.
13.

Szentkúti utca, 6698 hrsz telek kert és
gyümölcsös alrészlete
Duna-meder
Jégmadár utca

erdı
erdı

14.

Duna-part a tervezett fürdı alatt

erdı

15.
16.
17.

Duna-meder ártéri erdıi
magaspart feletti mővelt szántók
Barina-patak
tervezett védıerdı a 6-os út mellett védett
régészeti lelıhelyen
nagyvízi meder

vízgazdálkodási
zöld
zöld

vízgazdálkodási
közlekedési
beépítésre nem szánt
különleges, rekreációs
erdı
mezıgazdasági, korlátozott
vízgazdálkodási
beépítésre nem szánt
különleges, sport
mezıgazdasági, általános

11.

18.
19.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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erdı
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4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ
MEGFELELİSÉGÉNEK IGAZOLÁSA
A MEGFELELİSÉG IGAZOLÁSÁT A 2019. MÁRCIUS 15-ÉT MEGELİZİEN HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK
MEGFELELİEN VIZSGÁLJUK.
A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos
Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyőlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott
jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyőlés, legutóbb 2013. decemberében, amely
módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható fejlıdésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megırzésére, ill.
erıforrások védelmére.
Az OTrT magába foglalja az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az országos térségi övezetek lehatárolását tartalmazó
tervlapokat és az ezekre vonatkozó szabályokat.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek
kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembevételével, azok pontosításával. Felcsút
közigazgatási területére Fejér Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: FM TrT) vonatkozik, amelyet a Megyei
Közgyőlés a 1/2009. (II.13.) K. R. Sz. rendeltével fogadott el.
A területrendezési ajánlásokat, — amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a
megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása érdekében— a Közgyőlés 3/2009. (II.12.) K. H. Sz.
határozat 2.sz. melléklete tartalmazza a Területrendezési ajánlásokat. Ebbıl következıen a megyei területrendezési
tervben a 2013-ban módosított OTrT-bıl adódó változások még nem kerültek átvezetésre.
4.1. Térszerkezeti terveknek való megfelelıség igazolása
Az Ország Szerkezeti Terve
FM TrT Szerkezeti terve

Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó elıírásokat alapvetıen a térségi és megyei tervek készítése során kell
figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök módosítása esetében a térszerkezeti terveknek való megfelelést
a megyei területi terv, Fejér Megye Térségi szerkezeti tervének való megfelelés kerül értékelésre.
Térségi területfelhasználási kategóriák területe, más célra felhasznált területek, adatok a további tervezések
számára (részletezve a következı táblázatban)
térségi területfelhasználási
kategória
erdıgazdálkodási térség
mezıgazdasági térség
vízgazdálkodási térség

FM TrT szerinti területe
Rácalmás közigazgatási
területén (Ha)
315
2317
168

a továbbtervezés során „igénybe
vehetı” terület %-ban*
8,4 %
0,6%
1%

*ha az FM TrT térségei és szabályai nem változnak annak felülvizsgálata során.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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Térségi területfelhasználási követelményeknek való megfelelés részletes igazolása
kiemelt térségi
területfelhasználási
kategóriák
Erdıgazdálkodási térség
Területe a FM TrT-ben:
315 Ha

Az Országos Erdıállomány
Adattár szerint az
erdıterületek nagysága:
431,5 Ha

Területrendezési követelmények

Megfelelıség igazolása

Az erdıgazdálkodási térséget legalább
85%-ában erdıterület
területfelhasználási egységbe, illetve
természetközeli terület (ezen belül
kizárólag karsztbokorerdı)
területfelhasználási egységbe kell
sorolni.

A TSZT felülvizsgálat során FM
TrT-ban erdıgazdálkodási
térségbe tartozó területek közül
91,6% erdı területfelhasználású,
> 85 %, tehát megfelel.

Az Országos Erdıállomány Adattár
szerint erdıterületnek minısülı területet
a településrendezési eszközökben
legalább 95%-ban erdıterület
területfelhasználási egységbe kell
sorolni.

A TSZT felülvizsgálat során az
erdıtervezett erdıkbıl 1,658 Ha
nincs erdı területfelhasználásra
tervezve (korábbi elhatározások
alapján).
Ez az erdıtervezett erdık 0,4 %-a.
Mértéke: 0,4 % < 5%, tehát
megfelel.
A TSZT felülvizsgálat során FM
TrT-ban a mezıgazdasági
térségbe tartozó területek közül
85,6% mezıgazdasági
(általános, korlátozott és kertes)
területfelhasználású
Megfelel.
Nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület területfelhasználási
egység nem került kijelölésre.
Megfelel.
Megfelel.

Mezıgazdálkodási térség
Területe a FM TrT-ben:
2317 Ha

A mezıgazdasági térség legalább 85%át mezıgazdasági terület,
mezıgazdasági terület, beépítésre
szánt különleges honvédelmi terület,
beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi terület vagy természetközeli
terület területfelhasználási egységbe
kell sorolni.
A térségben nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület területfelhasználási
egység nem jelölhetı ki.

Települési térség*

Települési térség bármely települési
területfelhasználási egységbe sorolható.

Vízgazdálkodási térség
Területe a FM TrT-ben:
168 Ha

A vízgazdálkodási térséget legalább
85%-ban vízgazdálkodási terület vagy
természetközeli területfelhasználási
egységbe kell sorolni.

A TSZT felülvizsgálat során FM
TrT-ban vízgazdálkodási térségbe
tartozó területek közül 144,9 ha
vízgazdálkodási
területfelhasználású.
Ez a FM TrT-ben vízgazdálkodási
térségbe besorolt terület 86%-a.
Mértéke: 86%>85%, tehát
megfelel.

*Az OTrT megszőntette a hagyományosan vidéki települési térség és városias térség megyei területfelhasználási
kategóriákat, helyettük csak a települési térség országos területfelhasználási kategória van.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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4.2. Mőszaki infrastruktúra-hálózatok megfelelıségének igazolása
A mőszaki-infrastuktura-hálózatok közül az OTrT térszerkezeti terve, „Az Ország Szerkezeti Terve” és Fejér Megye
Területrendezési Terve Rácalmás közigazgatási területén az országos közúthálózat elemeit tünteti fel. Rácalmás
Településszerkezeti terve ugyanazon a nyomvonalon tartalmazza a közúthálózat elemeit, mint az területrendezési
tervek, nincs eltérés, tehát megfelel.
Fejér megye szerkezeti terve jelöli a Rácalmáson áthaladó, az 1/9. mellékletben felsorolt Érd-DunaújvárosDunaföldvár-Paks-Mohács térségi kerékpárutat. (Az OTrT új, 2019-ben hatályba lépett térszerkezeti terve a 6. számú
úttal párhuzamosan ugyanezt a nyomvonalat országos kerékpáros útvonalként definiálja.) Rácalmás
településszerkezeti terve jelöli a tervezett kerékpáros útvonalat, tehát összhangban van a területrendezési tervekkel.
4.3. Térségi övezeteknek való megfelelıség igazolása
Az OTrT 2014-ben életbe lépı módosítása egyes térségi övezetek elıírásait módosította, egyes térségi övezeteket
megszüntetett és új térségi övezetek is bevezetésre kerültek: A módosuló övezetek esetében a térségi övezet
lehatárolását a jogszabályban meghatározott adatszolgáltató adatszolgáltatás szerint kell figyelembe venni. Ha az
adatszolgáltatás nem történik meg, az OTrT elıírásai alkalmazandók, az FM TrT OTrT módosításait átvezetı
módosításig, a jelenleg hatályos FM TrT övezeti tervlapján lehatárolt területre vonatkozóan. Ezek az övezetek az
alábbiak:
 Országos ökológiai hálózat övezete (FM TrT-ben magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetei)
 Kiváló termıhelyi adottságú szántóterületek övezete
 Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete
 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Az OTrT módosítás az alábbi új övezeteket vezette be:
 Jó termıhelyi adottságú szántóterület övezete
 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı terület övezete (a korábbi országos jelentıségő
tájképvédelmi terület övezete és térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete helyett egy övezet)
 Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete
 Országos vízminıség-védelmi terület övezete (tartalmában a korábbi kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminıség-védelmi terület övezetét váltotta fel.)
 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területének övezete
Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy az OTrT országos övezetei közül melyek érintik Rácalmás közigazgatási
területét:
Az OTrT országos övezetei

Rácalmás közigazgatási
területén érintettség

3.1 Az országos ökológiai hálózat övezete

igen

3.2 Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete

igen

3.3 Jó termıhelyi adottságú szántóterület övezete

igen

3.4 Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete

igen

3.5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı terület övezete

igen

3.6 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

igen

3.7 Országos vízminıség védelmi terület

igen

3.8 Nagyvízi meder területének övezete

igen

3.8 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható vízkár-elhárítási
célú szükségtározók területének övezete

nem

3.9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

nem

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy FM TrT mellékletei szerint Rácalmás közigazgatási területét melyik hatályban
maradt térségi övezetek érintik:

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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Dunaújváros
közigazgatási
Fejér Megye TrT övezetei
területének
érintettsége
3.1
Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete
+
3.2
Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete
+
3.7
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
+
3.9
Kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezete
Magterület övezete
+
3.10
Ökológiai folyosó övezete
+
Pufferterület övezete
3.15
Földtani veszélyforrás területének övezete
+
A megfelelıséget csak azon megyei térségi övezetek esetében mutatjuk be, amelyek érintik Rácalmás közigazgatási
területét. Az országos övezetek esetében az összes új övezet tekintetében értékeljük a megfelelıséget.
OTrT országos övezetei valamint a FM TrT hasonló tartalmú kiemelt térségi övezetei
Alábbiakban párhuzamosan mutatjuk be az érintett OTrT országos övezeteit és a FM TrT hasonló tartalmú, az OTrT
2013. évi módosítása során módosított kiemelt térségi övezeteit, a változások szemléltetése miatt.
Azokat az övezeteket, amelyeket a 2019. 03.15-tıl hatályos OTRT (=MATrT) is megtartott, szintén bemutatjuk,
valamint az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatását is.
KIVÁLÓ TERMİHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE
FM TrT
OTrT
3/5. melléklet: Kiváló termıhelyi adottságú
3/2. melléklet: Kiváló termıhelyi adottságú
szántóterület övezete (országos övezet)
szántóterület övezete (országos övezet)
— OTrT módosította

MATrT
3/2. melléklet: Kiváló termıhelyi adottságú
szántóterület övezete (országos övezet)

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

adatszolgáltatás
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Területrendezési követelmények
OTrT Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület
övezete
Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezetében
beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb
lehetıség hiányában területrendezési hatósági eljárás
alapján jelölhetı ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.

Megfelelıség igazolása
A megfelelıséget a FM TrT alapján vizsgáljuk. A
módosítások során nem kerül kijelölésre új beépítésre
szánt területet az övezet területén.
Az övezet területén új külszíni mőveléső bányatelek
nem került kijelölésre.
Az FM TrT övezeti tervlapjának és az OTrT
elıírásainak megfelel.

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
OTrT
3/1. melléklet: Országos
ökológiai hálózat övezete
(országos övezet)

FM TrT
3/10. melléklet Magterület,
ökológiai folyosó és
pufferterület övezete
(térségi övezet)

Területrendezési követelmények
Ökológiai folyosó
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhetı
ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja,
és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
….
Az övezetben közmő vezetékeket és járulékos
közmőépítményeket tájbaillesztett módon, a
természetvédelmi célok megvalósulását nem
akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni.
Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok
elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az
érintkezı magterület természetes élıhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok mőködését nem akadályozó
mőszaki megoldások alkalmazásával helyezhetı el.
Az övezetben új külszíni mőveléső bányatelek nem
létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bányatelek
nem bıvíthetı.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

Adatszolgáltatás alapján
figyelembe vett ökológiai
folyosó*

Megfelelıség igazolása
* az ökológiai hálózat lehatárolása a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve a
2700/1/2019. ügyiratszámmal pontosításra került

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során
nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt területet az
övezeten belül.

Az övezet területén új külszíni mőveléső bányatelek
nem került kijelölésre, meglevı bányatelek nincs az
övezet területén.
Megfelel
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KIVÁLÓ TERMİHELYI ADOTTSÁGÚ ERDİTERÜLET ÖVEZETE
OTrT
3/4. melléklet: Kiváló termıhelyi adottságú
erdıterület övezete (országos övezet)

Területrendezési követelmények
OTrT Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület
övezete
Az övezetben beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetıség hiányában
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki.
Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása,
illetve bányászati tevékenység engedélyezése a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehetséges.

FM TrT
3/5. melléklet: Kiváló termıhelyi adottságú
erdıterület övezete (országos övezet)
— OTrT módosította

Megfelelıség igazolása
Az övezet területén a TSZT felülvizsgálat során nem
került kijelölésre új, beépítésre szánt terület.
Az övezet területén új külszíni mőveléső bányatelek
nem került kijelölésre, meglevı bányatelek nem
található az övezet területén.
Megfelel.

A közigazgatási területet érintı, a FM TrT további térségi övezetei
FM TrT 3/7. melléklet: ÁSVÁNYI NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETE (a település teljes
területével lehatárolt övezet)
Területrendezési követelmények: Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelıen lehatárolni.
A kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy
övezet jelölhetı ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
Megfelelıség igazolása: Rácalmáson mőködı bánya, bányatelek nincs. Ásványi nyersanyagvagyon a termálvíz. A
termálvíznyerı kút területe településközponti vegyes övezetben van, ahol a termálvíz közvetlen felhasználása
(termálfürdı építése) tervezett.
FM TrT 3/15. melléklet: FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE (a település teljes területével
lehatárolt övezet)
Területrendezési követelmények: Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett
területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény
alapján jelölhetı ki.
Megfelelıség igazolása: A veszélyeztetettség két szintjét határozzák meg a településrendezési eszközök:
- a hatályos tervekben is szereplı, geotechnikai vizsgálatok alapján csúszásveszélyes területek
- adatszolgáltatás alapján potenciálisan csúszásveszélyes területek

Új beépítésre szánt terület a potenciálisan csúszásveszélyes területen nem került kijelölésre.
A 2014. december 31. és 2019. március 14-e között hatályos OTrT t „új övezetei”
Ebben a fejezetben a 2014-ben módosított OTrT 2.1. pontban nem ismertetett térségi övezeteivel —az OTrT 2014.
decemberben bevezetett „új övezetek” — való megfelelıséget vizsgáljuk.
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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JÓ TERMİHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE
OTrT 3/3. melléklet: Jó termıhelyi adottságú szántóterület övezete (országos övezet)
Területrendezési követelmények
OTrT Jó termıhelyi adottságú szántóterület övezete
A településrendezési eszközökben a jó termıhelyi
adottságú szántóterület övezetét a mezıgazdasági terület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell
venni.
Megfelelıség igazolása
Az adatszolgáltatás szerinti övezet jelentısen eltér az
OTrT ¾ melléklete szerinti lehatárolástól.
A mezıgazdasági területek az adatszolgáltatás szerinti
övezetben a felülvizsgálat során nem változnak. Az OTrT
mellékletének a részletezettsége nem elégséges a
vizsgált kérdés megítéléséhez.
TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDİ TERÜLETEK ÖVEZETE
Adatszolgáltatás alapján figyelembe vett
OTrT 3/5. melléklet: Tájképvédelmi szempontból
tájképvédelmi terület
kiemelten kezelendı területek övezete (országos
övezet)

Területrendezési követelmények
OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendı területek övezete
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı
terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
A pontosított lehatárolás által érintett területre a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzıit, valamint a
település teljes közigazgatási területére készülı
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megırzendı
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység
és a természeti adottságokhoz igazodó
hagyományos tájhasználat helyi jellemzıit.
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

Megfelelıség igazolása

A Településszerkezeti terv és a szabályozási terv
adatszolgáltatás alapján lehatárolja a tájképvédelmi
területeket.
A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı
területek övezetében túlsúlyban vannak a beépítésre
nem szánt területek.
A Helyi Építési Szabályzat alapján napelemparkot
elhelyezni a tájképvédelmi övezetben tilos.
A Helyi Építési Szabályzat nem fogalmazhat meg
elıírásokat a településkép védelme érdekében.
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A pontosított lehatárolása által érintett területre a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba
Megfelel.
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elı és a készítésre vonatkozó
követelményeket határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, erımőveket és
kiserımőveket a tájképi egység megırzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztetı mőszaki megoldások alkalmazásával
kell elhelyezni.
ORSZÁGOS VÍZMINİSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
OTrT 3/7. melléklet: Országos vízminıség-védelmi terület övezete (országos övezet)

Területrendezési követelmények

Megfelelıség igazolása

Az országos vízminıség-védelmi terület övezetében
keletkezett szennyvíz övezetbıl történı kivezetésérıl
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történı bevezetésérıl a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.

A településrendezési eszközökben a település teljes
területét vízvédelemmel érintett területként kezeltük.
A helyi építési szabályzat tartalmazza a vízvédelem
szabályait.
Az övezet területén új külszíni mőveléső bányatelek nem
került kijelölésre, meglevı bányatelek nem található az
övezet területén.
Megfelel.

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.

NAGYVÍZI MEDER
tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.

27

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2019.
OTrT 3/8. melléklet: Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete
Területrendezési követelmények
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretében
megvalósuló
vízkár-elhárítási
célú
szükségtározók területének övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhetı ki.
Megfelelıség igazolása
A nagyvízi meder lehatárolása az illetékes területi
vízügyi igazgatóság adatszolgáltatása alapján történt.
Az övezet területén a TSZT felülvizsgálat során nem
___ Nagvízi meder területének övezete az OTrT került kijelölésre új beépítésre szánt terület.
tervlapján
Megfelel.
OTrT 3/6. melléklet: VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE
Területrendezési követelmények: A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelıen lehatárolni.
A lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben
meghatározott célokkal,
b) új külszíni mőveléső bányatelek nem létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bányatelek területe nem bıvíthetı,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erımőveket és kiserımőveket a kulturális és természeti
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megırizve, látványuk érvényesülését elısegítve és a
világörökségi kezelési tervnek megfelelıen kell elhelyezni.
Megfelelıség igazolása: A világörökség-várományos területet a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékérıl
szóló 27/2015. (Vi. 2.) MvM rendelet alapján a településrendezési tervekben lehatároltuk. A világörökség
várományos területrıl adatszolgáltatást nem kaptunk, a kezelési terv nem nyilvános, azt megismerni nem volt
lehetıségünk. A védett lelıhely területén a TSZT felülvizsgálat során a falusias lakó és az erdı övezet helyett
beépítésre nem szánt különleges sport övezet került kijelölésre.
Az övezetben bányászati tevékenység nem folyik, és nem is tervezett.
OTrT 3/9. KIEMELT FONTOSSÁGÚ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE (országos övezet)
Az övezet nem érinti a közigazgatási területet.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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5. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE ÉS A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁS SZÁMÍTÁSA
területfelhasználás
változás után

terület (m2)

terület (Ha)

biológiai aktivitásérték szorzó

biológiai aktivitásérték

Lke

302575,07

30,26

2,7

81,70

Lf

2790471,79

279,05

2,4

669,71

Vt

320951,85

32,10

0,5

16,05

Gksz
Gá
Gip

139649,13
627763,52
1470754,7

13,96
62,78
147,08

0,4
0,4
0,4

5,59
25,11
58,83

Ü

372629,12

37,26

2,7

100,61

K-R

84397,28

8,44

1,5

12,66

K-Fü

12703,15

1,27

1,5

1,91

K-P

5373,38

0,54

1,5

0,81

K-T

117973,29

11,80

3

35,39

K-Sp
K-Mü

23612,89
546700,64

2,36
54,67

3
0,7

7,08
38,27

Zkp

41846,37

4,18

6

25,11

Zkk

77109,52

7,71

6

46,27

Má

24107138,41

2410,71

3,7

8919,64

Mk

882673,66

88,27

5

441,34

Mko

723458,32

72,35

3,7

267,68

V

2049132,4

204,91

6

1229,48

KöU

1060928,21

106,09

0,5

53,05

KöK

147850,87

14,79

0,6

8,87

Ev

4507049,51

450,70

9

4056,34

Tk

15125,45

1,51

8

12,10

Kb-Km

3933,72

0,39

0,5

0,20

Kb-TKp

7088,07

0,71

6

4,25

Kb-R

105193,51

10,52

6

63,12

Kb-SpR

96932,39

9,69

6

58,16

Összesen

40641016,22

4064,10

16239,31

A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE A VÁLTOZTATÁSOK ELİTT 16.024
A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE A VÁLTOZTATÁSOK UTÁN 16.239
16239>16024, tehát a biológiai aktivitásérték nı a módosítások során. A TÖBBLET 15.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 16.§ (8) bekezdése szerint új Településszerkezeti terv esetében a biológiai aktivitásérték számítás
„újra indul”, a Településszerkezeti tervet elfogadó határozatban rögzítendı / rögzíthetı biológiai
aktivitásérték egyenleg: 0

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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6. ÜTEMEZÉS
A jelenlegihez képest megváltozó területhasználatú mezıgazdasági területeket ütemezetten, az infrastruktúra
kiépülésével együtt szabad igénybe venni.
A területek fejlesztése érdekében az érdekeltekkel településrendezési szerzıdést kell kötni.
A településszerkezeti tervben tervezett területfelhasználás szerinti szabályozást ezt követıen lehet kidolgozni.
Az ütemezetten igénybe vehetı területek:

Szürkével jelölt az újonnan kialakítandó temetı bıvítési területe, ami csak a tényleges bıvítési igény esetén
szabályozandó temetıként, a terület vízrendezését követıen.

tervezı: TT1 Tanácsadó és Tervezı Kft.
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