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I/1. A módosított Településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat 
tervezete 

 
K I V O N A T 

 
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
………… hó …….. napján ……….. órakor megtartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
A képviselő-testület ….. igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
……./2019. (………….) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi. LXXVIII. törvény 9/B § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a településszerkezeti tervét az alábbiak szerint 
módosítja:  

 A 104/2007. (XII:4.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete jelen határozat 1. sz. 
mellékletével egészül ki. 

 A településszerkezeti terv jelmagyarázata a 3. sz. melléklet szerint két új jellel 
egészül ki: piros vastag vonal „országos 2. rendű főút” felirattal („tervezett” 
oszlopba), piros körrel a fontosabb szintbeni közúti csomópont felirattal (tervezett 
oszlopba). 

 
Határidő: a döntést követő nap 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 

- Farkas János polgármestere 
- Izsákné Hetényi Valéria Mária jegyzője 
- B&B ’99 Bt 6723 Szeged, Debreceni utca 16/a 
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
- Irattár 

 
 

K.m.f. 
  ..................................................   ..................................................  

 Farkas János Izsákné Hetényi Valéria Mária 
 polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 
Magyarcsanád, 2019. ………………... 
    ......................................................  

  Izsákné Hetényi Valéria Mária 
  jegyző 
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  …../2019. (……..) KT határozat 1. sz. melléklete 
I/1.1. A szerkezeti terv leírása 

 
I/1.1.1. A területfelhasználás 
 A tervezett 432. sz. másodrendű főút magyarcsanádi szakasza több 

területfelhasználási egységet érint. Az északról, Apátfalva felől érkezve, a 
nevezett út a 43. sz. országos főútig a mezőgazdasági területre tervezett 
közparkot szeli ketté. A 43. sz. főúttól délre, szinte megszünteti a különleges 
beépítésre szánt sportterületet, majd csökkenti a jobboldali belterületi közparkot 
és a külterületi kertes mezőgazdasági területet is. A töltés mellett párhuzamosan 
érinti a tervezett védelmi és a meglévő védelmi erdőterületek. Az ártéri szakasza 
pedig korlátozott használatú mezőgazdasági területen halad. 

 
I/1.1.2. A zöldfelületi rendszer 
 A szerkezeti terv szerint a 432 sz., új főút nyomvonala az Apátfalva felől, 

északról belépve közparkot szel ketté, de valójában a volt bányaterületét, a 
mocsár művelési ágú területet nem igen hasznosítja a település. A 43. sz. főúttól 
délre is jelöl ki közparkot a szerkezeti terv, de az sem tölti be a funkcióját. A 10 
évenkénti teljes településre készülő településrendezési eszközök felülvizsgálat 
során javasolt lenne ezen közparkok átsorolása életszerűbb, a községet 
támogató területhasználatba. 

 
I/1.1.3. Örökségvédelem 
 A közlekedési nyomvonal épített környezetet, védett épített emlékeket nem 

érint. 
 A 2018-ban adatgyűjtés érdekében tartott előzetes terepbejárás alkalmával az 

útterület nyomvonalán és környezetében négy régészeti lelőhelyet találtak, 
amelynek nyilvántartásba vétele folyamatban van. A szerkezeti tervre 
feltüntetésre került. 

 
I/1.1.4. Közlekedés 
 A tervezett 432. sz. másodrendű főút nyomvonalának magyarcsanádi szakasza 

a hatályos szerkezeti terveken nem szerepelt, ezért az árvízvédelmi töltésig 
tartó szakaszát tervezett másodrendű főútvonalként rögzítésre került. Az új út 
becsatlakozik a Maros folyó felé és Apátfalva irányába lévő meglévő országos 
főútba.  

 A 43 sz. úttal való csatlakozásnál és az árvízvédelmi töltés magasságában a 
három irányú közúti csomópontban körforgalom kiépítése is szükséges, mely 
elem a két említett helyen a szerkezeti terven jelölésre került. 

 
I/1.1.5. Közműellátás 
 Feltöltés alatt 
 
I/1.1.6. Környezetvédelem 
 Feltöltés alatt 
 
I/1.1.7. Védőterületek és védősávok 
 A 432. sz. másodrendű állami főútnak 50-50 m-es biztonsági zónát biztosít a 

hatályos szabályozási terv. 
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I/1.1.8. Korlátozások 
 Az út megépítéséhez településszerkezeti terv szinten nem kell korlátozást 

foganatosítani. 
 
I/1.1.9. Biológiai aktivitásérték 
 A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért az 

idevonatkozó jogszabály alapján nem kell elvégezni a biológiai aktivitásérték 
pótlását. 

 
 
 
 
 
Szeged, 2019. október hó 
 
 
 Bartók Erika 
 településtervező 
 



…../2019. (………..) KT határozat 2. sz. melléklete 
 

 
 
 

Készült az 1229. sz. Állami alapadatok felhasználásával. 
 



 

……./2019. (………..) KT határozat 3. sz. melléklete 
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TERVEZET 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2019. (……….) számú rendelete 
a Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

20/2007.(XII.04.) sz. Kt. rendelet  
módosításáról 

 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§. 
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§ (1) bekezdésben biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, 

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi járási Hivatal Hatósági Főosztály II. 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 

 a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, 

 a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

 az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-
biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, 

 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. 
Közlekedési Osztály, 

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,  

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály II. Földhivatali Osztálya,  

 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, 

 a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 

 a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 

 Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 
Osztálya, 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

 az Apátfalva Község Önkormányzata 

 a Királyhegyes Község Önkormányzata 

 a Kövegy Község Önkormányzata 

 a Csanádpalota Község Önkormányzata 
továbbá Partnerségi egyeztetésről szóló a 15/2018. (IX.28.) sz. KT. rendeletben 
meghatározott Partnerek véleményének kikérésével, Magyarcsanád Község Építési 
Szabályzatáról a következőket rendeli el: 
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1.§ 
Jelen rendelet a 2. §-ban felsorolt mellékletekkel együtt alkalmazandó. 
 

2.§ 
A 20/2007.(XII.04.) számú rendelet (továbbiakban R.) 1.§ (3) pontja szerinti mellékletét 
képező szabályozási tervlapok közül: 
a./ SZT-1 jelű tervlap belterületi részlete  1. sz. melléklet szerint módosul. 
b./ SZT-2 jelű tervlap külterületi részlete  2. sz. melléklet szerint módosul 
 

3.§ 
A R. 21.§ „Közlekedési és közműterület” (3) bekezdése az alábbival egészül ki: 

- Országos másodrendű főút belterületi szakasza (tervezett 432 sz. főút): K.IV.b.c. 
- Országos másodrendű főút külterületi szakasza (tervezett 432 sz. főút): K.IV.A 

 
4.§ 

A SZT-1 sz. belterületi és az SZT-2 sz. külterületi szabályozási tervlapok jelmagyarázata 
az alábbi jellel egészül ki: 
 

 
 

5.§. 
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
(2) A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazandó abban az esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírást 
tartalmaz. 

 
 
 
Magyarcsanád, 2019. ………………..  
 
 
 Farkas János Izsákné Hetényi Valéria Mária 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Magyarcsanád, 2019. …………………….. 
 
  Izsákné Hetényi Valéria Mária 
 jegyző 
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……../2019.(…………..) Ör. 1. sz. melléklete 
 

 
Készült a 1229. sz. Állami alapadatok felhasználásával. 
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……./2019.(………) Ör. 2. sz. melléklete 

 
Készült a 1229. sz. Állami alapadatok felhasználásával. 

 



 

 Keresztszelvények Nem kerül jóváhagyásra 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 
A megalapozó vizsgálatok a tervezett fejlesztés és településrendezés várható 
hatása szerinti területre készül a szerkezeti összefüggések bemutatásával. 

 

II/1. Helyzetfeltáró munkarész 
 
II/1.1. Előzmények 

A jelenleg egymástól elvágott magyar-román határvidék gazdasági közlekedési 
integrációjának elősegítése érdekében a kormány a 345/2012. (XII.6.) 
Kormányrendelet 1. és 1/A mellékletében „Magyarcsanád és Cenad közötti 
közúti kapcsolat fejlesztése” néven nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé emelte a projektet. 
 
A beruházás tervezési szakaszában a két ország között főbb közlekedési 
folyosók és az azokhoz kapcsolódó mellék úthálózat fejlesztési lehetőségeinek 
feltárása, előkészítése volt a feladat– olyan mélységben, hogy Magyarország és 
a Schengen-taggá való Románia között a határvonal semmiféle fizikai akadályt 
ne jelentsen a két ország közötti bármilyen szintű, rendszerességű és célú 
személy- és áruforgalom számára. 
 
Ehhez szükséges volt nyílt közbeszerzési pályázat lefolytatására, melyet az 
UTIBER Közúti Beruházó Kft. nyert el. A projektben részletes környezeti 
hatástanulmány (Maros hídra és Magyar oldali útszakaszra) elkészítése, majd 
ezt követően a magyaroldali útszakasz engedélyezési- és kiviteli tervek 
elkészítése volt a feladat.  
 
Az M43 autópálya és a Cenad között tervezett új út a 432 sz. országos 
másodrendű főút elnevezést kapta, melynek felső, északi szakasza a 4425 sz. 
összekötő út nyomvonalán halad, majd leágazva érkezik be Magyarcsanádra. 
Az új nyomvonal magyarcsanádi szakaszához szükséges a településrendezési 
eszközök módosítása. 
 
A beruházás megvalósításához a változtatás érinti a településszerkezeti tervet, 
a helyi építési szabályzatot és a hozzákapcsolódó szabályozási terveket 
(belterület és külterület) is. 
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II/1.2. A módosítással érintett terület bemutatása 
Tervezési terület 
Magyarcsanád, Észak-nyugati igazgatási terület határa – Belezi csatorna – 026 
hrsz.-ú töltés – Belezi csatorna – Maros folyó által határolt terület  
 
Célterület 
A M43 autópályát és Cenadot összekötő, 432 sz. másodrendű főút 
magyarcsanádi szakasza 
A változással érintett telkek össz nagysága 89 ha 8386 m2. 

 
A tervezett, új, 432 sz. út 
Magyarcsanádra lépve mélyfek-
vésű, mocsaras területre érkezik. 
Bár ez a földrészlet jelenleg 
közpark besorolású, de a tele-
pülés nem hasznosítja, csak a 
lehetőségeihez mérten karban-
tartja a régi bányaterületet. 
 
A 43. sz úttal való csatlakozás 
után a belterületi határig kivett 
töltés művelési ágú területen 
halad keresztül a tervezett út. 
 
 
 
 
 

 
A tervezett 432. sz. országos főút magyarcsanádi belterületi szakasza 

 
A tervezett út kertes mező-
gazdasági területen kanyarodik 
az árvízvédelmi töltés mellé, 
majd meglévő védelmi erdőnek 
a töltés felőli szélét érintve 
érkezik fel a töltés 
magasságára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tervezett 432. sz. országos főút magyarcsanádi külterületi szakasza 
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II/1.3. A területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 
 

Készült a 2019. október 15-én érvényes jogi környezetben. 
 
A készülő magyarcsanádi településrendezési eszközök módosítását az országos és a 
megyei területrendezési tervvel való összeegyeztetését a 2019. januárjában megjelenő, 
2019. március 16-ától érvényben lévő, 2019. július 16-tól módosított, hatályos új, 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MATrt) és a Csongrád Megye Területrendezési 
Tervéről szóló 21/2005. (XII.1.) CsMTrT rendelet 10/2012. (III. 19.) CsMTrT rendeletével 
módosított, jelenleg hatályos megyei területrendezési tervével végezzük el. Mivel 
azonban megyei rendezési terv még nem áll összhangban az új, országos törvénnyel, 
ezért a megfeleltés az MaTrt „62. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel 
összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén” című pontjában lévő 91. § 
előírásai alapján készítjük el.  

 
 

II/1.3.1. MATrt-ből az OTrt szerkezeti tervével való összhang igazolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezett út nyomvonala 
(rászerkesztett elem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az MATrt szerkezeti terve nem tartalmaz infrastrukturális, vonalas elemet (országos 
utat), ahova a 432 sz. másodrendű út tervezésre került. 
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II/1.3.2. CSMTrt szerkezeti tervével való összehang igazolása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglévő térségi mellékút 
 
 
 
 
Az ellipszis a módosulást emeli 
ki, ahol a tervezett út 
nyomvonalát piros színnel 
ábrázoltuk. 
 
 
 
 
 
 

Térségi területfelhasználással való megfeleltetés 
A Magyarcsanádon keresztül haladó, tervezett 432 sz. főút érinti a települési térséget, a 
vegyes területfelhasználású térséget és az ártéri részben az erdőgazdálkodási térséget. 
Települési térség: A MATrt szerint bármely települési területfelhasználás kijelölhető. Az új út 
területe beépítésre nem szánt közlekedési és közműterület besorolást kap. 
Vegyes területfelhasználású térség: Az MATrt idevonatkozó része alapján az előírás szerinti 
15 %-ban bármely települési területfelhasználási térség kijelölhető. Az út beépítésre nem 
szánt közlekedési és közműterülete a település teljes vegyes területfelhasználási térség 
0,6%-át teszi ki. 
Erdőgazdálkodási terület: Az ártérben a már meglévő út telkének minimális szélesítésével 
elenyésző, számszakilag ha-ban ki nem mutathatóan érintett ez a kategória. Külön 
intézkedést nem igényel. 
A területfelhasználási kategóriák előírásának megfelel a most megépülő, 432. sz. 
másodrendű főút nyomvonala. 
 
Az út hosszának megfeleltetése 
A CsmTrt szerkezeti terve meglévő térségi mellékútként jelöli a jelenleg meglévő 4425 sz. 
országos összekötő utat. Az M43 autópálya és a romániai CENAD (Nagycsanád) között 
megépítésre kerülő 432 sz. másodrendű főutat nagyrészét erre a meglévő nyomvonalra 
tervezték meg. Azon új nyomvonal hosszának eltérését kell jelen dokumentációban igazolni. 
A változtatási pontól mért, a szerkezeti terven szerepelő út hossza 3421 m. 
A tervezett új út (piros vonalú út) hossza az eltérési szakaszon: 3537 m 
A kettő közötti különbség 116 m. 
Ez a különbség +3,39 %-os eltérést mutat, amely megfelel az előírásoknak (a megengedett 
eltérés +/- 5%). 



II/1.3.3. Országos és megyei övezetekkel való összhang igazolása 
 

MaTrT övezetei CsMTrT övezetei Megjegyzés 

országos   1. 
Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

3/1 m. 
Országos Ökológiai Hálózat övezetei 

(Magterület, Ökológia folyosó, Pufferfelület) 
3/1 m. 

A Kiskunsági Nemzeti Parktól 
kapott adatszolgáltatás került 

figyelembe vételre. 
A megfeleltetést lásd külön 

lapon. 

országos   2. 
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

országos   3. 
Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

országos   4. 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete, 

3/2 m. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete 
3/2 m. 

Mindkét területrendezési 
tervben szerepel. Egyik övezeti 
tervlap alapján sem érintett a 

vizsgált tervezési terület 
Magyarcsanádon 

országos   5. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete, 

9/2019. 
MVM 

rendelet 
1 m. 

____ 

  

A hatályos megyei 
területrendezési terv nem 

alkalmazza, az új MaTrt törvény 
szerint külön rendeletben 
megjelent övezet tervlap 

alapján nem érintett a vizsgált 
tervezési terület 

Magyarcsanádon.  

országos   6. Erdők övezete 3/3 m. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (kiváló 

termőhelyi adottságú erdőterület, 
Erdőtelepítésre alkalmas terület) 

3/3 m. 

NÉBIH adatszolgáltatása 
szerint két erdőtelket érint az út 
az árvíztöltés mellett, de mivel 

a két területrendezési terv 
övezeti lapjainak elnevezései 

nem egyeznek, ezért az 
összeegyeztetés nem lehet 

elvégezni.  

országos   7. 
Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

9/2019. 
MVM 

rendelet 
2 m. 

          Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete 

3/4 m. 
A 91.§ (1) e) pontja szerint nem 
kell a megfeleltetést elvégezni. 
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országos   8. Tájképvédelmi terület övezete, 

9/2019. 
MVM 

rendelet 
3 m. 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi 

terület övezete (országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület, Térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület) 

3/5 m. 

A két területrendezési terv 
övezeti lapjainak elnevezései 

nem egyeznek, ezért az 
összeegyeztetés nem lehet 
elvégezni. Azonban a Körös 

Maros Nemzeti Park 
adatszolgáltatása alapján 

érintett a tervezési terület, ezért 
a megfeleltetést lásd külön.  

országos   9. 
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

3/4 m. ____ 

  

A hatályos megyei 
területrendezési terv nem 

alkalmazza ezt az övezetet, az 
országos övezet pedig 

Magyarcsanádot nem érinti. 

országos   12. VTT-tározók övezete 

9/2019. 
MVM 

rendelet 
6 m. 

____ 

 
A hatályos megyei 

területrendezési terv nem 
alkalmazza ezt az övezetet, az 

országos övezet pedig 
Magyarcsanádot nem érinti. 

          Térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezete 

3/6 m. 
A 91.§ (1) e) pontja szerint nem 
kell a megfeleltetést elvégezni. 

          Történeti települési terület övezete  
3/7 m. 

A 91.§ (1) e) pontja szerint nem 
kell a megfeleltetést elvégezni. 

országos   10. 
Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

9/2019. 
MVM 

rendelet 
4 m. 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezete 

3/8 m. 

A két területrendezési terv 
övezeti lapjainak elnevezései 

nem egyeznek, ezért az 
összeegyeztetés nem lehet 

elvégezni. Azonban az új MVM 
rendelet övezete alapján a 
tervezési terület érintett, 

elvégeztük a megfeleltetést. 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
terület övezete 

3/9 m. 

megyei új 1. 
Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

a 
megyei 
tervben 

lesz 
övezeti 

lap 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezete 

3/10 m. 

A két területrendezési terv 
övezeti lapjainak elnevezései 

nem egyeznek, ezért az 
összeegyeztetés nem lehet 

elvégezni. 



22 

 

          Együtt tervezhető térségek övezete 3/11 m. 
A 91.§ (1) e) pontja szerint nem 
kell a megfeleltetést elvégezni. 

országos   13. 
Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete. 

3/5 m 
Honvédelmi terület övezete (Kiemelt fontosságú 

meglévő honvédelmi terület, Honvédelmi 
terület) 

3/12 m. 

A két területrendezési terv 
övezeti lapjainak elnevezései 

nem egyeznek, ezért az 
összeegyeztetés nem lehet 
elvégezni. Az MATrt szerinti 
övezet nem érinti a területet. 

országos    11. Nagyvízi meder övezete 

9/2019. 
MVM 

rendelet 
5 m. 

Nagyvízi meder övezete, rendszeresen 
belvízjárta terület övezete (Nagyvízi meder, 

Rendszeresen belvízjárta terület)  
3/13 m. 

Mindkét területrendezési terv 
övezeti lapjai esetében érintett 

a tervezési terület 
Magyarcsanádon. A 

megfeleltetést lásd külön. megyei   2. 
Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

a 
megyei 
tervben 

lesz 
övezeti 

lap 

          Széleróziónak kitett terület övezete 3/14 m. 
A 91.§ (1) e) pontja szerint nem 
kell a megfeleltetést elvégezni. 

megyei új 3. tanyás területek övezete 

a 
megyei 
tervben 

lesz 
övezeti 

lap 

____ 

  

A megyei Trt nem készült el az 
új MaTrt-ra alapozva. Nem 

lehet egyelőre összeegyeztetni.  

megyei új 4. 
földtani veszélyforrás terület 
övezete   

a 
megyei 
tervben 

lesz 
övezeti 

lap 

____ 

  

A megyei Trt nem készült el az 
új MaTrt-ra alapozva. Nem 

lehet egyelőre összeegyeztetni. 

megyei új 5. 
egyedileg meghatározott 
megyei övezet 

a 
megyei 
tervben 

lesz 
övezeti 

lap 

____ 

  

A megyei Trt nem készült el az 
új MaTrt-ra alapozva. Nem 

lehet egyelőre összeegyeztetni. 

 



Országos és megyei övezeti tervlapokkal való megfeleltetés kirészletezése 
 
1./ Országos ökológiai hálózat övezete (magterület, ökofolyosó, pufferterület) 

 
Az MATrt 91.§ (1) d) pontja szerint az 
országos előírásoknak kell a megfeleltetést 
elvégezni. A törvényben található övezeti lap 
részletét mutatjuk be. 
 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ságának adatszolgáltatása alapján a már 
meglévő, régi 4425 számú út nyomvonala is 
(út telke) átszeli az ökofolyosót. A tervezett 
minimális útszélesítés érinti a baloldali 
magterületet. 
Beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. 
A 26.§ (4) pont előírása alapján közlekedési 
hálózatok nyomvonala az ökológiai folyosó 
és a magterület természetes előhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését 

nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhető ki. Mivel új út kerül 
kiépítésre, ezért a jogszabályt értelmezve az ártérben ártéri híd építését írtuk elő. 

A tervezett út megfelel az övezeti előírásnak. 
 
2./ Tájképvédelmi terület övezet 

 
Az MATrt 91.§ (1) d) pontja szerint az 
országos előírásoknak kell a megfeleltetést 
elvégezni. A törvényben található övezeti 
lap részletét mutatjuk be. 
 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ságának adatszolgáltatása alapján a 
mentett oldali árvízvédelmi töltés mellett 
haladó új nyomvonal és már meglévő, régi 
4425 számú út nyomvonala is érintette a 
tájképvédelmi terület övezetét.  
 
A 9/2019. MVM rendelet 4.§ (4) 
bekezdését az építési és kiviteli tervek 
készítésénél be kell tartani. 
 
Egyéb intézkedést nem igényel. 
 

A tervezett út megfelel az övezeti előírásnak. 
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3./ Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A tervezett új út teljes magyarcsanádi 
szakasza érinti a MVM rendeletbe foglalt 
övezetet és az előírást.  
Az előírás szennyvízkezeléssel kapcsolatos 
előírásokat fogalmaz meg, ezért külön 
intézkedést nem igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tervezett út megfelel az övezeti előírásnak. 
 
4./ Nagyvízi meder övezete 

 
A 432 sz. út ártéri szakasza érinti a 
nagyvízi meder övezetét. A területen nem 
kerül új beépítésre szánt terület kijelölésre 
az övezetben, így további intézkedést nem 
igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tervezett út megfelel az övezeti előírásnak. 
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II/1.4. Az épített környezet vizsgálata 

II/1.4.1. Tulajdonosi vizsgálat a változással érintett telkeknél 
 

JELENLEGI TULAJDONOSOK MEGOSZLÁSA 

Önkormányzat 4,7855 ha 5,33 % 
Állam 45,0173 ha 50,11 % 
cég 3,9808 ha 4,43 % 
magántulajdon 36,0550 ha 40,13 % 

 Összesen 89,8386 100,00 % 
 

hrsz-ok terület ha-ban nyilvántartás szerinti használat tulajdonosok 

261 0,0832 kivett töltés önk. 

262 2,1122 kivett mocsár önk. 

263 0,1381 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület magán 

260 0,0712 kivett autómosó és udvar magán 

164 0,0792 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület magán 

163 0,0815 kivett beépítetlen terület magán 

162 0,4690 kivett töltés önk. 

161 0,1304 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület magán 

160 0,2085 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület magán 

159 0,0918 kivett közterület önk. 

158 0,7285 kivett töltés önk. 

157 0,8275 kivett beépítetlen terület önk. 

150 0,1725 kivett beépítetlen terület magán 

149 0,1088 kivett lakóház, udvar magán 

03/1 2,5200 legelő magán 

06/2 0,2022 kivett tanya, szántó magán 

06/10 0,4093 szántó magán 

06/9 15,7695 szántó, kivett árok magán 

06/7 1,7627 rét magán 

06/3 3,7760 
kivett gazdasági épület, udvar, agyaggödör, 

termálkút, út, üvegház, szérűskert cég 

06/5 1,5321 erdő magán 

010/6 6,5168 szántó, erdő magán 

010/7 0,4837 szántó magán 

010/8 1,6394 szántó magán 

010/21 4,2291 szántó magán 

010/22 0,2048 kivett saját használatú út cég 

011 0,4733 kivett töltés önk. 

012 2,2692 kivett töltés, legelő, erdő állami 

017 9,7672 
szántó, kivett töltés, erdő községi mintatér, 

kivett saját használati út állami 

016/1 3,1938 legelő, kivett országos út állami 

018/2 29,2112 legelő, kivett csatorna állami 

1109 0,1421 kert állami 

1110 0,4338 szántó állami 

  89,8386     
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II/1.4.3. Az épített környezet értékei 
II/1.4.3.1. Régészeti terület, védett régészeti terület 

 A tervezett új út vonalán és 100 m-es pufferterületén 2018. augusztusában 
régészeti terepbejárással a magyarcsanádi szakaszon, az ártérben 2, az 
árvízvédelmi töltés mentén a védett oldalon szintén 2 régészeti lelőhelyet 
találtak. Az előzetes régészeti dokumentáció készült a teljes nyomvonalra, a 
részletek az alátámasztó munkarész régészeti örökségvédelmi 
hatástanulmányában találhatóak. 
 

II/1.4.3.2. Védett épített környezet 
 A változással érintett területen sem országos, sem pedig helyi védelemben 

részesülő épület nem található. 
 

II/1.4.4. Fotók a területről és környezetéről 
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M A G Y A R C S A N Á D  K Ö Z S É G  
 

M43 autópálya és Cenad között tervezett 432. sz. másodrendű főútvonal 
magyarcsanádi nyomvonalának megvalósulása a Maros hídon keresztül az 

országhatárig 
 
 

T E L EP Ü L ÉS RE N D E ZÉ SI  E SZ K Ö Z EI NE K M Ó D OSÍ T Á S A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I I .  A L Á T Á M A S Z T Ó  M U N K A R É S Z E K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 1 9 .  O K T Ó B E R  H Ó  
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

III/1. Szabályozási terv leírása 
Beépítésre nem szánt övezetek 
A M43 autópálya és Cenad közötti határkapcsolat létrehozásához 
(visszaállításához) az új, 432 sz. út megépíthetőségéhez beépítésre nem szánt 
közlekedési és közműterület (OTÉK meghatározás) került kijelölésre 
Magyarcsanád közigazgatási területén belül. 
 
A szabályozási alapelemek 
A 432 sz. út közlekedési területe a belterületen övezeti jellel, a külterületen 
szabályozási vonallal került szabályozásra. A szabályozási szélesség 19-24 m 
között mozog a nyomvonal teljesen hosszán. 
 
Másodlagos szabályozási elemek 
Másodlagos szabályozási elemként a telekhatár megszüntető jelet, és 
körforgalom építéséhez szintbeni közúti csomópont jelet alkalmaztuk. Az ártéri 
területen, az út nyomvonalán az ökohálózat magterülete és folyósója, továbbá a 
NATURA 2000 területek védelme érdekében ártéri híd építését irányozza elő a 
szabályozási terv. A Maros folyón felett átívelő mederhidat jelöltünk Románia 
irányába. 
 
Egyéb jogszabályon alapuló elemek 
A belterületi határvonalat az új út nyomvonalának elhelyezkedése miatt a 
szabályozási terven módosítani kellett. 
 
Védőterületek, védősávok 
A közlekedési terület külterületi szakaszán 50-50 m védőtávolság került 
jelölésre. 
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III/2. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MAGYARCSANÁD KÖZSÉG 

TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019-ES MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lőrinczy Gábor 

régész, örökségvédelmi szakértő 

(Ny. sz.: Sz-17/2007) 

 

 

 

 

SZEGED 2019 
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B E V E Z E T É S  

 

Magyarcsanád község területén átvezető 432. számú másodlagos főútvonal nyomvonalának 

módosításához szükséges a településrendezési terv módosítása. Az új nyomvonallal érintett 

területekre vonatkozó régészeti terepbejárást elvégezték, így elkészíthetővé vált a régészeti 

szempontú örökségvédelmi hatástanulmány. A tervdokumentációt részünkre a Megrendelő 

megbízásából a B&B ’99 Bt. (Szeged, Debreceni u. 16/a.) biztosította.  

Munkánk során felhasználtuk a község területére vonatkozó örökségvédelmi 

hatástanulmányt, áttekintettük a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti adattárát, a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 

nyilvántartását, valamint a vonatkozó szakirodalmi adatokat és felhasználtuk a Miniszterelnökség 

Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályától megkapott 

adatokat. A rendelkezésünkre álló információk, megfigyelések alapján fogalmaztuk meg a 

tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeinket. 

 

 

A TERVEZETT BERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT NYOMVONALRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

A tervezett nyomvonal a „Magyarcsanád (HU) – Cenad (Nagycsanád) (RO) közötti 

határkapcsolat részeként valósul meg. Ez a község keskenyebb, nyugati belterületi szakaszán 

halad keresztül és a délnyugati határán át ér el a Marosig. Az út tervezett nyomvonala a község 

területéről négy régészeti lelőhelyet érint, melyek örökségvédelmi nyilvántartásba vétele 

folyamatban van. 
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Magyarcsanád 79, Kertészet I. 

A község délre, délnyugatra fekvő határrészben, az árvízvédelmi töltéstől északra terepbejárás 

során egy 130×200 méteres ovális területen római (szarmata) és Árpád-kori településre utaló 

leleteket gyűjtöttek. A régészetileg fedett terület délkeleti széle mintegy 30-50 méterre van a 

nyomvonaltól. A felszíni régészeti leletekkel érintett területek helyrajzi száma: 010/6, 010/7, 

010/8, 07/1. 

 
 

Magyarcsanád 80, Kertészet II.  

A község belterületétől délnyugatra fekvő határrészben, az árvízvédelmi töltéstől északra te-

repbejárás során egy K–Ny-i tengelyű, nagyjából kifli alakú, 300 méter hosszú és 60–100 méter 

széles területen római (szarmata) és késő középkori telepre utaló kerámiatöredékeket gyűjtöttek. 

Ez a terület mintegy 300 méter hosszon fedi a nyomvonalat. A régészeti leletekkel érintett 

területek helyrajzi száma: 06/9, 017. 
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Magyarcsanád 82, Talágy II. 

Magyarcsanád belterületétől délnyugatra, a Maros folyó közelében, egy közel észak–déli domb 

gerincén, közel északnyugat–délkeleti, kb. 50×130 méteres ovális területen szarmata (római kori) 

felszíni telepleletek kerültek elő terepbejárás során. A lelőhely délkeleti széle kb. 10-20 méterre 

fekszik a nyomvonaltól. A régészeti leletekkel érintett területek helyrajzi száma: 1125, 1126/4, 

1124 

 
 

 

 

 

Magyarcsanád 81, Talágy I. 

A község belterületétől délnyugatra, a Maros folyó közelében egy közel észak–déli domb déli 

végén egy kb. 40×80 méteres ovális területen őskori és Árpád-kori kerámialeletek kerültek elő 

terepbejárás során. A lelőhely délkeleti széle kb. 80 méterre fekszik a nyomvonaltól. A régészeti 

leletekkel érintett területek helyrajzi száma: 1133/5, 1132, 1131/2, 1130, 1131/1, 1129/2 
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A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VÉTELRE JAVASOLT RÉGÉSZETI 

SZEMPONTOK 

 

 

A mellékelt térképeken jelölt lelőhelyek felszíni telepnyom, amely módszeres régészeti 

terepbejárás során került elő, kiterjedésük azonban csak viszonylagos, ugyanis a módszer 

sajátosságából adódóan a korabeli település lehetséges kiterjedésének egy részét, a talajművelés 

során a földfelszín fölé került maradványait jelzi, tehát a lelőhelyek környezetében is várható 

régészeti maradványok előkerülése. A nyomvonalszakasz egy része nem volt vizsgálható a 

növényi fedettség miatt. 

A domborzati és vízrajzi helyzet ismeretében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya minden valószínűség szerint három lelőhely esetében az 

engedélyezést próbaásatáshoz kötheti. 

Mivel a régészeti terepbejárás a régészeti jelenségek közül elsősorban a településnyomok 

felderítésére alkalmas, a felderített településekhez tartozó temetők, temetkezések esetében 

számítani kell a földmunkával járó tevékenység során számítani kell azok előkerülésére.  

A régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területekre vonatkozó legfontosabb törvényi 

szabályozást a kulturális örökség védelméről szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a Kötv. 11. § (2) alapján általános védelem alatt állnak. A 

régészeti örökség elemei eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv. 

19. § (2) bekezdés). A régészeti érintettség megállapításához, a szükséges feltárások idő- és 

költségigényének meghatározásához a régészeti próbafeltárás eredményeire épülő fel-tárási tervet 

kell készíteni (Kötv. 23/D. §) és a beruházás tervezése során figyelembe kell venni. 

 

 

 

 

Szeged, 2019. október 25. Lőrinczy Gábor régész,  

 örökségvédelmi szakértő 

                   lorinczyg@gmail.com 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott Lőrinczy Gábor, örökségvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: NKÖM Sz-17/2007) 

ezúton nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tanulmány elkészítésére 

jogosultsággal rendelkezem. 

 

Szeged, 2019. október 25. 

 

Lőrinczy Gábor régész, 

örökségvédelmi szakértő 

lorinczyg@gmail.com 
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M A G Y A R C S A N Á D  K Ö Z S É G  
 

M43 autópálya és Cenad között tervezett 432. sz. másodrendű főútvonal 
magyarcsanádi nyomvonalának megvalósulása a Maros hídon keresztül az 

országhatárig 
 
 

T E L EP Ü L ÉS RE N D E ZÉ SI  E SZ K Ö Z EI NE K M Ó D OSÍ T Á S A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I V .  T E R V I R A T O K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 1 9 .  O K T Ó B E R  H Ó  
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1229 sz. állami adatszolgáltatásból földhivatali alaptérkép 

Belterület és környéke 
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1229 sz. állami adatszolgáltatásból földhivatali alaptérkép 

Külterület és környéke 

 


