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2. számú melléklet 

Báta község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 45/2019. (III. 13.) számú határozathoz 

 

I I .  B Á T A  K Ö Z S É G  T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I  T E R V É N E K  L E Í R Á S A  

 

 

1. A tervezési terület felhasználása 

Báta község területe az alábbi területfelhasználási kategóriákra tagolódik: 

Beépítésre szánt területek: 

Vegyes területek: 

Településközpont terület: A község F! utcája menti, s�r�n beépített intézményeket tartalmazó területek Vt 

jel� településközpont terület övezetbe tartoznak. Részben a már meglév! alapfokú ellátást biztosító 
intézmények (polgármesteri hivatal, egészségház, kereskedelmi, vendéglátó létesítmények) számára biztosít 
területet, részben pedig ilyen jelleg� intézmények b!vítési helyeként szolgál. A területen els!sorban lakó és 
olyan települési szint� egyéb rendeltetést szolgáló épület helyezhet! el, amely nincs zavaró hatással a lakó 
rendeltetésre. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 1,0; közüzemi közm�vesítettség mértéke: teljes. 

Intézmény terület: A községközpontban lév! oktatási-nevelési, kulturális és egyházi intézményeket 
tartalmazó ingatlanok Vi jel� intézmény terület övezetbe tartoznak. Megengedett legnagyobb beépítési 
s�r�ség: 1,0; közüzemi közm�vesítettség mértéke: teljes. 

Lakóterületek: 

Falusias lakóterület: A község belterületeinek túlnyomó része falusias lakóterületi övezetbe (Lf) tartozik, 

igazodva a kialakult állapotokhoz. Az övezetben lakóépületek, mez!- és az erd!gazdasági építmények, továbbá 
a lakosságot szolgáló, környezetre jelent!s hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények 
helyezhet!k el. Kialakult, közm�vesített utcák mentén mintegy 50 db beépítetlen építési telek helyezkedik el, 

(F! utca mentén szétszórva, Vágóhíd utcában, Alszögi részen, Furkó-telepen) ezért nem indokolt lakóterület 
céljából újonnan beépítésre szánt területet kijelölni. Megjegyzend!, hogy ennél jóval több üres telek található a 
településen, azonban méretük, fekvésük, hiányos közm�- és út-kapcsolataik miatt ezek lakásépítésre nem 
alkalmasak. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 0,5; közüzemi közm�vesítettség mértéke: teljes. 

Gazdasági területek: 

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) els!sorban környezetre jelent!s hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Az övezetbe kerül a Vágóhíd utca északi oldalának 
beépítetlen része. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 1,0; közüzemi közm�vesítettség mértéke: teljes. 

Környezetre jelent!s hatást gyakorló ipari terület (GipZ) övezetbe tartozik a földgáz kompresszor állomás 
területe. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 1,0; közüzemi közm�vesítettség mértéke: részleges. 

Különleges területek: 

Különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhet! építmények rendeltetésük 
miatt jelent!s hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett küls! hatásaitól is 
védelmet igényelnek.  

Különleges idegenforgalmi terület (K-Id) övezetbe tartozik Furkópusztán a volt uradalmi major területe, ahol 

a lovas idegenforgalomhoz tartozó rendeltetés� épületek helyezhet!k el. Megengedett legnagyobb beépítési 
s�r�ség: 0,5; közüzemi közm�vesítettség mértéke: részleges. 

Különleges rekreációs terület (K-R) övezetbe tartozik a tervezett termál-strand területe, ahol strand, 

termálfürd!, ezek kiszolgáló épületei, továbbá szálláshely- és üdül!épületek helyezhet!k el.  Megengedett 

legnagyobb beépítési s�r�ség: 0,5; közüzemi közm�vesítettség mértéke: teljes. 

Különleges mez!gazdasági üzemi terület (K-Mü) övezetbe tartoznak az 56. út menti és a belterület melletti 
majorok. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 0,5; közüzemi közm�vesítettség mértéke: részleges. 
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Különleges pince-présházas terület (K-P) jel� övezbe tartoznak a Pet!fi, Hunyadi, József Attila, Árpád, Arany 

János, Széchenyi utcák végén lév! présházas területek. A területen a borturizmushoz kapcsolódó funkciók is 
elhelyezhet!k (vendéglátás, szálláshely). Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 0,5; közüzemi 
közm�vesítettség mértéke: részleges. 

Különleges horgászházas ökofalu terület (K-H) övezetbe tartozik az alszögi részen az ökogazdálkodás és 
horgászházak számára kijelölt terület. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 0,5; közüzemi 
közm�vesítettség mértéke: teljes. 

Különleges közm�-építmények elhelyezésére szolgáló terület (K-K) övezetbe tartoznak a település vízm�-

kútjai, a szivattyútelep és a gázfogadó. Megengedett legnagyobb beépítési s�r�ség: 1,0; közüzemi 
közm�vesítettség mértéke: részleges. 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

Erd!területek: 

A település közigazgatási területén az Országos Erd!állomány Adattár alapján az erd!k els!dleges  
rendeltetés szerinti megoszlása a következ!: 59,92 ha gazdasági, 1767,36 ha védelmi. Az Adattárban szerepl! 
erd!k besorolása az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.  

Védelmi rendeltetés� erd!terület (Ev) övezetben erdei kilátó, magasles kivételével � épületet elhelyezni 
nem lehet. 

Gazdasági rendeltetés� erd!terület:  (Eg) A község többi, foltszer�en elszórt erd!területei. 

Mez!gazdasági területek: 

A mez!gazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, a halászat, továbbá az itt 
el!állított termények feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhet!k el. 

Kertes mez!gazdasági terület (Mk) övezetbe tartozik Báta község 306,3 ha nagyságú zártkerti területe. 

Általános mez!gazdasági terület (Má) övezetbe tartoznak a község külterületén lév! nagytáblás 
szántóföldek, legel!k és rétek. 

Zöldterületek: 

A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
meg!rzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. Az OTÉK fogalom-

meghatározása szerint az 1 hektárnál nagyobb zöldterületek közparknak, az 1 hektárnál kisebb zöldterületek 
közkertnek min!sülnek.  

Közkert (Zkk) övezetbe tartoznak Báta belterületén a következ! zöldterületek: Sík utcai játszótér (1633., 
1634., 1636 hrsz.), József Attila utcai közkert (1145 hrsz.), H!sök tere díszpark (1799 hrsz.), F! u. 224. közkert 
(618 hrsz.), Nagyszigeti úti játszótér (477/1, 476 hrsz.), Alszegi közkertek (441, 251, 239-242 hrsz.) Az 

Önkormányzat folyamatosan törekszik a beépítetlen telkek parkosítására, rendezésére. 

Különleges beépítésre nem szánt területek: 

Különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhet! építmények rendeltetésük 
miatt jelent!s hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett küls! hatásaitól is 
védelmet igényelnek.  

Különleges beépítésre nem szánt temet! terület (Kb-T) övezetbe tartozik a község négy temet!je (Árpád 
utcai temet!, Ady Endre utcai lezárt temet!, izraelita temet!, furkótelepi temet!).  

Különleges beépítésre nem szánt sport terület (Kb-Sp) övezetbe tartozik a sportpálya és rendezvénytér.  

Közlekedési és közm"területek: 

Közúti közlekedési terület (Köu) övezetbe tartoznak a község meglév! és tervezett útjai és közm�területei.  

Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) övezetbe tartozik a Kiskunhalas-Bátaszék közti vasútvonal Báta 
község külterületét érint! szakasza.  

Természetközeli területek: 
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Természetközeli terület (Tk) övezetbe tartoznak a mocsár, nádas m�velési ágú földrészletek. 

Vízgazdálkodási területek: 

Vízgazdálkodási terület (V) övezetbe tartoznak a Duna, a Szekszárd-Bátai f!csatorna (Pösze-folyó), a Lajvér-

patak (Sárvíz-patak), valamint a község területén lév! vízfolyások, árkok és a Duna holtágai. 

 

 

2. Tájrendezés és természetvédelem 

 

A település közigazgatási területét érinti a Duna-Dráva Nemzeti Park országos jelent!ség� védett természeti 
terület, a HUDD 20032 (Gemenc) és a HUDD 20045 (Béda-Karapancsa) jel� kiemelt jelent!ség� 
természetmeg!rzési terület, valamint a HUDD 10003 (Gemenc) jel� különleges madárvédelmi terület. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a fenti területek az Országos Ökológiai 
Hálózat magterület övezetébe tartoznak. A Szekszárd-Bátai f!csatorna területe pedig az Országos Ökológiai 
Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik. 

Báta község közigazgatási területén a Duna�Dráva Nemzeti Park részeként országos szint� 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek találhatók. Bátán a Nemzeti Park védett területei a Natura 2000 
területekkel megegyeznek.  

Az 1993. évi XLII. törvény alapján a �Nemzetközi Jelent!ség� Vadvizek Jegyzékébe� sorolt Ramsari területek 
közé tartozik 1997 óta a Béda-Karapancsa terület, mely a közel 16 873 hektáros Gemenc része. A térség több 
hullámtéri él!helynek és nedves rétnek ad otthont, folyókkal, tavakkal, vízfolyásokkal, holtágakkal.  

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelend! területbe tartozik a Duna-Dráva Nemzeti Park területe, a 
Csóka-hegy, valamint Furkótelep környéke. 

A Nemzeti Park Igazgatóságok készítik el a településekre lebontva az egyedi tájérték katasztert. Bátára a 
Duna�Dráva Nemzeti Park Igazgatóság készíti, jelenleg még feldolgozási szakaszban van. A javasolt lista a 
következ!:  

1. K!kereszt - 56-os f!út mellett (025 hrsz.) 

2. K!kereszt- a beköt! út mellett (087 hrsz.) 

3. Temet! � (269 hrsz.) 

4. Szivattyútelep - (786/2 hrsz.) 

5. K!kereszt � d�l!út mellett (0134 hrsz.) 

6. Bátai löszfal 
7. Bátai Holt-Duna (0215, 0249, 0256 hrsz.) 

8. Nyéki Holt-Duna (0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0199 hrsz.) 

9. Szt. Vér Templom (1169 hrsz.) 

10. Kápolna (092/2 hrsz.) 

11. K!kereszt (092/2 hrsz.) 

Javaslatok: 

Javasolt a helyi botanikai értékek rendelettel történ! levédése, a védettség tényér!l és leírásáról 
tájékoztató tábla elhelyezése. 

A település helyi jelent!ség� természetvédelmi oltalomra javasolt értékei: 

Parkok, fasorok, fák: 

- Szt. Vér templomkert fái: 1 db Tilia platyphyllos (nagylevel� hárs) átmér! 80 cm, 12 db Celtis 

occidentalis (Ostorfa) átmér! 50 cm, 9 db Aesculus hippocastanum (vadgesztenyefa) átm. 40 cm 

- Kápolna (092/2 hrsz.) környezetében lév! 3 db Aesculus hippocastanum (vadgesztenyefa) átm. 50 cm 

- Az 56-os úti kereszt melletti 1 db Aesculus hippocastanum (vadgesztenyefa) átmér! 60 cm 
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- Katolikus templomkert (272 hrsz.) id!s fái: 4 db Tilia platyphyllos (nagylevel� hárs) átmér! 60-80 cm, 3 

db Aesculus hippocastanum (vadgesztenyefa) átmér! 90 cm 

- Községháza (1792 hrsz.) el!tt a k!keresztnél lév! Morus alba Pendula (szomorú eperfa) átmér! 40 cm 

Kilátásvédelem 

A bátai dombtet!kr!l szép kilátás nyílik a Holt-Dunára és a Gemencre. A kilátás védelmét a következ! 
helyeken kell biztosítani: 

- Temet! (269 hrsz) 

- Kálvária (304/2 hrsz.) 

- 701 hrsz-ú terület (erd!) 

- Szt. Vér templom (1169 hrsz) 

Ügyelni kell arra, hogy a kilátást ne akadályozza építmény, fa, légvezeték és annak oszlopai. 

A mez!gazdasági területrendezés keretében új mez!véd! erd!sávok létesítése javasolt, a mez!gazdasági 
növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására. 

Az agro-ökológiai adottságokhoz illeszked!, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása javasolt.  

Talajvéd! gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradáció mérséklése és megel!zése, a talaj vízháztartási 
képességének javítása, a tisztított szennyvíz és szennyvíziszap szakszer� felhasználása javasolt. 

A term!föld igénybevételével megvalósuló beruházásoknál a talajvédelmi szabályok betartása, a 
beruházással érintett humuszos term!réteg megmentése és a környez! talajok min!ségének megóvása 

szükséges. 

A sz!l!hegyen a történeti hagyományoknak megfelel!en továbbra is kívánatos a sz!l!-gyümölcs-

kertgazdálkodás fenntartása. 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erd!k fenntartása és erd!telepítés a folyamatos erd!borítást 
biztosító erd!gazdálkodási módszerek figyelembe vételével javasolt. E területeken a természetes, illetve a 
természetszer� erd!k telepítése, a közjóléti értékek növelése a cél. 

 

3. Zöldfelületi rendszer 

 

A település belterületén a zöldfelületi rendszert az utcák menti fasorok, a lakóépületek és az intézmények 
kertjei, valamint a közkertek növényzetei adják.  

Utcafásítások 

A település egyik legjelent!sebb karakterhordozói az út menti fasorok. A fasorok nagymértékben javítják 
nem csak az utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet min!ségét is, így nagy jelent!ség�ek a 
település zöldfelületi - rendszerében. Mindezek figyelembevételével szorgalmazni kell a fásítást a település 
utcáiban. A széles utcák alkalmasak nagy lombú fafajokból álló fasorok telepítésére. A sz�k utcákba alacsony 
fák telepíthet!k (gyümölcsfa, gömbfa). A fafaj megválasztásánál figyelembe kell venni az utcai légvezetékeket 
is.   Kétoldali fásítás lehetséges a következ! utcákban: F!utca a Zrínyi utcáig, Rózsa utca, Zrínyi utca, Liliom utca, 

Szent László utca, Dobó utca, Óvoda utca, Rákóczi utca, Árvíz utca. 

Egyoldali fásítás lehetséges a következ! utcákban: Vágóhíd utca, Pet!fi utca, Hunyadi utca, József Attila 

utca, Dózsa György utca. 

A korlátozott használatú zöldfelületek közül az Általános iskola (801 hrsz.) esetében meg kellene vizsgálni, 
hogy a burkolt felületek mennyiben csökkenthet!k. Az óvoda (1733 hrsz.) játszóudvarába biztonságosabb 
játszóeszközök kihelyezése indokolt. A M!vel�dési ház kertjében (772 hrsz.) a kivágott fák tuskóinak kiszedése 
szükséges lenne a kert esztétikai megjelenése miatt. A sétányok mellé környezetbe ill! padok kihelyezése 
javasolt. 
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A Szt. Vér templomkert (1169 hrsz.) fáinak helyi védettséget kell biztosítani, figyelemmel a mérnökgeológiai 
szakvéleményben megállapítottakra. A kert színvonalát igényesebb padok kihelyezésével lehetne növelni. A 
kert partfal fel!li oldalánál szép kilátás nyílik a környez! tájra, ezért itt alacsony cserjesor ültetése javasolt, 
amely mellett igényes fakorlát helyezhet! el.  

A Katolikus templomkert (304/2 hrsz.) fáinak helyi védettséget kell biztosítani. Az id!s fák ápolásával 
élettartamuk, esztétikai értékük növelhet!. A kert használhatóságát padok kihelyezésével, cserjék, virágok 
ültetésével lehet el!segíteni. 

A Református templomkertben a meglév! növényzet megtartása mellett, a kert használatát el!segít! 
kertrendezés javasolt.  

Zöldfelületi jelleg! intézmények 

Zöldfelület jelleg� intézmény a temet!, a településen négy temet! található.  

Az Ady Endre utcai régi temet� (269 hrsz.): a sírok kitisztítandók a bozóttól, egy-egy értékes növény 
meghagyásával a temet! kegyeleti parkká alakítható. 

Árpád utcai temet�: a temet! nagy területen fekszik (853, 872, 885 hrsz.). Jelenleg ezt a temet!t használják, 
a ravatalozó is itt található. B!vítése nem szükséges. A temet! megjelenése a környék temet!ihez hasonló, sok 
a k! és beton, kevés a növényzet. Törekedni kell a temet! kertszer� megjelenésére, ezért a szabad helyekre 
növényzet telepítése javasolt. 

Izraelita temet� (841 hrsz.): területe parkosított, a fenn maradt néhány sírt a Bátáért Egyesület gondozza. A 
temet! jelenleg emlékparkként m�ködik. 

Furkótelepi temet� (2036 hrsz.) A meglév! növényzet meghagyása mellett új növényzet telepítésével a 
temet! emlékparkká alakítható. 

A sportpálya környezet színvonalának emelése érdekében a területre tájrendezési terv készítése javasolt a 
védettség figyelembe vételével.  

Közhasználat el�l elzárt zöldfelületek: Jelent!s zöldfelülettel rendelkez! lakóterületek: a településkép 
javítható a rendezett, parkosított utcákkal és házakkal. Az utcákban lév! közterületi zöldsávokban a falusi 
kertek hagyományos egynyári és ével! virágai ültethet!k, ezáltal a település környezetének színvonala 
emelhet!. 

A meglév! építmények állagának védelme érdekében, valamint a szomszédos területek beárnyékolása 
elkerülése végett javasolt helyi rendeletben szabályozni a növények ültetési távolságát telekhatártól, illetve 

meglév! épülett!l. 

 

 

4. Örökségvédelem 

 

Báta község a világörökség várományos helyszínekkel is érintett egyrészt a Magyarországi tájházak hálózata, 
másrészt a Római limes magyarországi szakasza vonatkozásában. 

A községben 4 m�emléki védettség� objektum (Szent Vér templom; református templom, paplak és 
református iskola együttese; tájház; Nepomuki Szent János szobor) található, amelyeknél a kulturális örökség 
védelmér�l szóló törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok vonatkozó el�írásai betartandók. 

 

 

 

törzsszám azonosító 
védelem 
státusza 

védelem 
fajtája 

helyrajzi 

szám 
cím név 

Bírság 
kategóriába 

sorolása 

11454 18459 M�emléki m�emlék 1160 F� u. népi lakóépület és I. 
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védelem 86. melléképületei 

4194 8542 
M�emléki 
védelem 

nyilvántartott 
m�emléki 

érték 

476 
F� 

utca 

Nepomuki Szent 

János szobor 

III. 

11092 11602 
M�emléki 
védelem 

m�emlék 
256, 

283/1-2 

F� u 
306. 

Református 
faluközpont 

épületegyüttese 

II. 

11325 12345 
M�emléki 
védelem 

m�emlék 1169  Szent Vér templom 
II. 

 

A m�emléki védettségre javasolt objektumokat az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza, amelyb�l 
Bátán 2 található. A m�emléki védettségre javasolt objektumokat a m�emléki védettségr�l szóló döntés 
meghozataláig helyi védelemben kell részesíteni. 

Megnevezés  Cím Hrsz. Javasolt védettségi fok 

templom, feszület, szobor 

kápolna, stációk 

F� utca 272. Szt. Mihály kat. 
templom 

F� utca 272. Kálvária kápolna 

304/2 HJ, MJ 

szivattyútelep Béke utca 8. 786/2 HJ, MJ 

 

A településkép védelmér�l szóló 5/2018. (X. 25.) Kt. rendelet tartalmazza a jelenleg helyi védelem alá 
helyezett építmények listáját.  A településen 71 db helyi védelem alatt álló objektum található. A helyi 

védelemre javasolt objektumok felmérése az örökségvédelmi hatástanulmány keretében történt.  

H = helyi védelem; MJ = m�emléki védelemre javasolt 

Sorszám  Megnevezés  Cím Hrsz. Védettségi fok 

1. lakóépület F� utca 335. 159 H 

2. lakóépület F� utca 337. 160 H 

3. présház F� utca 439. 179 H 

4. lakóépület F� utca 506. 183 H 

5. lakóépület F� utca 308. 254 H 

6. lakóépület F� utca 294. 288/2 H 

7. templom, feszület, szobor F� utca 272. Szt. Mihály kat. templom 304/2 H, MJ 

8. lakóépület F� utca 268. 306 H 

9 feszület Széchenyi utca 351 H 

10. lakóépület F� utca 250. 403 H 

11. góré F� utca 448 H 

12. lakóépület, kapu F� utca 285. 452 H 

13. lakóépület F� utca 273. 460 H 

14. kút F� utca 234. 610 H 

15. lakóépület Béke utca 10. 769 H 

16. szivattyútelep Béke utca 8. 786/2 H, MJ 

17. Lakóépület, üzlet F� utca 180. 798/1 H 

18. Általános iskola F� utca 174. 801 H 

19. lakóépület F� utca 162. 810 H 

20. lakóépület F� utca 158. 817 H 

21. feszület, kápolna Árpád utca 872 H 

22. lakóépület F� utca 142. 941 H 

23. lakóépület F� utca 130. 953 H 

24. lakóépület F� utca 128. 955 H 

25. góré F� utca 126. 956 H 

26. lakóépület F� utca 124. 957 H 

27. lakóépület F� utca 120. 961 H 

28. villa József A. utca 1. 965 H 

29. lakóépület József A. utca 34. 1123 H 
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30. lakóépület József A. utca 14. 1135 H 

31. lakóépület F� utca 108. 1149 H 

32. Lakóépület, kerítés, góré F� utca 98. 1154 H 

33. lakóépület  F� utca 90. 1158 H 

34. góré Hunyadi utca 1. 1161 H 

35. présház Hunyadi utca 1172, 1173, 

1174 

H 

36. présház Hunyadi utca 1255 H 

37. présház Hunyadi utca 1271 H 

38. Kerítés, góré F� utca 84. 1274 H 

39. Lakóépület, kapuk F� utca 68. 1282 H 

40. Lakóépület F� utca 66. 1283 H 

41. Lakóépület, góré F� utca 58. kiállító terem 1288 H 

42. telek beépítési módja, 
utcakép, lakóépület 

Pet�fi utca 3-7. 1295,1296, 

1297 

H 

43. Lakóépület, kerítés, góré F� utca 46. 1338 H 

44. Lakó-, gazd. épület, góré F� utca 38. 1342 H 

45. feszület F� u. - Dózsa u. keresztez�dés 1422 H 

46. lakóépület Dózsa Gy. u. 30. 1432 H 

47. góré Dózsa Gy. u. 6. 1455 H 

48. lakóép., kerítés, gémeskút F� utca 29. 1498 H 

49. góré Vágóhíd utca 24. 1531 H 

50. Lakóépület, kerítés F� utca 87. 1632 H 

51. Lakóépület, nyári konyha Rákóczi utca 2. 1704 H 

52. Halászmúzeum Óvoda utca 6. 1733 H 

53. góré, istálló Damjanich utca 21. 1753 H 

54. gazdasági épület Dobó utca 11. 1778 H 

55. lakóépület F� utca 133. 1782 H 

56. lakóépület F� utca 143. 1788 H 

57. feszület F� utca 1792 H 

58. lakóépület, góré F� utca 157. 1797 H 

59. emlékm� F� utca 1799 H 

60. feszület Zrínyi utca 9. 1921/1 H 

61. lakóépület Furkó telep 2021 H 

62. kápolna, feszület Furkó telep 2036 H 

63. présház külterület 3558 H 

64. présház külterület 3560 H 

65. feszület külterület 017/1 H 

66. feszület 56. sz. f�út mentén 025 H 

67. feszület Bátai beköt�út 087 H 

68. Kápolna, feszület külterület, Somosi kápolna 092/2 H 

69. Gazdasági épületek Furkópuszta 0118/6 H 

70. feszület külterület 0127/2 H 

71. feszület külterület 0277 H 

 

A településen található régészeti értékek védelme érdekében be kell tartani a kulturális örökség védelmér�l 
szóló törvény vonatkozó el�írásait. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze 18 db nyilvántartott régészeti lel�helyet sorol fel. 
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5. Közlekedés 

Légi közlekedés 

Báta község légi közlekedés vonatkozásában nem érintett. A legközelebbi sport-repül!tér Bátától 29 km-re 

"csény község területén található. 

Vízi közlekedés 

Báta a Duna mellett fekv! település, a hajózásnak és rév-átkelésnek történelmi hagyományai vannak, 
jelenleg azonban sem dunai kiköt!, sem komp-közlekedés nincs és nem tervezett. A legközelebbi hajókiköt! 
Baján, a legközelebbi komp-átkel! Dunaszekcs! és Dunafalva között m#ködik. 

Vasúti közlekedés 

Báta közigazgatási területének északi részét rövid szakaszon érinti a Kiskunhalas-Baja-Bátaszék törzshálózati 

vasútvonal. A község közigazgatási területének északnyugati részét érintette a Bátaszék-Pécs vasútvonal Báta 
külterületén vasúti megállóval, azonban a vasútvonalon a közlekedés 1993 év óta szünetel. A községhez a 
legközelebbi vasútállomás 12 km-re Bátaszéken található. 

Közúti közlekedés 

Báta távolsága közúton Szekszárdtól 29 km, Bajától 32 km, Bátaszékt!l 11 km, Dunaszekcs!t!l 8 km, 
Mohácstól 23 km és Budapestt!l 173 km. 

A közigazgatási terület nyugati részén, észak-dél irányban az 56. számú Szekszárd-Mohácsi másodrend# f!út 
halad keresztül; a közigazgatási terület északi részét kelet-nyugat irányban az 55. számú Szeged-Baja-Bátaszék 
másodrend# f!út cca. 2 km hosszú szakasza érinti Pörbölyt!l keletre.   

Az 51168 sz. Bátai beköt!út a község közúti kapcsolatát biztosítja az 56. sz. f!úttal, a f!úton keresztül 
Bátaszék, Szekszárd, Dunaszekcs! és Mohács közvetlenül elérhet!. 

Parkolás  

A községben a községházánál, a H!sök terén és a temet!nél találhatók kisebb kiépített parkolók.  

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A község szélesebb és forgalmasabb utcái mentén gyalogos járdák találhatók, azonban számos utcában 
nincs elegend! hely gyalogjárdák számára. Önálló gyalogút épült ki az Óvoda utcától a Bem utcáig. 

A község területén önálló kerékpárút nincs, a kerékpár-forgalom a közutakon zajlik. 

Fejlesztési javaslatok 

A település elzárt helyzetének oldására összeköt! út építése javasolt Pörböly felé a 0134-0155 hrsz-ú 
d#l!utak nyomvonalán, valamint Dunaszekcs! felé a F! utca déli irányú meghosszabbításaként. Pörböly felé 9 
km új út megépítésével a Báta és Pörböly közti távolság 22 km-r!l 9 km-re, a Báta � Baja közti távolság 32 km-

r!l 20 km-re rövidülne. Dunaszekcs! felé kb. 4 km út megépítésével a Báta központ � Dunaszekcs! központ 
közti távolság 9 km-r!l 4 km-re, Mohács megközelítése 23 km-r!l 18 km-re rövidülne. 

További igényként jelentkezik régóta a belterületet a mez!gazdasági gépek forgalmától tehermentesít! 
Zrínyi utca � Furkópuszta � Furkótelep közti út kiépítése illetve felújítása. 

Tolna megye területrendezési terve szerint Bátát is érinti a Duna véd!töltésén egy térségi jelent!ség# 
turisztikai kerékpárút (Dunaújvárostól Dunaszekcs!ig), amely Pörböly és Báta között már jelenleg is járható. 
Megoldandó a kerékpárosok szabad átközlekedése a szivattyútelep területén. Bátától délre Dunaszekcs! felé 

azonban nem a jelenlegi megyei tervben szerepl! nyomvonalon (Arany János u. � sz!l!hegy), hanem az Alszegi 

részen épül! véd!gát töltésén javasolt a kerékpárutat megvalósítani. 

Ugyancsak a megyei területrendezési tervben szerepel egy térségi jelent!ség# turisztikai kerékpárút 
javaslata Dombóvár � Bonyhád � Alsónyék � Furkópuszta � Báta - Dunaszekcs! között. 

Baranya megye területrendezési tervében szerepel egy térségi kerékpárút javaslata a megsz#nt Bátaszék-

Pécsvárad vasútvonal töltésének felhasználásával. E kerékpárutat a község belterületét!l az 51168. beköt! út � 

56. út és az egykori bátai vasúti megálló között tervezett helyi kerékpárút köti össze, mely egyúttal a 
világörökség-várományos dunai limes nyomvonalát is megközelítené. 



14. 

   

6. Közm ellátási,!hírközlési!javaslat 

 

6.1. Vízellátás: 

Báta község közüzem# vízellátását 2013-tól a Bátaszéki Kistérségi Vízm# biztosítja. A rendszer vízbázisát 

korábban 2 db mélyfuratú kút képezte, közülük a III. sz. kút tartalék kútként történ! fenntartása tervezett. A 

vízm#höz az 1652/2 hrsz-ú területen vízm#telep tartozik 25 m
3
 térfogatú térszíni szolgálati medencével. A 

fogyasztási csúcsok kiegyenlítését, valamint a hálózati nyomás tartását egy 100 m³ térfogatú magastároló 
medence biztosítja (03/27 hrsz.) 

A település vízfogyasztása a magyarországi tendenciáknak megfelel!en jóval alacsonyabb a tervezés során 
számításba vett fajlagos értékeknél, így a meglev! vízbázis, tekintettel a 2004. évi fejlesztésre is a távlati 

vízszükséglet biztosítására alkalmas. A rendezési terv jelent!s lakóterület fejlesztést nem irányoz el!, az új 
lakóépületek vízellátása a meglev! közüzem# hálózatra való rácsatlakozással biztosítható. A rendezési terv 
távlatán belül foglalkozni kell a meglev! elosztóhálózat szükség szerinti rekonstrukciójával, a vezetékhálózat 
tisztításával. A távlati fejlesztési tervek készítésénél figyelembe kell venni a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet az 
ivóvíz min!ségi követelményeir!l és az ellen!rzés rendjér!l szóló el!írásait.  

6.2.!Szennyvízelvezetés: 

Báta község közüzem# csatornahálózattal rendelkezik. A csatornahálózat a Gemenc Bau Kft. tervei alapján 
épült az 1997 � 2000- években. A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvíz biológiai tisztítása a Bátaszék 
városi szennyvíztisztító telepen történik. 
A tisztított szennyvíz befogadója a Lajvér-patak, f! befogadó a Duna.  

Báta község szerepel a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és Tisztítási 
Program települései között a Bátaszék agglomeráció részeként 1961 LE értékkel. 

A jelenlegi lakos-szám 1911 f!. Tekintettel arra, hogy a községben az alapvet! szolgáltatást meghaladó ipari 
üzem nincs, így a jelenlegi, a település teljes csatornázottságára vonatkozó szennyvíz mennyiség 1911 LE (172 

m3/d). 

Báta település szennyvízcsatorna hálózatának teljes kiépítésesre pályázatott nyújtott be a KEOP pályázati 
konstrukcióba, melyet a Kormány a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal hagyott jóvá. A fejlesztés keretén 
belül Báta községben 100 %-ban kiépül a csatornahálózat.  

A befejez! ütemtervezett gerinccsatorna hálózat:  2.785.70 fm 

Házi bekötések száma:         207 db 

Közterületi szennyvízátemel!k:            3 db 

A meglev! szennyvíz átemel!k, valamint szennyvíz nyomóvezetékek a település teljes csatornázása esetén is 
alkalmasak a szennyvíz Bátaszék városi szennyvíztisztító telepre történ! elvezetésére, a meglev! rendszer 

b!vítést nem igényel.  

  

6.3. Csapadékvíz!elvezetés: 

K ü l - é s  b e l t e r ü l e t i  f e l s z í n i  v í z e l v e z e t é s ,  h e l y i  v í z k á r o k  k i a l a k u l á s a  

Báta község a Tolna megyei Sárköz tájegység legdélebbi települése a Duna és a Szekszárd - Bátai f!csatorna 
(Pösze folyó), valamint a Lajvér-patak által érintett területen fekszik, míg nyugati része a Lánka-patak 

vízgy�jt!jéhez tartozik. 

A község területének nagyobbik része s í k v i d é k i  jelleg�, a 04.01.számú Szekszárd-Bátai belvízvédelmi 
szakasz, valamint a 04.01 számú Báta � Siótorok � Sióagárdi árvízvédelmi szakasz részét képezi, míg a másik 
része dombvidéki jelleg�. A település túlnyomó hányada a Duna közvetlen vízgy�jt!jén, a Duna jobb parti, 
Szekszárd-Bátai f!csatorna vízrendszerébe tartozik, az alábbi belvízcsatornákkal: Szekszárd-Bátai f!csatorna, 
Harisád-csatorna, Paptava-csatorna. 

A községet d o m b v i d é k i  külvizek a Lajvér-patakon, Hajmás-patakon, Lánka-patakon keresztül terhelik, 
ezen kívül a település belterületére érkezik még a déli dombvonulat völgyeib!l az Öreghegy irányából 
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külterületi csapadékvíz, amely a belterületben jelent!sebb helyi vízkárokat okozhat. 

A KDTVIZIG üzemeltetés� belvízlevezet! Szekszárd-Bátai f csatorna a torkolattól a 0+000 szelvényt!l több, 
mint 5 km hosszban érinti a községet. Feladata a Sárköz térségéb!l érkez! vizek Dunába vezetése. A befogadó 
Duna magas vízállása esetén a bevezetés gravitációsan nem lehetséges, szivattyús átemelésre van szükség.   
A Lajvér-patak szintén a KDTVIZIG kezelésében van, a község területén mintegy 4 km hosszban húzódik, 
feladata a Szekszárdi dombság fel!l érkez! dombvidéki árhullámok levezetése, illetve a belvíz öblözetben 
húzódó szakaszán magas belvízállás esetén a belvizek összegy�jtése, bevezetése a Szekszárd-Bátai 
f!csatornába.   
A Paptava-csatorna is a KDTVIZIG üzemeltetésében van. A vízfolyás teljes hossza 8,5 km, külterületen halad. A 
0+000 � 6+155 és 7+720 � 8+090 szelvények közötti szakasza bátai, kisebb fels! szakasza pörbölyi külterületen 
húzódik. A belvízcsatorna a vízgy�jt!terület észak-keleti részén található, a Szekszárd - Bátai f!csatornába 
torkollik a 3+512 -es szelvényben. Feladata a külterületi csapadékvizek befogadása, valamint a belvizek 
levezetése a befogadóba. 
A Harisád-csatorna a Bátai Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, amelyre a község a Duna-Sió 
menti Vízi Társulattal kötött üzemeltet!i megállapodást. A vízfolyás 6,202 km teljes hosszával bátai külterületen 
halad. A belvízcsatorna a Lajvér patakba torkollik az 1+130 -as szelvényben. Feladata a külterületi 
csapadékvizek befogadása, valamint a belvizek elvezetése. A belvízelvezet! csatorna a község belterületét!l Ny 
�i irányban húzódik.  
Lánka-patak! fels ! része:! a megyehatáron lév! 3+150 �es szelvény feletti Tolna megyei szakasz a Bátai 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, amelyre a község a Duna-Sió menti Vízi Társulattal kötött 
üzemeltet!i megállapodást, a Dunába torkolló, megyén kívüli alsó szakaszát a Mohácsi Vízi Társulat kezeli. Báta 
településhez a 3+150 és 7+992 �es szelvények között elhelyezked! meder tartozik. Feladata a község 
külterületének nyugati részén található, a bátaszéki és bátai sz!l!területek irányából lefolyó külterületi 
csapadékvizek befogadása. 
A belvíz-öblözet községet érint! jelent!sebb önkormányzati csatornája még az alábbi: 
Hajmás-patak: A vízfolyás alsó szakasza a 0+115 � 1+090 szelvények között a régi Lajvér-patak medrével 
megegyez! nyomvonalon, de már nem a régi vízhozamot szállító vízfolyás, síkvidéki jelleggel, míg az 1+090 � 

2+220 -as szelvények között dombvidéki jelleg� vízfolyás. Befogadója a Szekszárd-Bátai f!csatorna régi 
szivattyútelepnél lév! 0+000 szelvénye. 
A falu kellemes színfoltja a Bátai! holtág! rendszer, amelynek egy része a Duna árterében, másik része a régi 
vasúti töltés és a település alsó utcája között található.  

B e l t e r ü l e t e n  á t h a l a d ó  v í z f o l y á s o k ,  b e f o g a d ó k :  

A község belterülete a 85,0 - 175,0 m Bf. szintek között található. A belterület domboldalról lefolyó nyugati és 
északi része csapadékvizeinek a Hajmás patak a befogadója. A település középs! részének csapadékvizei a 
Szekszárd - Bátai f!csatorna Báta I. szivattyútelep alatti medrébe jutnak, míg a település keleti része 
csapadékvizeinek a Bátai déli Holtág a befogadója. 

Belterületi csapadékvíz elvezet! hálózat ismertetése: 

· Báta község belterületi vízrendezési terveit a HIDROSZ Bt. készítette 2003- 2017 között több ütemben, 
amely magában foglalja: 

1. a F! utca � Báta I.sz. szivattyútelep közti szakaszának rendezését kétoldali nyílt burkolt árokhálózattal, 
alkalmassá téve ezzel az utca feletti déli domboldalról és völgyeib!l a belterületbe érkez! külvizek 
befogadását és tovább vezetését a befogadókba; 

2. a község É-Ny-i részének csapadékvíz elvezetését;  

3. A F! utca - régi Lajvér meder (Hajmás patak) közti utcák csapadékvíz elvezetése; 

· A Gemencforrás Kft által készített tervek alapján elkészült a Hajmás patak rendezése, amely a település 
belterületén áthaladó régi Lajvér meder és a Dózsa György utcai dombvidéki Hajmás patak rendezését 
tartalmazza, és befogadója a község É-Ny-i utcái csapadékvizeinek.  

· A település nem rendelkezik csapadékvíz elvezetési tervekkel a Bödei K-i falurészre. 

B e l v í z ö b l ö z e t :  

A település a 04.01. sz. Szekszárd-Bátai belvízvédelmi szakasz területén helyezkedik el, ezen belül a 04.01.01. 
Bátaszéki !rjárás területén.  
A belvízöblözet kis esés� belvízcsatornáinak víztelenítése, belvíz levezetése a Szekszárd-Bátai f!csatornán 
keresztül, a torkolati Báta II. szivattyútelep segítségével történik. Belvizes id!szakban a külterületi 
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belvízcsatornák környezete er!sen belvízborított, ilyenkor a belterületi csapadékvizek sem tudnak levonulni. 

Á r v í z v é d e l m i  ö b l ö z e t :  

A község teljes területe az 1.31. Sárközi árvízvédelmi öblözetben található.  A település belterületének északi 
része a Duna mértékadó árvízszintje alatt fekszik, de csak egy része rendelkezik árvízvédelmi védettséget adó I. 
rend� töltésezéssel. A 04.01 számú Báta � Siótorok � Sióagárdi árvízvédelmi szakasz f!védvonala a Siótoroktól 
induló töltés Báta település középs! részén a lösz magaspartba köt be. A Duna projekt keretében 2009-2012 -

2015 között megvalósult töltésfejlesztés Báta települést is érintette, melynek célkit�zése a szükséges 
árvízvédelmi biztonság megteremtése volt. A védvonaltól keletre es! mélyfekvés� területek jelent!s Dunai 
árvizek esetén elöntésre kerülnek, vagy jelent!s árvízi védekezési munkálatokkal ideiglenes töltések építésével 
védhet!k. Ilyen árvízi elöntéseket okozott a legutóbbi 2002-es, 2006-os, 2010-es és a 2013-as dunai árhullám 
levonulás is, amely a Bercsényi utca házai védelme érdekében jelent!s állami feladatvállalást jelentett.  

Báta községet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ! besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet er!sen veszélyeztetett �A� kategóriába tartozóba sorolja, ami azt jelenti, hogy 

a település a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illet!leg, a védm� nélküli folyók és egyéb vízfolyások 
mederb!l kilép! árvíz szabadon elöntheti. A települést véd! I. rend� árvízvédelmi töltés szintjére kiépítend! 
védtöltés terveit 195/2018. tervszámon a VIZITERV ENVIRON Kft. elkészítette Báta község árvízvédelmi 
fejlesztése címen, melynek létesítési engedélyezési eljárása jelenleg folyamatban van.  

F e j l e s z t é s i  j a v a s l a t o k  

- Belvíz elvezetési feladatok: az öblözetben található mélyfekvés� (85-87 m Bf. szintek közötti) mez!gazdasági 
területeket belvizes id!szakban rendszeresen víz borítja, melyek belvíz mentesítése csak a f!befogadók 
(Paptava csatorna, Harisad csatorna menti területek) rendszeres karbantartásával, a szivattyútelephez való 
hozzáfolyás fokozásával és a GEF-es zsilip duzzasztásának megszüntetésével oldható meg. 

A védm�vek, töltések oldalában tilos minden olyan tevékenység, amely a védm� állékonyságát veszélyezteti, a 
meglév! él!világot megzavarja. Horgászállások csak a Vízügyi Igazgatóság és adott esetben a Nemzeti Park 
engedélyével helyezhet!k el, kizárólag ideiglenes jelleggel. 

Pinceszint, alagsor nem létesíthet! hullámtéren, belvízveszélyes területen.  

Hullámtéren, nyílt ártér területén épületet elhelyezni csak az illetékes vízügyi igazgatóság szakhatósági 
hozzájárulásával lehet. 

- Árvíz mentesítési feladatok:  

· meg kell építeni a település védelmére szolgáló önkormányzati üzemeltetés� árvédelmi töltés szakaszt 
a magaspart és a szivattyútelep között, hogy elkerülhet! legyen az elmúlt 16 év árvízi elöntései által 
okozott, a települést ért hasonló katasztrófa. 

· Ezzel összhangban kell elkészülnie a bödei területek csapadékvíz elvezetési terveinek. 

- A helyi vízkárok enyhítése, kialakulásának csökkentése érdekében az alábbi beavatkozások megvalósítása 
szükséges: 

· A települési csapadékvizek, felszíni vizek belterületi befogadója az önkormányzati üzemeltetés� 
Hajmás patak és a Bátai déli Holtág, melyek jó karba helyezése majd állapotmegóvása, rendszeres 
karbantartása (kaszálás, szükségszerinti iszapolás) rendkívül fontos feladat. 

· Szükséges az önkormányzati kezelés� belvízcsatornák rendezése a vízjogi engedélyben foglalt 
állapotnak megfelel!en. 

· Belterületi vízelvezet! rendszerek, átjáró m�tárgyak, kapubejárók, hidak hidraulikailag szükséges 
mérték� kiépítésének folytatása 

· A megépítend! új, önkormányzati árvízvédelmi töltés hátterében összegyülekez!, dombról lefolyó 
csapadékvizek összegy�jtése és töltésen való átvezetésének megoldása szükséges.  

· A kell!en kiépített vízelvezet! képesség biztosítása, majd megóvása rendszeres karbantartással 

· A belterületi zöldfelületek növelése a csapadékvizek lefolyásának lassítása érdekében 

· Csapadékvizek kizárása a szennyvízcsatorna hálózatból.  

· A kiemelt szegéllyel építend! parkoló felületekr!l és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági 
területek bels! útjairól az összegy�l! csapadékvíz csak környezetvédelmi m�tárgyon (olaj-iszapfogó) 
keresztül vezethet! a befogadóba. 
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· A vízfolyások és a vízbázisok közelében talajjavításra t!zeget, vagy komposztot kell alkalmazni szerves 

trágya helyett 

· A település csapadékvíz hálózatában összegyülekez! vizet be kell vezetni a befogadóba, term!földön 
történ! elszikkasztása tilos$ 

· A Holtágak egységes üzemelési szabályzat szerinti üzemeltetése elengedhetetlen. 
A jöv!ben is szükséges a település belterületi csapadékvíz elvezet! hálózata további kiépítésének folytatása, 
valamint a külterületi belvízlevezet! csatornák rendezése.  

 

6.4. Hírközlési javaslat: 

 Báta község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe tartozik, 
melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) tulajdona. 

A Magyar Telekom Nyrt. Pécsi Igazgatósága (7646. Pécs, Jókai u. 10.) által küldött tájékoztatás szerint Báta 
község telefonközpontja (az Óvoda utcában) a Szekszárd fel!l jöv! optikai kábelen (LPE 40-es véd!cs!ben) 
keresztül csatlakozik a szekszárdi primer központra, mivel annak kihelyezett fokozata (RSS).  

A hálózat törzsvégpontos struktúrájú, a törzshálózat kábelei közvetlenül földbe vannak fektetve. A föld 
feletti, el!fizet!i hálózat önálló oszlopsorra szerelt légkábel. Az el!fizet!k beszédcélú és szélessávú 
szolgáltatást vehetnek igénybe. A község Telekom el!fizet!inek száma jelenleg 401. Hálózat-fejlesztést a 
közeljöv!ben nem terveznek. 

Báta község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft. mely analóg, digitális és HD min!ség� TV, 
internet és vezetékes telefon szolgáltatást kínál el!fizet!inek.  

A Szekszárd-i fejállomásból induló � és az E.ON ZRT 20 kV-os szabadvezeték hálózatának oszlopaira szerelt 
� optikai kábel a Báta belterületén (Béke utca) elhelyezett, optikai/koax konverteren (NOD) keresztül 
csatlakozik a koax kábeles (QR-540) el!fizet!i hálózathoz, mely részben földkábeles, részben az E.ON ZRT 
kisfeszültség� hálózatának oszlopaira van függesztve. Az optikai kábel a Béke utcai állomásból a F! utca � Dózsa 
utca nyomvonalon folytatódik Dunaszekcs! � Mohács irányába, az E.ON ZRT oszlopsorán, majd a Kossuth utca 
végét!l földkábelben.   

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Bátán: 

Telenor Magyarország Zrt. M�szaki Szolgáltatások Igazgatósága (2045. Törökbálint, Pannon út 1.) a Báta, 
Külterület (0127/9 hrsz.) TO-0045 sz. 38 m magas átjátszó állomásáról (EOV X: 629197, Y: 88004) GSM (2G) és 
UMT (3G) szolgáltatást nyújt. Új állomás építését nem tervezik. Építési korlátozás nincs el!írva. 

Vodafone Hungary Zrt. (Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) Báta község területén üzemel! bázisállomásuk 
egy 40 m magas, rácsos tornyon áll (EOV X: 629119, Y: 87366). 2G, 3G és 4G szolgáltatást nyújtanak a térségben 
(GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSPA), Új állomás építését nem tervezik. Építési korlátozást nem írnak el!. 

Magyar Telekom Nyrt. IP és központ hálózatok igazgatóság, Vezetéknélküli ágazat (1519. Budapest, Pf. 

512) Átjátszó állomásuk helye: (EOV X: 629195, Y: 87995). A telephelyhez tartozó mikrohullámú 
összeköttetések nyomvonal-védelmére építési korlátozást nem jegyeztettek be, és ez a továbbiakban sem áll 
szándékukban. Új telephely létesítését � rövidtávon � nem tervezik a településen. M�holdas TV szolgáltatást is 
tudnak biztosítani. 

  

6.5. Villamosenergia ellátás: 

Báta község villamosenergia ellátása az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárd 22 kV-os 

gerincvezetékének leágazásairól történik, 22/0,4 kV-os transzformátor állomásokon keresztül. A község kül-, ill. 
belterületén húzódó, 22 kV-os szabadvezeték hálózata és az arra csatlakozó 22/0,4 kV-os transzformátor 
állomások az E.ON ZRT 22 kV-os hálózata, a község belterületi, elosztó hálózata az E.ON ZRT 0,4 kV-os hálózata 

cím� Tervlapon láthatók. A 22 kV-os, szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os hálózat � 

mely nagyrészt csupasz, helyenként szigetelt szabadvezetékes � beton, ill. betonlábas faoszlopokon húzódik. A 
fogyasztói csatlakozások szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást energiatakarékos 
fényforrások biztosítják. 

A község területén 16 db transzformátor állomás található. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása 

Jelenleg több önkormányzati intézmény (Polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, sportcsarnok) kisegít! energia-

ellátására szolgálnak megújuló energiaforrások (napelem, napkollektor). 

  

7. Környezetvédelem 

7.1. Felszíni vizek védelme 

A település északi része a Duna hajdani árterülete miatt vízfolyásokban, vízjárta-vizeny!s helyekben, 
holtágakban rendkívül gazdag. A községet keletr!l a Duna határolja. A község területe vízrajzi szempontból a 
Szekszárd-Bátai belvízrendszer területébe tartozik. A belterület csapadékvízének befogadója a Lajvér-patak, 

amely a Szekszárd-Bátai f!csatornán keresztül a Dunába szállítja a vizet. 

A felszíni csapadékvizek f! befogadója a település belterületét É-D-i irányban átszel! Szekszárd-Bátai 
f!csatorna, amely a Holt-Duna ágán keresztül a Dunába folyik. A Duna mentén els!rend� árvízvédelmi f!vonal 
és másodrend� árvízvédelmi védvonal húzódik.  

Báta község belterületi csapadék vízelvezetése nyílt árokrendszerrel történik. A csapadék vízelvezetés 
szempontjából kedvez!, hogy a település domborzati viszonyai biztosítják a gyors és biztonságos vízelvezetést. 
Korábban a község földrajzi fekvéséb!l adódóan nagy gondot okozott a belterületet kísér! dombokról lezúduló 
csapadékvizek elvezetése. 

Több nagyberuházás keretén belül elkészült a belterület északi részének árok-rendszere, folyamatban van a F! 
utca � Vágóhíd utca közti terület vízrendezése, és a szennyvíz-csatornázást követ!en az Alszeg falurész 
vízelvezet! árokrendszere is megvalósul.   

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgy�jt!-területük kijelölésér!l szóló 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Báta nem tartozik az érzékeny felszíni vizek 
vízgy�jt! területét kijelöl! települések közé. A felszíni vizek mentén meghatározott vízgazdálkodási területen 
belül a területhasználatot és az építést a vízvédelem érdekeinek kell alárendelni. A tisztítatlan szennyvizek 
él!vízfolyásba történ! jutásának esélyét csökkenti, hogy a település 100 %-os csatornázottsága kiépül. 

A felszíni vizek min!sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célja a felszíni vizek 
min!ségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni vízt!l közvetlenül függ! 
szárazföldi él!helyek és él! szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok 
biztonsága, az emberi egészség-, és a környezeti állapot meg!rzése érdekében a szennyezések megel!zése és 
csökkentése. A Korm. Rendelet 25.§-a kimondja, hogy szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel 
kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára külön jogszabály szerinti engedélyben, - 

illetve azok hatálya alá nem tartozó külön jogszabály szerinti tevékenység esetén a felügyel!ség által kiadott 
külön engedélyben - kell meghatározni.  

7.2. Felszín alatti vizek védelme  

A település K-i részén, a Duna ártéren húzódik a �6.7 Báta távlati vízbázis� el!zetesen lehatárolt véd!területe. A 
távlati vízbázis kútjaival a dunai teraszképz!dmény vízadó összletét tervezték igénybe venni a kijelöléskor. 
Id!közben kiépült Bátaszéki központtal a Bátaszék-Báta-Alsónyék-Pörböly ivóvízellátó rendszer, mely hosszú 
évtizedekre biztosítja a település ivóvízellátását. A jelenleg használt vízbázis védett, a hidrogeológiai 
véd!területek kijelölésre kerültek. A távlati ivóvízbázis igénybevétele nem várható. A vízbázis esetleges üzembe 
állítása esetén a szolgáltatott víz tekintetében feltétel lesz az ivóvízmin!ség biztosítása, így a vízbázis védelme. 

A 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet szerint alapvet! célkit�zés, hogy legkés!bb a Kvt.-ben meghatározott 

id!pontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és 
min!ségi állapot követelményeinek.  

A vizek mez!gazdasági eredet� nitrátszennyezéssel szembeni védelmér!l szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 

tartalmazza a nitrátérzékeny területek kijelölésének és felülvizsgálatának szempontjait, valamint a 
nitrátérzékeny területek felsorolását. A rendelet mellékletének A) része alapján � A) RÉSZ: Az 5. § (1) bekezdés 
ab), ba) és a bb) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek � Báta község közigazgatási terülte nitrátérzékeny 
terület. A település földtani, vízföldtani viszonyait figyelembe véve az 5. § (1) bekezdés bb) pontja alapján 
konkrétan azon települések közé sorolható, ahol a település közigazgatási területének legalább 10%-ában 
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�üzemel! és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön jogszabály szerint 
kijelölt vagy lehatárolt véd!terület�-tel érintett. 

A vizek nitrátszennyezésének megel!zése, csökkentése érdekében követend! helyes mez!gazdasági gyakorlat 
szabályait a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.   

Külterületi területeken is, ha lehet!ség van rá, a csatorna-hálózatra való rákötés a vízvédelmi (és talajvédelmi) 
szempontból elvárható megoldás. A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhet! a közigazgatási 
területen. 

7.3. Földvédelem 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a k!zetekre és az ásványokra, ezek 
természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj 
term!képességének, víz- és leveg!háztartásának védelmét is. 

A Megyei Területrendezési Terv kiváló és jó term!helyi adottságú szántóterületeket jelöl a közigazgatási terület 
északnyugati részén. A szántóföldi m�velést nagy kiterjedés�, homogén táblákon végzik, melyeket nem 
tagolnak mez!véd! erd!sávok, vagy fasorok. Az intenzív m�velés során a talaj mez!gazdasági kemikáliákkal 
terhelt. A talaj kiszáradásának megel!zésére, és a term!réteg megóvása érdekében mulcsozás, az elmaradt 
növényi részekkel való talajtakarás, talajkímél! m�velés javasolt. 

A talajvédelem érdekében a felszíni vízelvezetést korrekt rendszer kiépítésével meg kell oldani. A lehullott és 
káros szennyez! anyagoktól mentes csapadék �helyben tartását� a zöldfelületeken, illetve burkolatlan gyepes 
árkokban történ! szikkasztással meg kell oldani. A település területén a településrendezés eszközeivel is 
segíteni kell a talaj- és vízszennyezés veszélyével járó kemikáliák (növényvéd!szerek, m�trágyák) használatának 
szabályozását, a közterületi és magán telkek gyom- és allergén növényekt!l mentesítésének kötelezettségét. Az 
ágazati jogszabályi el!írások mellett, azokat kiegészít! el!írások érvényesítésére helyi rendelet készítése 
javasolt. 

A földtani közeg a természeti környezet és tájhasználat alapvet! eleme, így kiemelt jelent!ség�, hogy az 
antropogén hatásokkal szemben megfelel! védelmet biztosítsunk. Ezen célból környezetvédelmi vonatkozású 
engedély (egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély, m�ködési engedély) kizárólag a 
földtani közeg védelmének érvényesülése esetén adható. A földtani közeg elszennyez!désének 
megakadályozása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beruházások megfelel! m�szaki 
védelemmel valósuljanak meg. A m�szaki védelem kiépítését minden esetben ellen!rzötten kell megvalósítani, 
annak megfelel!ségét igazolni kell, a hatályos jogszabályok, szabványok figyelembe vételével. 

A talaj és a vizek min!ségét befolyásoló küls! tényez!k a vízellátás, a szennyvízelhelyezés, trágyakezelés és a 
csapadékvíz-elvezetés. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapotát érint! tevékenységek kivitelezése csak 
az elérhet! legjobb technika illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, ellen!rzött körülmények között 
történhet meg. Fokozott odafigyelés szükséges a szennyez! anyag földtani közegbe történ! közvetlen 
bevezetése (ugyan úgy, mint a felszín alatti vizekbe történ! közvetlen bevezetéskor is), esetében, ami szintén 
engedélyköteles tevékenység. 

7.4. Természet-és tájvédelem 

L. Tájrendezés c. fejezetet 

7.5. Leveg�tisztaság-védelem 

Bátán a leveg!min!séget meghatározó szennyez!anyagok egyik részét a közlekedés, míg másik részét a 
helyhez kötött források eredményezik. A közlekedési emissziókat a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom és 
kén-dioxid szennyez!anyagok jellemzik.  Báta községet az 56. számú útról leágazva az 51168. sz. úton lehet 
megközelíteni. A közlekedés okozta légszennyez! hatások csak kismérték�ek, hiszen a községre vezet! úton 

átmen! forgalom nincs a település helyzetéb!l adódóan. 

Fontos feladat a hiányosan kiépített, belterületi útszakaszok stabilizálása, illetve a megromlott állapotú részek 
kijavítása, a földes utak szilárd burkolattal történ! kiépítése. Porterhelésre számíthatunk a mez!gazdasági 
munkák idején, amikor a talajmunkák során jelent!s mennyiség� por kerül a leveg!be, valamint megnövekszik 
a tehergépjárm�-forgalom.  

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A kibocsátások vizsgálata 
alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésér!l szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján 
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Báta az �F# zónacsoportba sorolható, azaz azon területek közé tartozik, ahol a légszennyezettség az alsó 
vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

A település leveg! min!ségében jelent!s szerepet betölt! közterületi zöldfelületeket más terület felhasználás 
számára megsz�ntetni nem lehet. A jelent!s környezeti zavaró hatással, így légszennyezéssel járó közúti 
közlekedéshez biztosított közúthálózatot a településszerkezeti tervnek megfelel!en úgy kell fejleszteni, hogy a 
közúti forgalom a védend! lakóterületek környezetében a lehetséges legkisebb mérték�, csillapított jelleg� 
legyen. Jelent!s légszennyez! anyag keletkezésével járó új gazdasági tevékenység számára gazdasági terület a 
város területén belül nem biztosítható. 

A település leveg!min!ségi besorolása összességében kedvez!nek tekinthet!. A leveg! tisztaságának védelmét 
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza részletesen, melynek 3. §-a alapján 
a leveg!védelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági 
programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció 
kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó 
szervezetek terveiben és a m�szaki tervezésben érvényesíteni kell. 

A település egyik lehetséges fejl!dési iránya a falusi turizmus. A környék egyik f! vonzereje a tiszta, egészséges 
leveg!, mely szintén a kedvez! légszennyezettségi állapot fenntartásában teszi érdekelté a községet. 

A település bels! úthálózatának fejlesztése is meghatározóan fontos a leveg! védelme szempontjából. A 
kertvárosias lakóterületeken még sok olyan utca van, amely burkolatlan, így a közlekedési eredet� 
porszennyezés jelent!s. Az utcák rendezése, a felszíni csapadékvíz elvezetés kialakításával, az utak burkolásával 
és fasorok telepítésével oldható meg a város zöldfelületi kialakításra vonatkozó hagyományokat követve. 

7.6. Hulladékkezelés 

Báta községben a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2016. (VIII.5.) számú rendelet rendelkezik a helyi 
hulladékgazdálkodás szabályairól. Az Önkormányzat kötelez! helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

szervez és tart fenn a települési hulladék rendszeres gy�jtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 
A szilárd kommunális hulladék begy�jtését és elszállítását a Vertikál Zrt. (Polgárdi, Szabadság u. 26.) biztosítja 
hetente egy alkalommal. Sajnos a község sz�k hegyi utcáin nincs megoldva a gy�jtés, innen az 
Önkormányzatnak kell a gy�jt!-edényeket leszállítani a F! utcára.  

Szelektív hulladékgy�jtés havonta 1 alkalommal, lomtalanítási akció évente egyszer van, és a közszolgáltatás 
keretében a zöldhulladék elszállítása is szervezett formában havi rendszerességgel m�ködik. A legközelebbi 
hulladékudvar Bátaszéken található. 

A településen keletkezett hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyag tartalmú háztartási 
hulladék mellett tartalmazhat még vegyes kerti és veszélyes hulladékot (növényvéd! szeres göngyöleg, lejárt 
szavatosságú gyógyszer, használt elem stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. A 
szerves anyag tartalmú hulladékok mennyiségének csökkentésére a házi komposztálás javasolt. 

A termel! üzemeknél keletkez! hulladékok telephelyen belüli gy�jtésér!l, nyilvántartásáról, és elszállíttatásáról 
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr!l szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

Rendelet el!írásait betartva a telephelyek üzemeltet!jének kell gondoskodni. 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos teend!ket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályozza. A termel!knél keletkez! veszélyes 
és nem veszélyes hulladékokat csak hatósági engedéllyel rendelkez! szakcég szállíthatja el$ 

A gazdasági területeken keletkez! kommunális, termelési és veszélyes hulladékok elszállíttatásáról a hulladék 
termel!jének kell gondoskodnia a mindenkori szabályozásnak megfelel!en. 

7.7. Zaj és rezgésvédelem 

Közlekedési zaj 

Báta településen csak a közúti közlekedésb!l ered! zajterheléssel kell számolni, mivel repül!tér, vasútvonal és 
más létesítmények a településen nincsenek (Báta külterületének nyugati részén haladt keresztül a Bátaszék-

Pécs vasútvonal, amelyen 1993. év óta szünetel a forgalom. A vasúti forgalom újraélesztésére jelenleg nincs 
kilátás). A település az 56. számú f!útról leágazva az 51168. számú úton közelíthet! meg. A közúti forgalom 
mértékét 2017. évi forgalomszámlálási adatok alapján határoztuk meg, melynek alapjául az Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által kiadott anyag szolgált. Az adatok alapján számítással meghatároztuk a közúti közlekedés 
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által okozott környezeti zajterhelést az ÚT 2-1.302. számú útügyi m�szaki el!írás alapján. A 10 évvel korábbi 
adatokhoz mérten csökkent a gépjárm�forgalom a településen. 

Az elvégzett zajkibocsátás számítás eredményét a zajterhelési határértékkel összehasonlítva megállapíthatjuk, 

hogy az út középvonalától 7,5 m távolságra a közlekedés okozta zajterhelés nappal megfelel a határértékeknek, 
éjjel azonban kismértékben meghaladhatja a lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszer� 
beépítéssel) funkciójú területekre vonatkozó határértékeket.  

Összefoglalva: a településre vezet!, átmen! forgalommal nem terhelt 51168. számú út forgalmi adatai alapján 
a település közlekedésb!l ered! zajterhelése nem elhanyagolható. 

A jelent!s környezeti zavaró hatással, így zaj- és rezgésterheléssel járó belterületi úthálózatot is úgy kell 
fejleszteni, hogy a forgalom a védend! területek környezetében a lehetséges legkisebb mérték�, csillapított 
jelleg� legyen. 

Üzemi zaj 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló országos hatókör� jogszabály üzemi eredet� 
zajterhelésre vonatkozó határértékeit a zajforrást üzemeltet!nek be kell tartani. Az üzemi tevékenység zavaró 
mérték� � lakóterületi határértéket meghaladó - zajterhelését!l mentesíteni kell a védend! lakó- és 
intézményterületeket. A véd!távolságok mértéke � amennyiben azt nem külön jogszabály írja el! kötelez! 
jelleggel - a zavaró környezeti hatások mérséklését eredményez! környezetvédelmi célú technológiai 
változtatások esetén, környezeti hatáselemzést tartalmazó szakért!i anyagokra alapozottan módosítható. 

Az üzemi létesítményekt!l származó zajterhelés ellen a településszerkezeti terv úgy óvja a lakóterületeket, 
hogy közvetlen szomszédságukban nem jelöl ki új gazdasági területeket.  

Bátán kizárólag a település déli határán található kompresszor állomás Gip � ipari gazdasági terület. Új 
gazdasági terület nem került kijelölésre. A felülvizsgálat során történt módosítások zaj szempontú értékelése 
során azt vizsgáltuk, hogy az egyes területi átsorolások együtt járhatnak-e határérték módosulásokkal. 
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8. Véd�terület és véd�sávok 

8.1. Katasztrófavédelmi besorolás 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló jogszabály (62/2011. (XII. 29.) BM rendelet) értelmében Báta község II-es katasztrófavédelmi osztályba 
sorolt. 

8.2. Vasút, utak véd�területe 

F!útnak min!sül! országos közút (Bátán az 55. és 56. sz. út) és vasútvonal (Bátán a Baja-Bátaszék 
vasútvonal) mellett nem jelölhet! ki új beépítésre szánt terület - a gazdasági területek és az OTÉK 24. § (2) 
bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével - f!út és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág 
esetében az út tengelyét!l számított 50-50 m széles területen, környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya 
esetében a vasút széls! vágányától számított 100 m széles területen. 

 Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erd! területfelhasználási egységbe az út tengelyét!l 
számított f!út esetében 50-50 m széles terület. 

8.3. Földgázszállító létesítmények véd�területe 

Véd!terület került megállapításra az FGSZ által üzemeltetett kompresszor-állomás, gázátadó állomás és 
gázfáklya körül. 

Véd!sáv található az alábbi nagynyomású földgázvezetékek mentén: 

- Báta-Szekszárd DN300 nagynyomású földgázvezeték biztonsági övezete; 

- Szank-Pécs DN400 nagynyomású földgázvezeték biztonsági övezete; 

- Városföld-Drávaszerdahely DN800 nagynyomású földgázvezeték biztonsági övezete.  

8.4. Hidrogeológiai véd�területek 

A bátai vízbázis kútjai a Báta B-3 (I. sz. kút), Báta K-15 (II. sz. kút), Báta K-34 (III. sz. kút). A vízm�-kutak a 

település belterületét!l ÉNy-ra, a Báta, 0108/18 hrsz.- ú ingatlanon helyezkednek el. 

A bels! véd!terület rendeltetése a vízkivételi m�, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a 
szennyez!dést!l és a megrongálódástól. A vízm� bels! véd!területe az a terület, amelyr!l a víz 20 nap alatt 
eléri a vízkivételi helyet.  

Jelen esetben a bels! véd!terület már kialakított. 

A küls! véd!terület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyez! 
anyagok elleni védelem. A vízm� küls! véd!területe az a terület, amelyr!l a víz fél év alatt eléri a vízkivételi 
helyet.  

A küls! véd!terület telekkönyvi bejegyzésre kerül, az érintett ingatlanok esetében a véd!területi 
korlátozások az ingatlan nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre. 

Hidrogeológiai �A� és �B� véd!területek: 

A hidrogeológiai véd!terület rendeltetése a le nem bomló szennyez!anyagok elleni védelem. 

A vízm� hidrogeológiai �A� véd!területe az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti id! alatt éri el a 
vízkivételt. 

A hidrogeológiai �A� véd!terület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi 
nyilvántartásba kerülnek. 

A vízbázis hidrogeológiai �B� véd!területe az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti id! alatt éri el a 
vízkivételt. 

A hidrogeológiai �B� véd!terület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi 
nyilvántartásba kerülnek. 

 

9. Korlátozások 
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9.1. Belvízzel veszélyeztetett terület határa 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került lehatárolásra a rendszeresen belvízjárta 
terület határa. Az övezet a község északnyugati részén fekv! szántó-területeket és a belterület északi részét is 

érinti. Ezeken a területeken a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet el!írásai, és a 
jogszabály felhatalmazása alapján született HÉSZ-el!írások betartandók.  

 

9.2. Földtanilag kedvez�tlen terület 

A község belterületének F! utcától délre fekv!, lejt!s területeinek jelent!s része felszínmozgás- (csúszás-) 

veszélyes terület. E területeken építés esetén az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellen!rzésekr!l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. Korm. rendelet 6. melléklete 
16. pontja el!írásai szerint kell eljárni. 
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3. számú melléklet 

Báta község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 45/2019. (III. 13.) számú határozathoz 

 

 

I I I .  V Á L T O Z Á S O K  ( B E A V A T K O Z Á S O K  É S  Ü T E M E Z É S E K )  

 

Báta község településrendezési terve a teljes közigazgatási területre vonatkozóan felülvizsgálatra került, így 
jelen fejezet a jelent!sebb módosításokat tartalmazza. 

 

A közlekedési elemek változása 

A hatályos tervhez képest új elemként jelenik meg a tervben a Báta-Dunaszekcs! között tervezett összeköt! 
út, valamint a Duna véd!töltésén Báta és Dunaszekcs! között tervezett kerékpárút. Ezzel egyidej�leg a Báta és 
Dunaszekcs! között a sz!l!hegyen át tervezett kerékpárút törlésre kerül. Új elem a Bátaszék és Pécsvárad 
között a felhagyott vasúti töltésen, valamint a belterületet a megsz�nt vasúti megállóval összeköt! tervezett 
kerékpárút is. 

 

A területfelhasználási elemek változása 

Az OTÉK módosítása miatti övezeti átsorolások 

A korábbi terven falusias lakóterületbe sorolt intézményi vagy intézményekkel vegyes területek 

településközpont területbe, illetve az egyértelm� rendeltetés� (iskola, m�vel!dési ház, sportcsarnok, 
templomok) intézmények intézményterület övezetbe kerültek átsorolásra. 

A korábbi terven ipari gazdasági területek körébe sorolt mez!gazdasági üzemek különleges mez!gazdasági 
üzemi területbe kerültek átsorolásra.  

A mocsár és nádas területek természetközeli terület övezetbe kerültek átsorolásra. 

Egyéb területfelhasználási változtatások 

Alszeg falurész az árvízvédelmi korlátozás megsz�nése után (Bercsényi utca környéke) kertes 
mez!gazdasági területb!l különleges horgászházas terület övezetbe került átsorolásra. 

A kálvária kápolnát tartalmazó dombtet! a tulajdonviszonyok miatt zöldterületb!l intézményterületbe 
került átsorolásra. 

 A 0108/7 hrsz-ú területen meglév! mez!gazdasági major általános mez!gazdasági területb!l különleges 
mez!gazdasági üzemi területbe kerültek átsorolásra. 

A 0268/2 hrsz-ú ingatlan ipari gazdasági területb!l különleges közm�elhelyezési területbe került 
átsorolásra, mivel a szivattyútelephez tartozó létesítmény. 

A 0269/1 hrsz-ú ingatlan vízgazdálkodási területb!l védelmi erd!területbe került átsorolásra a tényleges 
területhasználat okán. 

A 841 hrsz-ú izraelita temet! kertes mez!gazdasági területb!l beépítésre nem szánt különleges temet! 
területbe kerül átsorolásra a tényleges területhasználat okán. 

A beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület (tervezett termál-strand) beépítésre szánt különleges 
rekreációs területként kerül szabályozásra. 
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4. számú melléklet 

     Báta község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 45/2019. (III. 13.) számú határozathoz 

I V .  A  T E L E P Ü L É S  T E R Ü L E T I  M É R L E G E  

 

Közigazgatási terület (ha) 6617,97 

Beépítésre szánt terület (ha) 204,26 

Beépítésre nem szánt terület (ha) 6413,7 

 

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei  

Lakóterület 

Falusias lakóterület 92,02 

Vegyes terület 

Településközpont terület 1,69  

Intézményterület 4,87 

Gazdasági terület 

Jelent�s zavaró hatású ipari terület  

Egyéb ipari terület 3,83 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  5,65 

Különleges terület 

Különleges mez�gazdasági üzemi terület  30,90 

Különleges pince-présházas terület  27,68 

Különleges horgászházas terület  5,71 

Különleges rekreációs terület  18,73 

Különleges idegenforgalmi célú terület  10,98 

Különleges közm", vízgazdálkodási terület  2,16 

Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt különleges temet� terület 3,91 

Beépítésre nem szánt sportolási célú terület 2,34 

Zöldterület  

Zöldterület-közkert 0,62 

Erd!terület 

Gazdasági rendeltetés" erd�terület* 67,58 

Védelmi rendeltetés" erd�terület* 2005,77 

Mez!gazdasági terület 

Általános mez�gazdasági terület 3306,8 

Kertes mez�gazdasági terület 312,59 

Közlekedési és közm�terület  

Közutak, közm"vek területe 164,16 

Vasút terület 2,83 

Természetközeli terület  

Természetközeli terület 57,32 

Vízgazdálkodási terület  

Vízgazdálkodási terület 489,19 

*Az erd�területek mértéke eltér az erdészeti szakhatóság részér�l megadott erdészeti Adattárban 
szerepl� értékekt�l. Az Adattár Bátán 67,58 ha gazdasági, és 1766,35 ha védelmi rendeltetés! erd�t 
tart nyilván. A rendezési terv területfelhasználásának megállapítása során azonban az ingatlan-

nyilvántartásában szerepl� egyéb erd�területek is besorolásra kerültek valamelyik erd�-övezetbe. 
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5. számú melléklet 

Báta község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 45/2019. (III. 13.) számú határozathoz 

 

 

 

V .  A  T E R Ü L E T R E N D E Z É S I  T E R V V E L  V A L Ó  Ö S S Z H A N G  

I G A Z O L Á S A  

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a magasabb 
szint� tervekkel, így az Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban OTRT), valamint Tolna Megyei 

Területrendezési Tervével, amely a 9/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2005. (V. 12.) 
önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Az OTRT 2013 évben felülvizsgálatra került, mely 2014. január 1-

t!l lépett hatályba. A megyei területrendezési tervek OTRT-hez való igazításáig a településrendezési tervek 
készítése során az OTRT 31/B §-a szerinti átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 

1. Az Országos Területrendezési Terv Báta községet az alábbiakban érinti:  

Szerkezeti terv: 

Az OTrT a község területének északi részét mez!gazdasági térségbe, a déli területeket - dombvidéki 
peremrész - vegyes területfelhasználású térségbe, illetve a Duna menti erd!ket erd!gazdálkodási térségbe 
sorolta.  Báta déli részén földgázszállító vezetékek húzódnak. 

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lév! alapadatok alapján Báta 
község közigazgatási területét érint!en: 

Az országos övezetek közül Báta község területét az alábbi övezetek érintik: 

1. Ökológiai hálózat övezete: (OTrT 13. §) 

A település területét érinti. A Duna és az árvízvédelmi töltés közti Gemenci erd! területeit, valamint a 

Szekszárd-Bátai f!csatorna menti területet érinti. Az övezet lehatárolása a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatósága adatszolgáltatása alapján történt.  

2. Kiváló term�helyi adottságú szántóterület övezete: (OTrT 13/A. §) 

A település területét érinti. Kiváló term!helyi adottságú szántóterületeket jelöl az Öreghegyen, a 
Horgasban, illetve az árvízvédelmi védvonal mentett oldalán. Az övezet lehatárolása Budapest F!város 
Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali F!osztálya adatszolgáltatása alapján történt. Az OTrT 

12/A. § (4) bekezdés el!írása szerint a terv készítésénél a hatályos megyei területrendezési terv térségi 
övezeteinek (jelen esetben a Kiváló term!helyi adottságú szántóterület övezetének) lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére es! része ± 5 %-kal változhat. Ezen el!írás 
adta lehet!séggel élve a kiváló term!helyi adottságú szántóterület nagysága 0,15 %-kal Báta község 
közigazgatási területén csökkentésre kerül. ( A módosítás területén a meglév! földgáz elosztó állomás épületei, 
létesítményei találhatóak.) 

 

3. Jó term�helyi adottságú szántóterület övezete: (OTrT 13/B. §) 

A település területét érinti. Az övezetbe tartozó területek Báta külterületén szétszórva helyezkednek el. Az 

övezet lehatárolása Budapest F!város Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali F!osztálya 
adatszolgáltatása alapján történt. 

4. Kiváló term�helyi adottságú erd�terület övezete: (OTrT 14. §) 

A település területét érinti. Az övezetbe tartozó területek els!sorban a Gemenci erd!ben találhatók. Az 

övezet lehatárolása a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi F!osztály Erdészeti 
Osztály adatszolgáltatása alapján történt. 
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5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelend� terület övezete: (OTrT 14/A. §) 

A település területét érinti, lehatárolása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
történt.  

6. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: (OTrT 14/B. §) 

A község területét érinti, pontos lehatárolása a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági F!osztály 
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály adatszolgáltatása alapján történt. 

7. Országos vízmin�ség-védelmi terület övezete: (OTrT 15. §) 

A település területét érinti, lehatárolása a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
történt. 

8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete: (OTrT 16. §) 

A település területét érinti, lehatárolása a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
történt. 

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: (OTrT 16/c. §) 

A település területét nem érinti. 

 

Országos övezeti tervlapok részlete: 

 

Ökológiai hálózat övezete 

  

 

Kiváló term�helyi adottságú szántóterület övezete 

 

Jó term�helyi adottságú szántóterület övezete 
 

Kiváló term�helyi adottságú erd�terület övezete 
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Országos jelent�ség" tájképvédelmi terület övezete 

 

Világörökségi és világörökség várományos terület 
övezete 

 

Országos vízmin�ség-védelmi terület övezete 

 

OTrT Szerkezeti tervlap Bátát érint� részlete 

 

 

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lév! alapadatok alapján Báta 
község közigazgatási területét érint!en: 

Település 
területe 

(ha) 

Erd!gazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 

területfelhasználású 
térség 

(ha) 

Települési 
térség 

(ha) 

Mez!gazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

6617,97 2333,68 734,81 236,48 2995,19 
317,81 
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2. Tolna Megye Területrendezési Terve Báta községet érint� megállapításai:  

Tolna Megyei Területrendezési Tervr!l (továbbiakban MTrT) szóló Tolna Megyei Önkormányzat 1/2005. (II. 
21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott anyagának Szerkezeti terve a községet keleten a Duna menti 
területeket erd!gazdálkodási térségbe, a belterülett!l délre fekv! területeket vegyes területfelhasználású 
térségbe, északi és nyugati részen pedig mez!gazdasági térségbe sorolja. Közlekedési elemek közül a települést 

az 55. számú f!út, valamint az 56. számú f!út érinti. Ez utóbbihoz csatlakozik a település beköt!útja.  Az 

országos törzshálózati vasútvonal közül Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vasúti vonal érinti a külterületet. 

A községet megyei területrendezési terv alábbi övezetei érintik: 

1. Magterület, pufferterület, ökológiai folyosó: Kiemelt térségi és megyei övezetek közé tartozik, pontos 
lehatárolása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt. Az OTrT 12/A. § (4) 
bekezdés el!írása szerint a terv készítésénél a hatályos megyei területrendezési terv térségi övezeteinek (jelen 
esetben a magterület) lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási 
területére es! része ± 5 %-kal változhat. Ezen el!írás adta lehet!séggel élve a magterület nagysága + 3,6  %-kal 

növekszik, az ökológiai folyosó területe + 3,7 %-kal növekszik Báta község közigazgatási területén.  

2. Kiváló term�helyi adottságú szántóterület, jó term�helyi adottságú szántóterület övezete: az 

országos övezetek közé tartozik.  

3. Kiváló term�helyi adottságú erd�terület, erd�telepítésre javasolt terület: a kiváló term!helyi 
adottságú erd!terület országos övezetek közé tartozik.  Az erd!telepítésre javasolt terület a kiemelt térségi és 
megyei övezetek közé tartozik, amely a Budapest F!város Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali F!osztálya adatszolgáltatása alapján történt lehatárolásra.  

Az OTrT 12/A. § (4) bekezdés el!írása szerint a terv készítésénél a hatályos megyei területrendezési terv 
térségi övezeteinek (jelen esetben a erd!telepítésre javasolt terület) lehatárolásához képest a térségi övezetek 
területének a település közigazgatási területére es! része ± 5 %-kal változhat. Ezen el!írás adta lehet!séggel 

élve a kiváló term!helyi adottságú szántóterület nagysága 4,2 %-kal Báta község közigazgatási területén 
csökkentésre kerül. (A módosítás területe belterületi lakóingatlanokat érint.) 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelend� terület: az országos övezetek közé tartozik. 

5. Világörökség és világörökség-várományos terület: az országos övezetek közé tartozik. 

6. Országos vízmin�ség-védelmi terület: az országos övezetek közé tartozik.  

7. Nagyvízi meder övezete: országos övezetek közé tartozik. 

8. Ásványi nyersanyagvagyon terület: a kiemelt térségi és megyei övezetek közé tartozik, nem érinti a 
települést.  

9. Kiemelt fontosságú meglév� honvédelmi terület, honvédelmi terület: a kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület az országos övezetek közé tartozik, az OTrT szerint ilyen övezettel nem érintett a község. A 
honvédelmi terület pedig kiemelt térségi és megyei övezetek közé tartozik, és a község nem érintett. 

10. Rendszeresen belvízjárta terület: Kiemelt térségi és megyei övezetek közé tartozik, pontos 
lehatárolását az Országos Vízügyi F!igazgatóság adatszolgáltatása alapján kell jelölni. Jelenlegi 
tervmódosításhoz a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szolgáltatott adatokat, melyek beépítésre kerültek a 
tervbe. 

11. Földtani veszélyforrás területe: Kiemelt térségi és megyei övezetek közé tartozik, pontos lehatárolását 
az illetékes bányakapitányság adatszolgáltatása alapján kell jelölni. Jelenlegi tervkészítéshez az 

adatszolgáltatást a tervez! cég megkapta, valamint a teljes közigazgatási területre vonatkozóan 
mérnökgeológiai szakvélemény készült. 

12. Tájrehabilitációt igényl� terület: a település területét nem érinti. 

13. Széler�m"park telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület*: a település területét érinti. 

* MTrT 11/A. §: A széler!m�park telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetén belül széler!m�park a 
települési térség védelme érdekében a belterület határától és a gazdasági terület kivételével a belterülethez 
szervesen kapcsolódó beépítésre szánt területt!l 1000 m távolságban létesíthet!. 
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Azonban a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 10. § (4) bekezdése szerint: 

�(4) Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül - a 

háztartási méret! kiser�m!nek számító széler�m! kivételével - széler�m!, széler�m! park nem helyezhet� el.� 

Fentiek értelmében Bátán széler�m� elhelyezésére nincs lehet�ség. 

(Az OTrT 2014. január 1-t�l nem tartalmaz térségi jelent�ség� tájképvédelmi terület, kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízmin�ség-védelmi terület, felszíni vizek vízmin�ség-védelmi vízgy�jt� terület, együtt tervezhet� 
térség, térségi komplex tájrehabilitációt igényl� terület, vízeróziónak kitett terület, széleróziónak kitett terület 
övezetet.)   

 

Kiemelt térségi és megyei övezeti tervlapok részlete: 

 

1. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület 

övezete 

 

2. Kiváló term�helyi adottságú szántóterület 

 

3. Kiváló adottságú erd�terület, erd�telepítésre 
alkalmas terület 

 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelend� 
terület 
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5. Világörökségi és világörökségi várományos terület  
 

6. Országos vízmin�ség-védelmi terület 

 

7. Nagyvízi meder terület 

 

10. Rendszeresen belvízjárta terület 

 

11. Földtani veszélyforrás területe 

 

12. Széler�m�park telepítéséhez vizsgálat alá vonható 
terület 
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Szerkezeti terv 
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A település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 

Az adott térségre 
vonatkozó %-os 

megoszlás 

  

Települési térség   236,48   

Ebb�l: Lakóterület 92,02 38,91 

  Vegyes terület 6,56 2,77 

  Gazdasági terület 3,88 1,64 

  Különleges terület 50,08 21,18 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 3,88 1,65 

  Zöldterület 0,62 0,26 

  Erd�terület 15,33 6,48 

  Mez�gazdasági terület 0 0 

 Vasút területe 0 0 

  Közlekedési terület 50,84 21,50 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 13,27 5,61 

Összesen:   236,48  100 

  

Erd�gazdálkodási térség   2333,68   

Ebb�l: Lakóterület 0 0 

  Vegyes terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 4,68 0,2 

  Zöldterület 0 0 

  Erd�terület 1972,26 84,5 

  Mez�gazdasági terület 235,6 10,01 

 Vasút területe 2,83 0,12 

  Közlekedési terület 29,12 1,25 

  Természetközeli terület 42,77 1,83 

  Vízgazdálkodási terület 46,4 2 

Összesen:   2333,68 100 

  

Mez�gazdasági térség   2995,19  
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Ebb�l: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 1,76 0,06 

  Különleges terület 45,04 1,5 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erd�terület 79,31 2,65 

  Mez�gazdasági terület 2751,29 91,85 

  Vasút területe 0 0 

  Közlekedési terület 59,58 2 

  Természetközeli terület 14,55 0,48 

  Vízgazdálkodási terület 43,66 1,46 

    

Összesen:   2995,19  

 

Vegyes területfelhasználású  
térség   734,81  

Ebb�l: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 3,83 0,52 

  Különleges terület 1,04 0,1 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erd�terület 6,45 0,88 

  Mez�gazdasági terület 630,17 85,8 

  Vasút területe 0 0 

  Közlekedési terület 24,62 3,4 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 68,05 9,3 

Összesen:   734,81  

  100 

 

Vízgazdálkodási  térség   317,81  

Ebb�l: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 
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  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erd�terület 0 0 

  Mez�gazdasági terület 0 0 

  Vasút területe 0 0 

  Közlekedési terület 0 0 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 317,81 100 

Összesen:   317,81 100 

 





















36. 

6. számú melléklet 

Báta község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 45/2019. (III. 13.) számú határozathoz 

 

 

V I .  A  B I O L Ó G I A I  A K T I V I T Á S É R T É K  S Z Á M Í T Á S  E R E D M É N Y E  

 

Az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan beépítésre 
szánt területek kijelölésével egyidej�leg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján 
számított - biológiai aktivitás értéke az átmin�sítés el�tti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Báta Község Településrendezési tervének felülvizsgálatához készített biológiai aktivitásérték számítás a 
területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült. 

A 2008. évi településrendezési terv alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre 
számítva: 35496,24. 

A 2018. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre: 

36332,2. 

 

A felülvizsgálatot követ�en a település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelel�en nem 
csökkent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


