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1MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés 
 
1 .  H e l y z e t f e l t á r á s  
1.1. Településhálózati összefüggések 

2
Lajosmizse Bács-Kiskun megye északi részén, a Duna-Tisza közi homokhátság északi 

részén, Kecskeméttől 17 km-re északnyugatra terül el. A város szinte teljes egésze 

homokra települt. Lajosmizse külterülete részben még homokhátság eredeti felszíni 

formáit őrzi, számos kisebb homokdűnét és homokhátat láthatunk, amelyek az 

uralkodó széliránynak megfelelő északnyugat-délkeleti irányba rendeződve szelik át a 

tájat. A magasabban fekvő dűnesorok között számos apróbb tó, illetve mocsár húzódik 

meg .A város az M5-ös autópályán vagy az 5-ös főúton csatlakozik Magyarország fő 

közlekedési hálózatához. 

Lajosmizse lakossága 11.188 fő. (2013. január 1.) Népsűrűsége 67.65 fő/km². Területe 

164.66 km². 

 
Lajosmizse közlekedési kapcsolatai a Budapest -Kecskemét-Szeged tengelyen fekvő 
helyzetéből következnek. Magyarország közlekedési hálózata Budapest 
központúságának minden előnye és hátránya így érinti a várost. 
Az országon átvezető kelet-nyugati kapcsolat hiánya a Kecskeméti Járáshoz tartozó 
város Bács-Kiskun megye nyugati-, és a szomszédos Pest megye településeinek 
megközelíthetőségét is nehezíti. 
A történeti előzményekre visszavezethető sugaras úthálózati adottságból következően a 
várost elkerülő a tágabb térségi kapcsolatokat biztosító gyűrűs irányok hiányoznak. 
 

 
Településhálózat a meglévő úthálózattal  

 

                                                 
1  314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 9.§(6) bekezdés figyelembevételével készített munkarész 
2 Forrás: Lajosmizse.hu 
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal összefüggést a következők 
szemléltetik: 

Területi koherencia  

 
 

 
 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/1. számú melléklete 
Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 
térszerkezetet meghatározó főutakra vonatkozó táblázatának 31. sora szerint: 

M8: (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége – 
Sárbogárd térsége – Dunaújváros – Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony 
térsége (M3) 

 
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveivel való összefüggés 

Kecskemét és Nagykőrös településszerkezeti tervei az M8 nyomvonalát tartalmazzák. 
Mindkét város esetében a nyomvonal pontosítására kerül sor. 

 
1.5. A hatályos fejlesztési koncepcióval való összefüggés 

Lajosmizse településfejlesztési koncepciója az M8 nyomvonalát érintő területi 
fejlesztést nem tartalmaz. 
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1.6. Településrendezési tervi előzmények vizsgálata, hatályban lévő településrendezési 
eszközök 

Lajosmizse településszerkezeti terve tartalmazza a közlekedési ágazati fejlesztéseknek 
és területrendezési terveknek megfelelő kelet-nyugat irányú országos főúthálózat 
részeként megvalósítandó közút nyomvonalát. 
A 2010. évi településszerkezeti az akkor hatályos OTrT-nek és Bács-Kiskun Megye 
Településrendezési Tervének megfelelően helybiztosítási szinten tartalmazza az M8 
nyomvonalat a következők 
szerint:

 
 
A szabályozás, konkrét tervek hiányában az M8 területigényét (közlekedési területi 
kiszabályozását) nem tartalmazza. 
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1.8. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
Lajosmizse igazgatási területe alapvetően mozaikos felhasználású, a mezőgazdasági-, és 

erdőterületek váltakozva tanyás beépítésekkel találhatók.  
A közigazgatási terület déli részén a kecskeméti határ mentén vezetett út is lakott tanyás 

tájat érint. 
3 

 

                                                 
3 Környezeti hatástanulmányból átvéve ariel betűtípussal 
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1.9. Az épített környezet vizsgálata 

A táj domborzati adottságait az ÉNY-DK irányú szél munkálta hátak és mély vonulatok 
jellemzik. 

A feltáró úthálózat is ebben a koordinátarendszerben valósult meg az egykori puszta 
mérnöki felosztásával. A szórt elhelyezkedésű tanyák a magasabb fekvésű területre 
kerültek. Egy-egy tanyás beépítés önálló gazdasági egységként funkcionált, aminek 
velejárója, hogy a hozzá tartozó földterületen több művelési ág is megjelent. 

A mezőgazdaság XIX. század közepén megvalósított kollektivizálása a tanyás beépítés 
fenti rendjének megszüntetését eredményezte. A tanyatelkek lakóterületként 
megmaradtak, de a magántulajdonú termőföldet termelőszövetkezeti tulajdonba véve 
a telekstruktúra megváltozott és a területhasználat mozaikossága is lecsökkent. 

A belterületi lakóterületi kijelölés is jelentős elszívó hatással volt a tanyás beépítésre. 
A 1990-es évek privatizációja a tanyák számbeli növekedését nem eredményezte, de a 

magánbirtokok megalakulásával a külterületi beépítés, mint gazdasági központ 
jelentősége megnőtt. 

A hagyományos tanyák funkcióváltása is megfigyelhető, időszakos üdülőjellegű 
használatra kerültek egyes tanyák. 
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1.10. Közlekedés4 

 

                                                 
4 Hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészéből átvéve. Tervező: Lombár István (VÁTI Kft)  
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1.11. Közművesítés 
 

Felszíni vízelvezetés 
Vízgyűjtő-vízgazdálkodási terület lehatárolás 

 
 
Alpár nyárlőrinci csatorna  Talfái csatorna 
 
 
Vizi és energiaközművek  
A tervezési területen egyedi kutas ivóvízellátás van.  
A létesítendő kútból legfeljebb a létesítő házi vízigényének – maximum 500 m3/év 

mennyiségig terjedő – biztosításáig termelhető ki víz – a parti szűrésű, karszt-, vagy 
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával. 

Talajvíznek minősül az első vízzáró réteg felett található vízkészlet. (Lajosmizse 
térségében a talajvízkészlet feküszintje a geológiai ismeretek alapján általában 15-30 
m mélységben található.) 

A módosítással érintett térségben egyedi szennyvízkezelés van. 
 
Energiaközművek 
A nyomvonal által érintett közművek: távközlési vezetékek: gáz jelzővezeték (46-973 

km.sz.) és optikai földkábel (48+679 km.sz.).  
A nyomvonalat érintő szénhidrogén vezeték: Algyő-Vecsés, DN600 acél nagynyomású 

gázvezeték (46+982 km.sz.), Algyő-százhalombatta, DN 300 acél termékvezeték 
(46+999 km.sz.). 

A nyomvonalat érintő elektromos vezetékek: Nagyfeszültségű légvezeték (47+333 
km.sz.), 20 kv légvezeték (48+371 km. sz.) 
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2 .  H e l y z e t e l e m z é s ,  h e l y z e t é r t é k e l é s  
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése, a helyzetelemzés 

eredményeinek értékelése, szintézis 
 
Térségi kapcsolatok 
Térségi közlekedési kapcsolatokat, a település országos közúthálózati kapcsolatait 

javítja a tervezett az M8 gyorsforgalmi út. A területrendezési tervekben szereplő  
közlekedési elem. 

 
Településrendezés 
Az M8 Lajosmizse közigazgatási területét érintő szakasza mezőgazdasági-, és 

erdőterületek váltakozásával kialakult mozaikos területfelhasználású tájat, szórvány 
tanyás beépítést érint. A település déli igazgatási határa mentén haladó nyomvonal a 
mintegy 250 ha-os háromszögletű területet leválasztja, a meglévő derékszögű ÉNY-
DK és ÉK-DNY irányú úthálózatot átmetszi. 

Fentiekből következően elhelyezkedése a településszerkezetet illetően, amennyiben az 
M8 által leszakított határrész kapcsolatát megoldják optimálisnak tekinthető. 

A terület az elmúlt évek során csökkenő mértékben, de tanyákkal beépült. A tanyákra 
környezeti szempontból a lakóterületi normáknak való megfelelése követelmény. 
Ezért a gyorsforgalmi út és az ahhoz kapcsolódó műtárgyakon túl további 
környezetvédelmi szempontból indokolt területigénnyel is kell számolni. 

 
 


