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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 
 
 
Baracska község Fejér megyében, a Martonvásári járásban, Székesfehérvár és a Budapest között 
helyezkedik el. A község területe 3968 ha, lakóinak száma 2670 fő. Közigazgatásilag a községhez 
tartozik a 2 km-re déli irányban elterülő Annamajor, ahol Büntetés-végrehajtási Intézet működik. 
 

A Mezőföldön északi részén Székesfehérvár és a Velencei-tó vonalától északra található Baracska. 
Szomszédos települései Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Besnyő és Kápolnásnyék. 

Közúton elérhető Székesfehérvár és Budapest felől az M7-es autópályán, Székesfehérvár és Martonvásár 
felől a 7-es főúton, valamint mellékutakon Ercsi és Kajászó felől is. Az M7-es autópálya miatt a főváros 
mintegy fél órányi távolságra van a településtől. Vonattal megközelíthető a Székesfehérvár - Budapest 
vasútvonalon. 
  

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) 
való összefüggések vizsgálata 

 

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 
A jelenleg hatályos Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
megnevezésű dokumentumot a 1/2014. (I. 3.) számú határozatával fogadta el az országgyűlés. A 
koncepció az ország átfogó fejlesztését megalapozó dokumentum, amely meghatározza az ország hosszú 
távú fejlesztési irányát, integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi 
dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 
tervdokumentumok megalapozását is szolgálja. 
 
A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljai és prioritásai teljesülésének érdekében a 
Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, környezeti 
és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és a 
megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg a fejlesztéspolitika 
keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a kedvezményezett 
térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban: 
 
A Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt 
határoz meg.  A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A 
célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek 
szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú– fókuszált – 
fejlesztési feladatok épülhetnek. A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika alakítása és a célok 
elérése során – a Koncepcióban megfogalmazott elvek figyelembevétele mellett a specifikus célokat a 
lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján szakpolitikában érvényesítendő 
specifikus célokként és területi specifikus célokként határozza meg. 
 
A fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 
2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források 
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képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 
között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását 
szolgálhatják. A nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási 
keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és végrehajtás során. Az egyes nemzeti 
prioritások alatt azonosított fejlesztési tématerületek az európai uniós források felhasználásának keretét 
képező 2014–2020-as fejlesztési programok tématerületeit is megalapozzák. 
 
A Koncepció szerint az ország 19 megyei önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
területi önkormányzat a Koncepcióban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek következetes 
figyelembevétele mellett jelölték ki a fejlesztési terveikben, programjaikban saját céljaikat, illetve 
határozták meg prioritásaikat és intézkedéseiket. 
 
Fejér megyére vonatkozóan az országos koncepció az alábbiakat tartalmazza: 
- A belföldi népességmozgás egyenlegét tekintve Pest megye mellett Fejér, Győr- Moson-Sopron 
és Vas megye a legvonzóbb vándorlási célpont 
 
- Az újonnan leszakadóban levő, de még nem egyértelműen periférikus helyzetű térségek 
megjelenése Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Baranya és Fejér megyékben a legszembetűnőbb. 
 
- Fejér megye alacsony településszámú (108), kevésbé kisfalvas szerkezetű, a Mezőföld és a 
Dunántúli-középhegység határán elhelyezkedő, fontos közlekedési folyosók által átszelt megye. A 
multinacionális vállalatok jelenléte, a modern feldolgozó-ipari technológia és a piacgazdaságba való 
beilleszkedés pozitív hatású, de a hazai kkv-k kapcsolódása nem teljes körű, főleg a megye déli részén. 
A gazdasági válság felerősítette az építő- és járműipar visszaesését, az agrárgazdaság és feldolgozóipar 
egyoldalú szerkezetét. Az ipari központokban és vonzáskörzetükben nőtt a munkanélküliség. A 
visszaesést követően az egy főre jutó GDP közelít az országos átlaghoz. Jövedelem összehasonlításban 
a központi régiótól és a nyugat-magyarországi megyéktől továbbra is elmarad, foglalkoztatási mutatója 
relatív fejlettségéhez képest alacsony. 
 
AZ ORSZÁGOS KONCEPCIÓ FEJÉR MEGYÉRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYAI:  
• A Győr-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét 
ipari/logisztikai nagyklaszterek közötti közlekedési hálózatok kialakítása. 
• A termőföld és az ivóvízkincs védelme; a Velencei-tó, a Séd-Gaja-Nádorrendszer revitalizációja, 
részvétel a Duna Stratégiában; a természeti értékek megóvása. 
• Fenntartható energiamix kialakítása hosszú távú megyei energiamérleg alapján. 
• A még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és -kezelés megvalósítása. 
• Hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság-, társadalomfejlesztés, a 
piacokon versenyképes szereplők támogatása, intenzív fejlesztések a K+F sikereit kiaknázó növekedés 
és a fenntarthatóság érdekében. 
• A két megyei jogú város felsőfokú oktatási színvonalának és bázisainak megtartása, 
• illetve Székesfehérváron a műszaki képzés választékának kiszélesítése. 
• Integrált megyei turisztikai fejlesztések, a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása. 
• A közép-magyarországi kórház és fekvőbeteg ellátó rendszerhez való kapcsolódás minőségi 
megvalósítása, a területi szak- és járóbeteg-ellátás teljessé válása. 
• A nehéz helyzetű dél-mezőföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő települések 
komplex szemléletű, tágabb környezetükbe beágyazó fejlesztése. 
• Székesfehérvár hagyományait gondozó, helyzeti energiáit kihasználó, a közeli főváros mellett 
önálló egészségügyi, kulturális, gazdaságszervező központtá alakítása. 
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• Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erősítő, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó gazdasági 
központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok 
 

 

1.2.2. Fejér Megye Közgyűlése - a miniszteri jóváhagyást követően - a Koncepciót a 43/2014. 
(IV.24.) önkormányzati határozatával fogadta el. 
 
A koncepció összefoglalásaként a megyére vonatkozóan az alábbi erősségek kerültek megállapításra.  
Közlekedés-földrajzi elhelyezkedése kedvező: jelentős európai innovációs tengelyekhez kapcsolódik, 
ugyanakkor területének nagy részén a főváros vonzása, fejlesztő hatása is érvényesül. Többek között e 
tényezők segítették a megye pozitív piacgazdasági beilleszkedését, gazdasági teljesítményét, az 
országossal megegyező mértékű természetes fogyás melletti pozitív migrációt és a megyék között is 
kedvező jövedelmi pozíciót. E feltételek összessége markáns fejlődési zónákat rajzol ki. 
Gazdaságföldrajzi potenciálját tovább erősítik az országos szinten is kiemelkedő ipari és szolgáltatási 
centrumok (Székesfehérvár, Dunaújváros), az info-kommunikáció fejlettsége, az átlag feletti uniós 
forrásfelhasználás, valamint az olyan értékek, mint a kimagasló termőhelyi adottságokra alapozott 
mezőgazdasági feldolgozóipari hagyományok (Mezőföld) és agrárkutató potenciál (Martonvásár), a 
jelentős kiterjedésű szőlőültetvényekkel rendelkező borvidékek (Móri-, Etyek-Budai borvidék, 
Velencei-tó környéki települések) és az ivóvízkincs.  
Gazdag kulturális örökség alapozza meg a megye turizmusát, de jelentősek az összefüggő erdőterületek, 
védett természeti és táji értékek is.  
Országos szinten is kiemelkedő gazdasági szerepű megyei jogú városok (Székesfehérvár, Dunaújváros) 
tartoznak Fejér megyéhez, amelyek egyben széles logisztikai hatókörrel rendelkeznek; Dunaújváros a 
világ leghosszabb belvízi útján fekvő szállítási csomópont. Térségi gazdasági szempontból is további 
számos említésre méltó funkcióval rendelkező város (Mór, Bicske, Gárdony, Martonvásár, Sárbogárd 
stb.) erősíti a településrendszert.  
A társadalmi erősségek között megemlítendő az oktatási, szakképzési intézmények folyamatos fejlődése 
és a civil szervezetek aktivitása.  
 
Fejér megye gyengeségei között elsősorban az utóbbi években tapasztalható világgazdasági válság 
hatásai érzékelhetők a GDP visszaesésében, a felsőoktatási és innovációs potenciál visszaszorulásában, 
valamint a K+F beruházások pozícióvesztésében. Fontos probléma a megye délnyugati részén a kiterjedt 
társadalmi, foglalkoztatottsági, gazdasági, infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű belső 
periféria helyzete, ahol a társadalmi leszakadás, szegénység/társadalmi kirekesztés okoz problémát. A 
kiváló termőterületeken nagytáblás, szűk faj és fajtahasználatú és alacsony élőmunka igényű 
mezőgazdaság jellemző. További gondot jelentenek egyes közlekedési kapcsolati hiányok, a Duna 
hajózhatóságának korlátai és az európai normákhoz képest rossz minőségű mellékúthálózat és a 
minimális szintű kerékpárút hálózat. 
 

II.1. Jövőkép  
Fejér megye 2030-ra nagytérségi együttműködéssel erősíti pozícióit:  
Megyén túlnyúló, országos kapcsolatok erősítése:  
A Székesfehérvár, Dunaújváros és Mór valamint vonzáskörzeteik térségében működő vállalatok 
kiemelkedő szerepet játszanak a Győr – Komárom – Tatabánya – Mór – Székesfehérvár – Dunaújváros 
- Kecskemét ipari/logisztikai nagyklaszterben.  
A megyén áthaladó Budapest-Bécs közlekedési folyosónak köszönhetően Bicske térségében további 
jelentős ipari/logisztikai cégek települnek.  
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Az ország két legfontosabb turisztikai célterületét (Budapest, Balaton) összekötő Váli-völgy, Velencei-
tó, Székesfehérvár térségének turisztikai potenciálja egyre jobban emelkedik, 2030-ra az ország 
legjelentősebb turisztikai tengelyévé válik.  
 
Interregionális kapcsolatok bővítése:  
Nemzetközi szinten is kiemelkedő kapcsolatok épülnek a Duna menti térségben, amelynek egyik 
magyarországi fő központja Dunaújváros.  
Az É-D-i irányú kapcsolatot biztosítja Budapest-Dunaújváros-Pécs-Horvátország között az M6-os 
autópálya. Az autópálya 2018-ig országhatárig történő kiépítésével a közlekedési folyosó szerepe tovább 
fokozódik.  
Szintén stabil gazdasági kapcsolatok alakultak ki Székesfehérvár – Veszprém - Ausztria között a 8-as 
főútnak köszönhetően, amelyek az M8-as autópálya megépülésével kibővülnek Dunaújváros-
Kecskemét irányában, bekapcsolva a megye déli, periférikus térségeit is.  
 
A megye fejlesztési elvei   
Város – vidék együttműködésének erősítése 
A fejlesztési programok hatékonyságának növelése 
Fenntarthatóság 
Esélyegyenlőség 
Átfogó és stratégiai célok 
• A helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a vállalkozó – 
innovatív társadalom megteremtése  
o Hálózati együttműködések fejlesztése 
o Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése 
o Befektetés az emberekbe 
• Az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások védelme 
o Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása 
o Természeti erőforrások védelme 
• A gazdasági vezető szerep megőrzése és további pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági 
fejlődés megvalósítása 
o Versenyképes vállalatok támogatása 
o Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése 
o Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása 
 
Horizontális célok: 
• Foglalkoztatás növelése 
• A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése 
 
 
Fejér Megye Területfejlesztési koncepciója a megyét hat funkcionális térségre osztja. 
Baracska a Velencei-tó és térsége, Váli-völgy Vértes térsége (F6 jelű), valamint a Budapest 
agglomeráció vonzáskörzete (F1 jelű) funkcionális térséghez is tartozik. 
 
Az F1 jelű funkcionális térségre vonatkozóan a megyei koncepció az alábbiakat tartalmazza: 
A főváros agglomerációjához kapcsolódó vonzáskörzetet a Pest megye határmenti – az M1-től az M6-ig 
terjedő - sávjában fekvő, illetve a foglalkoztatási-, rekreációs- és lakófunkciójában egyre szorosabban 
kötődő Velencei-tavi települések alkotják. Legfőbb problémája e térségnek az önálló identitás, illetve a 
budapesti vonzások megyeiekkel-helyiekkel történő ellensúlyozásának kérdése, vagyis hogy a Váli-völgyi 
és Vértes térségi, valamint a Velencei-tavi területek vonzása a megyeszékhelyhez erősödjön. Ez 
közmegegyezést kíván a centrum-periféria területén, illetve szoros együttműködést Fejér és Pest megye 
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között, a negatív hatások semlegesítése, valamint a helyzeti előnyök kiaknázása terén. (A térséget közvetve, 
illetve közvetlenül érintő, tervezett, ám végleges nyomvonallal még nem rendelkező V0 – vasúti elkerülő 
és „M11” teherforgalmi főúti folyosó a döntés előkészítés fázisában vannak, így hatásuk a térségre még 
nem értékelhető.) Jelentős funkcionális szerepeket betöltő városai: Bicske – logisztikai, Martonvásár – 
kutatási, tudományos központok. 
 
Az F 1 jelű  funkcionális térség jövőképe: Kölcsönösségi alapú kapcsolatrendszer 
erősítése 
A kapcsolatrendszer erősítése a negatív hatások mérséklése mellett, kölcsönösségi alapon”- a centrum és 
periféria közötti közmegegyezés szükséges a térségben. Az itt lévő települések alvótelepülés funkciójának 
elkerülése érdekében fontos feladat a helyi identitáserősítés, a települési környezet javítása, a közszolgáltatási 
és az infrastrukturális színvonal fejlesztése. Az agglomerációs népességnövekedés negatív hatásainak 
mérséklésére komoly figyelmet kell fordítani a foglalkoztatási központok elérését biztosító közösségi 
közlekedési rendszerek fejlesztésével és az egészséges környezet, valamint a meglévő természeti és kulturális 
értékek megóvásával. A főváros közelsége ugyanakkor lehetőséget nyújt a térségnek, hogy mint turisztikai 
szolgáltató illetve rekreációs térség jelenjen meg az ország egyik legnagyobb turisztikai piacán, illetve hogy 
az itt letelepedő vállalatok bekapcsolódjanak a központi gazdasági vérkeringésbe.  
Központi kérdése a térségnek az önálló helyi, illetve megyei identitás és a megyeszékhelyhez való kötődés 
erősítése, a főváros agglomerációjának egyes spontán folyamataival szembeni kiszolgáltatottsággal 
csökkentésével egy időben. Fontos szempont ebben az esetben, hogy a térségi települések az alvótelepülési 
funkción túl más szereppel is rendelkezzenek (pl. turisztikai, beszállítói vállalkozások, egészséges 
élelmiszerellátás, idősgondozás stb.), önálló foglalkoztatási lehetőségekkel, helyi gazdaságfejlesztéssel. Ez 
annál is inkább fontos, mivel a lakossági és turisztikai szolgáltatások csak lakossági igényre építve tudnak 
teljes körűen üzemelni, és fennmaradni. Ezt a célt szolgálja a Vértes, Váli-völgy kerékpárútjának 
összekapcsolása a Duna mentével, valamint a Velencei-tóval.  
A térségben tervezett kiemelt fejlesztések: a csak kismértékben kapcsolódó (2 települést érintő) M11 kiemelt 
főút, valamint a még végleges nyomvonallal nem rendelkező V0 fővárost elkerülő szakaszának megépítése 
elsősorban a teherforgalmat szolgálják majd, és ebből a szempontból az ökoturisztikai funkcióval történő 
összehangolást igényelnek. Meg kell oldani a nagy forgalmú települések átkelési szakaszainak áthelyezését, 
elkerülők építését (pl. Martonvásár).  
E térségnek a megyén belül is kiemelkedő adottsága a Közép-magyarországi versenyképes régióval való 
közvetlen szomszédság, ami lehetővé teszi bizonyos forrásokhoz kapcsolódó funkciók idevonzását a 
konvergencia régiókba. Emiatt a strukturális alapokból (ERFA, ESZA) magas támogatást kaphatnak az itt 
működő kutató- és képzési helyek. Ezért a Közép-magyarországi Régióból kiáramló vagy a központi régió 
közelében telephelyet alapító kutatóhelyek/intézmények, képzési központok, innovatív KKV-k 
befogadására szolgáló ún. „agglomerációs tudásközpontok” alapításának elősegítése a térség, s egyben a 
megye, egyik kiugrási lehetősége. Martonvásárnak, mint „agglomerációs agrár-tudásközpontnak a 
megerősítése a megye elsődleges érdeke. 
 
A Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes térségére (F6 jelű) vonatkozóan koncepció az alábbiakat 
tartalmazza: Turisztikai adottságok alapján lehatárolt, önálló térségi fejlesztési tanáccsal rendelkező térség, 
amelynek két végpontja országos térszerkezeti vonalakhoz kapcsolódik. Jelentős része a budapesti 
agglomeráció vonzáskörzetéhez tartozik, így a fővárosi lakosság kiköltözésének színhelye. Egyes területei 
már ma is a minőségi turizmust szolgálják, további fejlesztésével sajátos ökoturisztikai térséggé léphet elő, 
együttműködésben a Móri borvidékkel. Itt található az ország első natúrparkja, a Vértesi Natúrpark. 
 
Az F6 jelű funkcionális térség jövőkép: Ökoturisztikai paradicsom  
Az egységesen ökoturisztikai célterületté alakítható térség ideális fekvése lehetővé teszi, hogy elsősorban a 
fővárosi, illetve közeli nagyvárosi lakosok számára éppen a legszükségesebb egészséges, csendes, nyugodt 
környezetet biztosítsa, sokrétű adottságaival. Ez a Velencei-tó környékén elsősorban a minőséget javító 
fejlesztéseket kell, hogy jelentse a tó komplex (partfal- és vízvédelem, kotrások) rekonstrukciójával, a 
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felszíni vízelvezetés megoldásával, strandok felújításával, fejlesztésével, attrakciófejlesztéssel (műemlékek 
felújítása, állagmegóvása, élményt nyújtó közlekedési módok, látogatóközpont kialakítása).  
A térségek egységes fejlesztési területté válása eleve 2 megye együttműködését igényli. További 
kapcsolatokat szükséges kialakítani – a saját térségi kerékpárút hálózat fejlesztését követően - a Móri 
borvidékkel, valamint a Duna menti EuroVelo hálózattal, illetve a Balaton irányába.  
Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a helyi – térségi – megyei TDM rendszer továbbépítésére, a szervezetek 
közötti együttműködésre.  
A turisztikai infrastruktúra fejlesztése terén figyelmet kell fordítani a minőségi turizmus, kiemelt szerepben 
az ökoturizmus fogadás feltételeinek javítására (természeti és kulturális örökség), a természetjáró 
túraútvonalak karbantartásával, a lovas- és horgász turizmus célterületeinek bővítésével, minőségének 
emelésével, valamint attrakciók komplexitásának növelésével (Nagy Károly csillagda, Esterházy és 
Brunszvik kastélyok, Pákozdi Katonai Emlékhely, gasztro- és borturizmus). Az erdők közjóléti- és védelmi 
funkciójának erősítése, a környezeti károk mérséklése erdőtelepítéssel és mezővédő erdősávok kialakításával 
szintén fontos feladat.  
A demográfiai folyamatoknak köszönhetően, már ma is megfigyelhető az idősotthonok, szociális otthonok 
megjelenése térségben. Ez egy jelentős élőmunkát követelő, magas értékű tevékenység, mely további 
befektetéseket és kiskereskedelmi forgalmat is vonzhat.  
A turisztikai térség élelmiszerrel való ellátásában ugyancsak elsődleges szerepet kell biztosítani a megyei 
helyi termékeknek.  
Bár a térségben az utóbbi időben jelentős beruházások történtek a szezonhosszabbítás céljából a turizmus 
továbbra is szezonális, hasonlóan az országos trendekhez, és csak kiegészítő jövedelemforrás a legtöbb 
település számára. Ezért erősíteni kell az egyéb ipari-, agrár- és szolgáltatási jellegű gazdasági 
vállalkozásokat a diverzifikáció és versenyképesség érdekében. Fontos lenne ez azért is, mert erős a térség 
átfedése a fővárosi agglomeráció vonzástérségével, és ezért szüksége van az önálló identitású gazdaságra, 
amelynek – természetesen – az ökoturisztikai profilhoz illeszkedően, a szigorú környezetvédelmi 
követelményeknek is meg kell felelnie.  
A turizmushoz kapcsolódóan fontos a célirányos szakképzések elindítása, valamint a nyelvi- és marketing 
ismeretek bővítése a térségben. Hangsúlyt kell helyezni a települések környezetének, infrastrukturális- és 
szolgáltatási színvonalának javítására, épített örökségeinek fenntartható hasznosítására.  
A stratégiai vízkészletek megőrzése érdekében fontos beavatkozásokat igényelnek a felszíni és felszín alatti 
vízkészletek védelme, és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása. Az ökoturisztikai célhoz illeszkedve, 
kiemelten fontos a térségben az alternatív energiafelhasználás és közműmegoldások támogatása, az ilyen 
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szempontból önellátó (első ütemben) mintafalvak kialakítása és turisztikai bemutatása. 
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1.2.3. Ercsi Kistérség fejlesztési programja 2006-ban került kidolgozásra.  

A koncepció a kistérségre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:  
 
A nagytérségi (az európai, a magyar-országi, a közép-dunántúli és a fejér-megyei) fejlesztési programokból 
levezethető egyetemes cél: a környezeti/természeti, társadalmi, gazdasági élhetőség, versenyképesség és 
fenntarthatóság biztosítása. A kistérség fejlesztése során ebből az egyetemes célból indulunk ki. A térségi 
funkció/munkamegosztásból adódóan a meghatározó feladat a környezetés a természetvédelem, a fenntartás 
felvállalása és az erre alapozott versenyképes, élhető „szolgáltató” kistérség fejlesztése. 
A Prioritásokat az egyetemes céllal összhangban megfogalmazott kistérségi átfogó cél alapján 
„Együttműködés a környezeti, a természeti és a táji adottságok kihasználására, a társadalmi, a gazdasági 
potenciálok kibontására” rögzítettük a prioritásokat. Négy prioritást határoztunk meg: 
I. Környezet-, természet-, tájvédelem és fenntartás 
II. Kistérségi identitástudat erősítése, közösségformálás 
III. Diverzifikált és integrált környezetbarát gazdaságfejlesztés 
IV. Térszerkezet és infrastruktúra fejlesztés 
A fejlesztés koncepciók, programok (területfejlesztés, településfejlesztés) helyzetelemzésének alapja a 
SWOT analízis. A rendezési tervezés ezzel szemben a települési, a területi értékekből, értékrendszerekből 
indul ki. Az értékek adják a kistérség belső kohézióját, a tartást, amely alapja a térségi identitásnak. Ez a 
belső érték a kiindulása a rendezési terveknek, ez jelenik meg struktúráiban a települési, a kistérségi 
szerkezeti tervekben és ad határokat a szabályozási tervekben. 
A települések, a kistérségek közötti munka és funkció megosztás is az értékek mentén történik. A helyi 
értékek, értékrendek egymást kölcsönösen kiegészítik. Az értékelvű megközelítés segíthet a legmegfelelőbb 
funkcionális rend megtalálásában. 
Az Ercsi kistérségi programban az értékelvű rendezés és a SWOT alapú fejlesztés egy rendszert alkot. 
Helyzetfeltáró munkarészünk SWOT analízist és értékelemzést egyaránt tartalmaz. Ebben a megközelítésben 
a négymezős SWOT kiindulási alapját az ötödik mező, az értékközpont adja. 
A kistérség értékelvű és SWOT bázisú fejlesztéséhez két stratégiai szakaszt határoztunk meg: 
- Az értékelvű fejlesztésekhez kohéziós stratégiai szakaszt 
- A SWOT alapú megközelítéshez fejlesztés stratégiai szakaszt 
Kohéziós stratégiai szakasz 
A kistérségi értékek felismeréséből, a térségi funkció/munkamegosztásból adódó feladatok felvállalása. 
A kistérségi kohézió erősítése, az identitás-elvű fejlesztés megalapozása 
A prioritásokhoz rendelt specifikus célok 
I.1.Környezeti, természeti, értékek fenntartása, a fenntartás társadalmi, gazdasági elismertetése 
II.1.Környezeti tudatformálás, a társadalmi együttműködés javítása 
III.1.Vonzó befektetési, vállalkozói környezet megteremtése 
IV.1.E-önkormányzati rendszer kialakítása, szélessávú infrastruktúra kiépítése 
Fejlesztés-stratégiai szakasz 
A környezettel, a természettel és a tájjal harmonizáló fejlesztések megvalósítása 
A prioritásokhoz tartozó specifikus célok 
I.2.Kistérségi természetvédelem 
II.2.Humán erőforrás fejlesztés 
III.2.Tartós gazdasági 
versenyképesség megteremtése 
IV.2.Infrastruktúra hálózatok és 
kommunális rendszerek fejleszt. 
I.3.Kistérségi környezetvédelem 
II.3.Szociális és egészségügyi rendszerfejlesztés 
 
 
 
A Kistérség célpiramisa:  
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A kistérségi koncepció Baracskára vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: 
Baracska 
A 7-es számú főút mellett található település, már a római korban is lakott hely volt, amit a talált emlékek 
is bizonyítanak. Többutcás, szalagtelkes település, amelynek első említése 1212-ben történt. A 
középkorban jelentős település volt, amit az akkori nemzetségi monostor templom is jelez. 
Baracska műemlékei: 
− Római katolikus templom 
− Református templom 
 
Helyi védelemre javasolt emlékek: 
− Általános iskola épülete 
− Népi lakóházak 
 
Baracska településen 11 régészeti lelőhelyet tartanak nyílván. A régészeti lelőhelyek típusai nagyon 
változatosak: őskori urna, kelta fibula, bronzkori, római kori leletek, középkori templom és temető stb. 
A településen faluház épült, évente búcsú, falunap, szüreti felvonulás, Kozma Ferenc emléknap a 
rendezvények listája. 
A civil szerveződés gyenge, vöröskereszt és sportegyesület működik a faluban. 
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A község közlekedési helyzete az országos főhálózati vonalak tekintetében jónak minősíthető, mert az 
M7 autópálya, a 7. sz. főút és a székesfehérvári vasútvonal áthalad a településen. A 7. sz. főút ugyan 
terheli a települést, de az átkelési szakasz külpontos elhelyezkedése és beépítési viszonyai kezelhetővé 
teszik a problémát megfelelő forgalomcsillapító eszközök alkalmazásával. A község mellékúthálózati 
kapcsolatai hiányosak mind a kistérségen belül, mind a külső kapcsolatok tekintetében. 
Erősség: 
Jó főhálózati kapcsolatok 
Gyengeség: 
Hiányos mellékúthálózati kapcsolatok 
Lehetőség: 
Mellékúthálózati kapcsolatok és ezzel összefüggésben a tömegközlekedési kapcsolatok 
(közúti, vasúti) fejlesztése. 
Veszély: 
A közlekedési fejlesztések elmaradása esetén 
 
 
A kistérségi programot támogató települési, vállalkozói, gazdálkodói projektek között Baracska az 
alábbiakkal szerepel. 
Baracska faluközpont kialakítás  
Baracska Polgármesteri Hivatal rekonstrukció 
Baracska tornaterem  
Baracska Napköziotthon konyha + étkező 
Baracska – Ráckeresztúr összekötő út 
M7 baracskai csomópont 
Völgy Vidék Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2014-2020 
 
A Völgy Vidék Közösség tagsága a 2016. május 30-i Közgyűlésen elfogadta a Helyi Fejlesztési 
Stratégiáját. A stratégiát az Irányító Hatóság 2016. július 25-én jóváhagyta. Ebben felvázolták a 
következő 7 év legfontosabb fejlesztési irányát a közösséget alkotó települések, gazdasági társaságok, 
civil szervezetek.  
 
Átfogó célok 
 
1, A helyben történő értékteremtés és foglalkoztatás növelése a térségi és helyi gazdaság 
stratégiai kitörési pontok mentén történő kreatív és innovatív fejlesztésével – azaz a helyi 
termékek, a feldolgozóipar, a kreatív szolgáltatások és fogyasztói közösségek 
együttműködésével, valamint a turizmus, a kulturális és szabadidő gazdaság hálózatos és 
fenntartható fejlesztésével  

 

 
2, Közösségi beruházás az életminőség, az élhetőség, a jól-lét és a környezeti fenntarthatóság fokozása 
érdekében 
 
3, Identitásukban, szolgálatukban erősödő és együttműködő térségi és helyi közösségek és közösségi 
szolgáltatások – erősödő térségi és helyi identitás és együttműködés, a társadalmi felelősségvállalás, az 
egyenlő esélyek, a szegénység elleni küzdelem, a testi és lelki egészség, valamint a bővülő közösségi 
együttműködések fokozása érdekében  
 
Specifikus célok: 
 
1, Identitásban és önazonosságában erősödő Völgy vidék 
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2, Bővülő térségi-helyi kreatív és szabadidő gazdaság a Völgy Vidéken  
3, Növekvő életminőség és jólét a Völgy Vidéken  
4, Teremtő és szolgáló kisközösségek a Völgy Vidéken 
 
LEADER intézkedések: 
 
 1, Térségi identitást, együttműködést, hálózatosodást és integritást ösztönző kulcsfejlesztések  
 2, A szabadidő-gazdaság egyedi, vendégéjszakához nem kötődő szolgáltatásainak és vonzerőinek 
fejlesztése 
 3, Helyi terméket feldolgozó vagy helyben szolgáltatást nyújtó vállalkozások és közösségi gazdaságok 
fenntartható, kisléptékű beruházásai  
 4, Az életminőség javítását, a jól-létet és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések 
  5, Közösségi szolgáltatásfejlesztési és együttműködési programok a térségi-helyi társadalmi kohézió 
erősítése érdekében 
 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1. Az  Országos Területrendezési Tervvel  való összefüggések vizsgálata 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos állapota 
szerint az ország szerkezeti terve Baracska község települési térséggel, mezőgazdasági-, 
erdőgazdálkodási- és vízgazdálkodási térséggel érinti. 
 
 

 

Az ország szerkezeti tervének kivágata 
 
Baracskát a gyorsforgalmi utak közül a 
Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – 
Letenye – (Horvátország) út, a főutak közül a 
Budapest – Székesfehérvár – Siófok – 
Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)főút,  
a nagy sebességű vasútvonalak közül a 
 (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest 
[XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony 
térsége – (Ukrajna) vonal,  
az egyéb országos törzshálózati vasúti pályák 
közül Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): 
Szárliget – Szár – Bodmér – Vértesacsa – Vereb 
– Baracska – Ercsi 
– Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi – 
Dabas – Újhartyán – Albertirsa  érinti. 
Termékvezeték: Adony – Kápolnásnyék 

 
 
A településrendezési tervek készítésére az OTrT fő szabályai a következők: 
 
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül 
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
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b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 (3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a 
megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település 
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 
 
Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási 
területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek 
szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés 
indokolt. 
 
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint 
a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek 
által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 
kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az 
abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell 
lehatárolni. 
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Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. szervek 
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével 
kell lehatárolni 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
Az OTrT 13/B §-a szerint a településrendezési 
eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Az érintett 
terület mezőgazdasági területfelhasználású 

  

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Az OTrT 15. §-a szerint: Az országos vízminőség-
védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében 
rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi 
építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.(3) Az 
övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 
 

  

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete 
Az OTrT 14/A § szerint (1) A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi 
egység és a természeti adottságokhoz igazodó 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a 
helyi építési szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
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(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését 
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 
határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni. 
 
 

 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 

településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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A hatályos településszerkezeti terv az erdő művelési ágú területeket erdő területfelhasználásba sorolta. 
Az Országos Erdőállomány adattár szerinti erdők erdő területfelhasználásba soroltak. 
 

1.3.2. Fejér Megye Területrendezési Tervével  való összefüggések vizsgálata 
Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Baracska települési térséggel, mezőgazdasági és 
vízgazdálkodási térséggel érintett. 
 
FmTrT  kivágatai  

 

Fejér megye szerkezeti tervének kivágata 
A megye szerkezeti terve szerint Baracska 
települési térséggel, mezőgazdasági- és 
vízgazdálkodási térséggel érintett. 
A megyei terv a települési térség kijelölésénél a 
hatályos településszerkezeti tervet vette figyelembe 
Gyorsforgalmi utak: M7: Törökbálint (M0) – 
Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – 
Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország) (a TEN-
T hálózat része) 
 
Főutak: 
7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – 
Nagykanizsa – Letenye - (Horvátország) 
A nagy sebességű vasútvonalak közül a 
 (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest 
[XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – 
(Ukrajna) vonal az OTrt-től eltérő nyomvonallal 
található a megyei terv szerkezeti tervlapján. 
 
Térségi jelentőségű mellékutak 
― 8111. j. Baracska – Alcsútdoboz mellékút 
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat 
részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonal: 
Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – 
Murakeresztúr – (Horvátország) vonal érinti a 
települést 
Térségi jelentőségű kerékpárutak 
Budapest – Érd (Pest megye) – Velence, 
 
120 kV-os átviteli és szolgáltatói hálózat 
elemei 
Százhalombatta - Inota felhasítva – Baracska 
Székesfehérvár Észak alállomáshoz 
Szabadbattyán-Baracska távvezeték 
felhasításával, felhasítási ponttól 120 kV-os 
bekötés kiépítése  
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete  
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 

  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete  
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
 

  



Baracska településfejlesztési koncepció és ITS                          megalapozó vizsgálat 

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail feterv@feterv.hu 23 

Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 
övezete 
Magterület övezete 
Az OTrT 17. § szerint: (1) Az övezetben beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-
e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
 (4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhetők el. 
 (6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
Ökológiai folyosó övezete OTrT 18. § (1) Az 
ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b)  a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-
e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és 
az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

 

KAJÁSZÓ 
A település egyéb fejlesztési elképzelései és a településszerkezeti terve Baracskát érintő elhatározásokat 
a Váli víz mellett tervezett térségi kerékpárút  és a 8111 országos mellékút tekintetében  tartalmaz.  

 
 
KÁPOLNÁSNYÉK:  
A településszerkezeti terve digitálisan nem állt rendelkezésre. A papír alapú terveket áttekintve megállapítható, 
hogy Kápolnásnyék településrendezési  eszközei Baracskát érintő elhatározásokat nem tartalmaznak. 
 
BESNYŐ:  
A településszerkezeti terve digitálisan nem állt rendelkezésre. A papír alapú terveket áttekintve megállapítható, 
hogy Besnyő településrendezési  eszközei Baracskát érintő elhatározásokat nem tartalmaznak. 
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Martonvásár 
A település szerkezeti terve Baracskát érintő elhatározásokat  nem tartalmaz. 

 
 
RÁCKERESZTÚR 
A település szerkezeti terve településrendezési terve Baracskát érintő elhatározásokat  nem tartalmaz. 
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ERCSI 
A település egyéb fejlesztési elképzelései és a településszerkezeti terve Baracskát érintő elhatározásokat nem 
tartalmaz. 
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1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 
 
A hatályos településszerkezeti terv elfogadását megelőzően jóváhagyott településfejlesztési koncepciót 
az önkormányzat nem tudta átadni tervezők részére 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések a településen nincsenek 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
A képviselőtestület 180/2005.(IX.27.) számú határozatával fogadta el a településszerkezeti tervet, és a 
15/2005. (IX.28.) számú rendelettel fogadta el a helyi építési szabályzatot, melyeket többször 
módosítottak.   

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 
 
A településrendezés fő elvei és elhatározásai - a településfejlesztési koncepció, a rendezés számára 
felhasználható célkitűzései alapján - a következők, melyeket a településszerkezeti terv tartalmaz: 
 

• az életminőség javítását szolgáló településstruktúra és területfelhasználás kialakítása: 
- a település központjában az intézményi célú fejlesztéseket elősegítő településközpont vegyes 

területfelhasználás kijelölése, 
- a lakóterületek belterülethez kapcsolódó növelése, 
- az infrastruktúra fejlesztése (közművesítettség előírt szintje), 
- zöldterületek kijelölése {gyermekjátszóterek, pihenő- és szabadidőpark számára), 
- a Váli-völgy bekapcsolása a település zöldfelületi és kerékpárút-hálózati rendszerébe, 

• a turizmus és az idegenforgalom fejlesztését alakító tervi elhatározások 
kereskedelmi szálláshelyek kijelölése, 

- a lovas turizmus helyeinek ábrázolása, kapcsolatok biztosítása, 
- települések közötti kerékpárút hálózat,  
- Váli-völgyi lovaglóút-hálózat kijelölése, 

• a gazdaság fejlesztését segítő tervjavaslatok 
- a mezőgazdasági területek 2 önálló területfelhasználási kategóriára tagolása (Mk, Má,) 
- az általános mezőgazdasági területeken (Má) a kedvező megközelítéssel rendelkező helyeken 

birtokközpontok kijelölése, 
- új gazdasági területek kijelölése, 

• a közlekedési struktúra fejlesztése 
- települések közötti kerékpárút-hálózat kijelölése,  
- települések közötti összekötő út (meglévő nyomvonalak figyelembe vételével) Kajászó és 
Martonvásár felé, 
- környezetvédelmi beruházások telepítése, 

• a természetvédelem biztosítása 
- a Váli-völgyi ökológiai folyosó megőrzése, 
- meglévő erdők megtartása, hálózati jellegű bővítése, 
- . a tájképvédelem biztosítása 
- a Vált-völgy beépítetlenségének megőrzése, 
- beépített területek tagolása erdőkkel, zöldfelületekkel, 
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• faluképvédelem 
- falusias telekstruktúra és beépítési mód megőrzése a történetileg kialakult településrészeken, 

eltérő telekstruktúra és beépítési mód lehetősége az ettől különváló településrészeken, 
• környezetvédelem 

- vízfolyások védelme a beépítésmentes területek közelében (extenzív mezőgazdasági művelésre, 
környezetkímélő technológiák alkalmazása), 

- talaj- és talajvízvédelem a közművesítettség mértékének meghatározásával, 
 

 
 
A településszerkezeti terv elhatározásai a szabályozási terv számára a következők: 

• az életminőség javítását szolgáló településstruktúra és övezetek kialakítása 
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- a település központjában az intézményi célú fejlesztéseket elősegítő településközpont vegyes 
terület-felhasználású területeken intenzívebb beépítésű (nagyobb szintterület- sűrűségű) építési 
övezet kialakítása, 

- közterületi zöldfelületek (közterek) kialakítása a gyalogos hálózatokhoz kapcsolódóan, 
- az utcák fásítására vonatkozó előírások, 
- a belterületi önálló kerékpárút-hálózat kialakítása, 
- a sportterületen a tornacsarnok építési helyének kijelölése, a gazdaság fejlesztését érintő 

tervjavaslatok 
- az általános mezőgazdasági területeken (Má) kialakítható birtokközpontok telkeinek (min. 10 

ha) egyéb telkektől és a szabályozott szélességű úttól való elhatárolására legalább 10 m 
szélességű telken belüli beültetési kötelezettség vonatkozzon, 

- új gazdasági területek kialakításakor a szomszédos telkektől és a szabályozott szélességű úttól 
való elhatárolására legalább 10 m szélességű telken belüli beültetési kötelezettség vonatkozzon, 

• A közlekedési struktúra fejlesztése 
- a védendő településstruktúrát figyelembe vevő, csak a szükséges mértékben megnövelt 

szabályozási szélességek kialakítása, 
- a 7 sz. főútvonalon önálló kerékpárút, járdák, zöldsávok, forgalomcsillapító szigetek lehetőség 

szerinti kialakítása, 
• faluképvédelem 

- falusias telekstruktúra és beépítési mód megőrzése a történetileg kialakult településrészeken az 
oldalhatáron álló beépítési mód, 4,5 m-es építménymagasság, a telek méreteinek, az élőkért, a 
nem beépíthető telekrész, a tetőforma, tetőhajlásszög, tetőgerinc irányának meghatározásával, 

- építészeti értékvédelmi javaslat kidolgozása, 
• • környezetvédelem 

- vízfolyások védelme a beépített területek közelében (a telek szabályozási terv szerinti nem 
beépíthető részének kijelölésével), 

- utcák fásítása, cserjesorok telepítése a közlekedési ártalmak csökkentése érdekében. 
 
 
A beépített területek bővítési irányai, területei Belterületen: 

- Falusias lakóterület bővítés a 977/1 helyrajzi számú belterületi és a belterület határán lévő 0131/4 
hrsz-ú területek felhasználásával, 

- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területi bővítés az Országút mentén a 18/2, 18/10-11- ig 
hrsz-ú, a 74-80-ig hrsz-ú, az 1004-1011-ig hrsz-ú, az 569/6-7-ig hrsz-ú, az 572-574-ig hrsz~ú, 
területek felhasználásával, 

- Vegyes terület- településközpont bővítése a szerkezeti terven jelölten a Kossuth utca jobb és bal 
oldalán, illetve a templom utcában lévő általános iskola és templom körül tervezett. 

- Rekreációs terület kialakítása az Országút melletti nádas területén a környezet legkisebb 
háborgásával a 977/2 hrsz-ú területen 

- Külterületen: 
- Falusias lakóterület bővítés a Kossuth utca, temetővel szembeni külterületi 032/8, 032/6/a, 

032/13 hrsz-ú rét, általános mezőgazdasági terület felhasználásával, 
- Különleges területek fejlesztése, sport 032/1, 32/4-5, 032/6/b területeken. 
- Különleges területek fejlesztése, lovarda 030/8 hrsz-ú területeken. 
- Különleges területek fejlesztése, környezetvédelmi beruházások, 030/10-14, 028/1 hrsz-ú 

területeken. 
- Különleges területek fejlesztése, szennyvíztisztító telep 030/9 hrsz-ú területen. 
- Különleges területek fejlesztése, szélerőmü 0101/15 hrsz-ú területen. 
- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területi bővítés az Országút mentén a 0101/1-23-ig hrsz-ú 

általános mezőgazdasági területek felhasználásával, 
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A meglévő beépített területeken belül funkcióváltásra kijelölt területek 

- a Kossuth Lajos utca 7-9-ig, 15-33-ig, 35/a-41-ig, ili. 16-54-es házszámig tartó szakaszán a 
településközponti funkciók erősítésére településközpont vegyes terület kialakítása (falusias 
lakóterület helyén), 

- a Templom út 19 és 27 szám alatt az iskola és a templom területén településközpont vegyes 
terület kialakítása. 

- funkcionális elkülönítések. 
 
 

1.7. A település társadalma  
( A fejezetben található adatok a  KSH, a TeIR adattárból származnak) 

A  kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 
23.) Korm. rendelet szerint Baracska nem tartozik a  kedvezményezett települések közé. 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi 
viszonyok, életminőség 
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2688 2704 2708 2719 2730 2732 2731 2720 2717 2732 2741 2753 2697 2687 2675 2674 

 

 
Forrás: KSH 
 
 
Baracska  lakónépessége az 2000-ben 2688 fő volt A népesség 2011-re 2753 főre növekedett,  azóta  a 
népesség kismértékben, de folyamatosan csökken. 
 
A településen számottevő a magukat romának vallók száma, a népesség 5,2 %-a vallja maját cigánynak.   
A roma népesség foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, jövedelmi és lakhatási helyzetére vonatkozó 
mutatók messze elmaradnak a nem roma lakosság mutatóitól. 
A környező településeken Ercsiben él ennél több cigánynemzetiségű, ott a lakosság 9 %-a roma 
származású. A térségben kiemelt feladat a az életminőség javítása érdekében a roma telepek 
felszámolására, integrált oktatás és képzés elősegítésére, a foglalkoztatás növelésére, és az információs 
társadalomba való integráció. 
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A baracskai romákról is elmondható, hogy nagy részük a létminimum alatt él, alacsonyan iskolázottak, 
a legtöbbjüknek nincs, egy részüknek soha nem is volt munkahelye. A munkaerőpiacra való bejutásuk 
majdhogynem lehetetlen.  
 

 
 
A népesség korcsoport szerinti megoszlása: 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000.
év

2001.
év

2002.
év

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év
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Állandó népességből a 0-2 évesek száma (fő) Állandó népességből a 3-5 évesek száma (fő)

Állandó népességből a 6-13 évesek száma (fő) Állandó népességből a 14 évesek száma (fő)

Állandó népességből a 15-17 évesek száma (fő) Állandó népességből a 18-59 évesek száma (fő)

Állandó népességből a 60-x évesek száma (fő)
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Az állandó népességszám adatait vizsgálva látszik, hogy a településen az állandó népességszámon belül 
a 18-54 éves nők, illetve a 18-59 éves férfiak vannak a legnagyobb számban, míg a 0-17 éves korosztály 
és a 60 év feletti korosztály majdnem egy szinten mozog. A községben a korosztályos adatokat tovább 
vizsgálva megállapítható, hogy a gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók száma kisebb mértékben 
csökkent, mint ahogy a 65 év felettiek száma nőtt. 
 
Baracska népessége jelenleg elöregedő.  Az aktív és méltó időskor érdekében szükséges az idős emberek 
aktív és széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében az idősbarát fizikai és társadalmi 
környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 
A település legfontosabb feladata az öregedő társadalom helyett fiatalodó társadalom megteremtése. 
Ennek érdekében a községet vonzóbbá kell tenni mind a helyi lakosok, mint pedig a beköltözni vágyók 
előtt, illetve a gyermekvállalást a település erejéhez mérten kell segíteni a közszolgáltatások, a szociális 
és egészségügyi rendszer fejlesztésével és munkahelyteremtés elősegítésével.  
 

 
 
A belföldi vándorlás adatai azt tükrözik, hogy többen hagyták el a településünket, mint ahányon 
idejöttek. Az élve születések és a halálozások számának összevetése azt mutatja, hogy az elmúlt 5 
évben sajnálatos módon a községben kevesebben születtek, mint amennyi a halálozások száma volt, ez 
a tendencia 2014-ben megfordult. 
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Iskolai végzettség: 
 
Baracskán csak az alapfokú oktatási intézmények  –  óvoda,általános iskola –működnek. Az általános 
iskola elvégzése után a 15 ével korosztály elkerül a településről, jobb esetben csak a járás vagy 
megyeszékhely középiskoláinak egyikébe naponta jár tanulni. 
 
A középiskola elvégzése után sokuk nem jön vissza Baracskára, jellemzően a visszaköltözők életkora 
30 év feletti. 
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A csak általános iskolát végzettek aránya a népességen belül magas, 36,1 %. Szembetűnő, hogy 
Baracskán az érettségivel rendelkezők és a felsőfokú végzettségűek aránya a népességen belül 
alacsonyabb a többi településrész adatainál és az országos adatoknál is.  
 
 
Jövedelem viszonyok, munkanélküliség 
 

 
 
A település lakosságának egy főre jutó jövedelme az utóbbi 15 évben folyamatosan nő, azonban annak 
összege elmarad a megyei illetve a kistérségi átlagtól.  
 
 

 

Az elmúlt 5 év adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők száma nőtt, ugyanakkor az álláskeresési 
segélyben/járadékban részesülő személyek száma 2011. óta drámaian lecsökkent. Ennek fő oka a 
foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása, mely 
módosítás következtében az álláskeresési ellátások megállapításának feltételei jelentősen szigorodtak, 
ugyanakkor a korábbi 9+6 (9 hónap járadék és 6 hónap segély) hónaphoz képest jelenleg mindösszesen 
legfeljebb 3 hónapig részesülhet a nyilvántartott álláskereső álláskeresési támogatásban. 
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A munkanélküliségi adatokból és a jövedelmi adatokból következően szükségük van a lakóknak   a 
településen az önkormányzati támogatásokra, melyek 2015-re az országos szabályozások változása 
miatt jelentősen csökkentek. 
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Lakáshelyzet 
 
Lakásállomány: 1056 db, 2000 óta a településen 117 lakás épült. Az új lakások a belterületen épültek, 
több esetben meglevő épületekben alakítottak ki új lakásokat.  A település lakosságszáma 2000 óta 
lényegében nem változott, ezért megállapítható, hogy az újonnan épülő lakásokat jellemzően helyi 
lakosok építették.  

 
Baracska önkormányzata 7 db szociális jellegű bérlakással rendelkezik, melyek állapota sajnálatos 
módon - tekintettel azok korára - elhanyagolt. Az önkormányzati lakáshoz jutás pályázati formában 
történik, a lakás kiutalásáról a képviselőt-testület dönt. 
 
 

  
A lakásállomány 2011-ben változott 
jelentősebben. 

A lakásállomány nagyrésze két szobás, 
vagyannál nagyobb lakásokból áll. 
 

 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
A településen etnikai konfliktusok nincsenek. A közösségi élet szinterei jellemzően a lakóközösségek, 
az általános iskola és az óvoda valamint a civil szervezetek által szervezett közösségi programok. 
A település közösségi élete jónak mondható, az önkormányzati programok, rendezvények (pl. falunap) 
általában ingyenes rendezvények, melyen a település lakói viszonylak nagy számban vesznek részt. 
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A KSH adatszolgáltatása alapján a szegregátumok lehatárolása 
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 40% 
vagy 50 % feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt.  
A KSH adatszolgáltatása alapján a településen szegregátumok nincsenek.  
 
Szegregációval veszélyeztetett területnek minősül Baracska belterületen a Kossuth utca déli része. Ezen 
a területen a szegregációs mutató 35 % feletti. 
 

BARACSKA SZEGREGÁTUM ÁTTEKINTŐ  

Azon területek, ahol a  szegregációs mutató 29 % feletti 
azaz szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett 
területeket találhatóak 

Azon területek, ahol a szegregációs mutató 30-34%, azaz 
szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek 
számítanak 

  

  
 
Településrészek lehatárolása: 
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 
 
A község gazdag kulturális értékekben ezért az önkormányzat fontos feladatának tartja a kultúra és a 
kulturális értékek ápolását, fejlesztését. Baracska község minden polgárának joga van kulturális 
örökség megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, 
valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az 
önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. A közművelődési tevékenység 
támogatásának helyi formái: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
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megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, 
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása, valamint 
i) a települési könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, 
j) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének elősegítése, a községi lakosok 
életminőségének javítása, 
k) a gyermekek és fiatalok művelődésének, sportolási lehetőségeinek, művészeti 
tevékenységének, közösségi életének javítása, 
m) a helyi kulturális értékek védelme, 
n) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékának igény és 
lehetőség szerinti segítése, működésük pályázati úton történő támogatása, tevékenységükhöz 
közösségi színtér biztosítása, 
o) ünnepségek, bemutatók, találkozók, vetélkedők, bálok és egyéb kulturális, közösségi 
alkalmak rendezésének igény és lehetőség szerinti támogatása, 
p) a településsel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, illetve ilyen kiadványok 
megjelentetésének kezdeményezése, elősegítése, igény és lehetőség szerinti támogatása, 
r) a helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása, 
bemutatkozási lehetőségek biztosítása, 
s) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása. Az önkormányzat a települési könyvtári 
ellátást a Kozma Ferenc Általános Iskola épületében működő iskolai könyvtár, valamint 
könyvtári szolgáltató hely útján biztosítja a település lakossága számára. Az önkormányzat a 
kulturális tevékenységét az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház, az épületben működő 
Teleház, az iskolai és községi könyvtár, a sportpálya, a műfüves pálya, parkok és terek mint 
közösségi színterek biztosításával látja el, mely feladatai ellátásában együttműködik: 

a) a községben közművelődési feladatokat ellátó civil szervezetekkel, 
b) az egyházakkal, 
c) a községben működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, 
d) a községi székhelyű, helyben működő, közművelődési, sport célú társadalmi 
szervezetekkel, 
e) a nemzetiségi önkormányzattal, 
f) a Kozma Ferenc Általános Iskolával, 
g) a Szent László Völgye Bóbita Óvodájával, 
h) a sportfeladatokat ellátó civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, 
i) a közművelődési tevékenységet vállaló magánszemélyekkel, 
j) a hasonló feladatot ellátó regionális, térségi, megyei intézményekkel, civil 
szervezetekkel, 
k) a helyben működő Polgárőrséggel. 

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától megszüntette a 
Baracskai Faluházat, mint önálló költségevetési szervet. Azonban a közösségi élet elsősorban továbbra 
is a Faluházhoz kötődik. Ezen kívül kötődik még a pályázati úton megvalósult játszótérhez, az általános 
iskola területéhez. 
Az önkormányzat jelenleg egy főt alkalmaz megbízási jogviszonyban népművelői feladatokkal. 
A közösségi élet fontos része a havonta megjelenő Kidoboló című kiadvány, mely az önkormányzat saját 
lapja. Ezen kiadvány segítségével az állampolgárok folyamatosan értesülhetnek a képviselőtestületi 
üléseken történtekkel, valamint a mindennapi életüket érintő egyéb információkhoz juthatnak így hozzá. 
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A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében minden ingatlanhoz térítésmentesen juttatja el az 
önkormányzat a kiadványt beleértve a szegregátumokban élőket is. Baracska településen nem 
jellemzőek az etnikumi konfliktusok, néhány ritka kivételtől eltekintve a békés együttélés szabályait 
szem előtt tartva él egymás mellett Baracska település valamennyi lakosa. 
Baracskán az alábbi civil szervezetek működnek: Néptánc csoport, Vöröskereszt alapszervezet, 
Árpádnemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület, Keresztény Családok Köre, Baracskai 
Erdélyi Közösség, Dalkör, Nyugdíjas Klub, Kézimunka Szakkör, Baracskai Óvodás Gyermekekért 
Alapítvány, „SZEVASZ” Baracskai Faluházért Alapítvány, Polgárőrség. 
 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 
A településen működő intézmények épületeinek állapota jó, azonban az általános iskola felújítása és 
tornateremmel történő bővítése sürgető feladat. Az infrastrukturális ellátottság – a néhány földes utcát 
leszámítva - jónak mondható.  
Bölcsőde nincs, csekély igény van rá. Általános orvosi rendelő megfelelő, külön gyermekorvosi rendelő 
nincs a településen. Az anya és gyermekvédelmi védőnői szolgálat jól működik, szakorvosi rendelő 
nincs, a szakorvosi ellátás Ercsi szakrendelőben biztosított. 
A szociális ellátások területén az Önkormányzat a családsegítő szolgálati, a házi segítségnyújtási, a 
tanyagondnoki, valamint a gyermekjóléti feladatait a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tanács 
által fenntartott Szent László Völgye Szociális Segítő Szolgálat útján látja el. 
 
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint kistérségi intézmény működteti az idősek napközi 
otthonát, mely a Kossuth utcában található. Bentlakásos idősek otthona a Széchenyi utcában működik 
egy családi ház átalakításával, magán tulajdonban. 
Az Önkormányzat a Szent László Völgye-Bóbita Óvodát a Szent László Völgye Önkormányzati 
Társulás fenntartásában működteti, a  Kozma Ferenc Általános Iskolát pedig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ működteti. Mindkét intézmény épülete önkormányzati tulajdonban van, 
ezért az önkormányzat pályázatok útján az intézmény fejlesztését elősegíti, a fenntartáshoz anyagi 
lehetőségei szerint hozzájárul. 
Az Önkormányzat a közművelődési, kulturális és sporttal kapcsolatos feladatait a könyvtár és a Faluház 
működtetésével látja el.  
Támogatja az önkormányzat területén működő civil szervezeteket, szerveződéseket. 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása  
Az önkormányzat az a 181/2013.(VI.27.) számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot.   
Baracska település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
A köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

Baracska Község Önkormányzatának legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének, 
biztonságának megteremtése, életminőségének folyamatos támogatása. 
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Az önkormányzat valamennyi rendelkezésére álló lehetőséggel és eszközzel igyekszik a roma 
származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani. 
A szociális, egészségügyi intézményekkel szorosan együttműködve törekszik a mélyszegénységben élő 
emberek életminőségének javítására, jobb lakhatási körülményeik biztosítására, testi-lelki egészségük 
megőrzésére. 
Elengedhetetlennek tartja a nők esetén a nemek közötti egyenlőség biztosítását, valamint a nők számára 
azonos esélyeket megteremtését az élet minden területén. 
Folyamatosan odafigyel az időseket érintő problémákra, különösen az elmagányosodott és 
krízishelyzetbe kerülőkre. 
Kiemelt területként kezeli a gyermekek testi és lelki jólétét segítő szolgáltatások működtetését, 
biztosítását. 
Figyelmet fordít a fogyatékkal élők jólétét szolgáló politikák nyomon követésére, jó gyakorlatok 
megismerésére, kidolgozására, bevezetésére, különös tekintettel a fogyatékos emberek 
munkavállalásának elősegítésére  
Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során 
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. 
Az önkormányzat azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek. 
Elvárás, hogy intézmények a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő 
vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési 
ütemterveket készítsenek. 
A HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert 
információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet az önkormányzat. 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 

A település kedvező földrajzi adottságait kihasználva a településre leginkább jellemző a mezőgazdasági 
ágazat túlsúlya. A mezőgazdasághoz kapcsolódva több állattenyésztő, termelő, szállítmányozó és 
feldolgozó vállalkozás is található a településen. Az egyes gazdasági ágazatok összekapcsolása és 
egymásra épülése megfigyelhető a településen. 
A településen jelenleg is több nagyobb mezőgazdasági cég tevékenykedik, ezek erősítése és új cégek 
alakulásának ösztönzése, folyamatos működése, munkahelyek teremtése kiemelt feladat. 
A rendszerváltást követő évtizedben Baracska munkaerő-piaci helyzete, a munkaerő-piac eltartó 
képessége a mikrotérség munkaerő-piaci helyzetéhez képest jobban romlott. Ez részben annak 
köszönhető, hogy a település lakosainak iskolázottsága, szakképzettsége kedvezőtlenebb képet mutat a 
térséghez képest. A településen megvalósult beruházásokhoz az önkormányzat csak az iparűzési adó 
mérték „szinten tartásával” tudott támogatást nyújtani, illetve nem vezette be a „vállalkozók kommunális 
adója” típusú adónemet. A mezőgazdasági tevékenység visszaszorulásával, elsősorban a szövetkezeti 
tagság intézményének megszűnésével, valamint az egyéni gazdálkodási kedv csökkenésével jelentősen 
csökkent a helyben dolgozók aránya. A főváros közelsége, az egyre kedvezőbbé váló közlekedési 
lehetőségek miatt egyébként mindig is jelentős arányt képviselő ingázók száma megnövekedett, a 
munkavállalók jellemzően a fővárosban, illetve a környező településeken dolgoznak. A 
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foglalkoztatottak aránya megfelel a megyei átlagnak, annak ellenére, hogy iskolázottság, és 
szakképzettség tekintetében elmaradás tapasztalható.  
A településen 2014-ben 240 db regisztrált gazdasági vállalkozás működött, ez a szám 2011. óta 
folyamatosan emelkedik. csökkent. A ténylegesen működő gazdasági társaságok száma azonban a 2011. 
évi 124-ről 2014-re 110-re csökkent.  
Mező-, erdő- és halgazdálkodási vállalkozás a regisztrált vállalkozások közül 41.  Az építőipari 
vállalkozások száma 22 volt, A szolgáltatási szektorban tevékenykedett 2010-ben a vállalkozások 35 %-
a. A kereskedelmi, gépjármű javító vállalkozások száma 31, a szállítás, raktározás üzletágban 5 
vállalkozás tevékenykedett. A vállalkozások száma 2013-ra jellemzően az építőiparban és a szolgáltatási 
szektorban csökkent.  
 

 
 
 
A 110 működő vállalkozás mellett jelentős szerep juthat az új vállalkozások kialakítására, elsősorban 
kereskedelmi, gazdasági területek kialakításával, melyet a településrendezési tervekben jelenleg 
kijelölt helyek átgondolásával célszerű támogatni. A település adottságaiból fakadó falusi turizmus 
idegenforgalom lehetőségeinek kihasználását támogatni kell. A falusi turizmus a szolgáltató szektor 
fejlődését is elősegítheti. 

 
A település hatályos tervében a 7. számú főút mellett van kijelölve gazdasági terület. Itt létesült 
zöldmezős beruházásként egy szerverközpont, mely a Baracskán levő 120kV-os átviteli elektromos 
hálózat közelségét használja ki. A gazdasági területnek kijelölt rész magántulajdonban van, az 
önkormányzat csak a terület megvásárlása és közművesítését követően tudja gazdasági területként 
értékesíteni az ingatlanokat.  Új gazdasági célú fejlesztési területek kijelölése nehézkes, mert nem 
kívánatos a kiváló termőterületű, magas aranykorona értékű mezőgazdasági földterületek gazdasági 
területként történő kijelölése, bármennyire is fontos ez a település számára.  

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 

Baracskán a főbb gazdasági ágazat a mezőgazdaság és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység. 
A szolgáltatások a Budapest és a járás székhely közelsége miatt inkább az alapfokú ellátásra, 
szállítmányozásra korlátozódnak.  

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése 
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A meglevő mezőgazdasági vállalkozások dinamikusan fejlődő termelő tevékenységet folytatnak.  
A mezőgazdasági vállalkozások többnyire állattartással és növénytermesztéssel foglalkoznak. A 
település belterületén vagy ahhoz közeli területen állattartó telep és növénytermesztéssel foglalkozó 
vállalkozás telephelye is található. 
A belterületen  főként szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások vannak.  

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 
K+F stb.)  
A gazdasági szervezetek a tevékenységük helyhez kötöttsége (állattartó telep, mezőgazdasági termelő 
és feldolgozó vállalkozás) okán és a speciális tevékenység miatt versenyképesek. A tevékenység nem 
igényel nagy számú, magasan képzett munkaerőt, ezért a megfelelő munkaerő a térségben rendelkezésre 
áll. A K+F tevékenységről nincs elég információnk, a cégek tevékenysége többnyire a 
termékfeldolgozásra koncentrálódik. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
Baracska ingatlanpiaca az országos átlag szerinti stagnálás a jellemző. A gazdasági társaságok a már 
meglevő telephelyeiken bővítik a tevékenységüket.  Új gazdasági tevékenység iránti ingatlan kereslet 
van a településen azonban nem áll rendelkezésre önkormányzati tulajdonű, közművesítéssel rendelkező 
gazdasági terület..  A hatályos településszerkezeti tervben van fejlesztésre kijelölt gazdasági terület. A 
gazdasági fellendülés reményében az önkormányzat ezeket a területeket felül kívánja vizsgálni és a valós 
igények szerinti egyensúly és közművesítési lehetőség vizsgálata mellett. 

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Baracska Község Önkormányzata a 74/2015.(IV.27.) számú határozatával jóváhagyta a község 2014-
2019. évek közötti időszakra szóló gazdasági ciklusprogramját. 
Az elfogadott program alapvetően választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is 
tartalmaz, amelyek közép és hosszú távon is megszabják az önkormányzati döntések irányát és 
összehangoltabbá teszik azokat. Az éves költségvetési rendeletek ezzel összhangban kerülnek 
elfogadásra. 
A gazdasági program a bevezető után az alábbi fejezetekkel foglalkozik részletesen.  
Baracska község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 
Baracska község gazdasági helyzete és a várható változások  
A gazdasági program 

o Fejlesztési elképzelések 
o Munkahelyteremtés 
o A településfejlesztési politika célkitűzései 
o A helyi adópolitika célkitűzései 
o Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 
A gazdasági program az alábbi összegzést tartalmazza: „Baracska Község működésének és fejlődésének 
stratégiai elemei a gazdasági élet erősítése, az oktatásban az eredményes, korszerű és hatékony 
tevékenység megtartása, továbbfejlesztése, valamint a település lakosságának közéleti aktivitására, tenni 
akarására építő önkormányzati munka. Az állam által előírt kötelező feladatok ellátása, - annak ellenére, 
hogy a megnövekedett feladatok - rendkívüli terhet jelentenek. 
Az a cél, hogy mint az Európai Unióhoz tartozó település, a jövőben a lehetőségeket figyelve és 
megragadva, elősegítsük az itt élők megélhetését, komfortos életteret nyújtsunk, és új lehetőségeket 
biztosítsunk számukra, és erősítsük a lakossági összetartást, oldva a meglévő irigykedő életvitelt.”  
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Baracska önkormányzata 2016. évben 389.665 eFt végösszegű költségvetéssel gazdálkodik. A 
gazdálkodást 44.247 eFt hiteltartozás terheli.  
A költségvetési kiadások 16.387 eFt beruházási és 94.199 eFt felújítási kiadással számolnak, az egyéb 
felhalmozási célú kiadások 750 eFt-ot tesznek ki. 
Az önkormányzat 2015. évben a költségvetésben 65.000 eFt iparűzési adó bevétellel számol. Az 
iparűzési adó bevétel a korábbi években az alábbi táblázat szerint alakult. 
 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Az önkormányzat kötelező feladatait az Ötv. és a kapcsolódó ágazati törvények alapján végzi. Az önként 
vállalt feladatait SZMSZ-ben határozta meg.  
Az önkormányzat gondoskodik kötelező feladatainak ellátásáról, döntéshozatalánál figyelembe veszi, 
hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát. 
Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet fordít a lakosság szükségleteinek lehető 
legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. Kívánatos, hogy a Képviselő-testület 
jól működővé és rendszeressé tegye kapcsolatát a községben tevékenykedő gazdasági egységekkel, 
illetve a község közéletét meghatározó civil szervezetekkel.  
Az önkormányzatnak erősítenie kell a kistérségben betöltött szerepét. Különösen meghatározó 
jelentőségű az oktatás, nevelés területe, a területfejlesztéssel kapcsolatos együttműködés a térség többi 
önkormányzataival. 
A partnertelepülési kapcsolat mellett törekedni kell a Baracskához közel azonos lélekszámú hazai 
községekkel való szorosabb együttműködés kialakítása.  
 

INTÉZMÉNYEK 
Iskolák-óvodák, kulturális intézmények:  
Az Önkormányzat a Szent László Völgye-Bóbita Óvodát Szent László Völgye Önkormányzati 

Társulás fenntartásában működteti, a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolát pedig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ működtetésében hagyja. 

Az Önkormányzat a tulajdonosa az iskola és az óvoda épületének, emiatt illetve a közoktatás 
színvonalának javítása érdekében figyelemmel kíséri a Kistérség, ill. az intézmények által benyújtott 
pályázatokat és azok megvalósulását, anyagi lehetőségeihez mérten pályázati önrészt vállalhat. 

 
Az önkormányzat a kulturális tevékenységét az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház, az épületben 

működő Teleház. A Faluház Rendezvényei programjai a helyi lakosság művelődését szolgálják. 
Az épületben a művészet és népi hagyomány körébe tartozó bemutatók, kiállítások, előadói délutánok, 

estek, találkozók, kézműves vásárok, ismeretszerző és terjesztő előadások kapnak helyet. 
A helyi civil szervezetek és szerveződések működéséhez is itt biztosított a hely, zenés-táncos 

szórakoztató rendezvényeket is tartanak itt. 
A települési könyvtári ellátás biztosítását Baracska Község Önkormányzata a Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A könyvtár Faluház egyik földszinti 
termében található. Mindenki által megközelíthető és használható. Alapszolgáltatásai ingyenesek. 

1 fő körzeti megbízott működik a faluban, hetente 1 alkalommal tart ügyfélszolgálatot. A polgárőrség 
aktívan működik, mint civil szervezet, az ő munkájukra továbbra is szükség van. Működésüket az 
önkormányzat anyagilag is támogatja. 
A településen önálló Polgármesteri Hivatal működik, a hatósági és törvényességi feladatokat a helyi 
jegyző látja el.  
 
Egészségügyi intézmények:  
Az egészségház épületében két körzetes a háziorvosi rendelő és a fogászat, védőnői szolgálat üzemel.  
Gyógyszertár van a településen. 
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Egyházi intézmények:  
A katolikus egyház a Mindenszentek plébániát működteti a településen. A református egyházközség 
Széchenyi utcai temploma műemléki védelem alatt áll. 
 

Igazgatási intézmények: 
Polgármesteri hivatal, illetve körzeti megbízott és posta is működik.  
 
Egyéb: 
A községben egy temető  működik.  A temető fenntartásáról a Baracskai Református Egyházközség 
útján gondoskodik. 
 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 

Mezőgazdaság  
Baracska külterületének jelentős része mezőgazdasági művelés alatt álló kiváló minőségű szántó terület.  
Az elmúlt tíz évben a mezőgazdasági területeken új birtokközpontok nem alakultak ki. A hatályos 
Településszerkezeti terv az egykori majorságok azon részét általános mezőgazdasági területbe sorolja 
(pl. Roboz) melyeken ma már nem működik birtokközpont. A volt mezőgazdasági majorok továbbra is 
mezőgazdasági központként működnek. 
A nagyüzemi művelésre alkalmatlan, dombos területeken kertes mezőgazdasági tájhasználat alakult ki. 
(Korábban zártkertek voltak e területek.) Kertes területek található az autópálya közvetlen közelében, 
ún. Rózdsadomb.E területeken vegyesen vannak szőlő, gyümölcsös, kert, művelési ágú területek. A 
területen a gazdasági épületek egy részében állandó lakosok is megjelentek,  a pince épületek a döntően 
bortermelő tájhasználatra emlékeztetnek. A község közigazgatási területén belül jelen vannak 
kistermelők és őstermelők, a háztáji gazdálkodás a családi házas területen kisebb mértékben szinte 
minden család kiegészítő jövedelemforrása. 
 
Ipar 
A községben működő ipari tevékenységek közül a legmeghatározóbb a mezőgazdasághoz kapcsolódó 
feldolgozási tevékenység. A településszerkezeti tervben kijelölt gazdasági területen, a település 
belterületéhez közel, a 7. számú főút mellett működik egy szerverközpont.  
Anna-major területén jelenleg több vállalkozás működik, ezek mindegyike a büntetés-végrehajtáshoz, 
az elítéltek foglalkoztatásához  és kiszolgálásához kapcsolódik. A fejlesztési lehetőségek ezen a területen 
szűkösek. A belterület  és az autópálya közötti területen javasolt  új gazdasági területek kijelölése . 
 
Idegenforgalom 
A település idegenforgalmi potenciálját egyrészt a Váli-víz, másrészt a természetvédelmi oltalom alatt 
álló területek) jelentik.  
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A települést túraútvonalak nem érintik (forrás: http://terkep.turistautak.hu) 

A települést nem érintik turista-útvonalak. 
 

Jelenleg Baracska község természeti adottságainak, turisztikai vonzerejének kihasználtsága nem 
kielégítő. A műemlékének látogatottsága elenyésző. A településen jelen levő kiskereskedelmi egységek 
és szolgáltatások nem kellő mértékben szolgálják ki a kiránduló turizmust.  Településrendezési 
eszközökkel is ösztönözni kell az idegenforgalom fellendülését. 
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek, illetve ezzel a 
területtel a képviselő-testületek eddig keveset foglalkoztak, pedig ki kellene használni, hogy Budapest 
és Székesfehérvár között, szinte egyforma távolságra található ez a település, ahhoz azonban, hogy 
vonzó legyen az átutazók számára, a településnek meg kell találnia és tovább kell fejleszteni turisztikai 
vonzerejét. A turisztika azért is fontos lenne, mivel munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős 
lehet. 
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek 
turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek (pihenőpark, játszótér, kialakított, 
kulturált parkolók, a látványosságok elérhetőségét hirdető táblák, az úthálózat megfelelő állapota stb.) 
keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait 
turisztikai kiadványban szerepelni kell, 
az idegenforgalom megítélése szempontjából fontos közterületeken megfelelő színvonalú pihenőhelyek 
kialakítása (padok, asztalok, szeméttároló edények stb.) 
támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét elősegítő 
rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontjai, programjai a megyei, a kistérségi 
lapokban megjelenjenek, a honlapra felkerüljenek, 
fel kell tüntetni az önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, továbbá megjelenési lehetőséget 
kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
A településen a foglalkoztatók száma megfelelőnek mondható, a település munkaképes korú lakosság 
45 %-a dolgozik helyben, 55 % ingázik. Az ingázók  aránya 2001 óta 10 %-al emelkedett.   Ez a 
munkaképes korú lakosságnak közel 40 %-a, ami az országos átlagot meghaladó. 
A helyben foglalkoztatás elősegítését szolgálja az önkormányzat hatályos településfejlesztési 
koncepciója, a településrendezési tervek, valamint az önkormányzat gazdaságpolitikája is. 
 
A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolható az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztály, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott 
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munkaképességű emberek. A 15-24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele viszonylag alacsony, a 
fiatalok unkától való távolmaradása főként a képzési idő meghosszabbítása okozza, ugyanakkor ez a 
jelenség képzettebb munkaerő megjelenését is elősegíti a munkaerő piacon. Miután a településen 
általános iskola működik, a középiskolai tanulmányokat folytatok nagy része, illetve a felsőoktatási 
tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányaik idejére elkerülnek a településről, jobb esetben csak 
bejárnak a közeli megyeszékhelyre tanulni. 
 
A fiatalok helybentartása az önkormányzat fontos feladata, melynek keretében fiatalok számára is 
kialakításra kerültek közösségi terek (IKSZT), melyeknek működtetése folyamatos. Az ifjúság számára 
kialakított közösségi terekben a helyi fiataloknak képzéseket, szabadidős és sportprogramokat 
szerveznek. A fiatalok helyben tartása, az elvándorlás mérséklése, a települések informális ifjúsági 
csoportjainak megerősítése közösségfejlesztő, a településen élők közös érdeke. 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Lakóterületek fejlesztése 
Baracska belterülete tagolt két  egymástól független részre oszlik: A belterület és Anna-major 
településrészek elkülönülnek egymástól. . 
A településen az elmúlt 15 évben csekély számú új lakás, vagy ingatlan került megépítésre, kialakításra.  
A községben van szabad, értékesíthető, illetve bontásra ítélt épület, megosztható építési telek, a hatályos 
településrendezési eszközök jelentős lakóterületi fejlesztést tartalmaznak. 
Értékesíthető vagy bérlet útján hasznosítható önkormányzati helyiségek, ingatlanok nem állnak jelentős 
számban rendelkezésre. 
Az igény azonban a többnyire teljes közművel rendelkező építési telkek iránt  jelenleg csekély. 
A pihenésre, aktív kikapcsolódásra alkalmas, rendezett táji és települési környezetben lévő zártkerti 
ingatlanok iránti kereslet is csekély jelenleg, de  bízva a gazdasági fellendülésben és a településrendezési 
eszközökben kijelöl tömbfeltárásokat és új lakóterületeket az önkormányzat fejlesztési területként meg 
kívánja tartani. 
A település úthálózatának 50-60%-a szilárdburkolattal ellátott, törekedni kell a teljes útfelület 
burkolattal történő kiépítésére valamint, a meglévő burkolatok folyamatos javítására karbantartására. 

1.10.6. Intézményfenntartás 
A települési intézmények közül az iskola és az óvoda fenntartója sem az önkormányzat. A faluházat és 
a könyvtárt, valamint az egészségházat az önkormányzat tartja fenn.  
 

1.10.7. Energiagazdálkodás 
A településen az energiatakarékos üzemeltetés követelményei szerint fejlesztendő az óvoda, a 
polgármesteri hivatal, az iskola és az egészségház, valamennyi intézménynél cél az alacsony 
energiaszükségletű működtetés megteremtése.  
.  
A közvilágítás korszerűsítése a közeljövő feladata, energiatakarékos lámpatestek cseréjére az 
önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. 
 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, 20 
kiemelt helyi közügy, valamint helyben biztosítható közfeladat között 2.-ként említi a 
településüzemeltetési feladatokat, melyek a következők:  

- köztemetők kialakítása és fenntartása,  
- a közvilágításról való gondoskodás, 
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- kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,  
- a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
-  közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,  
- gépjárművek parkolásának biztosítása 

 
Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatait társulási keretében illetve a polgármesteri hivatalnál 
foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott és átlag  10 fő közfoglalkoztatott segítségével látja el.  
 
Településüzemeltetésre az önkormányzat az éves költségvetéséből 12.000 eFt-ot fordított 2015-ben. 
 

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 
 

1.12.1.1. Elhelyezkedés, domborzati adottságok 
A Fejér megyei Baracska község a Mezőföld észak-nyugati sarkában, a Váli-völgy déli bejáratánál 
fekszik, 3968 ha területen. Az idegenforgalmi szempontból kiemelkedő fontosságú Velencei-tó tíz perc 
alatt elérhető gépkocsival. A tó és az azt környező hegyvidékek, kapcsolódó természeti értékek azért is 
kapnak kiemelt szerepet a település életében, mert Baracska részét képezi a Velencei-tó – Vértes Kiemelt 
Üdülőkörzetnek. 
A község belterületének nagyobb része a Váli-víz jobb oldali újpleisztocén teraszán fekszik. 
A település átlagos tengerszint feletti magasság 106 m, viszonylagos magassága a patak szintje felett 5 
méter. A községhatár enyhén hullámos löszhátakra, és a Váli-völgy széles, alluviális síkságára terjed ki. 
 

1.12.1.2. Földtani adottságok 
A táj legfontosabb fejlődéstörténeti jellemvonása, hogy a pliocén-pleisztocén határán lezajló eróziós 
periódusban a felszín erősen lepusztult, majd az egész terület asszimetrikusan kiemelkedett és 
feldarabolódott. 
A községhatáron belül a teraszos völgyet mindkét oldalról erősen alámosott, meredek lejtőkkel határolt, 
keskeny löszhátak kísérik. Alapjuk változatos kifejlődésű (homok, homokkő, agyag). A felső réteg 
denudált felszínét az utolsó jégkorszak löszös üledéke borítja. Az északnyugat-délkelet irányban 
lejtősödött, enyhén hullámos felszínű löszhátakat ma tanúhegyekre bontott keskeny vízválasztó gerincek 
(Nagyhalom 158 m, Kishalom 151 m), valamint völgyekkel tagolt meredek (10-20°) löszlejtők 
jellemzik.  
A Váli-völgy északnyugat-délkeleti irányú, árkos vetődésben kialakult egyenes, merev futású teraszos, 
eróziós völgy. A völgyet mindkét oldalról pleisztocén teraszok szegélyezik, melyek murvás, kavicsos 
folyóvízi homokból épültek. Magasságuk a patak szintje felett 5-6 méter. A folyó fenekének 
felkavicsolása idején újpleisztocén teraszaiból sokat elrombolt. Ezek közé tartozik a baracskai 
teraszsziget is, melyet a folyó jobb oldali teraszának kettévágásával alakított ki az óhalocénban. A 
teraszával szegélyezett eróziós völgyet 700-900 méter széles alluviált síkság kíséri, melynek közepén 
folyik a Váli-víz keskeny, csatornázott mederben. A széles völgyi síkság vékony, iszapos, homokos, 
löszös jelenkori üledékkel takart óholocén mederfenék. 
 

1.12.1.3. Éghajlat 
Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz-száraz éghajlat a jellemző. A Mezőföld legszárazabb területei 
közé tartozik. 
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Az évi napsütéses órák száma 2000-2050. 
Az évi középhőmérséklet 9,9-10,0 °C, a nyári félévé 16,7-16,9 °C. A nyár különösen meleg, a júliusi 
középhőmérséklet 21-21,5 °C. 
A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 500-550 mm illetve 310-330 mm. A kevés csapadék és az 
intenzív párolgás miatt a terület vízháztartása erősen veszteséges (kb. -125 -150 mm), ami a felszíni és 
a felszín alatti vizek hiányában egyaránt megmutatkozik. 
Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s. 
 

1.12.1.4. Vízrajz 
Fő vízfolyása a Váli-víz (56 km), mely a Dunába torkollik Az Észak-Mezőföld vizeit vezeti le. Sokévi 
átlagos vízhozama Baracskánál 0,45 m3/s.  
A völgy széles alluviális síksága talajvízben is bővelkedik. Átlagos mélysége 1,5-3 méterre van a felszín 
alatt. A löszhátakon a talajvíz akár 8-12 méter mélyen is lehet, a kitermelhető vízkészlet itt minimális.  
A rétegvíz mennyisége nem éri el az 1 l/skm2-et. Az artézi kutak mélysége 100 m körüli, vízhozamuk 
helyenként tekintélyes, általában közepes. 
 

1.12.1.5. Talajok 
Legjelentősebb területarányt a Mezőföld tájba benyúló mészlepedékes csernozjom és az alföldi 
mészlepedékes csernozjom talajai foglalják el (89% összesen). Ezek nagy hányadát (mintegy 90%-át) 
szántóként hasznosítják. Kis kiterjedésben jelen vannak a Váli-víz völgyének vályog mechanikai 
összetételű réti öntéstalajai. A gyengébb termőképességű réti talajok nagy részét rétként hasznosítják.  
 

1.12.1.6. Természetes növénytakaró 
Baracska környéke az Alföld flóravidéke (Eupannonicum), Mezőföldi flórajárásához (Colocense) 
tartozik. Jelentősebb potenciális erdőtársulásai a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum) ás a 
tatárjuharos lösztölgyesek (Acereto tatarici-Quercetum). Helyenként törpemandulások (Prunetum 
tenellae-pannonicum) is találhatók. Jelentős területeket fednek nyílt társulások – mint a seprőfüves és 
löszpusztai rétek (Agropyro-Kochietum prostratae, Salvia nutantis nemorosae, Festucetum sulcatae 
pannonicum). Elterjedt lágyszárú fajok a pamacslaboda (Eurotia ceratoides), a gyér habszegfű (Silene 
longifolia), a szennyes ínfű (Ajuga laxmanni), stb. 
Az erdőkben főként fiatal és középkorú, kemény- és lágylombos típusok a jellemzők.  
A mezőgazdasági területhasznosítás legelterjedtebb kultúrái a búza (20-35 q/ha). a kukorica (25-50 q/ha) 
és a cukorrépa (200-500 q/ha) 
 

1.12.1.7. Állatvilág 
A Pannonicum faunakörzet Eupannonicum faunajáráshoz tartozik a Mezőföld. 
A faunaterület 200 méternél alacsonyabb síkság és dombvidék, gazdag vízhálózattal, s még ma is több 
mocsaras területtel. A Honfoglalás korában a nagykiterjedésű mocsaras erdőségekben gyakori volt a 
medve (Ursus arctos), a hiúz (Lynx lynx), a farkas (Canis lupus), a hód (Castor fiber); a nyíltabb 
területeken nem volt ritka a bölény (Bison bonasus). Ma a terület legnagyobb része mezőgazdasági 
művelés alatt áll. A mocsarak lecsapolása a pusztai elemek bevándorlásának és elszaporodásának 
kedvezett. Ma a fogoly (Perdix perdix), a fürj (Coturnix coturnix), az ürge (Citellus citellus), az 
üreginyúl (Oryctolagus cuniculus), az őz (Capreolus capreolus) jellemzi a vidéket. 
 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 
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A Baracska elnevezés Boroccha (Borokcsa) udvarbíró nevéből származhat, egy 1212. évi oklevél 
tanúsága alapján. A falu neve eleinte Boroksa (1212), majd Barachka (1497, 1507), 1681 óta Baracska.  
Jelentős település állt a mai községhatárban a római korban, az 50 római mérföldes Gorsium-Aquincum 
útszakasz felénél, ahol az út a Váli-víz völgyét keresztezte.  
A római Itinerarium lasulones nevű állomással azonosítják, feliratos kőemlékek alapján. (Szentiván-
Baracska belterületének északi részéről, a Pusztatemplom környezetéből került elő a legtöbb római 
anyag.) 
Baracska határából kelta és avar kori leletek is ismertek. Jelentősebb a községhatár déli részén, 
Nagyhalom-pusztán napvilágra került középső bronzkori urnatemető. 
A középkorban ismert templomos hely, ahogy ez már az 1212 oklevélben is szerepel. A XVI. század 
közepén szinte teljesen elnéptelenedett. 
A török idők alatt a szomszédos falvak jobbágyai béreltek itt földrészt. 1559-ben Mahmud bég birtoka 
volt, majd a törökök eltűnésével a Pálffy család és annak örökösei (Sándor, Dienes, Megyeri) birtokába 
került.  
1729-ben költözött ide a Gellért, Szűts nagybirtokos család, ekkor már imaházuk volt a kálvinistáknak 
is. 1769-ben 169 fő lakosa volt, mely 1785-re 1150-re emelkedett, majd 1830-ban már 1511 fő lakta a 
falut. 

 
Az első katonai felmérés korában (1763-87) jól látszik a falu településmagja (Forrás: www.mapire.eu) 
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A II. katonai felmérés korában (1806-69) ugrásszerű településfejlődés (Forrás: www.mapire.eu) 
1832-ben épült meg református temploma. 
1850-től lett önálló község. 1850-53 között itt élt Vörösmarty Mihály. 
A világháborúk erősen megrongálták a lakóházakat, 50%-uk élte csak meg az 1945-ös békeidőszakot. 
 
1.12.2.2. A tájhasználat értékelése 
A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a 
következőképpen jellemezhető: 
Jellegzetes mezőföldi agrárfalu, értékes termőföldekkel, magas aranykorona értékekkel. A tájat az ÉNy-
DK irányú patakvölgy tagolja, illetve a vízfolyás mentén kialakult talajokon kialakult természetes 
növénytársulások, ökológiai folyosók.  
A területhasználat százalékos megoszlása mozaikos képet mutat, mely mindenütt jól követi a táj adta 
lehetőségeket. A település belterülete mintegy 4,6 %-ot foglal el a teljes településterületből. Nagyon 
magas, 76% körül van a szántók területi részesedése, ezekből is elsősorban a nagytáblás szántók a 
jellemzők. Sajnos szinte teljesen hiányoznak a táblákat osztó mezsgyék, külterületi fasorok, mezővédő 
erdősávok. Ezek visszaállítása a településökológia fontos feladata.  
Komolyabb területi részaránnyal bírnak még a gyepek, rétek és legelők 11,8%-ban vannak jelen, főként 
a vízfolyás menti területeken. Ezek általában korlátozott funkciójú mezőgazdasági hasznosításúak, az 
ökológiai rendszer a gazdálkodás során nem sérülhet. 
Igen alacsony az erdősültség, 2,6 % az erdőterületek aránya. Ezek elsősorban a patakvölgyet kísérő 
galériaerdő mozaikos maradványai, illetve néhány helyen telepített véderdősávok a szántók mezsgyéin. 
Baracska településfejlesztésének célja, hogy döntően mezőgazdasági hagyományait potenciálját ki tudja 
használni. Erősítse a település térségi szerepét, élhető környezetet, komfortos vidéki életet biztosítson 
az itt élők számára. A természeti környezet és a gazdaság fenntartható együttélését biztosítsa, lakóinak 
tudást, munkát és jó életkörülményeket teremtsen. 
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Baracska és környékének tájhasználati térképe. Forrás: Corne adatbázis 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
Baracska község közigazgatási területét az alábbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek érintik. 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
A 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 2015. január 1-től hatályos 
módosítása alapján a Baracska területét érinti a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek övezete (3/5. sz. melléklet), méghozzá a Váli-víz völgyének a belterülettől délre eső szakaszát. 
Ezt az alábbi ábra mutatja be. 

 
Baracska és környékének tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területei. Forrás: OTrT 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

1.12.3.2.1. Nemzeti természetvédelmi oltalom 
Baracska területén nemzeti természeti védettség alá eső terület (Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, 
Természetvédelmi Terület, természeti emlék, ex lege védett elem) nem található. 
 

1.12.3.2.2. Nemzetközi természetvédelmi oltalom (Natura 2000 hálózat) 
Baracska területén nemzetközi természeti védettség alá eső terület sem található. 
 

1.12.3.2.3.Helyi védettség 
Szintén nem került kijelölésre helyi természetvédelmi terület sem a településen. 
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Baracska védett természeti értékei. Forrás: TIR 
 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvényben lehatárolt és azóta többször 
módosított országos ökológiai hálózat övezete érinti a települést. Az ökológiai hálózat a 
természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat tükröző területeket köti össze és 
a területek közötti ökológiai kapcsolatokat biztosítja. Az országos ökológiai hálózat övezete magterület, 
ökológiai folyosó, és pufferterület besorolású övezetekre bomlik. Baracska területét az első kettő 
kategória érinti. 
Magterületbe soroltak a Váli-víz völgyének ligetes-gyepes területei. 
Ökológiai folyosóba soroltak a Váli-víz völgyének kevésbé értékes területei, ám hálózat szempontjából 
fontos összekötő elemei. Ez a folyosó végigkíséri a patakvölgyet a település belterületén is. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
A belterület növekedése során szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek további 
összenövésének megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása. 
Az érdekek különbözősége miatt sok esetben a tájat az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól 
eltérő módon használják, amelyek következtében ún. tájhasználati konfliktusok alakulnak ki. Jellegük 
szerint az alábbi tájhasználati konfliktus típusokat különböztettük meg: 
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 Funkcionális jellegű konfliktusokat, melyeket az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, 
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okozzák. 
 Környezetártalmi (tájökológiai) konfliktusokat, melyeket az egymást károsító, pusztító, megszüntető, 
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok okozzák. 
 Vizuális-esztétikai konfliktust, amelyet a „csúnya” látvány, a rendezetlenség, a megoldatlanság, a 
befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya okozza. 
 
Funkcionális konfliktusok 

- közlekedési sávok (7-es főút) elválasztó hatása vs. gyalogos közlekedés, a településen belül. 
- nagyon alacsony zöldfelület-arány 
- széttagolt zöldfelületek, összekötő folyosók hiánya 
- mezsgyék, véderdősávok hiánya a szántókon 

 
Környezetártalmi konfliktusok 

- illegális hulladéklerakás a külterület egyes pontjain 
 
Vizuális-esztétikai konfliktusok 

- helyenként elhanyagolt állagú, rendezetlen magántelkek. 
 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 
A települések területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége a zöldfelület. 
A település zöldfelületeinek értékelésekor azt vizsgáltuk, hogy a zöldfelületekkel szemben támasztott 
szerepüknek milyen mértékben tudnak megfelelni: 
Ökológiai szerep: Javítja a város ökológiai adottságait. A település területén és közvetlen környékén élő 
növénytömeg jellegétől függően befolyásolja, módosítja a helyi klíma alakulását, a levegő minőségét.  
Használati szerep: Számos olyan létesítmény feladatát csak úgy töltheti be, ha növényekkel betelepített 
külső terekkel, kertekkel épülnek meg (pl.: iskolák, óvodák, kórházak stb.). A közparkok, játszóterek 
használati értékét döntően meghatározza a telepített növényzet. Egyes funkciók ellátására csak 
növényzettel betelepített területek alkalmasak (pl.: temetők, strandok, védőterületek stb). 
 Vizuális-esztétikai szerep: A település képi megjelenésében, az utcakép formálásában fontos szerepet 
játszik a növény. A növények változatossá teszik, gazdagítják a városképet, valamint elfedik, eltakarják 
az előnytelen részeket. 
A rendszer elemei közé soroljuk a közhasználatú zöldfelületeket, a korlátozottan közhasználatú 
zöldfelületeket (időbeni vagy használó szerinti korlátozásokkal), a település családi házas, ill. 
üdülőházas részeinek udvarait, valamint a külterületek természeti környezete (erdő, gyepek) mellett a 
termesztési célú zöldfelületeket is, melyeket kert-, mező- vagy erdőgazdasági módszerekkel művelnek 
(erdők, gyümölcsösök, szőlők, legelők, nádasok, szántók, zöldségtermesztő területek). 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek, zöldfelületi ellátottság értékelése 
Közhasználatú zöldfelületek 
Közparkok, közkertek 
A közpark, közkert ellátottságot vizsgáltuk a település egészén. Baracska területén egy korszerű, több 
funkciós közpark található.  
Ez a Hősök Parkja pihenőparkja, a település Polgármesteri Hivatala közelében, a Kossuth utca közepén. 
Közepes korú fák mellett jelen van némi cserjeállomány és egynyári ágyás, a pihenőpadok díszburkolatú 
sétányokon megközelíthetők. A többfunkciós zöldfelület jól tagolt funkciók szerint: az utca felől előbb 
a növény-hangsúlyos pihenőpark látható, mögötte a háborús hősök, ill. orosz katonák emlékművei, 
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szépen karban tartva, mögötte pedig egy több korosztálynak szóló játszótér található. Ez utóbbi részben 
Európai Uniós támogatásból készült el 2010. végén a Faluház udvara és a Petőfi utca zsákutcai része 
közötti területen. Korszerű, a gyermekek által kedvelt játékok, kosárlabda palánkok, ping-pong asztal, 
homokozó és pihenőpadok kerültek kihelyezésre. 
A Polgármesteri Hivatal melletti területrészen kis szabadtéri piac került kiépítésre nemrégiben, mely 
igény szerint bővíthető még a patak felé. 
Vizuális-esztétikai szerepük miatt kiemelendő a belterületi szobrok, emlékművek környezete, mely a 
Hősök Parkjában gondosan kialakított és szépen gondozott. A Vörösmarty itt töltött éveinek emléket 
állító emlékoszlop a Kossuth utcában minőségi alkotás, ám az oszlop környezete, utcaképbe illesztése 
fejlesztésre szorul. 
A település egyéb területein, kisebb „maradék” területeken jelölhetők ki még zöldfelületek. Jelenlegi 
felhasználásukban fásított (vagy fátlan) gyepes területek, amelyeknek ökológiai értékük természetesen 
van, de egyelőre semmilyen közparki funkció sem kapott helyett rajtuk (játszókert, pihenőkert stb.). 
Funkciók bővítésével fejleszthetők. Ilyen területek találhatók például a patak belterületi partján, illetve 
a Rákóczi utca-Aradi utca sarkán, a belterület déli határában. 
Zöldfelületi jellegű intézmények  
Faluház 
A település közössége szempontjából legjelentősebb zöldfelületi jellegű intézmény a Kossuth Lajos 
utcában található, az 1991-ben Makovecz Imre tervei alapján megépült Faluház. Az épület ma többek 
között könyvtárnak, közösségi háznak, rendezvényteremnek ad otthont. Körbekerített kertjében 
parkosított udvar található, amelyben szabadtéri közösségi rendezvények megtartására is lehetőség van. 
Sportpálya 
A település futball pályája a Kossuth utca végén helyezkedik el. Gyepes sportpálya, melyek 
környezetében fás növényzet is található. A sportöltözőt 2014-ben sikerült felújítani. 
Általános iskola, Óvoda, Szabadidőpark 
Mindkét intézmény (Kozma Ferenc Általános Iskola és napközi Otthonos Óvoda) az ellátandó 
korosztálynak megfelelő pihenő-, sport- és játszófunkcióval ellátott parkosított udvarral rendelkezik, 
mely a tanév során korlátozott közhasználat számára fenntartott.  
Az iskolaépületek és a Váli-víz közötti szabadidőparkot alakítottak ki, részben az iskola tanulóinak 
igényeit kielégítendő, részben bárki számára bérbe vehető műfüves futballpályával. Ennek megépítésére 
az OLLÉ program kínálta lehetőséget ragadta meg Baracska Község Önkormányzata 2009-ben. A 
szabadidőpark területén szintén található egy kis természetes tó, melyben horgászni is lehet. A 
szabadidőpark legnagyobb értékét mégis a középkorú fák alkotta belterületi erdőfolt jelenti, melynek 
dús lombjai alatt kellemes séták tehetők. 
Temető 
Jelentős zöldfelületi értékkel bír a baracskai temető, mely már a 18. század óta temetkezési helyként 
szolgál. A temető a Kossuth utca végén található, a belterület határán. A jelenleg használt parcellák 
mellett dombos, fákkal borított területen régi sírok találhatók. Ez a kultúrtörténeti érték helyi természeti 
védettségre érdemes! 
Templomkertek 
A településen két különböző felekezet temploma található meg: a Mindenszentek templom (r. katolikus, 
Kossuth utca), és a református (Templom utca). Mindkettő a településközpontban található, bekerített, 
parkosított udvarral rendelkeznek, jelentősebb zöldfelületi értéküket az idős fák adják. Az 50-es években 
épült katolikus templom udvarán a nyárfák nagyon elöregedtek, szakszerű ápolásuk igen fontos 
közösségi feladat. Különös értékű a református templom ezüstfenyő fasora. 
Zöldhálózati összekötő elemek 
A fasorok és a vízfolyások fontos szerepet töltenek be az egyes zöldfelületi létesítmények hálózattá 
történő összekapcsolásában. 
Baracskán kevés utca fásított, inkább egy-egy lelkes lakó ültetett az utcára néhány fát, ám egyöntetű, 
azonos korú, azonos fajból ültetett fasorok egyáltalán nem jellemzőek. Jelentős faállománnyal –
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szakaszos nyírfasorral –bír a Széchenyi utca, a Lantos Faiskola telephelyének környezetében. Javasolt a 
belterületi fasorok fejlesztése, a belterületre zöldfelületi rendszerterv készítése. 
A külterület határát közelítve több helyen is megtalálhatók erdősávval (jellemzően akáccal) kísért 
mélyutak, dűlőutak. Ezek természetközeli változatosságot jelent a sűrűn lakott emberformálta tájban, 
valamint ökológiailag is rendkívül értékesek. Ezért mindenképpen megtartandók, értékként kezelendők. 
(Javasolt helyi természeti védettség!) 
Külterületen főként a nagytáblás szántókon lenne fontos a mezsgyék, határoló fásítások visszatelepítése, 
sajnos ezek nem jellemzőek Baracska határában. 
A vízfolyások mentén kialakult ligetes természetközeli élőhelyek a különböző védett területek (általában 
magterületek, ökológiai folyosók) értékes foltjai, ezek végighúzódnak a vízfolyás mentén (Váli-víz), 
úgy a külterületen, mint a belterületen is. Baracskán a patakvölgyet jellemzően gyepes társulások kísérik, 
fontos lenni itt is a fásítás. 
Közhasználat elől elzárt, jelentős zöldfelülettel rendelkező egyéb terület 
Baracska településkarakterét alapvetően meghatározza falusias, családi házas beépítés. A családi házas 
területekhez kis-közepes méretű kertek tartoznak, a kertek zöldfelületei részben díszkertes, kiskertes 
jellegűek, a „hátsókerti” növénytermesztés egyre kevésbé jellemző. A családi házas területek 
zöldfelülete településökológiai és esztétikai szempontból is jelentős tényező. 
 
1.13.2. A zöldfelületi rendszer értékelése, konfliktusai és problémái 
2014-ben Baracska belterületén a közhasználatú zöldterületek összterülete mintegy 5400 nm. Mindössze 
2 nm zöldfelület jut egy lakosra, ami az országos átlagot (19) tekintve kiemelkedően alacsony érték, a 
Martonvásári járás szintén alacsony átlagát (8,6) is alulmúlja.  

 
Az egy lakosra jutó zöldfelület nagyságának évi növekedése valamint a 2014. évi adatok térképi 
feldolgozása a Martonvásári járásban. Forrás: Teir 
A baracskai lakosság zöldfelületi ellátottsága tehát sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem 
biztosított megfelelően. Fontos feladat ezek javítása, hiszen a település zöldfelületi ellátottsága fontos 
megtartó erő lehet a falu fennmaradásában, a minőségi zöldfelületek pedig nem csak a rekreáció, de a 
közösségi működés fontos kültéri helyszínei is lehetnek. Minőségi tekintetben a további 
funkcióbővítések, ill. a zöld szigeteket rendszerré összefogó fasorok telepítése a legfontosabb feladatok. 
Baracska zöldfelületeinek, zöldfelületi rendszerének konfliktusai, problémai az alábbiakban foglalhatók 
össze: 
Több tanulmány kimutatta, hogy ha a lakóterület és a zöldterület közti távolság nem több, mint 500m —
5 perc gyaloglás—, akkor a lakosság szívesen sétál el a zöldterületig. Az elérhetőség az egyik 
legfontosabb tényező, amely a zöldterületek használatát befolyásolja. Az előbbieket figyelembe véve 
megállapítható, hogy Baracskán a közparkok területe összességében sem elegendő, de a település egyes 
részei közparkokkal teljes mértékben ellátatlan területnek minősíthetők (településszélek). 
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Fontos hiányosság egyes meglévő zöldfelületeken a használati funkciók hiánya: több korosztály számára 
lenne szükség játék, sportolási és egyéb szabadidős tevékenységekre alkalmas területrészek 
kialakítására, s ehhez megfelelő eszközök kihelyezésére. Ez utóbbiak a gyermekjátszótéren túlmenően, 
a felnőttek számára használható szabadtéri fitneszeszközök, pihenőpadok, hulladéktárolók, illetve az 
arra alkalmas helyen szabadtéri tűzrakóhelyek elhelyezését jelentik.  
Az egyes zöldfelületi elemek nem képeznek összefüggő rendszert, hiányoznak a zöldfelületi 
szempontból szerkezeti jelentőségű utcákból az egyöntetű megjelenésű fasorok. A település távlati 
feladata a meglévő zöldfelületi tömbök lineáris összekötése, erősítve az ökológiai hálózatokat. E 
tárgykör legfontosabb feladata belterületen a fasorok kialakítása, külterületen a mezsgyék visszaállítása, 
ill. a fás dűlőutak megtartása. 
A külterületen a patak-völgy rekreációs zöldfelületként történő lakossági felhasználása során merül fel 
konfliktus a természetvédelem és a turizmus céljai között (hulladéklerakás). 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata  
A régi településmag a Váli-víz völgyében alakult ki. A régi településmag a Kossuth – Ady – Rákóczi  
utcák által határolt területen, a Váli víz és az ún. Kanális között, valamint a mai Széchenyi utca északi 
oldalán alakult ki.  

 

Az első katonai felmérésen jól kivehetőek a beépült településrészek (forrás: http://mapire.eu/) 
Ezen a területen jellemzően kis telkek alakultak ki,  a Petőfi és Ady E. utcák közötti településszerkezet 
nem a hagyományos falusi telekstruktúrát mutatja.  A település később beépült részén már jellemző a 
falusias fésűs beépítés, a hosszú és keskeny falusi porták. 
A Váli víz észak keleti oldalán a mai Széchenyi utca is a régi település része, itt is keskeny, kis területű 
lakótelkek vannak. 

 

A Második katonai felmérésen látható, hogy a településen vannak sűrűn beépített részek, illetve 
szórványos beépítés is.  
A településszerkezet szempontjából jelentős fejlesztés volt a XIX. században az ún. Déli vasút 
megépítése.  
A mai 7. számú főút nyomvonala és a déli vasútvonal meghatározó szerkezeti eleme a településnek ma 
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is. 

 

Az 1884-ben készült kataszteri térképen már látszik az a még beépítés nélküli telekstruktúra a település 
beépült magja körül, aminek beépítésével alakult ki a mai belterület. A telektömbök és az utcák 
nyomvonalvezetése alig változott. 
A Váli víz észak keleti oldalán a mai Széchenyi utca is a régi település része, itt is keskeny, kis területű 
telkek a jellemzőek.  
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Katonai felmérés 1941-ből 

 

A II. világháborút követő újjáépítés és a település lakosságszámának növekedése a beépítetlen lakótelek 
méretű földterületek beépítését eredményezte. 
A belterület szerkezetét alapvetően meghatározta, hogy három településrészből jött létre, a hármas 
tagoltság ma is jellemző a településszerkezetre. 
A tagoltsága miatt történetileg igazi településközpont nem alakult ki. Általánosságban elmondható, hogy 
a településen az építmények (lakóházak, szolgáltató létesítmények) arculata nem egységes, jellemzőek 
a településrészenként eltérő stílusjegyek. Néhány helyen hiányos még a járdák, gyalogutak kiépítettsége, 
így nem megoldott az elválasztott forgalmi rend sem.  
Építészeti szempontból kiemelt jelentőségűek a település műemlékei és azok környezete. Meghatározó 
településképi elem a  műemléki védelem alatt álló templom, a helyi építészeti és táji értékek. 
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A hatályos belterületi szabályozási terv tömbfeltárással javasolja új lakótelkek kialakítását. A kötelező 
szabályozási vonallal meghatározott feltárás felülvizsgálata javasolt. 
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A belterület és külterület arány ideálisnak mondható. Abban a tekintetben is, hogy a környező 
települések külterületei körbe ölelik a belterületet,  ún. zöld gyűrűt (green belt) képeznek  az egyes 
települések belterületei körül. Baracska belterülete minden oldalról külterületi mezőgazdasági 
területekkel körülvett.  
Baracska külterületén a jelenlegi tájhasználat a szántóterületek nagy arányát mutatja. Az erdőterületek a 
külterület mindössze 3 %-át teszik ki, ezen nem változtat a hatályos településszerkezeti terv sem, mert a 
települést a kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező szántó terület övezet nagy területen érinti. 
 
A hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási kategóriák 
Beépítésre szánt területek: 
Lakóterület: 

- - Falusias lakóterület 
Vegyes terület: 

- - Településközponti vegyes terület: 
Gazdasági terület: 

- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület: 
- Ipari gazdasági terület 

Különleges beépítésre szánt terület: 
-  szélerőmű 
- tisztító 
- környezetvédelmi beruházás  
- lovarda  
- temető  
- sportolási  

 
Beépítésre nem szánt területek: 
Közlekedési terület: 

- közúti 
- kötöttpályás 

Zöldterület: 
- közpark 

Erdőterület: 
- gazdasági erdőterület 
- védelmi célú erdő terület 

6,5

91,8

1,7

Külterület  és belterület megoszlása

Belterület Külterület zártkert
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Mezőgazdasági terület: 
- kertes mezőgazdasági terület 
- általános mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 
 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 
 

  
A Fejér Megyei Kormányhivatal előzetes véleményében tájékoztatott Baracska vonatkozásában az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldekről.  E szerint átlagosnál jobb minőségű a az 1-3. minőségi 
osztályú szántó,  az 1-3. minőségi osztályú legelő és a 2-3. minőségi osztályú rét. 
 

  
 

 
A településen az ingatlan-nyilvántartás szerint kimagaslóan nagy területű szántó (összesen 2857,7 ha) a 
jellemző a külterületi művelési ág. A kivett területek nagy része  lakóterület, illetve a büntetésvégrehajtás 
Anna-majori területe is kivett területként van nyilvántartva. 

1.14.1.3-4. funkció vizsgálat: 
A település területének funkcionális vizsgálatát a tájrendezési munkarész tartalmazza,, az intézményi 
ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatokról a helyzetfeltáró munkarész 1.10.  fejezete foglalkozik. 
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1.14.1.5-6. alulhasznosított barnamezős területek és konfliktussal terhelt (szlömösödött, 
degradálódott) terület 
Az önkormányzattal történt egyeztetés alapján alulhasznosított és konfliktussal terhelt terület a 
településen nem kerül lehatárolásra. 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
Baracskára jellemző a geomorfológiai adottságokat legteljesebb mértékben figyelembe vevő nőtt, 
települési struktúra. A településnek hagyományosan központja a Kossuth utcában a  Polgármesteri 
Hivatal köré létesült szolgáltató és intézményi terület. 
A jellemző telekstruktúrákat az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 
1.Településközponti vegyes 
terület 
A Kossuth utcában a 
Polgármesteri hivatal köré alakult 
ki a településközpont. Az itt 
található intézmények  telkei a 
falusias lakótelkektől eltérő 
nagysággal, nagyobb utcafronti 
telekszélességgel, kisebb 
mélységgel, intenzívebb 
beépítéssel  rendelkeznek. 

 
  

2.Településközponti vegyes 
terület 
Az általános iskola telke a Váli-
víz partján helyezkedik el. A 
telekméret és a telekstruktúra is 
eltér a környező területektől. 
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3.Falusias lakóterület 
A Kassai és a Petőfi utcák között 
levő ősi településmag. Sűrűn 
beépített, kis telkek alakultak ki, 
keskeny feltáró utcákkal.  

 
  
4.Falusias lakóterület 
A Rákóczi utcára jellemző a 
hagyományos falusias 
telekstruktúra, hosszú és keskeny 
telkekkel. 

 
  
5.Falusias lakóterületek: 
A Tompa Mihály és a Fehérvári 
utcák által határolt területen is  
hagyományos falusias lakótelkek 
találhatóak. Megfigyelhető a nagy 
méretű  telkek megosztása pl  a 
keresztutcáknál,  illetve több 
helyen a szomszédos keskeny 
telkek összevonása és együtt 
hasznosítása. A jellemző 
telekméretek 1200-1800 m2 
körüliek 
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6.Falusias lakóterületek: 
A József A. utca Hunyadi és 
Arany J utcák a ’80-as években 
kialakított lakótelkek már a 
megváltozott kertvárosi 
igényekhez igazodtak, cca 16 m 
széles és 50 méter mélységű 
telkek a jellemzőek ezen a 
területen 1000 m2 körüli 
telekmérettel  
 

 
  
7. Gazdasági területek 
A 7. számú főút mellett kijelölt 
gazdasági terület még csak a 
szerver központtal beépített. A 
területen mezőgazdasági művelés 
folyik. a telekstruktúra ennek 
megfelelő. 
 

 
  

8.Mezőgazdasági üzemi 
területek 
A  majorok, volt tsz telephelyek 
területei –  sertéstelep az 
autópálya mellett. A hatályos 
terven ipari gazdasági területbe 
sorolt.  
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- Anna-major a hatályos 
terv szerint  

 

 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 
Az önkormányzat tulajdonában levő területeket vagyonkataszter rögzíti. A településen nagy kiterjedésű 
állami tulajdonú területek Anna-major kivételével nem találhatóak. Jelentős területűek még az állami 
tulajdonú, vízgazdálkodási célú területet, vízkivételi mű, tisztítórendszer.  

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
Az önkormányzat tulajdonában levő területeket vagyonkataszter rögzíti. A vagyonkataszter naprakész, 
az önkormányzat inkább vásárol ingatlanokat, kevésbé jellemző a törzsvagyon értékesítése.  
Az önkormányzati vagyonkataszter szerint a forgalomképtelen vagyontárgyak (többnyire utak, 
közművek) mintegy 42,42 ha területűek. Szintén forgalomképtelen  vagyontárgyak az iskola, óvoda 
polgármesteri hivatal, szennyvíztelep stb telkei, területük 5,62 ha. Korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgy egy szántó. melynek területe 2865 m2. A Forgalomképes önkormányzati vagyon 10,8 ha 
területű, ebben külterületi ingatlanok, szántók, de lakás is szerepel. 
 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
Az épületállomány feltüntetése az alaptérképen jónak mondható, nagyon kevés a rendezetlen jogállású, 
vagy térképen fel nem tüntetett épület. Ezek jellemzően engedély nélkül építhető melléképületek. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 
Vegyes területek: A településszerkezeti terv a vegyes területekként határolja le a lakó-ellátási 
(intézményi) funkciókat befogadó „településközpont vegyes” területeket. A község településközpont 
vegyes területei a Kossuth utcában a hivatal környékén találhatóak, illetve az iskola területe. 
 

1.14.5.2-3. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség), magasság, szintszám, 
tetőidom 
A legnagyobb szintterület-sűrűség a belterület településközponti vegyes területét jellemzi, nem 
jelentősen, de meghaladva a települési átlagot. A település egyéb beépítésre szánt területein többnyire 
falusias, családi házas beépítettségnek, a szintterület sűrűség alacsony. 
A gazdasági területe több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6 m-es épületmagasságot 
meghaladó épületek helyezhetők el, jellemzően a község meglevő vállalkozásainak területe sorolható 
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ide. Ezen területekre, valamint az intézményi területekre jellemző a sűrűbb beépítés. A község alacsony 
laksűrűségű részei a falusias lakóterületek, melyek építménymagassága nem haladja meg a 4,5-6,0 m-t.   
A beépítési módok változatos formákban jelennek meg, amelyet az építési kor valamint a településrészek 
sajátos földrajzi adottságai határoznak meg.  
 
Az alábbi táblázat a 1.14.2.1. számú fejezetben szereplő területek vonatkozásában mutatja be a beépítési 
módot, mértéket és egyéb építészeti jellemzőket. A területek térképi lehatárolása az említett fejezetnek 
megfelelő. 
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TERÜLET MEGNEVEZÉSE Beépítési mód, mérték 
 

Magasság, szint- 
szám, tetőidom 

1.Településközponti vegyes terület 
A Kossuth utcában a Polgármesteri 
hivatal köré alakult ki a 
településközpont. .  

A beépítési mód 
oldalhatáron álló vagy 
szabadonálló, a mérték a 
hagyományos vegyes 
beépítés 

Földszint, F+1 szint, tetőidom 
jellemzően magastető, de a 
több épület lapos-, vagy 
alacsony hajlásszögű 
magastetős kialakítású 

   
2.Településközponti vegyes terület 
Az általános iskola telke a Váli-víz 
partján helyezkedik el. A telekméret 
és a telekstruktúra is eltér a környező 
területektől. 

A beépítési mód 
szabadonálló a beépítettség 
5 % közötti 
 

Földszint, F+1, F+2  
magastető 

   
3.Falusias lakóterület 
A Kassai és a Petőfi utcák között 
levő ősi településmag. Sűrűn 
beépített, kis telkek alakultak ki, 
keskeny feltáró utcákkal.  

Beépítési mód oldalhatáron 
álló 
A beépítés mértéke 40%-ot 
is meghaladja helyenként  
 

Földszint, F+tetőtér,  
tetőforma magastető 

   
4.Falusias lakóterület 
A Rákóczi utca déli szakaszán 
kialakult hagyományos falusias 
telekstruktúra, hosszú és keskeny 
telkekkel. 

A beépítési mód 
oldalhatáron álló. A 
beépítettség 15-20 % 
közötti, melléképülettől 
függően 

szintszám jellemzően 
földszint+1 szint, de 
megjelentek a térdfallal épült 
tetőtérbeépítések. 
Néhány helyen az 
oldalkertben melléképület 
épült. 

   
5.Falusias lakóterületek: 
A Tompa Mihály és a Fehérvári 
utcák által határolt területen is  
hagyományos falusias lakótelkek 
találhatóak. Megfigyelhető a nagy 
méretű  telkek megosztása pl  a 
keresztutcáknál,  illetve több helyen 
a szomszédos keskeny telkek 
összevonása és együtt hasznosítása. 
A jellemző telekméretek 1200-1800 
m2 körüliek 

A beépítési mód 
oldalhatáron álló,a 
beépítettség 20-30 % 
közötti  

szintszám jellemzően 
földszint, de megjelentek a 
térdfallal épült 
tetőtérbeépítések. 
Néhány helyen pinceszint 
épült 
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1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
Épített környezet és településképi szempontból a legjellemzőbb helyi sajátosság a településközponti 
vegyes terület, a hagyományosan mezőgazdálkodással foglalkozó vidéki településeknek, valamint a 
domborzati viszonyoknak megfelelően az egyutcás faliból nőtt településszerkezet. 
 
A lakóterületek jellemző épülettípusai 

6.Falusias lakóterületek: 
A József A. utca Hunyadi és Arany J 
utcák  a ’80-as években kialakított 
lakótelkek már a megváltozott 
kertvárosi  igényekhez igazodtak, 
cca 16 m széles és 50 méter 
mélységű telkek a jellemzőek ezen a 
területen 1000 m2 körüli 
telekmérettel  
 

A beépítési mód 
oldalhatáron álló,a 
beépítettség 15-30 % 
közötti 

szintszám jellemzően 
földszint+tetőtér de 
megjelentek FSZT+1+TT 
beépítések is. 
Néhány helyen alagsori szint 
épült 

   
7. Gazdasági területek 
A 7. számú főút mellett kijelölt 
gazdasági terület még csak a szerver 
központtal beépített. A területen 
mezőgazdasági művelés folyik. a 
telekstruktúra ennek megfelelő. 
 

A beépítési mód szabadon 
álló,a beépítettség 20%  

a szerverközpont épülete 
jellemzően egy szint, de 
épületmagassága 12 m 

   
8.Mezőgazdasági üzemi területek 
A  majorok, volt tsz telephelyek 
területei –  sertéstelep az autópálya 
mellett. A hatályos terven ipari 
gazdasági területbe sorolt.  

A beépítési mód 
oldalhatáron álló,a 
beépítettség 15-20 % 
közötti 

szintszám jellemzően 
földszintesek, de F+1 szintes 
épületek is épültek.  

   
- Anna-major  A beépítési mód 

szabadonálló, illetve a 
lakóterület ikres beépítésű a 
beépítettség 25-35 % 
közötti. A gazdasági terület 
telkei 25-35 % 
beépítettségűek 

A lakóépületek földszintesek, 
a büntetésvégrehajtás épületei 
és a gazdasági épületek 
többszintesek, változatos 
építészeti kialakítással 
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Hagyományosan falusias 
lakóépület. 

 
 

 

 

Több helyen megfigyelhető a 
falusias lakóépületek utcafronti 
részén az oldalhatár felé történő 
bővítés, esetleg az utcafronti 
épületrész elbontását követően új, 
kontyolt ún. sátortetős épület 
építése 
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A ’60-as ’70-es évek sátortetős 
kockaházai 

  

 

A Templom utcában levő, földszint 
+ emelet + tetőtér beépítési 
lehetőséggel épült lakóépület jól 
tükrözi a 30-40 évvel korábbi 
építési módot. 

  

 

Új építésű egyedi tervezésű családi 
házak az Iskola utcában 

  
 
Intézmények, szolgáltató épületek 
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Polgármesteri Hivatal 

  

 

Általános Iskola régi épülete 

 

a ’70-es években épült épület 
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Az óvoda épülete 
 

  

 

A Faluház 

  

 

Az orvosi rendelő épülete  
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Gyógyszertár 

  

 

ABC Áruház 

  

 

Posta épülete 
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Vendéglátó egység 

  

 

Mindenszentek  temploma 

  

 

Református templom 
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Gazdasági célú épületek: 

 

A volt TSZ telep helyén működő 
gazdasági vállalkozás 

  

 

A 7. számú főút melletti 
szerverközpont 

  

  

Új csarnok szerkezetű gazdasági 
épület  
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Gazdasági épületek Anna-majorban 

  

 

Sertéstelep az autópálya mellett 

  

 

Lovarda 

 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
Baracska területe és tágabb környéke kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően az ősidőktől fogva 
lakott hely.  
Története a régmúlt időkbe nyúlik vissza, már egy 1212-ben készült okirat is megemlíti a falut Boroksa 
néven, amelyből később Barachka, Baraczka, majd végül a XVIII. század elejétől Baracska lett. 
 
A település Bojta kun (kabar) vezértől származtatott Baracska nemzetség fészke. 
Neve már 1212-ben felbukkan oklevélben, ekkor Boroksa alakban írták, és már templomos hely volt. Itt 
épült fel a Baracska nemzetség Mindenszentek tiszteletére épült monostora. 
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1212-ben Baran fia Ipolit itteni saját egyházának (eccl-e sue, quam in pr-o nomine Boroksa construxit 
in honore…) adta baracskai birtokát és a hozzá tartozó földekkel, szolgákkal, s állatokkal együtt, s végül 
ajándékozott még három ezüst serleget is, 7 M súlyban. 
Ez a nemzetségi azonban a tatárjárás alatt elpusztult, mivel többé nincs említve. 
1289 táján Baracskai Pál fiai pereskednek Kartali Jaakkal és Berki Tamással. 
A középkorban nemesi birtokosok lakták, a török kortól pusztává vált. A pusztát a nagybirtokosok 1720-
ban kezdték a pusztát benépesíteni. 1785-ben már 1150 lakos élt itt, ekkor létesült a református iskola 
is. 
A XIX században új birtokosok tűntek fel.  
A II. világháborúban súlyos harcok folytak a településen illetve annak környezetében. A lakóházak közel 
50 %-a megsemmisült, a lakosságszám jelentősen csökkent. 
Az újjáépítés után alakult ki a mai telekszerkezet, 1950-től Baracskához tartozik Kajászószentiván, 
összeépült a település magjával. 
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  elődjét a Minisztertanács alapította 
1953. március 1-jén, Bv. Munkahely Parancsnokság Baracska néven, bár születésnapjának 1951. 
szeptember 1-jét tekinthetjük, amikor létrejött a Baracskai Gazdaság Őrparancsnoksága. Az elítéltek 
munkáltatását biztosító gazdaságot szintén a Minisztertanács alapította 1953. február 2-án KÖMI-203 
sz. Annamajori Célgazdaság néven. Az intézet és a célgazdaság feladatai főleg az 1950-es - 60-as 
években nem különültek el egymástól, szétválásukra csak 1994-ben került sor, a Célgazdaság jogutódja 
az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. lett. A két egység kötődését együttműködési 
megállapodás szabályozza. 
Műemlékek, helyi építészeti értékek 
Műemlékvédelem alatt álló építmények 

törzsszám azonosító cím név védelem 

1694 22039 
Templom utca 
27. 

Református 
templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1694 3566 
Templom utca 
27. 

Református 
templom Műemlék 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
Baracska örökségvédelmi hatástanulmánya 2005-ben készült. A hatástanulmány a Régészetileg védett 
területre vonatkozóan rögzíti az egyedileg (rendelettel vagy határozattal) védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeket. 
A Forster központtól megkapott régészeti adatszolgáltatás szerint a  településen a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek az alábbiak 
Régészeti lelőhelyek 

NÉV azonosító érintett hrsz-ok 

Gellért Tanya 21596 032/27 

Homokbánya 21599 2557, 2664/1, 2556, 2555, 2554, 2594, 2572, 2573, 2577, 2578, 2580, 
2575, 2553, 2571, 2574, 2579, 2610, 2609, 2576, 2620, 2613, 2621, 
2612, 2619, 2618, 2611, 2664/2, 2614, 2617, 0154/1, 0154/2, 046/2, 
047/3 

Olajvezeték 21603 2511, 2474, 2510, 2512, 2473, 2472, 2513, 2519, 2471, 2396, 2469, 
2468, 2388, 2391, 2384, 2389, 2514, 2367, 2370, 2369, 2377, 2371, 
2368, 2366, 2383, 2382, 2385, 2363, 2362, 2372, 2373, 2364, 2358, 
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2365, 2390, 2381, 2518, 2517, 2516, 2386, 2387, 0155/9, 2515, 2470, 
2475, 2467 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze további  ismert régészeti lelőhelyeket, illetve 
régészeti érdekű területeket sorol fel, melyek többnyire a település belterületét érintik az ismert adatok 
alapján.  
Annak ellenére, hogy a település területén átfogó régészeti topográfiai munkák nem történtek, 
közigazgatási területének több pontjáról ismertek a történeti korok népességének megtelepedésére 
utaló régészeti emlékek.  
A legkorábbi leletek az őskorból származnak. A belterület közelebbről meg nem határozható pontján 
őskori urna került elő. Nagyhalom puszta határában bronzkori (vatyai kultúra) urnatemető részletét 
tárták fel 1938-ban., A Váli-völgy keleti dombperemén, a vasútállomástól északra kb. 200 méterre, az 
olajvezetéknél bronzkori leleteket találtak. 
A település egyik, ma már nem azonosítható homokbányájából szórvány kelta fibula ismert, Kokaserdő-
Karám lelőhelyen kelta sírokról van tudomásunk. 
 
Római kori telepnyomok és szórványleletek ismertek Nagyhalom puszta határából és a Pusztatemplom 
nevű határrészről. Pusztagelléren oltárkő került elő. Csontos Andor házának telkén római kori sírokat 
találtak. 
Avar kori temetőre utaló szórványos leletek ismertek a Búzakalász TSz homokbányájából. 
A Gellért-tanyán középkori temető részletét tárták fel 1981-ben. A Szent Iván pusztához tartozó 
Pusztatemplom nevű határrészen középkori templom maradványait említik. 
 



Baracska településfejlesztési koncepció és ITS                          megalapozó vizsgálat 

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail feterv@feterv.hu 82 

 



Baracska településfejlesztési koncepció és ITS                          megalapozó vizsgálat 

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail feterv@feterv.hu 83 

Régészeti érdekű területek 
Régészeti érdekű területnek számit minden olyan terület, amelyen régészeti lelőhely előkerülése várható 
vagy feltételezhető. E kategóriába tartoznak azok a területek, amelyeken a földrajzi elnevezés, a történeti 
adatok, vagy a földrajzi elhelyezkedés a tapasztalatok szerint régészeti lelőhely meglétét feltételezi, 
továbbá azon területek is, melyeken a nyilvántartott, de helyhez egyelőre pontosan nem köthető 
lelőhelyek lokalizációját feltételezni lehet. 
A település közigazgatási területén található vizek, vízfolyások ártere mentén elhelyezkedő lankás 
domboldalak, a történeti korok embere számára alkalmasak voltak megtelepedésre, ezért régészeti 
szempontból érzékeny területnek tekintendők. 
Mindazon területeket (beleértve a régészeti érdekű területeket is), amelyeken a KÖH nyilvántartásában 
szereplő, de jelenleg még azonosítatlan lelőhelyeket sikerül lokalizálni, ill. időközben rajtuk a KÖH új 
lelőhelyet regisztrál, a későbbiekben nyilvántartott régészeti lelőhelyként kell kezelni és rájuk a 
nyilvántartott lelőhelyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 
A település belterületének jelentős része lakóterület. A lakóterület jelentős részére jellemző a 
hagyományos oldalhatáron álló beépítés. Az épületek jellemzően földszintesek, de előfordul a F+ tetőtér 
beépítés is. Az épületek tetőgerinc-vonala jellemzően az utcára merőleges  nyeregtető, de a kontyolt 
nyeregtetős tetőkialakítás elterjedőben van. A település belterületének peremterületein megfigyelhetők 
az újabb típusú beépítések, ahol túlnyomórészt F+1+T magasságú épületek vannak. Anna-major 
lakóterületei jellemzően hagyományos, ikres beépítésűek. 
A település intézményi funkciói főként a hagyományosan kialakult településközpontban, település középső 
részén helyezkednek el.  
Közhasználatú zöldfelület a település több elszórtan találhatók, kevés köztük a jól karbantartott 
parkosított zöldfelület.  
Gazdasági területek mind belterületen, mind külterületen előfordulnak, a mezőgazdasági telephelyek 
külterületen foglalnak helyet.  
A település belterületéhez kapcsolódó zártkerti területen szőlő és gyümölcsös területen épült gazdasági 
épületek létesültek. 
A külterület jelentős része szántó művelési ágú. A szántóterületeken között több major is létesült, melyek 
egy része már megszünt. A gyep-rét és gyep-legelő művelési ágú területek leginkább a vízfolyások 
mentén helyezkednek el. Összefüggő erdőterület a település nem található, az erdőként nyilvántartott 
területek védelmi célú erdők. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
Baracska épített környezetének legnagyobb konfliktusa abból adódik, hogy a történeti 
településközpontban a telkek keskenyek és hosszúak, az utcák felszabályozására és a csapadékvíz 
elvezető árkok kiépítésére a beépítés miatt nincs lehetőség. 
Az építészeti kialakítás vegyes, egységes utcakép vagy településkép nem alakult ki. A településen 
néhány szolgáltatás kivételével (bank, illetve bankautomata hiányzik) az alapvető szolgáltatások 
biztosítottak. 
Az általános iskola fejlesztése és felújítása fontos feladat, a tervezett fejlesztés a település társadalmára 
is kedvező hatással lesz. 

1.15. Közlekedés 
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1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
Baracska Fejér megyében a 7. sz. főút mellett fekszik. Az út a település belterületén is átvezet, jó 
kapcsolatot biztosít a 30 km-re lévő megyeszékhely Székesfehérvárra, a hasonló távolságban lévő 
fővárossal Budapesttel.   
A település északi határában halad az M7 autópálya, amelynek legközelebbi csomópontjai a szomszédos 
járásközpontban, Martonvásárban, illetve Kápolnásnyéken találhatók.. A Váli-völgyön keresztül vezető 
8111 jelű közút az M1 autópálya irányába biztosít kapcsolatot, illetve Martonvásár és Ráckeresztúr 
településéken átvezető 6204 jelű közúton az M6 autópálya is rövid időn belül elérhető.  
A településen országos vasúti fővonal - 30a - halad át, amely villamosított, kettő vágányos. A Budapest-
Székesfehérvár között zónázó vonatokkal a település kiszolgálása jó. A Velencei-tó és Balaton 
turisztikai célpontjai kiválóan elérhetők. 

1.15.2. Közúti közlekedés 
A település úthálózata nagyobb részben burkolt utakból kisebb részben burkolatlan utakból áll. 
Az utcák szabályozási szélessége változó, a helyi forgalom céljainak megfelel. 
A belterületi utcák nagy része lakóutca funkciót tölt be, közülük gyűjtőútként a Kossuth utcának van 
szerepe, amelyen helyi autóbuszjárat is közlekedik. A Kossuth Lajos utca a település egyik jelentősebb 
gyűjtőútja, amelyhez több lakóutca csatlakozik. A Kossuth utca  sportpályát, és kisebb vállalkozásokat, 
és lakó funkció egyaránt kiszolgál. 
Az iparterület a lakóterülettől teljesen elkülönül, így ezek forgalmai nincsenek hatással egymásra. 
A lakóutcákat célszerű korlátozott sebességű övezetként vagy lakó- pihenő övezetként kijelölni. A lakó-
pihenő övezetekben nem szükséges a járdák kiépítése, a gyalogosok az útpályán is előnyt élveznek. A 
lakó-pihenő övezetekben fizikai akadályokkal – sebességcsökkentő küszöbök, kapuzatok – is 
kikényszeríthető a gépjárművezetőkből a lassúbb haladás.  
A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt árkos módszerrel történik, a csapadékvizek befogadója a 
Váli-víz. 
Jelenleg több helyen problémát jelent, hogy a lakóutcákban az árkok feltöltődtek, helyenként átereszek 
eltömődtek, ezek tisztításáról jó karba helyezéséről gondoskodni kell. 
A magánterületek tulajdonosait ösztönözni kell ciszternák, vízgyűjtők kialakítására, és késleltetni  kell 
a csapadékvizek közterületre történő lefolyását, így a rendszert kevésbé éri nagyobb zápor esetén 
túlterhelés. 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 
A településen a közúti közforgalmú szolgáltatást Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
látja el. A települést naponta Székesfehérvárról átszállás nélkül 10 járatpár szolgálja ki. Martonvásárrról 
15 járatpár végzi a szolgáltatást. 
A településen helyi járat is működik, munkanapokon 18, munkaszüneti napokon 2 járatpár közlekedik a 
7. sz. főúton és  Kossuth utcán át a Vasútállomás és Sportpálya között. 
A 7. sz. főúton autóbusz-öblök és peronok kialakítása megfelelő, a gyalogoskapcsoaltok biztosítottak. 
Vizsgálandó az autóbusz-megállóhelyek között középszigetes gyalogos-átkelőhelyeket kialakítása, a 
gyalogosforgalom nagyobb biztonsága és a forgalom lassítása érdekében. A Kossuth utcában az 
autóbuszok a folyópályán állnak meg, amely a forgalomnagyságot figyelembe véve megfelelő. Peronok 
kialakítása a helyi járat útvonalán indokolt lenne, a szolgáltatás színvonalát és az utasok biztonságát 
növelné. A kialakításhoz a hely rendelkezésre áll. 

1.15.3.2. kötöttpályás 
A települést az országos közforgalmú vasúthálózat érinti, a településen vasúti megállóhely van, ami a 
Vasút utcán (8111 jelű közút) keresztül elérhető. Néhány éve a vágányok korszerűsítése során a vasúti 
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megállóhely is korszerűsítésre került, P+R és B+R is szolgálja az utazókat. A települést 37 vonatpár 
szolgálja ki Budapest és Székesfehérvár között. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
Mind az országos mind a fejér megyei településrendezési terv tartalmaz a települést érintő kerékpárút-
fejlesztést. 
Itt halad át a Budapest-Balaton országos jelentőségű kerékpárút, amely a 7. sz. főút mellett kiépítésre 
került a lakott területi szakaszon. A jelenleg elfogadott nyomvonal ugyan a települést nem érinti, de 
fontos az Érd-Martonvásár-Velence-tó déli part nyomvonal kiépítése is hosszú távon.  
A település lakott területén belül vasúti kapcsolattal együtt a kerékpárút már megépült, de fontos lenne 
az iparterülettel illetve a szomszédos településekkel a kapcsolat kiépítése. 
A település úthálózata kerékpározásra alkalmasak, külön felület kijelölése, építése nem indokolt. 
A meglévő járdahálózat a település egészét tekintve hiányos. Egyedül a 7. sz. főút mellett jó a 
kiépítettség, illetve a közös gyalogos és kerékpárútként funkcionáló felületek biztosítják a vasúti 
kapcsolatot. Célszerű lenne legalább a helyi autóbuszjárattal érintett Kossuth utcában mindkét oldalon 
teljes hosszban a járdát kiépíteni, illetve felújítani.  

1.15.5. Parkolás 
Az intézmények, ipari-, mezőgazdasági vállalkozások, vendéglátóhelyek bővítésénél, létesítésénél a 
parkolást saját területen belül kell biztosítani. 
A település központjában lévő intézményekhez – óvoda, polgármesteri hivatal és művelődési ház – a 
várakozóhelyek közterületen biztosíthatók, fejlesztésük indokolt. 
A vasúti megállóhely P+R parkolója terhelt, javasolt a bővítése, mivel a Váli-völgy települései is itt érik 
el a vasúti fővanalat. 
SWOT analízis: 
 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Korlátok 

1 A közlekedés káros 
hatásaitól mentes 
belterület. 

1 felújításra szoruló 
utak.  

1 Település útjainak 
felújítása, 
karbantartása. 

1 Az önkormányzat 
saját 
költségvetéséből 
nehezen tudja 
finanszírozni a 
szükséges 
beruházásokat. 

2 Az úthálózat több 
irányba biztosít 
kapcsolatot az 
országos hálózatba, 
jók a logisztikai 
adottságok 

2 Az 
akadálymentesítés 
nem mindenhol 
megoldott. 
A járdák a 
település egy 
részén felújításra 
szorulnak,  

2 Járdák, 
akadálymentesítés
ek és egyéb 
gyalogosfelületek 
építése. 
A kerékpáros 
közlekedés 
segítése 
kerékpártámaszok
kal, tárolókkal 

2  

 Az ipari gazdasági 
területek forgalma 
a lakóövezeteket 
elkerüli. 

3 Parkolási 
lehetőségek 
fejlesztésre 
szorulnak 

3 Parkolók, 
zöldterületek 
egységes 
kialakítása 
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Feladatok 
 
A közlekedési hálózat fejlesztését úgy kell megoldani, hogy az a környezetet ne károsítsa, a zaj-, rezgés- 
és levegőszennyezés ne növekedjen. Az utak fejlesztése, burkolatok felújítása a település 
komfortfokozatának növelése érdekében alapvető feladat. 
Átgondolandó a Kossuth utcában az árkok lefedése, kétoldalt az igényeknek megfelelő szélességű járda 
építése, autóbusz-peronok kialakítása, a vállalkozások környezetében a parkolás rendezése, és közösségi 
terek kialakítása ütemezetten, egy 4-5 éves program keretében. 
A magánterületek tulajdonosait ösztönözni kell ciszternák, vízgyűjtők kialakítására, és tiltani vagy 
késleltetni kell a csapadékvizek közterületre történő kivezetését. 
A meglévő árkokat ki kell tisztítani, folyamatos fenntartásukról gondoskodni kell. 
 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. A víziközművek jelenlegi kiépítettsége állapota. 
1./  Vízellátás 
 
Baracska község vízellátását a mélyfúrású kutakra – mint vízbázis – telepített helyi  
vízmű biztosítja. 
A többször módosított üzemelési engedély száma 357009686-6/2015ált  Üzemeltető: 
FEJÉRVÍZ Zrt  Székesfehérvár. 
A vízmű vízbázisa 2 db mélyfúrású kút amelyek  a vízműtelepen kerültek lemélyítésre. 
A kutakból kiemelhető vízmennyiség: 
   I sz. kút   120 l/p 
   II sz. kút  400 l/p 
A I sz. kút  a víz magas arzéntartalma miatt csak a II sz. kúttal együtt üzemelhet! 
A vízműtelepen a kutakon kívül egy gépházi épület, és egy  2x150 m3 –es térszíni 
medence épült.  
A vízmű  tehát  2 db mélyfúrású kútból, térszíni medencéből, egy fordulatszám szabályozott szivattyú 
csoportból ( 4 db gép )  és az elosztóhálózati vezeték rendszerből áll.  
A szivattyú csoport ( 4 db Grundfos CR30-40 tip szivattyú) a fogyasztási és nyomás igényeknek 
megfelelően biztosítja az ellátást és a hálózati nyomást.  
Az elosztóhálózat általában DN 100 körvezetékes rendszerű, külső utca részeken ágvezetékkel, végén 
tűzcsappal. 
A hálózatból kivehető tüzivíz mennyiség 10-15  l/s - ra becsülhető 
 Az elosztóhálózat adatai 
  D63 KPE vezeték       115 m 
  D90 KPE vezeték         90 m 
  DN 100 vezeték   17.211 m 
  DN 150 vezeték       152 m 
  DN 200 vezeték       112 m 
  Elosztóhálózat hossza:   17.680 m 
Térszíni tároló medence: 
A   2x150 m3 –e  vb műtárgy, a községi  ellátás egyik fő eleme. Kiegyenlíti a fogyasztás ingadozásokat 
és tüzivíz tárlóként is üzemel. 
A két víztároló tér önállóan is üzemeltethető, jelenleg csak egyik tároló üzemel. 
A hálózati nyomás a vízműtelepi 103-104 mBf. magassághoz viszonyítva 4 – 5,4 bar, azaz 144 – 158 
mBf, az egyes üzemállapotoknak, és üzemelő gépek számának megfelelően. 
A vízmű max. kapacitása: 480-490 m3/d  ( 16 órás üzemállapotot feltételezve ). 
Az üzemelési vízjogi engedélyben a község vízfogyasztását 
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 átlag 190 m3/d,   csúcs 270 m3/d   jelölték meg. 
A hálózatból kivehető tüzivíz mennyiség 700-900  l/p - re becsülhető. 
Vízbázis oldalról a felmerülő többlet vízigény biztosítására, a további községi fejlesztéseknek nincs 
akadálya, fejlesztések vízhiány okán nem maradhatnak el. 
  
2./ Szennyvízelvezetés 
 
Baracska,  Vál, és Kajászó községek egységes szennyvízelvezetési rendszer építettek ki  
( 8142 LEÉ) figyelembe vételével,  
Baracska község mellett a Váli vízfolyás közelében szennyvíz tisztítótelep telepítésével, és 
üzemeltetésével.  
A szennyvízelvezető rendszer üzemelési vízjogi engedéllyel rendelkezik, száma 35700/1042-4/2015 ált,  
üzemeltető FEJÉRVÍZ Zrt Székesfehérvár.   
Az üzemelési engedélyben az alábbi szennyvíz mennyiségi megosztás szerepel az egyes települések 
között.  
             jelenleg  távlat 
      m3/d 
  Baracska  260   300 
  Kajászó  100   120 
  Vál   220   260 
   összesen:  580   680 
 
A szennyvíz tisztítótelep kiépített kapacitása: 680 m3/d kommunális szennyvíz  
      50 m3/d szippantott szennyvíz kezelésére,  
           tisztítására alkalmas  
A tisztított szennyvíz befogadója a Váli vízfolyás 15+120  km szelvénye. 
A szennyvíz  minősége: 
A kommunális csatornahálózatokba csak a lakóépületekben és intézményekben keletkező kommunális 
minősítésű szennyvíz kerül bevezetésre. 
Szennyvízelvezetés megoldása: 
Baracska belterület domborzati viszonyaihoz, beépítési adottságaihoz igazodóan elválasztó rendszerű 
gravitációs csatornahálózat létesült. 
Baracska belterületén a szennyvíz összegyűjtése gravitációs csatornahálózatokon keresztül történik. Az 
egyes vízgyűjtők mélypontjain létesült átemelőkbe jutó szennyvíz átemeléssel, belterületi 
nyomóvezetékeken keresztül a szomszédos vízgyűjtő csatornájába kerül. Ilyen módon a település összes 
szennyvize a belterület északnyugati szélén létesülő átemelőbe jut,   
A községi szennyvízelvezető hálózat:   
  DN 200   gravitációs csatorna:  16.095 m 
  Átemelők:  regionális            2 db 
     községi:                      6 db 
  Szennyvíz nyomócső          2.098 m 
  
A szennyvízelvezető hálózat kiépítésével, az egyes telkek rákapcsolásával a teljes csatornázottság 
elérhető, megszüntetve az eddigi talaj szennyezéseket, szennyvíz szállításokat. A település komfortja 
lényegesen megnövekedett. 
 
3./ Csapadékvíz. 
A település dombvidéki jellegű, A településen áthalad a Váli vízfolyás, amely a település felszíni 
vizeinek befogadója 
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Baracska község tehát a Váli vízfolyás részvízgyűjtő területén fekszik, nagyobb részt a vízfolyás jobb 
partján. 
A vízfolyás községet érintő szakasza 3 m -es fenék szélességgel és 1:2 rézsűvel került kialakításra. 
jelenlegi állapotában csésze szelvény jellegű   
Baracska területé a vízfolyást16+040 , 16+670, 16+905, 17+090 ( 7 sz közút) 17+165 szelvényben  
keresztezi  híd. 
A vízfolyás a befogadója a település elvezető árok (csatorna) hálózatának, kezelője a KDT Vízügyi 
Igazgatóság. 
A vízfolyás község a közig. területét érintő szakasza   15+668 -17+292  szelvények  között helyezkedik 
el. 
A település vízelvezetésében szerepet játszanak még a vízfolyás mentén a található mellékárkok. 
Évi csapadék átlag 580-640 mm. 
 
3.2./ Jelenlegi állapot.   
 
A település beépített családi házas beépítésű viszonylag nagy telkekkel. A települést ketté szeli a 7sz. 
közút és a Budapest – Nagykanizsa vasútvonal. 
Az utcák jellemzően aszfaltos utak. A település utjai mentén kiásott árkok földárkok, változó mélységgel 
kialakítva ,   
Baracska község csapadékvíz elvezetése a meglévő árokrendszeren át lényegében megoldott ill. 
megoldható.  
A 7. sz út és a kerékpárút mentén a csapadékvíz elvezetés részben zárt rendszerrel  
( csatornákkal ) került kiépítésre. 
A főgyűjtő árkoknak a vízfolyáshoz csatlakozásánál néhol csapóajtós csőzsilipet építettek be. 
Az árkok, kapubejárók néhol eltömődtek, nem megfelelő keresztszelvényekkel épültek ki.  Előfordul 
áttöltéssel készült kapubejáró is, azaz nem épült csőáteresz. Sok helyen a folyási fenékszint nem 
megfelelően került megválasztásra, kialakításra, amely arra utal, hogy az árkok egy része 
vízkárelhárításként készült. 
A településen az K-i oldalon befogadó vízfolyással párhuzamosan egy magasabb vonulat, amelyek helyi 
vízválasztóként alakult ki, helyi lefolyástalan területeket lehatárolva. 
Ezekről a területekről övárokkal, kell a külső területről lefolyó csapadék vizet összegyűjteni és burkolt 
árokkal levezeti a befogadó Váli vízfolyásba.   
Néhol lefolyástalan területek is kialakultak ahol az árkok feliszapolódtak és szikkasztóként 
funkcionálnak.    
A községi csapadékvíz elvezetésben fontos szerepe van a 7 sz. főközlekedési út menti  átereszeknek, 
csatornáknak, mivel a Ny-i vízgyűjtőkről a 7 sz. út mentén ill. az utat keresztezve kerül a csapadékvíz 
bevezetésre a befogadó  vízfolyásba. 
A pontos műszaki meghatározáshoz részletes kiviteli terveket kell készítetni, az befogadó felújítására és 
az utcák pontos esései alapján az egységes csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására és működésére.   
 
Csapadékvíz szakági tervezések 
 
Az eddigi tervezések során a településen az K-i oldalon befogadó vízfolyással párhuzamosan egy 
magasabb vonulatról szabályozottan elvezetendő csapadékvíz tervezésekre vonatkoztak. 
A terület több vízgyűjtőre osztható, amelyek közül a Széchenyi u környeztében a tervek elkészültek, de  
megvalósulásuk elmaradt. 
 
Tervezések szempontjai, célkitűzések: 
Vízgyűjtő szemlélet érvényesítése, egy rész-vízgyűjtőn belül azonos műszaki kiépítési szint elérése. 
A felszíni vizek károkozás nélkül történő elvezetése. 
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A környezeti és vízminőségi állapot javítása a környezet védelmében. 
Természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.  
Ökológiai szemléletű vízrendezési elvek és módszerek alkalmazása. 
A külvizek és a belterületen jelentkező csapadékvíz mennyiség szétválasztása (övárkok kialakítása), a 
külvizek esetleges tározással történő visszatartása, ahol ennek műszaki-gazdasági és területi feltételei 
adottak. 
A vízgyűjtő külterületi részén vízvisszatartás, a parti területeken a csapadékvíz gyors bevezetése a befo 
A tó vízminőség védelmét szolgáló uszadék és hordalékfogók kialakítása  a vízelvezető rendszereken. 
A meglévő létesítményeket felül kell vizsgálni. Megfelelő állapot esetén a meglévő kiépítettség 
elfogadható. Nem cél a mindenáron történő beavatkozás.  

1.16.2. Energia 
 
Vizsgálat: 
Az adatok az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2016. novemberi adatbázisából származnak. 
A településen a vezetékes földgázellátást az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. 
A település külterületének észak-nyugati részén halad a Zalai 8”-os vezeték. 
A földgáz a Zalai 8” -os vezetékről külterületen érkezik nagyközép-nyomáson (6 bar) a települési átadó 
állomáshoz. 
A vezeték biztonsági övezete 5-5 m. 
A település önálló KÖGÁZ KS-2-43-C földgázfogadó állomással rendelkezik, ami a 0131/6 helyrajzi 
számon helyezkedik el. 
A településen szinte teljesen kiépült gázhálózat középnyomású (3 bar), többségében közterületen, halad.  
A nyomásszabályozó állomásról az átmérő 110 -es KPE P10 anyagú vezeték a Temesvári utcán közelíti 
meg a települést, a 7 –es számú főközlekedési utat (Országút) elérve ketté ágazik. 
Az egyik ág az észak-keletre eső részét, a másik ág a Dél-keletre eső részét látja el. 
Az észak-keleti településrészt ellátó átmérő 90 -es KPE P10 anyagú vezeték a 7 -es számú főközlekedési 
úton halad. A Kossuth Lajos utcába készült róla egy átmérő 90 -es KPE P10 anyagú, majd tovább halad 
a 7 -es számú főközlekedési úton  a Templom utcáig, ahol ketté ágazik a Templom utca, és az Ország 
utca felé. 
Az Ország utcának ezen a szakaszán a vezeték átmérő 63 -as méretű KPE P10 anyagú és ráfordul a 
Vasút utcára, illetve a 7 -es számú főközlekedési utat megkeresztezve befordul a Széchenyi utcába. 
A Kolozsvári utcát elérve összeköt a Templom utcai vezetékkel. 
A Kolozsvári utca után a vezeték leszűkül átmérő 32 méretű KPE P10 anyagúra. 
A Kolozsvári utcában a Váli víz megkeresztezése után szakaszoló elzáró került beépítésre.  
A Templom utcai vezeték szintén átmérő 63 méretű KPE P10 anyagú. 
A Kossuth utcában a Petőfi Sándor utcát megkeresztezve a vezeték leszűkül átmérő 63 méretű KPE P10 
anyagúra. 
Az átmérő 90 -es, és 63 -as (3 baros) közterületen haladó vezetékről kiépített átmérő 32 -es 
középnyomású (3 baros) leágazásokkal biztosított a Hunyadi János, Ady Endre, Kassai utcai, és a 
Pozsonyi út földgázellátása. 
A Kossuth utcai vezetékről a Kolozsvári utcába és a Zrínyi Miklós utcába a Váli víz irányába készített 
leágazásban szakaszoló elzáró került beépítésre.  
A dél-keleti településrészt ellátó átmérő 90 -es KPE P10 anyagú vezeték a 7 -es számú főközlekedési 
úton halad. Elérve a Rákóczi Ferenc utcát leágazik a Rákóczi Ferenc utcába és a leágazás után tovább 
haladó vezeték leszűkül átmérő 63 -as KPE P10 -es vezetékre. 
A 7-es számú főközlekedési úton haladó vezetékről került ellátásra átmérő 63 –as KPE P10 anyagú 
vezetékkel a Fehérvári út.  
A Rákóczi Ferenc utcában haladó átmérő 90 –es vezeték a Kassai utca előtt leszűkül átmérő 63 -as 
vezetékre.  
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A Rákóczi Ferenc utcában kiépített átmérő 90 -es, és 63 -as (3 baros) közterületen haladó vezetékről 
kiépített átmérő 32 -es középnyomású (3 baros) leágazásokkal biztosított az Ady Endre, Kassai. Molnár, 
Petőfi Sándor utcai, és a Pozsonyi úti, és a Rákóczi Ferenc köz földgázellátása. 
A gerinc vezeték mellett lévő ingatlanok földgázellátása átmérő 32 -es középnyomású (3 baros) 
leágazásokkal biztosított. 
A családi házak és intézmények részére előkerti nyomásszabályozó, valamint előkerti 
nyomásszabályozó és mérő állomásokon keresztül biztosított kisnyomáson a földgáz. 
A középnyomású (3 baros) vezeték biztonsági védőtávolsága a vezeték nyomvonalától 4 – 4 méter. 
A településen jelenleg 844 leágazó vezetékről valamivel több, mint 750 lakóegység (zömében családi 
ház), és közintézmények vannak földgázzal ellátva. 
Baracska jelenlegi csúcsfogyasztása, ami zömében háztartási fogyasztókból tevődik össze az E.ON Dél-
dunántúli Gázhálózati Zrt. -tól szóban kapott adat szerint cirka 1200 Nm3/h. 
 
A földgáz energia árának korábbi emelkedése miatt az elmúlt időszakban nem emelkedett a 
földgázfelhasználás a bekapcsolt új fogyasztókkal egyenes arányban. 
 
Megújuló energiaforrások. 
A településen számottevő megújuló energia hasznosítás jelenleg nincs. 
 
Villamos energia ellátás 
A település villamos energia ellátásának üzemeltetője az E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt. 
Székesfehérvári Régiója. Baracska ellátása a Baracskán található 120/20 kV-os alállomásokból kiinduló 
20 kV-os légvezetékeken történik. 
 
1. NAGYFESZÜLTSÉG 
Baracska belterületén áthalad az országos nagyfeszültségű főelosztó hálózat 120 kV-os távvezetéke, 
valamint a település belterületén a 7-es számú főút mentén található a környéket is ellátó 120/20 kV-os 
alállomás. a 120 kV-os távvezetékek biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, 
nyugalomban levő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, 13-13 m 
távolságokra levő függőleges síkokig terjed. Ezen belül bárminemű építési tevékenység csak a 
szolgáltató hozzájárulásával végezhető. 
 
2. KÖZÉPFESZÜLTSÉG 
A település területén belül a 20 kV-os légvezetékek az alállomásból kiindulva haladnak a település 
területén és látják el a környező utcákban elhelyezett oszlopra szerelt transzformátor állomásokat. Ezen 
távvezetékek biztonsági övezete 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott 
biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter a szélső, nyugalomban levő 
áramvezetőktől mérten. A biztonsági övezeten belüli építési tevékenység nagymértékben korlátozott. 
A település területén 16 db 20/0,4 kV-os transzformátor állomás üzemel, amelyek mindegyike az 
oszlopokon elhelyezett kivitelű. 20 kV-os földkábel a KBC szerverközpont ellátása érdekében az 
alállomásból kiindulva a 7-es számú főút mentén létesült. 
Ennek biztonsági övezete a kábel mentén 1-1 m mindkét irányban. 
 
3. KISFESZÜLTSÉG 
A kisfeszültségű hálózatok jellemzően oszlopokra szerelt, légvezetékes kialakításúak. Ezek biztonsági 
övezete csupasz vezeték esetén 1 méter, szigetelt kialakításúnál 0,5 m. 
 
4. KÖZVILÁGÍTÁS 
A meglévő közvilágítás a kommunális hálózat oszlopaira szerelt világítótestekkel van megoldva. 
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A szerkezeti tervi változások miatti többlet villamos energia igény a meglévő villamos hálózatról 
kielégíthető. A konkrét műszaki megoldás az áramszolgáltatóhoz eljutatott energia igényre adott válasz 
alapján tervezhető. A villamos hálózat bővítéseket az áramszolgáltató a törvényi előírások szerinti 
csatlakozási díj ellenében kiépíti. Nagyobb energia igény esetén fogyasztói beruházás is elképzelhető. 
A település villamosenergia ellátása a távlati igényeknek is megfelelően biztosított. Új 20kV-os hálózat 
és tr. állomás létesítése esetén, tömbfeltárások és utca nyitások során, a nyomvonalat közterületen kell 
elhelyezni, illetve a nyomvonalon a biztonsági övezet részére helyet kell biztosítani. Új középfeszültségű 
hálózatszakasz építésekor a vezeték tulajdonosa és üzemeltetője részére, (E.on Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt.) a nyomvonalra vezetékjogot kell szerezni. A biztonsági övezet szélességét a 2/2013. 
(I. 22.) NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről, adja meg: 

- 20kV-os szabadvezeték esetében a szélső vezetékszáltól mindkét irányban, belterületen 2,5m 
külterületen 5m a biztonsági övezet határa. 

- Földkábel esetén 1-1m. 
- Transzformátor állomás esetén a szükséges területet határa oszlop tr.állomásnál, az állomás 

körül 5m. Ezen távolság az üzemben tartó hozzájárulásával csökkenthető. Építettházas 
transzformátorállomás esetén a biztonsági övezet határát a berendezés falai határolják. 
A település utcaképe, a környezetvédelmi előírások megkívánják a földkábeles villamos energia ellátás 
kialakítását. Az új létesítéseknél tehát törekedni kell a földfelszín alatti kivitelezésre. Ilyen beruházások 
többletköltséggel járnak, de javítják és élhetőbbé teszik környezetünket. 
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 
Baracska az Alföld nagytájon, azon belül a Mezőföld középtájon és a Váli-víz síkja kistájon helyezkedik 
el.  
A kistáj területének 89%-át mészlepedékes és alföldi mészlepedékes csernozjom talajok (64-25%-os 
megoszlásban) alkotják, így a táj jelentős mezőgazdasági potenciállal rendelkezik. A löszös alapkőzetű 
talajok jó termékenységűek (int. 100-125) és mintegy 90%-uk szántóterületként hasznosítható. 
A Váli-víz és a Szent László-patak völgyének vályog mechanikai összetételű réti öntéstalajai a táj 
talajtakarójának 11%-át teszik ki. 80%-uk rétként hasznosítható, szántó (int. 50-80) csupán 15%-uk, 
erdő pedig 5%-uk lehet. A réti öntéstalajok előfordulása csupán a patakvölgyekre korlátozódik. 
Az egyes talajtípusok területi arányát az alábbi táblázat mutatja be: 
1. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása 

Talajtípus kód Területi részesedés (%) 
13 64 
14 25 
26 11 

 
2. számú táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében (%) 

Talajtípus kód Lejtőkategória Erdő 
0-5 5-17 17-25 >25 

13 90 5 5 - - 
14 100 - - - - 
26 100 - - - - 

 
Baracska genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit az 1. és 2. számú térképek mutatják be. 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 
A település a Séd-Nádor-Sárvíz, valamint a Váli-víz és a Közép-Duna jobb parti vízgyűjtő területéhez 
tartozik. 
A településen a Váli-víz (56 km, 657 km2) folyik keresztül, mely állandó vízfolyásnak minősül, 
befogadója a Duna-folyam 1603+693 fkm-e. 
A vízfolyás 1+687-19+030 km szelvények közötti szakaszának mederrendezése 1988-89. években 
történt. A 19+030-27+225 km szelvények közötti mederszakasz rendezése 1975-ben történt. Iszapoló 
kotrást végeztek 2007-ben a 19+100-21+100 km szelvények között.  
Vízjárási adatok a Váli-vízről: 
3. számú táblázat: A Váli-víz vízjárása 

Vízfolyás Vízmérce LKV LNV KQ KÖQ NQ 
  cm m3/s 
Váli-víz Baracska -9 333 (408) 0,05 0,4 40 

 
Baracska csapadékvíz-elvezetése nyílt árkokkal történik, a csapadékvizek befogadója a Váli-víz, végső 
befogadó a Duna. 
Az árvizek kora nyáron, a kis vizek ősszel jellegzetesek. A vízminőség általában II. osztályú, de 
kisvízkor III. osztályú is lehet. 
A terület vízrajzát a 3. számú térkép mutatja be. 
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A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 
szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Baracska részben az érzékeny 
felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések közé tartozik. 
A kormányrendelettel összhangban az egyes befogadókba vezethető szennyező és mérgező anyagokra 
vonatkozó határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet írja elő. 
A település vízfolyásai a fenti jogszabály 2. számú melléklete szerint az általános védettségi kategória 
befogadói vízminőség-védelmi területi kategóriába tartozik. 
Felszín alatti vizek 
A „talajvíz" mélysége egyes löszhátak alatt a 6 m-t is meghaladja, de általában 4-6 m között, sőt a 
völgyekben 4 m felett van. Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetétele túlnyomórészt kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk°, szulfáttartalma 60-300 mg/l közötti. 
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége 100 m körüli, a vízhozamuk helyenként 
tekintélyes, de általában közepes.  
Baracska közigazgatási területén az alábbi vízbázis védőterületek vannak kijelölve: 
Baracska vízmű, üzemeltetője a Fejérvíz Zrt., a védőterület belterületeket érint. 
A vízbázis védőterület fenntartásával kapcsolatos jogszabályi követelményeket és a védőterületre 
vonatkozó korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. 
Baracskát a felszín alatti víz állapota alapján érzékeny területhez tartozó településnek sorolja be a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelet. 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján: 
A település nagyobb része 2. (érzékeny), kisebb része 3. (kevésbé érzékeny) alkategóriába tartozik. 
Baracska a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) 
Korm. rendelet szerint nitrátérzékeny területnek minősül. 
A településen található termál karsztvíz a kt.1.3. jelű (Budapest környéki termálkarszt elnevezésű) 
víztesthez és a kt. 1.6. jelű (Szabadbattyáni termálkarszt elnevezésű) víztesthez tartozik.  
Baracska területének felszín alatti szennyeződés-érzékenységét a 4. számú térkép mutatja be. 
1999-ben ismeretlen tettesek megrongálták a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban: 
MOL Nyrt.) Százhalombatta és Kápolnásnyék közötti termék-távvezetékét Baracska déli területén. A 
rongálás során mintegy 30 m3 motorbenzin ömlött ki és szivárgott a talajba. 
A műszaki beavatkozást követően 2005-ben a földtani közegben mért TPH koncentráció már alatta 
maradt a határértéknek. 
A 2003-ban még meglévő 500 m2-es kiterjedésű szabad szénhidrogén lencse 2005. elejére megszűnt. 
Az oldott szénhidrogén szennyeződés a talajvízben nagymértékben lecsökkent.  
A talajvízben 2005-ben szabad szénhidrogén fázist már nem detektáltak. A BTEX okozta szennyezést 
viszont nem sikerült a D kármentesítési célállapot értékre csökkenteni. Határérték feletti komponensek: 
benzol, toluol, etil-benzol. 
A szennyezéssel érintett terület szarvasmarha legelő. A visszamaradt felszín alatti szénhidrogén 
szennyeződés sem közvetlenül, sem közvetve nem jelent humán egészségügyi kockázatot, még a felszín 
alól kipárologva sem. A területen visszamaradt oldott talajvíz szennyeződés max. 40 m távolságra juthat 
el a vezetéksérülés helyétől a transzportfolyamatokkal.  
A műszaki beavatkozás elvégzése folyamatban van a Baracska II. termékvezeték-sérülés helyén 
(Baracska, 043/8, 043/4, 038/36, 038/32, 035, 032/35 hrsz.) feltárt földtani közeg- és felszín alatti víz 
szennyezésre vonatkozóan, határidő: 2019. szeptember 30. 
Vízellátás 
Baracska község vízellátását a mélyfúrású kutakra – mint vízbázis – telepített helyi vízmű biztosítja. 
Baracskán kiépült a vezetékes vízellátás, a Baracska községi vízmű üzemeltetője a Fejérvíz Zrt.  
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A többször módosított üzemelési engedély száma 357009686-6/2015ált., üzemeltető: FEJÉRVÍZ Zrt  
Székesfehérvár. 
A vízmű vízbázisa 2 db mélyfúrású kút amelyek a vízműtelepen kerültek lemélyítésre. A kutakból 
kiemelhető vízmennyiség: 
   I sz. kút   120 l/p 
   II sz. kút  400 l/p 
A I sz. kút a víz magas arzéntartalma miatt csak a II sz. kúttal együtt üzemelhet! A vízműtelepen a 
kutakon kívül egy gépházi épület, és egy 2x150 m3 –es térszíni medence épült. 
Baracska-Annamajor településrész vízellátását a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. biztosítja. 
Baracska átlagos vízigénye: 193 m3/d, csúcsvízigény: 270 m3/d.  
Szennyvízkezelés 
Baracska, Vál, és Kajászó községek egységes szennyvízelvezetési rendszer építettek ki 8142 LEÉ 
figyelembe vételével A keletkező szennyvizeket a Baracskai szennyvíztisztító telepen kezelik, melynek 
üzemeltetője a Fejérvíz Zrt,. vízjogi üzemelési engedélyének száma 35700/1042-4/2015. 
A tisztított szennyvizek befogadója a Váli-víz 15+120 km szelvénye. A Váli-víz végső befogadó a Duna. 
A csatornázottság kiépítése teljes körű, a rákötöttség 90 %-os.  
A Baracskán keletkező szennyvíz mennyisége kb. 180 m3/d. 
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 
szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatást. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése zárt tartállyal rendelkező járművel 
történik és a Baracskai szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra. 
Csapadékvíz elvezetés 
A település dombvidéki jellegű, a településen áthalad a Váli-víz, amely a település felszíni vizeinek 
befogadója. Baracska község tehát a Váli vízfolyás részvízgyűjtő területén fekszik, nagyobb részt a 
vízfolyás jobb partján. 
A vízfolyás községet érintő szakasza 3 m-es fenék szélességgel és 1:2 rézsűvel  került kialakításra, 
jelenlegi állapotában csésze szelvény jellegű. 
A település családi házas beépítésű, viszonylag nagy telkekkel. A települést ketté szeli a 7. sz. főút és a 
Budapest – Nagykanizsa vasútvonal. Az utcák jellemzően aszfaltos utak. A település utjai mentén kiásott 
árkok földárkok, változó mélységgel lettek kialakítva. Baracska község csapadékvíz elvezetése a 
meglévő árokrendszeren át lényegében megoldott ill. megoldható. 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
 
Baracska településen a környezeti levegő minősége nem kifogásolható. A település területén sem 
automata, sem manuális légszennyezettségi mérőpont nem üzemel, a legközelebbi mérőállomás 
Százhalombattán található. A százhalombattai adatok Baracska település esetében nem relevánsak. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján 
a település a 10. számú légszennyezettségi agglomerációba tartozik. Ennek jellemző levegőminőségi 
adatai az alábbiak: 
4. számú táblázat: 10. zóna levegőminőségi adatai 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Zóna 

Kén
- 
diox
id 

Nitrogé
n- 
dioxid 

Szén- 
monoxi
d 

PM10 Benzol Talaj-
közeli  
ózon 

PM10  
Arzén  
(As) 

PM10  
Kadmiu
m  
(Cd) 

PM10  
Nikkel  
(Ni) 

PM10  
Ólom  
(Pb) 

PM10  
benz(a)- 
pirén 
(BaP) 

10. F F F E F O-I F F F F D 
 
Az egyes csoportok jellemzését az alábbiakban adjuk meg: 
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D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
Baracska esetében levegőszennyezés az alábbi tevékenységekből származhat: 
Ipari tevékenységek, 
Lakosság fűtése, 
Közlekedés, 
Bűzzel járó tevékenységek. 
 
Ipari kibocsátások 
Az ipari és szolgáltató tevékenységből származó légszennyezőanyag kibocsátások nem jelentősek. A 
településen nem végeznek olyan tevékenységet, amelynek a megengedettnél nagyobb mértékben 
terhelné a település környezetének a levegőjét.  
Légszennyező forrásra vonatkozóan működtetési engedéllyel 2 telephely (terményszárítási és tisztítási 
tevékenység, kazánok) rendelkezik. 
Baracska jelentősebb vállalkozásai: 
KEVE-SERTÉS Mezőgazdasági Kft. – sertéstenyésztés, terményszárítás és tisztítás, 
Baracska Pig Kft. - sertéstenyésztés, 
Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. – sertéstenyésztés, szarvasmarhatartás 
A LAIR 2013. és 2014. évi adatai alapján Baracskán az alábbi légszennyezőanyag kibocsátások 
bejelentésére került sor: 
5. számú táblázat: Légszennyezőanyagok éves kibocsátása 

Tárgyév 
Éves kibocsátás 
(kg) Légszennyező anyag 

2013 1944 Nitrogén-oxidok 
2013 641443 SZÉN-DIOXID 
2013 5098 Szilárd anyag 
2013 4619 Szén-monoxid 
2014 305 Nitrogén-oxidok 
2014 1643164 SZÉN-DIOXID 
2014 13330 Szilárd anyag 
2014 834 Szén-monoxid 

 
Lakosság fűtése 
A fűtésből származó légszennyezés csak a fűtési szezonban jelentkező légszennyezés. A fűtésből 
származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, a 
szilárd anyag és a korom emisszió jellemzi. 
Baracskán a fűtés, jellemzően földgázzal történik. Az ingatlanok gázzal való ellátottsága majdnem 100 
%. A nem gáz fűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (szén és fa) oldják meg. Az érvényben lévő 
levegőminőség védelmi jogszabályok alapján fűtési célú, kizárólag füstgáz kibocsátással járó 
tevékenységek engedélyezésében az első fokon eljáró engedélyező hatóság a megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala (lásd: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet 36. §). 
Közlekedés légszennyezése 
Baracska közigazgatási területén az M7 gyorsforgalmi út, a 7. számú főút és a 8111. számú Baracska-
Alcsútdoboz összekötő út halad át.  
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A településen áthalad a Budapest-Székesfehérvár kétvágányú villamosított vasúti fővonal, azonban ezen 
a szakaszon villamos vontatású szerelvények közlekednek, melyek légszennyező hatást nem okoznak. 
 
3. számú ábra: Baracska közlekedés-hálózata (forrás: Közlekedés Információs Rendszer és Adatbázis) 

 
Ezen utak 2015. évi forgalomszámlálási adatait és forgalmi viszonyait az alábbi táblázat mutatja be. 
6. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak jellemző forgalmi adatai 

Járműkategória ÁNF (átlagos napi forgalom) 
M7 
33+751 és 
44+486 kmsz. 
között 

7 sz. út 
32+431 és 
35+741 kmsz. 
között 

7 sz. út 
35+741 és 
43+502 kmsz. 
között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 
9+659 kmsz. 
között 

Személygépkocsi 33905 3981 3639 2315 
Kis 
tehergépkocsi 

5365 871 503 307 

Szóló autóbusz 491 201 35 46 
Csuklós autóbusz 45 1 0 0 
Közepes 
tehergépkocsi 

477 57 75 43 

Nehéz 
tehergépkocsi 

1710 53 39 28 

Pótkocsis 
szerelvény 

808 32 25 62 
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Speciális jármű 23 0 3 0 
Motorkerékpár 181 100 117 9 
Lassú jármű 0 14 15 8 

 
A bemutatott útszakaszok mentén, mint folyamatos vonalforrás mentén az alábbi légszennyezőanyag 
emissziókra számíthatunk: 
7. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai – 
emissziója 

Légszennyező 
komponensek 

Várható emissziók (g/ms) 
M7 
33+751 és 
44+486 kmsz. 
között 

7 sz. út 
32+431 és 
35+741 kmsz. 
között 

7 sz. út 
35+741 és 
43+502 kmsz. 
között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 
9+659 kmsz. 
között 

Szén-monoxid 4784,78 926,71 777,63 491,45 
Nitrogén-
oxidok (mint 
NO2) 

2322,48 157,45 124,64 83,88 

Részecske 210,09 18,97 13,01 9,92 
 
A vizsgált útszakaszok mentén 10 m távolságban elhelyezkedő receptor pontban az alábbi 
légszennyezőanyag koncentrációk várhatók: 
8. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai 

Légszennyező 
komponensek 

Várható légszennyezőanyag koncentrációk (µg/m3) 
M7 
33+751 és 
44+486 kmsz. 
között 

7 sz. út 
32+431 és 
35+741 kmsz. 
között 

7 sz. út 
35+741 és 
43+502 kmsz. 
között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 
9+659 kmsz. 
között 

Szén-monoxid 265,01 51,33 43,07 27,22 
Nitrogén-
oxidok (mint 
NO2) 

128,63 8,72 6,90 4,64 

Részecske  
(PM10 24 órás) 

4,48 0,40 0,28 0,21 

 
Az M7-es autópálya és a 7. sz. főút közúti járműforgalom nagysága jelentős, így a közúti közlekedés, 
mint légszennyező tevékenység időnként okoz érzékelhető légszennyezést. 
Az M7-es autópálya a belterülettől kb. 1 km távolságra halad, a 7. sz. főút pedig belterületen halad át. 
A 8111. számú út esetében nem számíthatunk arra, hogy a kialakulhat egészségügyi határérték közeli 
légszennyezettség. 
Bűzterhelés 

• Szarvasmarha telep – Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
• Vass tanyai sertéstelep - Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
• Annamajor településrész kb. 2 km-re helyezkedik el a belterülettől. 
• Nagyhalompusztai I. sz. sertéstelep - Baracska Pig Kft. 
• Nagyhalompusztai II. sz. sertéstelep - Rattlerow Seghers Kft. 
• Nagyhalompuszta településrész kb. 3 km-re helyezkedik el a belterülettől. 
• Vattai tanyai sertéstelep - Keve-Sertés Mezőgazdasági Kft. 
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A Keve-Sertés Mezőgazdasági Kft. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik sertéstelep 
működtetésére vonatkozóan Baracska, Vattai tanya telephelyen, amely a belterülettől kb. 900 m 
távolságra található. 
2013-ban közérdekű bejelentések érkeztek a baracskai lakosság részéről, valamint Baracska község 
Polgármesterétől a Környezetvédelmi Hatósághoz a Kft. tevékenységével kapcsolatban, a hígtrágya 
kihelyezés során keletkező bűzzel kapcsolatban.  
A szennyvíztisztító telep külterületen helyezkedik el, Baracska belterületi határától kb. 400 m-re.  
A településen megfigyelhető még a kedvtelési célú hobbi állattartás. A belterületi állattartás nem haladja 
meg az önellátás szintjét. A bűzhatás a belterületen elhanyagolható. A belterületi állattartás Baracska 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól sóló 
16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével szabályozott.  
Az avar és kerti hulladék égetését Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és 
növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 15/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete szabályozza. 
Összefoglalóan Baracska esetében a vizsgált tevékenységekből nem várható jelentős mértékű 
légszennyezettség kialakulása. 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
Baracska területén zajterhelés részben az ún. ipari tevékenységekből, illetve a közlekedésből várható. 
Üzemi és szabadidős zajterhelés 
Üzemi és szabadidős tevékenységek esetén a zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 1. számú mellékelte szabályozza: 
 
 
9. számú táblázat: Zajterhelési határértékek üzemi és szabadidős tevékenységek esetén 
 

 
Sor- 
szám 

 
 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 
LAM  
megítélési szintre*  
(dB) 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 
A településen nincs jelentős zajkibocsátást okozó telephely. Ipari jellegű (termelő tevékenység) 
zajforrások becsült száma a településen 7-10. 2 telephelyre (120/20 kV-os állomásra, valamint 
szemestermény szárítási és tárolási tevékenységre) zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot 
adott ki a Környezetvédelmi Hatóság. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy termelési, vagy szolgáltatási 
tevékenységekből zajtól védendő területeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott határérték 
feletti zajterhelés nem éri. 
Közlekedés zajterhelése 
Közlekedési zaj szempontjából az 1.17.5. Levegőtisztaság és védelme c. fejezetben bemutatott 4 
meghatározó útszakasz mentén kialakuló zajterhelést vizsgáljuk elsődlegesen. 
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A mértékadó átlagos napi forgalmat (ÁNF) a 6. számú táblázat tartalmazza. 
A zajterhelés számítását a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében megadott számítási 
módszer szerint vizsgáljuk. A számításhoz szükséges további adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze: 
10. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak zajterheléséhez szükséges kiinduló adatok 

Paraméterek Vizsgált útszakaszok 
M7 
33+751 és 
44+486 kmsz. 
között 

7 sz. út 
32+431 és 
35+741 kmsz. 
között 

7 sz. út 
35+741 és 
43+502 kmsz. 
között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 
9+659 kmsz. 
között 

Útburkolat 
érdességi 
tényező 

2,9 2,9 2,9 4,9 

Sebesség (km/h) 100 50 50 50 
 
Ezen kiindulási paraméterek mellett az egyes útszakaszok mentén referencia távolságban várható 
hangnyomásszinteket az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
11. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak várható zajterhelése referencia távolságban (dB) 

Paraméterek Vizsgált útszakaszok 
M7 
33+751 és 
44+486 kmsz. 
között 

7 sz. út 
32+431 és 
35+741 kmsz. 
között 

7 sz. út 
35+741 és 
43+502 kmsz. 
között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 
9+659 kmsz. 
között 

Zajterhelés 
nappal 80,3 

67,0 
66,4 65,9 

Zajterhelés 
éjszaka 73,4 

60,2 
59,4 58,9 

 
A közlekedési zaj terhelésére a határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza. 
12. számú táblázat: Zajterhelési határértékek közlekedési zaj esetén 

 
 
 
 
 
Sor- 
szám 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre*  
(dB) 

 
 
 
Zajtól védendő terület 

 
 
 
kiszolgáló úttól, 
lakóúttól 
származó zajra 

az országos 
közúthálózatba 
tartozó 
mellékutaktól, a 
települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 
külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve 

 
az országos 
közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és 
főutaktól, a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, 
belterületi elsőrendű 
főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, 
az autóbusz-
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a nem nyilvános 
fel- és 
leszállóhelyektől** 
származó zajra 

pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel és 
leszállóhelytől*** 
származó zajra 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal 
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges 
területek közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek 
közül az oktatási 
létesítmények területei, 
és a temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület 
(nagyvárosias beépítésű), 
a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 
A vizsgált útszakaszok közül a legjelentősebb forgalmú M7-es autópálya a belterületet kb. 1 km 
távolságra közelíti meg, így a védendő létesítményeknél nem várható a határértékek túllépése. 
A vizsgált útszakaszok közül jelentősebb forgalmú még a 7. számú főút, mely belterületen halad át. Az 
úttengelytől mért legalább 15 m-es távolság már biztosítja a lakóövezetek megfelelő mértékű 
zajterhelését már éjszakai időszakban is. A szükséges úttengelytől mért távolság több esetben nincs meg, 
így az útvonal mentén időszakosan előfordul határértéket meghaladó közlekedési zajterhelés. 
A 8111. számú út nagyobbrészt külterületen halad, a falusias, kisvárosias beépítésű övezetek esetében 
az úttengelytől mért legalább 12 m-es távolság már biztosítja a lakóövezetek megfelelő mértékű 
zajterhelését. Az út nagyobb részben külterületen halad, így nem érint zajtól védendő területeket. 
A település belterületén áthalad a 30. számú Budapest-Székesfehérvár kétvágányú villamosított 120 
km/ó pályasebességű, 22,5 t tengelyterhelésű vasúti fővonal. A településen található vasútállomás: 
Baracska megálló. 
A környezetvédelmi határértékek betarthatóságának vizsgálatához szükséges évi átlagos forgalmi 
adatokat az alábbi táblázatban összesítettünk.  
13. számú táblázat: A vasútvonal jellemző forgalmi adatai 

Vonattípus Vonatfajta Időszak 
Vonatszám 
(db/nap) 

Átlagos 
sebesség 
(km/óra) 

Átlagos 
szerelvény 
hossz 
(m) 

Személy 

Nemzetközi gyors nappal 2 120 150 
éjjel  120 150 

Belföldi gyors nappal 87 120 180 
éjjel 1 120 180 
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Távolsági személy nappal 80 100 180 
éjjel 12 100 180 

Helyi személy nappal  100 150 
éjjel  100 150 

Szerelvényvonat nappal  - - 
éjjel  100 150 

Teher 

Gyorsteher nappal 4 90 500 
éjjel 36 90 500 

Közvetlen teher nappal 0 - - 
éjjel 2 80 350 

Forda teher nappal 0 - - 
éjjel 2 80 300 

 
A fenti adatok segítségével közelítő számítással meghatároztuk a vasúti közlekedés által okozott 
környezeti zajterhelést az MSZ 07-2904-1990. számú „Vasúti közlekedési zaj számítása” című szabvány 
alapján, majd a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet zajterhelési határértékei alapján 
vizsgáltuk azok betarthatóságát. 
Baracskát érintő, egyenes vonalvezetésű vasútvonaltól 25 m referenciatávolságban - akadálytalan 
zajterjedést feltételezve - az egyes vonatfajták egyenértékű A-hangnyomásszintjét az  
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  képlettel számítottuk. 
ahol 
Loi az i-edik fajtájú vonat vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintje 
Qi az i-edik fajtájú vonat mértékadó forgalma  
li az i-edik vonatfajta hossza 
loi vonatkoztatási vonathossz 
vi az i-edik vonatfajta tényleges vonatsebessége 
voi vonatkoztatási sebesség 
Az egyes vonatfajták számított egyenértékű A-hangnyomásszintjét referencia távolságban az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 
14. számú táblázat: Vonattípusok egyenértékű A-hangnyomásszintjei (dB) 

Vonattípus 
LAeqi (dB) 
nappal éjjel 

Nemzetközi gyors 46,5 0,0 
Belföldi gyors 63,7 47,3 
Távolsági személy 61,8 56,5 
Helyi személy 0,0 0,0 
Szerelvényvonat 0,0 0,0 
Gyorsteher 52,6 65,2 
Közvetlen teher 0,0 50,0 
Forda teher 0,0 49,4 

 
A táblázat adatai alapján számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszint értéke referencia távolságban: 
nappal (06-22 óráig) 66,1 dB 
éjjel (22-06 óráig) 66 dB 
A közlekedési zaj terhelésére a határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza, amelyet a 9. számú táblázat tartalmaz. 
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A vasúti pálya nem belterületen halad. A vasúti pálya azon szakaszain, ahol védendő létesítmények 
találhatók a vasúti pálya közelében, zajvédő fal biztosítja a védendő létesítményeknél a határérték 
teljesülését. Azon szakaszok esetében, ahol nem épült zajvédő fal, a vasúti pályától 200 méteres 
távolságban már nem várható a határértékek túllépése. 

1.17.5. Sugárzás védelem 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos sugárzásfigyelő 
rendszer működik. 
A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat, amely olyan műszerekkel 
felszerelt szabad téren álló állomások összessége, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzást 
(óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét). 
Magyarországon a természetes háttérsugárzás mértéke 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ 
a magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás, 
csapadék mennyiség) változásai befolyásolják. A 250 nSv/h alatti háttérsugárzás természetes és 
semmiféle veszélyt nem jelent.  
 
Baracskához legközelebbi mérőállomás Budapest, XI. kerületben található, tulajdonosa a Honvédelmi 
Minisztérium.  
A településen jelentős sugárzással bíró objektumról nincs tudomásunk.  

1.17.6. Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 
 

A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a 2012. évi CXXXLV. Tv. (törvény a 
hulladékgazdálkodásról) életbe lépésével.  
Baracska esetében a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtése és jogszabályoknak megfelelő 
kezelése megoldott.  
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és 
elszállításáról 10/2016. (VII.29.) számon hozott önkormányzati rendeletet. 
Baracska csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A 
társulás célja megoldani a hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatokat és korszerű 
hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltetni. 
Közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtése, kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Depónia Nonprofit Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Kft. és a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciuma 
(továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 
A háztartási hulladéknak és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő vegyes hulladékok 
elszállítása heti rendszerességgel történik, befogadó a Székesfehérvár-Csala, Pénzverő-völgyi nem 
veszélyeshulladék-lerakón.  
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék (papír, fém, műanyag) szelektív gyűjtése házhoz menő 
gyűjtéssel történik, ennek rendszeressége havonkénti. 
Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött üveghulladékot elszállíthatja és elhelyezheti a 
gyűjtőponton is. 
A lomhulladék elszállítása évente egy alkalommal történik. A lomelszállítás időpontjáról az érintett 
településrészek lakóit az éves hulladékszállítási naptár megküldésével tájékoztatják. 
A hulladék közszolgáltatási előírások alapján a településen működő intézmények is a közszolgáltatás 
rendszerét veszik igénybe. 
A háztartási veszélyes hulladékokat Baracska település lakosai a Csala-Pénzverővölgyi Hulladékudvar 
veszélyes gyűjtőhelyre vihetik. 
Összefoglalóan a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtési és kezelési rendszer a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történik. 
 



Baracska településfejlesztési koncepció és ITS                          megalapozó vizsgálat 

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail feterv@feterv.hu 103 

Termelési hulladékok kezelése 
A Baracskán működő vállalkozások közül egyik sem tartozik Magyarország 100 legnagyobb 
hulladéktermelő vállalkozása közé. 
A termelő vállalatok nem kötelezettek a közszolgáltatás igénybe vételére a termelési hulladékok kezelése 
során, ennek ellenére az ipari és szolgáltató vállalkozások döntő többsége a közszolgáltatást veszi 
igénybe keletkező hulladékaik elszállítására.  
A képződő termelési hulladékok a vállalkozások tevékenységi köréhez kapcsolódnak, nagyobb részben 
nem veszélyes.  
Baracska településen kettő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozás működik, így a 
hulladéktermelők bizonyos fajtájú hulladékaikat helyben tudják átadni előkezelő/begyűjtő szervezetnek. 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 
11.) Korm. rendelet hatályba lépésével, illetve a VM-OKIR HIR (Hulladékgazdálkodási Információs 
Rendszer) segítségével a hulladékok keletkezésének és kezelésének nyomon követése egyre könnyebb, 
így egyre megbízhatóbb adatok állnak majd rendelkezésre. 
A termelési hulladékok speciális csoportjába tartoznak az építési, bontási hulladékok, melyek forrása 
részben a lakossági megbízásából történő kivitelezés, továbbá a vállalkozások által kezdeményezett 
fejlesztések. 
Az építési, bontási hulladékok kezelésére Baracska területén nincs lehetőség, illetve a lerakási járulék 
megjelenésével jelentősen drágult az építési, bontási hulladékok lerakási díja. Ez sajnálatosan az 
illegálisan lerakott építési, bontási hulladékok ismételt növekedését vonja maga után. 
A baracskai, szennyvíztisztító telepről származó települési szennyvíz tisztításából származó iszapokat 
hasznosításra adják át, azaz nem lerakással ártalmatlanítják. A hasznosítás Baracska településen kívüli 
történik meg. 
Egyéb hulladékgazdálkodási jellemzők 
Baracska 060 hrsz.-ú ingatlanon B3 alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó üzemelt. A lerakó 
felhagyására 2001-ben kapott környezetvédelmi működési engedélyt, majd 2007-ben rekultivációs 
engedélyt.  
A lerakó rekultivációja a Közép-Duna Völgyi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
vezetésével KEOP támogatással történt meg 2011. évben. 
Jelentősebb mértékű illegális hulladéklerakásról nincs tudomásunk. 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
A település belterülete rendezett egy-két épület esetében tapasztalható csak elhanyagoltság, illetve a volt 
zártkerti övezetben található egy-egy rendezetlenebb ingatlan. 
 
Külterületi vizuális környezetterhelést jelent a mezőgazdasági területekre vezető földutak mentén 
elhelyezett zöldhulladék. 

1.17.8. Árvízvédelem 
A település – tekintettel a terülten áthaladó vízfolyások jellegére - nem árvíz-veszélyeztetett.  
Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II. 13.) sz. rendelet, Fejér megye területrendezési tervének 3.14. sz. 
melléklete szerint Baracskán nagyvízi meder terület található a Váli-vízhez kapcsolódóan. 
Jóllehet a település nem árvíz-veszélyeztetett, azonban tartós magas vízállás, illetve elhúzódó 
csapadékos időszak alatt belvízzel kell számolni. A belvíz veszélyeztetett területek a Váli-víz medre 
mentén elhelyezkedő alacsony térszínek. 
A belvíz veszélyeztetett területeket az 5. számú térkép mutatja be. 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Baracska esetében környezeti konfliktus három környezeti elem esetében áll fenn az alábbi módon: 
• Levegőminőség-védelem: 
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o A hígtrágyás rendszerű sertéstartás időszakosan jelentős bűzhatással terhelheti a levegőt. 
Az időjárási viszonyoktól függően a bűz nem csak az M7 autópálya környezetében, 
hanem a lakóterületeken is érezhető, ezért különös gondot kell fordítani a technológiai 
utasítások és bűzcsökkentési intézkedési tervekben foglaltak betartására. 

• Felszíni vizek védelme: 
o A terület lejtésviszonyai követeztében a területre hulló csapadékvizek befogadója a Váli-

víz. Ezért mind a mezőgazdaság, mind a közlekedés esetében különös gondot kell 
fordítani a szennyezőanyagok bemosódásának csökkentésére. 

o A település területének jelentős hányada mélyebben fekvő, belvíz-veszélyeztetett terület. 
Az egykori település figyelembe vette ezen morfológiai adottságokat, azonban a település 
fejlődése nem minden esetben számolt a belvíz veszéllyel. Új funkciók telepítése 
esetében figyelembe kell venni a morfológiai és belvízviszonyokat, és az új 
tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy a felszíni vizek minőségét még egy magas 
belvízzel járó időszak se veszélyeztesse. 

• Közlekedés zajterhelése: 
o A 7. számú főút belterületi szakaszai zajtól védendő lakóövezetek mellett húzódnak, ahol 

mind nappali, mind éjszakai időszakban előfordulhat határérték feletti zajterhelés. 

1.18. Katasztrófavédelem (terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1. építésföldtani korlátok 
Releváns adat nem áll rendelkezésre, azonban Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II. 13.) sz. rendelet, 
Fejér megye területrendezési tervének 3.14. sz. melléklete szerint Baracska területe „Földtani 
veszélyforrás területének övezete” (vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett terület), 
illetve „Vízeróziónak kitett terület övezete” (vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló 
talajtulajdonságokkal jellemezhető terület). 
 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
Bányászattal érintett területről, alábányászott területről, pincéről nem áll rendelkezésre releváns 
információ. 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A terület nem csúszás, illetve süllyedésveszélyes. 
Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II. 13.) sz. rendelet, Fejér megye területrendezési tervének 3.14. sz. 
melléklete szerint Baracskán nagyvízi meder terület, földtani veszélyforrás terület és vízeróziónak kitett 
terület található. 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 
Baracska a Dunántúl egyik kevésbé földrengés veszélyeztetettebb régiójába tartozik. 
A térség földrengés-veszélyeztetettségét az alábbi ábra mutatja be, a mértékadó gyorsulás 1,2 m/s2 
körüli. 
5. számú ábra: Magyarország földrengésveszélyeztetettsége (forrás: Georisk Kft.) 
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1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 
A terület kevéssé árvíz-, azonban jelentős kiterjedésben belvíz- veszélyeztett. 
Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II. 13.) sz. rendelet, Fejér megye területrendezési tervének 3.14. sz. 
melléklete szerint Baracskán nagyvízi meder terület, földtani veszélyforrás terület és vízeróziónak 
kitett terület található. 
A terület domborzati viszonyait a 6. számú térkép, az elöntés veszélyeztetett területeket az 5. számú 
térkép mutatja be. 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

A település nem árvíz veszélyeztetett, azonban elhúzódó nagycsapadékos időjárás mellett a Váli-víz 
mélyebben fekvő szakaszain előfordulhat belvíz.  

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 
A terület morfológiai és vízrajzi viszonyai alapján a Váli-víz közelében belvíz veszélyeztetett. 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 
 
A település mélyen fekvő területei a Váli-víz mentén alakultak ki. Ezen térségek vizenyős, belvíz-
veszélyeztetett területek. 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 
A település mélyen fekvő területei a Váli-víz mentén alakultak ki. Ezen térségek vizenyős, belvíz-
veszélyeztetett területek. 

1.18.3. egyéb 
Nincs releváns adat. 



Baracska településfejlesztési koncepció és ITS                          megalapozó vizsgálat 

Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. tel: 0670/3750133, e-mail feterv@feterv.hu 106 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
 
Kedvezőtlen morfológiájú területeknek a mélyebb fekvésű, Váli-vízhez közeli területek minősülnek. 
Ezen potenciális helyzetét az 5. számú térkép mutatja be. 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

 
Nincs releváns adat. 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

 
A tervezési terület morfológiai és belvíz viszonyai következtében a felszíni vizek szennyezését kell 
kizárni még egy elhúzódó belvizes időszak esetében is. Ezért a belvíz veszélyeztetett területeken a 
veszélyes anyagok és hulladékok tárolására különös gondot kell fordítani, illetve a 
szennyvízelvezetés/gyűjtés tervezése esetében is ezen körülmények figyelembe vétele szükséges. 
 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Műre való ásványvagyonról Baracska esetében nincs tudomásunk. 

1.20. Városi klíma 
A legközelebbi hidrometeorológiai mérőállomás Érden működik. Ezen mérőállomás adatai alapján a 
település klímája az alábbiak szerint jellemezhető: 
 
A település éghajlata mérsékelten meleg, száraz.  
 
Az évi napfénytartam 1950 óra körüli, a nyári 780, a téli pedig 175-180 óra körüli. Az évi 
középhőmérséklet 10,2-10,5  C közötti, a tenyészidőszaké 17,2-17,4  C. Évente 194-1975 napon át, ápr. 
4-6. és okt. 19-21. között a napi középhőmérséklet rendszerint meghaladja a 10  C-ot. A fagymentes 
időszak hossza Ny-on 196 nap (ápr. 10. és okt. 28-30. között), máshol 205-207 nap (ápr. 3-5. és okt. 30. 
között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének átlaga 34,0 °C körüli, a leghidegebb 
téli napok abszolút minimumainak átlaga -16,0 °C. 
Az évi csapadékösszeg 540 mm körüli, a nyári félévé 310-330 mm. A legtöbb 24 órás csapadékot, 111 
mm-t, Martonvásáron mérték. Évente 32-34 hótakarós nap valószínű, 20 cm körüli átlagos maximális 
hóvastagsággal. 
Az ariditási index 1,28 körüli. 
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. 
A kevés csapadék a meghatározó a növénytermesztésben. 
 

2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
2.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
2.1.1. A folyamatok értékelése 
Baracska a hagyományos vidéki települési történelmi múlttal, településszerkezettel és épített 
környezettel rendelkezik. 
 
Baracska természeti adottságai következtében és fekvéséből eredően meghatározó a mezőgazdaság 
jelenléte, illetve a közlekedés (M7 autópálya, 7. számú főút, 30. sz. vasútvonal). A mezőgazdaság 
intenzív növénytermesztést és állattartást jelent, és a települést érintő közlekedési vonalak is kiemelkedő 
jelentőségek. Ebből következően a környezeti elemek terhelése különösen a főközlekedési vonalak 
mentén jelentős. 
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Ugyanakkor a Váli-víz medre és a meder közelében megmaradt rétek természetközeli élőhelyeknek 
minősülnek, lásd Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei. 
A morfológiai viszonyok következtében a felszíni vizek védelme kiemelt jelentőségű, nem csak a 
mezőgazdaság, hanem a közlekedés esetében is, különös tekintettel a főutak burkolatáról elvezett 
csapadékvíz szennyezés vonatkozásában. 
 
A település Budapesthez, Székesfehérvárhoz a járás székhely Martonvásárhoz való közelsége, a kiépült 
(de felújításra szoruló) infrastruktúra mindenképpen előny, melyet a gazdasági növekedés  és a helybeli 
lakosok igényei szerint továbbfejleszteni szükséges. 
A gazdaságfejlesztési alapelveknek meghatározásánál elsődleges szempont a kiváló termőfölddel való 
takarékos bánásmód, a jelenleg kijelölt gazdaság-fejlesztési területek fejlesztése. 
Baracska fejlesztésénél nagy lakosságszám növekedéssel nem kell számolni, azonban törekedni kell 
annak növelésére és a fiatalok helyben-maradásának támogatására. A fejlesztési alapelvek 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni a mai kor infrastrukturális és minőségi életviteli igényeire. 
A település életében nagyon fontos, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyek fenntartásához, 
üzemeltetéséhez  a lehető legkevesebb forrás szükséges.  
A fejlesztésnél a fő hangsúlyt az élhető település megőrzésére, az oktatási háttér helyi igényekhez 
igazítására, a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztésére, a szabadidő eltöltéséhez szükséges 
programok bővítésére kell helyezni. 
A turizmus fejlesztése érdekében a hagyományokra, az adottságokra és a védett értékekre alapozva kell 
célokat kitűzni. 

2.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése 
A település környezetének fejlesztését három külső tényező befolyásolja jelentősen: 

1. A belterület fejlesztésével az életminőség radikális javulása  
2. A kiváló közlekedési lehetőségeket kihasználó gazdasági potenciál 
3. A kiváló termőhelyi adottságú szántók nagy területe, ehhez kapcsolódóan a kiváló 

mezőgazdaság termelés jelenléte 
Ezen kívül belső tényezőként említendő a viszonylag alacsony iskolai végzettség és a  munkanélküliség. 

2.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
A különböző hatósugarú fejlesztési stratégiák, területfejlesztési tervek áttekintése során, az azokban 
megfogalmazott célokból következően olyan jövőkép rajzolódik ki, mely Baracskát – a Váli-víz menti 
településekkel közösen (összhangban), - egy vonzó vidéki életforma megteremtésében láttatja, amely 
gazdaságilag stabil, elsősorban a mezőgazdaságra és a közösségi rendszerekre épülő településként van 
jelen a Közép-Dunántúli régióban. 
 
Baracska jövőképe azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy a település gazdasági és ezen belül a 
mezőgazdasági versenyképessége erősödjön, valamint egy lakható és minőségileg tovább fejlődő 
településsé váljon. 
 
A településen a lakó, vegyes és gazdasági területek megfelelő szabályozásával meg kell teremteni a 
fejlesztés építésjogi hátterét. A jelenlegi állapot nem megfelelően biztosítja a gazdaságos fejlesztési 
lehetőségeket. 
Az önkormányzat a tervezett fejlesztéseket pályázati forrás igénybevételével, illetve a gazdálkodó 
szervek, vállalkozások bevonásával tudja biztosítani. 

2.2. Problématérkép/értéktérkép 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és 
korlátok térképi ábrázolását a  P1 jelű  térkép tartalmazza.  
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2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

2.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, 
a lehatárolt településrészek rövid bemutatása  
 

Baracskán alapvetően két eltérő településrész határolható le, a lehatárolás megegyezik a természeti 
állapottal: 

1. Központi belterület fejlett infrastruktúrával 
2. Anna-major fejlett infrastruktúrával 

2.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása vált nem szükségessé. 

2.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek  lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 

A potenciális akcióterületek a településközpontban került kijelölésre. Az akcióterület lehatárolását az 
A-1 jelű térképen ábrázoltuk. 
 
Valamennyi területfelhasználáson a szabályozási előírások pontosítása szükséges az új építésügyi 
jogszabályoknak megfelelően. 


