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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

FELÜLVIZSGÁLATA 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 

 1. Szerkezeti terv 
  Jóváhagyó határozat tervezete 
 1.1. Az igazgatási terület szerkezeti terve 1:20000 
 1.2. A belterület szerkezeti terve 1:8000 

1.3. A szerkezeti terv leírása 
1.4. A változások tervlapja és leírása 
1.5. A község területi mérlege 
1.6. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
1.7. A biológiai aktivitásérték számítási eredménye. 

II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 
1. Helyzetfeltáró munkarész 
1.1. Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok 
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
1.4. A hatályos fejlesztési koncepció 
1.5. A község településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
1.6. A Község társadalma 
1.7. Humán infrastruktúra 
1.8. A község gazdasága 
1.9. Táji és természeti adottságok, a zöldfelületi rendszer vizsgálata 
1.10. Az épített környezet vizsgálata 
1.11. Közlekedés 
1.12. Közművek (vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, gázellátás) 
1.13. Energia (villamos energia, távközlés) 
1.14. Környezetvédelem, katasztrófa védelem 
1.15. Éghajlati adottságok, klíma 
2. Helyzetelemző és értékelő munkarész 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése 
2.2. A konfliktusok térképi ábrázolása (problématérkép, értéktérkép) 

 

III./ B. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 
1. Környezetalakítási terv, a változások összefoglalója (szöveg és térkép) 
2. Táji- természeti adottságok, zöldterületek vizsgálata és fejlesztési javaslata 
3. Közlekedési javaslatok 
4. Közművesítési javaslatok 

4.1. Vízi közművek 
4.2. Gázellátás 
4.3. Villamos energia 
4.4. Távközlés 

5.      Örökségvédelmi hatástanulmány  
5.1. Épített örökség 
5.2. Régészet 

6. Környezetvédelmi fejezet 
7. Környezetértékelés 
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IV. TERVIRATOK  

1. Képviselő-testületi határozat a fejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról 

2. Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközöket érintő módosításokról és a Partnerségi 
egyeztetés szabályairól 

3. Képviselő-testületi döntés változtatási szándékról 
4. Tájékoztató Földeák község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatáról, módosításáról 
5. Előzetes véleménykérés a Koncepció és településrendezési eszközök módosításához, 

felülvizsgálatához 
6. Előzetes állásfoglalások 

6.1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály 
6.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi 

Osztály 
6.3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 
6.4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
6.5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
6.6. MAVIR Zrt. 
6.7. Invitel Távközlési Zrt. 
6.8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály 
6.9. Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 
6.10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és 

Hatósági Osztály 
6.11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
6.12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
6.13. Makó Rendőrkapitányság 
6.14. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatóság 
6.15. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
6.16. ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
6.17. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem 
6.18. MOL Nyrt.  
6.19. MOL Nyrt. Kardoskút 
6.20. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
6.21. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6.22. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Építésügyi Osztály 
6.23. Tervezői válasz az előzetes állásfoglalásokra 

7. Tervezői válasz az előzetes állásfoglalásokra 
8. A Környezetértékelés tematikájához érkezett vélemények  

8.1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
8.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

8.3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Erdőfelügyeleti Osztály 
8.4. Csongrád Megyei kormányhivatal Makó Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
8.5. Csongrád Megyei kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, Környezetvédelmi és természetvédelmi Osztály 
8.6. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
8.7. Csongrád Megyei kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
8.8. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Szeged, 2017. február 
        Takács Máté 
                 vezető tervező 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

5.  ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
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5.2. RÉGÉSZET 

6.  KÖRNYEZETVÉDELEM 
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III. 5.  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

5.1. Épített örökség 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
5.1.1./ VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ 

1.a./ A település történeti leírása 

  1.a.a./  Földeák kialakulásának története 

  1.a.b./  Műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele 

1.b./ Természet, táj, tájhasználat, tájtörténet– településhálózati és településszerkezeti összefüggésben 

1.c./ Földeák településképe és jellemző utcaképei 

1.d./ A község településszerkezete és területhasználata 

1.e./ Településkarakter: telekszerkezet, beépítési módok, épülettípusok, középületek, 

szobrok, építmények 

  1.e.a./ A település jellemző telekszerkezete, használati és beépítési módja 
  1.e.b./ A község épülettípusai 
   1.e.b.a./ A község „típus” házai 
   1.e.b.b./ Földeák egyedi építészeti karaktert hordozó épületei 
  1.e.b.c./ A község középületei 
  1.e.b.c.a./ Római katolikus templom 
  1.e.b.c.b./ Temető kápolna 
  1.e.b.c.c./ Községháza 
  1.e.b.c.d./ Régi általános Iskola 
  1.e.b.c.e./ Református templom 
  1.e.b.c.f./ Miasszonyunkról elnevezett irgalmas 

nővérek volt zárdája 
  1.e.b.c.g./ A község vasútállomása 
  1.e.b.d,/ A község köztéri emlékművei, szobrai, építményei 
 1.e.b.d.a./ Návay család sírboltja 
 1.e.b.d.b./ Temetői stációk 
 1.e.b.d..c./ Első világháború szobor 
 1.e.b.d.d./ Szent László szobor 
 1.e.b.d.e./ Község „kapui” 
 1.e.b.d.f./ Száraz-ér híd 
1.f./ Védettségek: műemléki egyedi és területi, világörökségi 
1.g./ Az örökségi értékek elemzése 
1.h./ Területhasználat és területi állapot kulturális örökség összefüggésében 
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5.1.2./ VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 

 2.a./ Földeák településhálózati és tájhasználati változása 

 2.b./ Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

 2.c./ Földeák infrastrukturális változásai 

 2.d./ A község népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 

2.e./ A község műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a 
települési értékleltárban szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő 
beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése 

 2.f./ Védelemre javasolt épületek és építmények 

 

5.1.3./ HATÁSELEMZÉS 

 3.a./ Földeák történeti településhálózati következmények 

 3.b./ Természeti, táji hatások 

 3.c./ Településkép feltárulásának változásai 

 3.d./ Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, 

  bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei 

 3.e./ Történeti térbeli rendszerek alakulása 

 3.f./ Műemlékek használati és esztétikai jelentősége a tájban, épített 

  környezetben, a település életében 

 3.g./ Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának esélyei 

 3.h./ Településkarakter változásának hatásai 

 3.i./ Környezeti terhelések és épített örökség műszaki állapotának 

  összefüggései 

 3.j./ Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

 3.k./ Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

3.l./ A műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés) 

 

5.1.4./ ÖSSZEFOGLALÁS 

 

5.1.5./ NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

5.1.1./ VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ 
 
1.a./ Földeák történeti leírása 

1.a.a./ Földeák kialakulásának története 

Földeák nevének első ismert említése 1332-ből származik, amikor egy okirat említi Jakobus 
de Fyldyak „királyi ember" személyét. Pais Dezső feltételezése szerint a település neve 
összetett szó lehet, ami vélhetően arra utal, hogy egy Fil (Fülöp?) vagy hasonló nevű, 

írástudó (deák) személy volt a hely 
névadója, valamikor a 11-12. században. A 
Návay család – amelynek tagjai 1729-ben 
lettek Földeák birtokosai – 1809-ben 
dohánykertészeket telepített a község 
Karabuka nevű határrészére. Rövidesen 
ott új település kezdett kialakulni, melyet 
ugyancsak Földeák néven kereszteltek el, 
ugyanakkor a történelmi Földeákot 
Óföldeáknak kezdték nevezni. Miután 
pedig Óföldeákot a 19. század derekán 
többször is elöntötte a Tisza és a Maros – 
1845-ben a falut is romba döntötte. A 
lakosság – látva értékeik folyamatos 

pusztulását – 1846-ban a költözés mellett döntött. Ekkor települtek le a falu jelenlegi helyén. 
A földesúr az áttelepült és vidékről idehozott családok részére jobbágyi telket mér ki házak 
építési helyéül. Ezzel Földeák község építése 1846-ban elkezdődött, 2-3 év alatt sok ház 
felépült, és a lakosság folyamatosan költözködött át az új szállásra. A falu arculatának 
tudatos tervezésére Návay Károly Mátéffy Pált, Csanád vármegye hites földmérőjét bízta 
meg, aki az „Új-Földeákot” a Szárazér partján 115 holdon szabályos téglalap alakúra 
tervezte. A 311 belső telket, az iskola, a templom, a községháza, a parókia és az egyéb 
középületek helyét jelölte ki.  
 

1.a.b./ Műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele 

A 2003-ban készült települési rendezési eszközök jóváhagyását követően nem folytattak le 
műemléki és helyi védelembe vételi eljárást, ezért jelenleg nem lehet összeállítani 
értékleltárt. 

 

1.b./ Természet, táj, tájhasználat, tájtörténet –  
 településhálózat és településszerkezeti összefüggésben 

Földeák természetföldrajzi helyzete, a település és környezetének domborzata, az éghajlat, 
a környező talajok termőképessége, a felszíni vizek bősége meghatározták a táj szerkezetét, 
a tájhasználat alakulását.  
A község a Körös-Tisza-Maros-köz békés-csanádi-löszhát részén helyezkedik el. A 
községekhez tartozó földek minőségi összetételében bizonyos eltérések tapasztalhatók.  
A község domborzata a tipikus alföldi földfelszín vonásait tükrözi. A térképeken és a 
valóságban egyaránt szinte tökéletesen síkfelületet mutat. Nagyon kevés a tájékozódást 
elősegítő természetes tereptárgy. Ezek minden időben fontos szerepet töltöttek be, hiszen a 
birtokok határait hozzájuk viszonyítva határozták meg. A néhány méterrel a felszín fölé 
emelkedő halmok nevet kaptak, és a környező földeket ezek alapján azonosították (például: 
két-halmi-, márna-halmi földek). 
A község igazgatási területe 3634 ha, ebből 222 ha belterület. A település közigazgatási 
területének formája déli irányba csúcsára fordított, íves háromszög. A település főgerince, 
szinte az igazgatási földrészlet szimmetrikus tengelye a 4415. számú Makót 
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Hódmezővásárhellyel összekötő út. A belterületi földrészlet különállóan, az országos közúttól 
keletre, a Száraz-ér és a vasút között terül el. 
Település kiváló minőségű termőtalajai egyértelműen meghatározzák a tájhasználat jelenlegi 

állapotát. A külterület két nagyobb erdőfoltot, 
és a tanyákat kivéve, szántóföldi mező-
gazdasági művelés alatt áll.  
 

Az erdők közül jelentős a településtől ÉK-re 
található, védett természeti terület a Kornél-
erdő, és a belterülettől DNy-ra elhelyezkedő, 
nagyobb összefüggő erdőfolt. Közigazgatási 
területen belül két nagyobb erdőfolton kívül, 
csak kisebb, utak melletti, és majorok körüli 
szélvédő erdősávok találhatók. 

 

 

 

1.c./ Földeák településképe és jellemző utcaképei 

A község történelmi magja téglalap alaprajzú, merőleges utcahálózatú. A hosszú utcák Ény-
Dk-i hossztengelyűek. Az áttelepüléskor az építési telkeken zömében utcára merőleges 
gerincű parasztházat építettek. (A házak kialakítását később részletezzük.) 
A régi fotókon látható egységes utcaképek napjainkra az új épületek megjelenésével 
átalakulóban vannak. Az akkori utcaképbe is beékelődött az utcára merőleges gerincű 
épületek közé egy-egy párhuzamos gerincű épület, de az még nem bontotta meg az 
egységet.  
 
 

 
A régi falu utcaképei 1930-ból. 

 
 

 
. 
 

Szerencsére találunk még a községben olyan utcaképet, amely hűen tükrözik a falusi 
hangulatot. Ilyen példát találnunk az Ady Endre utcában és a Táncsics M. utcában. 
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Az átalakulás az 1930-as években a párhuzamos gerincű épületek, majd 1960-as években a 
sátortetős házak megjelenésével indult el. 

  

 
1.d./  A község településszerkezete és területhasználata 

A XX. század elejére a lakosság számának folyamatos növekedése miatt a falu belterületén 
már nem maradt elég építési telek. Az 1905-1910-es években minden irányban egy 
teleksorral bővítették a belterületet. Új házsort kapott a Keleti sor (Ady Endre utca), az 

Északi sor (József Attila utca) és a Hosszú 
utca (Kossuth utca), ekkor alakították ki a 
Karabukai sort, az Éralját és a Vásárteret. 

A további lakóterületeket már az 1930-as 
években osztották ki. A Szent László tér 
melletti jobboldali tömböt az 1960-as 
években a tömbfeltárással megnyitották, itt 
emeletes lakóépületeket emeltek. 

A településszerkezet, mint a település 
funkcióinak térbeli elrendezését mutatja 
be. 
A település igazgatásilag két területre 
oszlik: bel-, és külterület. A belterület a 
már beépített, és a beépítésre szánt 
terület. A külterületen jellemzően 
mezőgazdasági termelés folyik. 
A község belterületének legkiterjedtebb 
övezete a falusias lakóterület. A lakóterület 
szerves részét képezi a településközponti 
vegyes „belső mag”, a Szent László tér 
környéke már inkább kisvárosias 
lakóterület. 

A települések legállandóbb eleme az úthálózat. Földeák utca-rendszere merőleges 
kialakítású, egyedül a Vásárhelyi utca vonalvezetése lóg ki a sorból.  
A távolsági, települések közti kapcsolatot 4415 jelű állami út biztosítja. A főút nem szeli ketté 
a települést: a 44132 sz. bekötőútról érhető el a falu. A Hódmezővásárhely felőli bekötő út a 
Vásárhelyi utcához, a Makó felé eső pedig a Makói utcához kapcsolódik.  
A közterületek más településszerkezeti elemeket is tartalmaznak. Minden úthálózat alatt, 
mellett és felett húzódik víz, gáz, elektromos áram, közvilágítás, távközlési vezeték.  
A település területhasználati elemei a zöldterületek, zöldfelületek. A településen minimális 
összefüggő zöldterülettel találkozhatunk: a Szent László teret 1846-os években jelölték ki, a 
Köztársaság tér – Vásártér a 40-es évek elején jött létre. Egyetlen sportpályája van a 
településnek a Maói utca melletti tömbbelsőben. Az utcai zöldfelületek gondozottak, emelik a 
település képét. 
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1.e./ Településkarakter: telekszerkezet, beépítési módok, épülettípusok 

1.e.a./ A település jellemző telekszerkezete, használati és beépítési módja 

A település karakterét, térszerkezetét az úthálózat mellett a telekstruktúra és a beépítés 
módja határozza meg. A múltban a telek beépítését döntően befolyásolták a mikroklimatikus 
viszonyok és a portán folyó gazdasági tevékenységek.  

 
A földeákiak többsége növénytermesztéssel 
foglakozott és foglalkozik. Az utcafronton áll a 
lakóház. E mögött a növénytermesztés területe 
található.  
 
 
 
A község telkeinek beépítésére az utcafronti, 
oldalhatáron álló elrendezés a jellemző. Ettől 
eltérő beépítési módot a központban, a Gagarin 
utcában találunk. A Szent László téren a 

hézagos-zártsorú, és zártsorú, a Vásárhelyi utcában fésűs, a tömbfeltáró Gagarin utcában 
előkertes, szabadonálló, ikres beépítés alakult ki. Az oldalhatáron álló beépítés a korábban 
bemutatott utcaképeken látható. 
 
A község főutcája a Vásárhelyi utca (ez az utca köti össze a Hódmezővásárhely felőli bekötő 
utat a Makó felőli bekötő úttal) beépítése nagyon vegyes képet mutat: itt találkozunk fésűs 
beépítés mellett a hézagos-zártsorú és zártsorú beépítéssel is. 
 

 
 

 
 

A község főterének térfalát hézagos-zártsorú és zártsorú beépítés alkotja. 

  
  

 
Az 1960-as évben a Zárda utca és a Táncsis Mihály utca közötti, főtértől délkeletre eső 
tömbjét „felhasították”. Az új, Gagarin utcában előkertes, szabadonálló és ikres beépítést 
alakítottak ki emeletes épületekkel. 
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1.e.b./ A község épülettípusai 

1.e.b.a./ A község „típus” házai 

A község családi házait tanulmányozva felfedezhető a hasonló igények és lehetőségek 
következtében kialakult „típusház”- ak alkalmazása. A XIX. század végén épített vertfalú 
vagy vályogházak funkcionálisan elkülönített, általában három helyiségből álló épületek. Az 
utcafrontra a tisztaszoba nézett, általában két ablakával, s e mögé került a konyha (pitvar) a 
lakószoba és a nagyméretű kamra, amit gyakran szobának használtak. Az épület oldalán 
futott végig a nyitott gang, amelyet télen a hideg ellen bedeszkáztak. Az utcai bejárat a 
gangra vezetett. A főhelyiségek felett utcára merőleges gerincű tetőt készítettek, amelyet a 
gang fölött kisebb hajlással meghosszabbítottak. 

Napjainkra igen kevés a jól karbantartott, eredeti formát őrző ház, bővítéskor és 
korszerűsítéskor a bejárati ajtókat ablakra cserélték vagy befalazták. A „típus” 
parasztházakat a családok az anyagi helyzetükhöz mérten különböző anyaghasználattal, 
más-más színek alkalmazásával, és a tájolásból adódó tükrözéssel tették egyedivé. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

A bemutatott példák hűen 
tükrözik az építés idején 
alkalmazott díszítő 
elemeket, arányokat: 
fabetétes oromfal kia-
lakítás, eredeti ablakok. 
Azonban a karbantartás 
hiánya miatt veszélybe 
kerülhet megőrzésük az 
utókor számára. 

 

 
Zárda utca 5. sz. alatt álló gazdag család barokkos homlokzatú parasztháza 1908-ból eredeti 
pompájában áll napjainkban is. (Képek készítési ideje 1960-as évek; 2003. és 2016.) Az 
utolsó évtized alatt stílus idegen előtető került rá, de ez a beavatkozás könnyen orvosolható. 
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A hatályos területrendezési terv javaslatot tett négy jellegzetes lakóház védelmére, 
azonban az értékvédelemi rendelet nem született meg, az épületek állapota romlott a 
karbantartás elhanyagolása miatt, vagy történetiségét figyelmen kívül hagyó, szakmailag 
hozzá nem értő átalakításra került sor. 
 

2003. 2016. 

 
Ady Endre utca 54. 

 
 

 
Kossuth Lajos utca 29. 

 

 

 
Táncsics Mihály utca 43. 

 

 

 

 

Táncsics Mihály utca 50. 
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1.e.b.b./ Földeák egyedi építészeti karaktert hordozó épületei 

Vásárhelyről sokan költöztek Földeákra, ezért a XX. század elején megjelentek a jellegzetes 
téglahomlokzatos épületek. 
 

 
Béke utca 4. 
 
 

 
Táncsics Mihály utca 32. 

 

1930-as években épült, kisvárosi hangulatú, utcával párhuzamos gerincű lakóépületek 

 
Táncsics Mihály utca 34. 
 

 
Táncsics Mihály utca 36. 

 

 
Vásárhelyi utca 23. 

 
József Attila utca 45. 

 
 
 

 
Bacsó Béla utca 23. 

 
Táncsics Mihály utca 4. 

 

 
Somogyi Béla utca 29. 
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1.e.b.c./ A község középületei 

1.e.b.c.a./ Római katolikus templom 

Az 1846-os áttelepülés után az új helyen, amit akkor Új-Földeáknak kezdtek nevezni, 
azonnal templomépítési bizottságot hoztak létre. Az 
óföldeáki templomért cserébe a Návay család 200.000 db 
téglát adományozott az építkezéshez. A többi költséget 
szintén a családtól kapott százötven hold káposztás és 
kenderföld jövedelméből finanszírozták. A Szent László téri 
katolikus templom alapkövét Csajagán Sándor csanádi 
püspök 1855. november 18-án tette le. Az építkezés 
mozgatója és irányítója Oltványi Pál plébános volt. A 
munkálatok gyorsütemben haladtak, már 1856. május 11-én 
megtartották a zöldág ünnepséget. A toronykeresztet 1857. 
július 27-én helyezték el. November 1-én Oltványi Pál 
püspöki engedéllyel felszentelte a romantikus stílusú új 
templomot. A főhomlokzat lépcsős oromzatú, a három hajós 
szerkezet miatt széles. Sarkait gótikus támpillérek zárják. Az 
ablakok a földszinten háromszög, fönt csúcsíves 
záródásúak. A templom ajtó is csúcsíves, fölötte vak 
rózsaablakkal. A torony hatszögletű, bádogsisakot visel. A 

templombelsőt négy-négy nyolcszögű pillér három hajóra osztja. A háromszakaszos hajót 
gótikus keresztboltozat zárja le. A gótikus főoltárt Münchenben készítették 1886-ban. 
 

 

A templom napjainkban. A lépcsőzetes 
oromzatról eltűntek a függőleges díszítő 
vakolatsávok. Egy európai uniós 
pályázatból 2010-ben újították fel a tornyot 
és a tetőhéjazatot. 
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1.e.b.c.b./ Temető kápolna 

Az 1846-os áttelepülési évben október 4-én nyitották meg a temetőt ötholdnyi területen. 
Oltványi Pál plébános kétezer forintos költséggel a Szenvedő Krisztus tiszteletére 
hamarosan felépítette a neogótikus temetőkápolnát, amit testvére Oltványi István 
nagyprépost 1864.június 7-én áldott meg. A kápolna alatt Oltványi Pál hatszáz forintos 
költséggel kriptát alakított ki azzal a céllal, hogy oda papokat és apácákat temessenek. A 
kápolna a földeáki római katolikus templom mintájára épült. Ismétlődik a két támpillér, a 
csúcsíves kapu melletti függőleges falsáv és lépcsőzetes oromfal. Szent Péter és Szent Pál 

apostol szobrát pilléreken helyezték el. A fából 
ácsolt tornyot bádogsisak fedi. 2010-ben európai 
uniós pályázatból újították fel. 

 

 

 
 
 

1.e.b.c.c/ Községháza 

1846-ban építették az új falu főterén az akkori igazgatási 
központot, a községházát. Az építési időben jellemző építészeti 
klasszicizáló elemekkel díszítették a közintézményt. A főtér felől 
homlokzatot félköríves, főpárkánnyal osztott attika fallal lezárt 
sarokrizalitokkal hangsúlyozták. A klasszicizáló ablakok felett 
egyenes vonalú timpanonokat húztak. Már a 1960-as években 
ezek hangsúlyozó elemek eltűntek, a homlokzata 

leegyszerűsödött, jellegtelenné vált. Az elmúlt egy évtizedben felújították a homlokzatot, de 
nem kapta vissza az eredeti szépségét. 
 

 
1960-as években 

 
2003-ban 

 
Napjainkban 
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1.e.b.c.d./ Régi iskola épülete 

Az elemi iskola az áttelepülési hullám idején a polgármesteri hivatallal egy időben épült 
1846-47-ben. 
A régi képeslap baloldalán látható az iskola épülete tornyos felépítményével. Az elmúlt 170 
év alatt többször átalakították: 2003-ben lekerültek az eredeti középülethez méltó díszítések 
(középső kép). A tájidegen tuja sor eltakarja a lecsupaszított homlokzatát (jobb szélső fotó). 
 
 

 
1846-ban 
 

 
2003-ban 

 
Napjainkban 
 

 
 
 
1.e.b.c.e/ Református imaház/templom 

Az 1930-as években a reformátusok száma a lakosság mintegy 7,6%-a volt. Nagyrészük 
Vásárhelyről és a környékbeli makói tanyákról települtek be Földeákra. Már 1885-ben 
iskolát szerveztek gyermekeik számára, és imatermet működtettek. Így Loós János makói 
iparművész-tanár tervei alapján 1937-38 között a Béke utca és a Somogyi Béla utca 
sarkán templomot, iskolát és tanítói lakást épített a közösség magának, mely építkezést 
Szirbik Sándor makói lelkész kezdeményezett. Az épület „bachaus” tömeghatású: a 18 m 

magas torony négyzetes hasáb alakú, tetején 
visszaugró nyitott kis építménnyel. A homlokzatot 
függőleges téglasávok és a harangok 
magasságában félkör alakú ablakok tagolják. A 
torony alatt helyezték el a bejáratot, ehhez 
csatlakozik szemben és balra az „L” alakú, ferde 
lefedésű imaterem, melynek utcai falai eltérő 
magasságú attikás kialakításúak, ami templomi 
külsőt eredményez. 
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1.e.b.c.f./ Miasszonyunkról elnevezett irgalmas nővérek zárdája 

Az 1846-ban épített iskola épülete 1878-ra szűknek bizonyult, mert erre a tanévre 438 
tankötelest tartottak számon. Oltványi Pál plébános már 1874-től szorgalmazat a 
Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek letelepítését a faluba. 1875-ben Csanád 
vármegye tanfelügyelősége felszólította a községet új iskola építésére. Oltványi Pál néhány 
év haladékot kért a megyétől, majd 1878-ban hosszas vitát követően a képviselő testület 
megszavazta az építkezést és az iskolanővérek letelepedését. Az első tervek szerint 
földszintes lett volna az új iskola épülete, 
de később emeletesre módosították. 
Az épület helyének kiválasztása körül is 
vita folyt, ezért a község plébánosa csak 
1880-ban helyezte el a leányiskola 
alapkövét. Az építkezésre kiírt pályázatot 
egy vásárhelyi mérnök Klein Lipót nyerte. 
Az iskolát 1881. október 2-án szentelte fel 
Oltványi Pál. A tanítórend főnöknője 
Mater Vunibaldát nevezte ki az iskola 
főnökévé. 
Az egyemeletes zárdaiskolát is –a 
Polgármesteri Hivatalhoz hasonlóan- klasszicista és eklektikus emelekkel díszítették, 
amelyre bizonyítékul szolgál az 1930-as években készült képeslap.  
 

  
A 2000-es évek elejére szakszerűtlen felújítás eredményeként eltűntek az ablakkeretezések, 
a timpanonok az ablakok felett, és a falak kváderezése. Az ablakokat is kicserélték. A 

középrizalitot hangsúlyozó íves attika 
kiemelést meghagyták. 
Az elmúlt időszakban az épületet a mai 
hőszigetelési követelménynek meg-
felelően, pályázat keretében utólagosan 
hőszigetelték. Nem ismert a jelen 
tanulmány készítője számára a felújítási 
körülmény, de sajnos megállapítható, hogy 
a tervező nem vette a fáradságot, hogy 
történeti kutatást végezzen, így 
stílusidegen, ellentmondásos 
keretezésekkel díszített fel az épületet. Ez 

a szépkorú -mintegy 140 éves -volt zárdaiskola esett áldozatul annak, hogy az elmúlt 10 
évben nem született meg a korára és eredeti építészeti stílusára való tekintettel a helyi 
védettsége. Az épület modernizáló, stílustalan hangulata több évtizedre konzerválódott. 
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1.e.b.c.g./ Község vasútállomása 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.e.b.d./ A község köztéri emlékművei ,szobrai és építményei 

1.e.b.d.a./ Návay család sírboltja 

A temetőben található a Földeáki Návay 
család kriptája. Az idő vasfoga a 
homlokzatot teljesen tönkretette, feltétlen 
felújításra szorul a falu jótevőjének Návay 
Károlynak a nyughelye. 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.e.b.d.b./ Temetői stációk 

A temetőkápolnához vezető út mindkét oldalán 1912-ben a helyi lakosok adományából 

tizennégy stációt építettek. 
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1.e.b.d.c./ Első világháborús szobor 

A Szent László téren álló első világháborús hősi halált halt falubeliek 
emlékére emelt szobor Pásztor János szobrászművész alkotása, 
amelyen Krisztus átkarolja a haldokló katonát 1926. november 7-én 
nagy ünnepség keretében avatták fel. 

 

 

 

 

 

1.e.b.d.d./ Szent László szobor 

Ugyancsak Földeák főterén áll a tér névadója Szent László 
szökőkúttal kombinált köztéri szobra, melyet 1999-ben Göncz Árpád 
volt köztársasági elnök avatott fel. (Tóbiás Klára alkotása) 
 

 

 

 

 

 

 

1.e.b.d.e./ Község „kapui”: Szent Mária és Szent László király szobrai 

 

 
Szent Mária a kis Jézussal 

 

 
Szent-László király 
 

 

1.e.b.d.f./ Száraz-éri híd 

 

 



1.f./ Védettségek: műemléki egyedi és területi, világörökségi 
Földeákon még nincs sem országos, sem pedig helyi védettségű épület, építmény. A 2003-
ban a TTT Bt által készített szabályozási terv bár tett javaslatot örökségi értékek védelemre, 
azonban a jogi procedúra nem került végrehajtásra. Az akkori javaslatok: 

Országos védelemre  Helyi védelemre: 
Római katolikus templom Zárda iskola épülete 
Temető kápolna Polgármesteri Hivatal 
  Régi általános iskola 
  Református templom 
  Návay család síremléke 
  Lakóépületek Zárda utca 5. 
   Ady Endre utca 54. 
   Kossuth Lajos utca 29. 
   Táncsics Mihály utca 43. 
   Táncsics Mihály utca 50/a 
  Szobrok, emlékművek Szent László téri feszület 

I. világháborús emlékmű 
Temetőben lévő stációk 

 

1.g./ Az örökségi értékek elemzése 
Nincs jelenleg nyilvántartott örökségi értéke Földeáknak. 
 

1.h./ Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés 
rendszerében 

A településen kialakult lakó és településközponti területhasználat megfelelő környezet 
biztosítana örökségi értékek védelméhez. A vizsgálatban bemutatott jellemzőbb karakterű, 
funkciójú védelemre még épületek, építmények esetleges nyilvántartásba vétele 
megmenthetné azokat az utókor számára, erősítve ezzel a lakosság identitástudatát, 
növelve az idegenforgalmi vonzerőt. 
 

 
5.1.2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 
 

2.a./ Földeák településhálózati és tájhasználati változása 
Földeák település szerkezete jónak mondható, tájhasználati változás sem várható. Nem lesz 
szükség jelentősebb ipari és lakóterületek kijelölésére.  
 

2.b./ Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
Földeák sem településszerkezetében, sem pedig területhasználatban gyökeres változás nem 
várható. Továbbra következetesen tartani kell a kialakult utcafronti, oldalhatáron álló 
beépítést. 
 

2.c./ A község infrastrukturális változásai 
Az elmúlt évtizedben több fejlesztés megvalósult: megépült a M43 sz. autópálya, a 
szennyvíz elvezetés és kezelés kérdése is megoldódott. 
A kialakult úthálózati struktúrán alapvető és lényegi változásokat nem kell elvégezni. 
Szükséges lenne azon közterületeken az útburkolatok felújítása, ahol még nem építettek 
aszfaltozott utakat Javasoljuk a főtér és a középületek környékén további parkolók kiépítését. 
 

2.d./ A község népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
A község népesség számában lassú emelkedés mutatkozik. A megépült M 43 autópálya 
nem igazán növelte a Szegedről való kiköltözést. A jelenlegi legfontosabb cél a lakosság 
helyben tartása. 
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2.e./ A község műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a 
települési értékleltárban szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő 
beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése 

Korábban is hangsúlyozásra került, hogy jelenleg nincs védelembe vett épített öröksége 
Földeáknak. Jelen tervdokumentációban szakmai kötelességünk a község építészeti 
értékeinek megőrzése érdekében kihangsúlyozni és javaslatot tenni arra, hogy melyek azok 
az épületek, térelemek, térfalak, amelyek kellően utalnak a község történetiségére. 
 

2.f./ Védelemre javasolt épületek és építmények 
 

Elnevezés Cím Hrsz Fotók Javaslat a 
védelemre 

Római 
katolikus 
templom 

Szent László 
tér 

1 

 

országos 

Református 
templom 

Béke utca 6. 1360 

 

országos 

Katolikus 
temető kápolna 

Temető 712 

 

országos 
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Návay család 
sírboltja 

Temető 712 

 

országos 

lakóépület Zárda utca 5. 842 

 

helyi 

lakóépület Ady Endre utca 
54. 

1451 

 

helyi 

lakóépület Béke utca 4. 1358 

 

helyi 

lakóépület Táncsics 
Mihály utca 32. 

1355 

 

helyi 

lakóépület Táncsics 
Mihály utca 36. 

1353 

 

helyi 

lakóépület Táncsics 
Mihály utca 4. 

79 

 

helyi 
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Első 
világháborús 
emlékmű 

Szent László 
tér 

1  helyi 

Szent László 
király szobra 

Szent László 
tér 

1  helyi 

Temetői stációk Temető 712 

 

helyi 

Száraz-éri híd Bacsó Béla 
utca vége 

189 

 

helyi 

 
 
5.1.3./ HATÁSELEMZÉS 
 
3.a./ Történeti településhálózati következmények 
Földeák történeti településhálózatában változás nem várható, nem kellett változtatást 
eszközölni. A XIX század közepétől fejlődő község szerkezete megfelel a mai kor 
követelményeinek. 
 
3.b./ Természeti, táji hatások 
A természetes tájkarakterek megtartása a területhasználattal összehangoltan kiemelkedő 
feladat. A környezetbarát gazdálkodás megerősítése az egyik legfontosabb teendő, mind a 
portákon, mind pedig külterületi szántókon, termőföldeken. 
 
3.c./ A településkép feltárulásának változásai  
Földeák jelenlegi arculatának, kertvárosi és falusi hangulatának megtartása fontos feladat. 
Környezetbeillő épületek megvalósításával a településképen negatív változások biztosan 
nem várhatóak. A településképi szempontból is meghatározó épületek és környezetük 
védelmének megalkotása elengedhetetlen. A most készülő komplex felülvizsgálat mindent 
megtesz, hogy a külön készítendő helyi értékvédelmi rendeletet is támogassa. 
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3.d./ Műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának 
vagy pusztulásának lehetőségei  

Jelen tanulmány vizsgálati részében feltárásra kerültek Földeák örökségi értéket képviselő 
épített elemei. A védelemre javasolt középületek és a közösséget szolgáló elemek 
megtartása, korhű felújítása pályázati forrásból megoldható lehet a következő 10 évben. A 
főtéri templom és a temető kápolna már átesett felújításon, azonban a helyi védelemre jelölt 
magántulajdonban lévő lakóépületek megőrzése sokkal nehezebb Ha nem születik 
megoldás egy-egy falusi, közel 170 éves és egy-egy kisvárosias, 100 éves lakóépület 
megtartására, karbantartás finanszírozására, akkor eltűnhetnek olyan értékes történeti 
épületek, amelyek őseink életvitelét, kultúráját mutatnák meg az utódaiknak. 
 
3.e./ Történeti térbeli rendszerek alakulása  
A hatályos településrendezési terv is kiemelte, védte és a felülvizsgálat is óvja a történeti 
településmag szerkezetét. Ennek a település központi védelemnek további megtartása 
elengedhetetlen. A településrendezési eszközök a változások rendezett és tervezett keretek 
között tartására vállalkozhatnak, és biztosíthatják a változások ütemének kezelhetőségét és 
végső soron a szerves fejlődés lehetőségét.  
 
3.f./ Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai 

jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített 
környezetben, a település életében 

Földeák községnek jelenleg nincs sem országos, sem pedig helyi védettségű épülete. A 
feltérképezett, most védelemre javasolt épületek emelik majd a település értékét. Az 
egyébként is tervbe vett turizmus fejlesztésének fontos elemeivé válhatnak majd a jövőben. 
Funkciókkal megtöltött, napjainkban üresen álló épületek gazdagítják az épített környezetet 
és a község eddig szűkre szabott lehetőségeit. 
 
3.g./ Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának esélyei 
Szerencsére a védett műemléki értékek megbecsülése egyre inkább általánossá válik, így az 
országos és helyi védettségi rendeletek megalkotása nem béklyó lesz a település számára. 
A településrendezési eszközökben megfogalmazott célok mentén meg lehet találni azokat a 
funkciókat, amelyek a műemléki értékek megőrzését gazdaságilag is fenntarthatóvá teszik. 
 
3.h./ Településkarakter változásának hatásai 
A hagyományos településkarakter lényegében nem változik, új fejlesztési területek nem 
bővültek, nincs rá igény. Azon területek amit pedig továbbra is bővítésre jelöl ki a terv azok 
vállalhatóak. A történeti településkarakter megőrzése érdekében a szabályzatban olyan 
követelmények kerülnek rögzítésre, amelyek biztosítják az új építések utcaképbe illesztését, 
a környezethez illeszkedő tömegalakítást. 
 
3.i./ Környezeti terhelések és épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
A vizsgált területen nincs olyan létesítmény, mely jelentősen befolyásolná a környezetet. A 
célforgalmi jellegű közlekedésből származó levegő és zajterhelés nem éri el a rendeletekben 
foglalt határértéket. 
 
3.j./ Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
Földeák nem rendelkezik nyilvántartott műemléki értékekkel. A község egyik célja a turizmus 
fejlesztése, melynek záloga lehetne a gazdag régészeti, építészeti es természeti örökség 
bemutathatósága. A jelenleg üresen álló, kihasználatlan, de építészeti értékeket bemutató 
épületek, használaton kívüli területek a rejtett örökségek állagromlását és így az értékek 
eltűnését gyorsítja fel. Kiemelt feladat kell, hogy legyen a műemléki értékek megmentése 
védelmi rendeletek megalkotásával, következetes es céltudatos fejlesztésével, hogy a 
jelenlegi folyamat visszafordíthatóvá váljon. 
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3.k./ Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
Kárenyhítés csak gondatlan, a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő viselkedést 
követően válhat szükségessé. A védelemre kerülő épített örökséget olyan módon kell 
védeni, hogy a pusztulás megelőzhető legyen. 
A településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket a kormányrendelet szerint 
önkormányzati/térségi főépítész készíti elő, aki a napi „településszépítési” munkában is 
hatékonyan részt tudna venni. Sajnos nemcsak Földeák, hanem számtalan település sem 
rendelkezik ilyen szakemberrel. 
 
3.l./ A műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés) 
Nincs még védett érték, ezért nincs lehetőség kockázatelemzésre. 
 
 
5.1.4./ KÖZÉRTHETŐ, EGYÉRTELMŰ ELBÍRÁLÁSRA ALKALMAS ÖSSZEFOGLALÓ  
Földeák most készülő Településfejlesztési Koncepciója és a rendezési eszközök a korábbi 
fejlesztési irányokat nem változtatja meg alapvetően, elsődleges értékként fogalmazza meg 
az épített és táji környezet értékeinek megóvását, fejlesztését. A településrendezési 
eszközök új beépítésre szánt területet minimális mértékben jelölnek ki. A térszerkezetet, 
településhálózati kapcsolatrendszert nem változtatja meg. 
 
 
5.1.5./ NYILATKOZAT 
Alulírott Bartók Erika okleveles építészmérnök, mint az örökségvédelmi hatástanulmány 
készítője nyilatkozom, hogy Földeák Településfejlesztési Koncepciójában és 
Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata során tervezett megoldások megfelelnek az 
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem.  
 
 
 
Szeged, 2016. november hó 

 
  Bartók Erika 
  okl. építészmérnök, településtervező 
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1. BEVEZETÉS 

A Földeák területére vonatkozó régészeti szempontú örökségvédelmi 

hatástanulmány Földeák község Önkormányzatának Hivatal (6922 Földeák, Szent 

László tér 1.) felkérésére, a 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 16.§(1) bekezdése 

alapján a község készülő településrendezési tervéhez, a T.T.T. Városépítő Bt. (6726 

Szeged, Marostői u. 35/a.) megbízása alapján készült. A munkához szükséges 

tervdokumentációt részünkre a Megbízó biztosította.  

A 2004-ben elfogadott településrendezési tervhez kapcsolódóan elkészült 

„Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány”-ban szereplő lelőhelyek egyrészt 

pontosításra, másrészt kiegészítésre kerültek az új lelőhelyek adataival a 

Katalógusban. A hatástanulmány elkészítése óta eltelt 12 évben a régészeti 

lelőhelyek számának növekedése és területük részbeni módosítása, az elmúlt évek 

nagyberuházásai kapcsán végzett terepbejárások, régészeti megfigyelések során 

számos új lelőhely került elő, illetve a már korábban ismert lelőhelyek kiterjedése is 

sok esetben pontosításra szorultak. 

Munkánk tartalmazza a község területén, illetve határában nyilvántartott 

régészeti lelőhelyek megnevezését (névváltozatait), KÖH azonosító számát, helyrajzi 

számát, szöveges ismertetését, illetve az előkerült leletanyag alapján adott 

korhatározását. Az 1:10 000-es méretarányú topográfiai térképrészleteken 

szerepeltettük a lelőhelyek felszínen dokumentálható helyét, kiterjedését. Munkánk 

során áttekintettük a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményét és 

régészeti adattárát, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adattárát, a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal, valamint a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartását, valamint a vonatkozó szakirodalmi 

adatokat. A lelőhelyekből levonható tanulságok alapján röviden ismertetjük a készülő 

településrendezéssel kapcsolatos javaslatainkat. 

A tanulmány elkészítéséhez felhasznált irodalom a lelőhely-adatlapok megfelelő 

rovataiban szerepel. 
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A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK KATALÓGUSA 

 

FÖLDEÁK 1. LELŐHELY 

 
ELNEVEZÉS(EK): Kistanya-dűlő 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56197 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 758616   Y: 109967  
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Árpád-kor telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A Földeák–Hódmezővásárhely közötti útnak a Szárazér feletti 

hídjától nyugatra, a Kornel-erdő területén, a Szárazér félköríves 
kanyarulata által bezárt területen fekszik a lelőhely, ami az 
ártéri területen van. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 8. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 2. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Kistanya-dűlő II. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56198 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 758362   Y: 109511  
HRSZ.: 097/4; 097/19; 097/21  
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község nyugati határrészében, a Szárazér egy 

kanyarulatában, az ér bal (déli) partján, a Martonyosi tanyától 
keletre, Árpád-kori szórványos bográcstöredékek jelzik a 
lelőhelyet. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 8. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 

FÖLDEÁK 3. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Kistanya-dűlő III. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56206 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 758807   Y: 109511  
HRSZ.: 097/20; 097/22; 097/24  
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
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FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község nyugati határrészében, a Szárazértől délre kb. 700 
m-re, a volt Meszlényi-tanya helyén kimagasló kb. 2 m magas, 
nagykiterjedésű dombháton található a lelőhely. Ezen a 
területen a Második Katonai Felmérés térképlapján egy halmot 
ábrázolnak, amelyet mára elszántották. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 8. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 

FÖLDEÁK 4. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Kistanya-dűlő IV. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56207 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 758532   Y: 108678  
HRSZ.: 097/41  
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község nyugati határrészében, a Szárazértől délre kb. 800 

m-re, a volt Egyetértés Tsz egykori telepétől nyugatra, a 
Meszlényi tanya és a Kápolna domb közötti, a Szárazér 
árterületének déli partszegélyén található a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
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SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 8. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 

 

FÖLDEÁK 5. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Rosszvízi tanyák 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56208 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760174   Y: 110191  
HRSZ.: 0114/11; 0114/12 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori, római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község belterületétől nyugatra, a Makó–Hódmezővásárhely 

közút és a vasútvonal között, az utóbbi bal oldalán, a 154-es 
számmal jelzett vasúti kőnél található a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 8. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 6. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri ugar 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56210 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 757775    Y: 110778  
HRSZ.: 062/24; 062/25; 066 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község északnyugati határrészében, a Cukor-majortól kb. 

300 m-re északra, a földúttal párhuzamosan futó csatorna 
mentén fekszik a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 9. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 7. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Rosszvízi tanyák II. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56213 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760161    Y: 110510  
HRSZ.: 02/17; 02/18 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Népvándorlás és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község belterületétől északra, a vasútvonaltól keletre, a 

Szárazér bal (déli) partján, egy domboldalon, két tanya közötti 
területen található a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 9. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 8. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Rosszvízi tanyák III. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56215 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760446    Y: 110365  
HRSZ.: 02/14; 02/8 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község belterületétől északra, a Szárazér bal (déli) partján 

fekszik a kis kiterjedésű lelőhely. 
TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 9. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 9. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Rosszvízi tanyák IV. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56219 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760691    Y: 110312  
HRSZ.: 02/8; 02/19  
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori és római kori (szarmata) telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község belterületének északkeleti szélén, a Szárazér bal 

(déli) partján, közvetlenül egy híd mellett található a lelőhely.. 
TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 9. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 10. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Az egykori gőzmalomtól keletre fekvő kis temető mellett 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56220 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-422 
KOORDINÁTÁK: X: 762150    Y: 109632  
HRSZ.: 0209; 0218/12 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori, római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A belterület keleti szélétől, a hajdani gőzmalomtól keletre, egy 

kis sírszámú temetőtől délre, a Szárazért déli (bal) partján nagy 
kiterjedésű területen található a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban,  
F. Lajkó Orsolya – adatgyűjtés 2014 

SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 9. 
Parditka Györgyi: Előzetes régészeti dokumentáció- Makó és 
térsége ivóvízfejlesztés. Szeged 2014. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007; 600/553/2007 
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FÖLDEÁK 11. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Földeáktól keletre, a Szárazér bal oldalán 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56221 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-422 
KOORDINÁTÁK: X: 762807    Y: 109384  
HRSZ.: 0208/19; 0208/27; 0208/28; 0208/29; 0218/2; 0241; 0242; 0243; 

0244; 0245; 0246; 0247/14; 0255/2; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A községtől keletre, a Szárazér bal (nyugati) oldalán, enyhe 

lejtésű, dombos parton kb. 300×300 m kiterjedésű Árpád-kori 
falu felszíni nyomai találhatóak, amely átnyúlik a Szárazér túlsó 
partjára is. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
10. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 12. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri tanyasor 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56222 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760204    Y: 110592  
HRSZ.: 03; 036; 05/41; 05/42 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori, római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A községtől északra, a Szárazér északi partján, az ér és a 

földút által határolt szögben található a lelőhely. 
TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
10. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 13. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri tanyasor II. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56224 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760692    Y: 110414  
HRSZ.: 05/50 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község belterületétől északra, a Szárazér jobb (északi) 

partján, a községbe vezető dűlőút és az Szárazér által 
közbezárt szögben, a Medgyesi tanyától keletre fekszik a 
lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
10. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 



 42 

 
 

 

FÖLDEÁK 14. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Haleszi-dűlő (Bacsó Béla u. 41–45) 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56228 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 761499    Y: 110068  
HRSZ.: 010; 021/1; 021/2; 021/3; 021/5; 022; 035/22; 035/49; 035/50; 

05/20; 05/27; 05/28; 05/29; 05/35; 05/36; 05/37; 05/38; 05/39; 
09/1; 09/2; 09/3; 1478 

ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni), 

bronzkori (Gáva kultúra) telep 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A belterület északi szélén, a Halesz nevű határrészbe vezető 

földút és a Szárazér által határolt területen, a Szárazér jobb 
partján, az eret kísé-rő enyhén kiemelkedő magasparton a volt 
téglaégető mellett, az É–D- i irányú Bacsó B. utca sávjának 
nyugati és keleti oldalán, szántóföldi s részben beépített 
belterületi területen található a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
Pópity Dániel próbaásatása 2012; F. Lajkó Orsolya 
adatgyűjtése 2014 

SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
10. 
Pópity Dániel: Zárójelentés próbafeltárásról- Földeák, Haleszi- 
dűlő, 2012 
Pópity Dániel: Dokumentáció próbafeltárásról- Földeák, 
Haleszi-dűlő, 2012 
Parditka Györgyi: Előzetes régészeti dokumentáció- Makó és 
térsége ivóvízfejlesztés, 2014 
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ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 
 

FÖLDEÁK 15. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Haleszi dűlő II. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56229 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-422 
KOORDINÁTÁK: X: 762604    Y: 109699  
HRSZ.: 015/17; 015/18; 015/19; 015/21; 0211 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A községtől keletre, a Szárazér egy éles nyugati kanyarulata 

előtt, az ér bal (déli) partján található a kb. 200 m hosszú 
lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
F. Lajkó Orsolya adatgyűjtése 2014 

SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Parditka Györgyi: Előzetes régészeti dokumentáció- Makó és 
térsége ivóvízfejlesztés, 2014. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 16. LELŐHELY 

 
ELNEVEZÉS(EK): Kápolna halom 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56231 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-423 
KOORDINÁTÁK: X: 757855    Y: 107971  
HRSZ.: 0106/6; 0106/7; 0107; 0108/21; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori, római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom 

(felszíni), szarmata és középkori sír 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község határának délnyugati részén, a Kistanya-dűlő 

határrészben, az óföldeáki határ közvetlen közelében, helyezkedik el 
a környezetéből mar-kánsan kiemelkedő halom, amelyen magassági 
pont is van. A gázvezeték nyomvonala pontosan keresztülvágta. A 
halom az idők során az erózió és a szántás következtében jelentősen 
erodált. A halom területén, a felszínén nem került elő régészeti lelet, 
de terepbejárás során környezetében őskori, szar-mata, és döntően 
Árpád-kori leletanyag került elő. A lelőhelyen 2006-ban megelőző 
feltárást végeztek, melynek során megállapítást nyert, hogy a ha-lom 
egy ÉK–DNy irányú, hosszan elnyúló, a környezetéből alig 
kiemelkedő természetes földháton helyezkedik el. Valószínű, hogy a 
természetes kiemel-kedést a középkorban megemelték és határjelző 
szerepe volt. A halom tete-jén, sekély mélységben egy DNy–ÉK 
tájolású, feltehetően középkori temet-kezés került elő. A halom DK-i 
lábánál kilenc régészeti objektumot tártak fel, melyek között egy 
kirabolt, körárkos szarmata sír is volt. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
Balogh Csilla ásatása 2006, 
Parditka Györgyi terepbejárása 2009 

SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Balogh Csilla: Ásatási dokumentáció, Hódmezővásárhely, TXM 
1., 4., 6., 2006. 
Parditka Györgyi: Terepbejárási dokumentáció, Nabucco 
gázvezeték nyomvonala Csongrád és Bács-Kiskun megye, 
2009-2010. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 17. LELŐHELY 

 
ELNEVEZÉS(EK): Kistanya dűlő V. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56235 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 758412    Y: 108678  
HRSZ.: 106/5; 079/2; 097/41 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Ismeretlen korú halom 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község nyugati határrészében, a Szárazértől délre kb. 800 

m-re, a volt Egyetértés Tsz egykori telepétől nyugatra, a 
Meszlényi tanya és a Kápolna domb közötti, a Szárazér 
árterületének déli partszegélyén ta-lálható egy halom, melyet a 
Második Katonai Felmérés térképlapján látható. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 

FÖLDEÁK 18. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Haleszi-dűlő III. 
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KÖH-AZONOSÍTÓ: 56236 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 761689    Y: 109916  
HRSZ.: 011/22; 011/38; 011/39; 190; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Őskori és római kori (szarmata) telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A belterület keleti szélénél, a Bacsó Béla utca végében lévő 

hídtól keletre, a Szárazér jobb (északi) partján található a kis 
kiterjedésű lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
F. Lajkó Orsolya adatgyűjtése 2014 

SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
11. 
Parditka Györgyi: Előzetes régészeti dokumentáció- Makó és 
térsége ivóvízfejlesztés, 2014 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 

 
FÖLDEÁK 19. LELŐHELY 

 
ELNEVEZÉS(EK): Haleszi-dűlő IV. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56237 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-422 
KOORDINÁTÁK: X: 762588    Y: 109864  
HRSZ.: 017/29; 017/34; 017/35; 0255/2 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
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FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A községtől keletre, a Földeák–Igás közigazgatási határnál, a 
Szárazér nyugati irányú kanyarulatától északra, a határút 
nyugati oldalánál fekszik a lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
11. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 
 

FÖLDEÁK 20. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Gajdospuszta 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56238 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760126    Y: 111576  
HRSZ.: 044/10 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község határának északkeleti részében, a Földeák–

Hódmezővásár-hely-i határtól délre, a vasútvonaltól kb. 6-700 
m-re, egy kiemelkedő dombon 60-70 m sugarú körben 
terepbejárás során kerámiatöredékek kerültek elő. Itt a föld 
színe elüt a környező mezőségi barna talajtól, egészen sárga 
színű, homokos összetételű volt. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
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SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 
hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
11. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 

 
FÖLDEÁK 21. LELŐHELY 

 
ELNEVEZÉS(EK): Gajdospuszta II. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56239 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 758355    Y: 111538  
HRSZ.: 060/32; 060/33; 060/34; 060/35; 061; 062/18 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község északi határrészében, a Makó–Hódmezővásárhely 

közúttól nyugatra, kb. 1 km-re, a Hódmezővásárhely–Földeák 
közigazgatási határtól kb. 700 m-re délre található a lelőhely, 
egy hosszan elnyúló magaslaton, nagy kiterjedésű területen, 
közel a Gajdosi istállóhoz. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
11. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 22. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri ugar II. (NABCSM34; TXM-vezeték, 2. lh.; Dinnye-

szög-hát; Földeák, 22-24. lh.) 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56240 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 756969    Y: 110099  
HRSZ.: 065/15; 067; 068; 069/49; 069/5; 069/50; 069/51; 069/52; 

069/54; 069/55; 069/56; 069/57; 069/58; 069/59; 069/6; 069/60; 
069/61; 069/62; 069/63; 069/64; 069/65; 069/66; 069/67; 
069/68; 069/69; 069/7; 069/70; 069/71; 069/72; 069/76; 069/77; 
069/8; 069/85; 069/86; 069/9; 074; 080/5 

ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Kelta, római kori (szarmata), gepida és Árpád-kori telepnyom 

(felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község északnyugati határrészében, a hódmezővásárhely–

óföldeák–földeáki közös határnál, a Cukor-majortól nyugatra, 
Dinnyeszög-há-ton nagy kiterjedésű területen kerültek elő 
kerámiatöredékek. A 2006-ban végzett terepbejárás során a 
már ismert lelőhely területén, a nyomvonalban mintegy 100 m 
hosszan, ill. 80-90 m szélességben gyűjtöttek nagyobb 
mennyiségű szarmata, ill. szórványos Árpád-kori 
kerámiaanyagot. 

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
Balogh Csilla terepbejárása 2006 
Parditka Györgyi terepbejárása 2009 
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SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a hozzátartozó 
területek településtörténete a neolitikumtól a középkorig. Szeged, 
1973, 61. 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány Földeák 
község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 11. 
Balogh Csilla: Ásatási dokumentáció, Hódmezővásárhely, TXM 1., 4., 
6., 2006. 
Parditka Györgyi: Terepbejárási dokumentáció, Nabucco gázvezeték 
nyomvonala Csongrád és Bács-Kiskun megye, 2009-2010. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 
 

FÖLDEÁK 23. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri ugar III. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56241 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 757348    Y: 110270  
HRSZ.: 069/40; 069/41; 069/42; 069/43; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község északnyugati határrészében, a hódmezővásárhely–

óföldeák–földeáki közös határnál, a Cukor-majortól és a 
Dinnye-szög-hát között fekvő, a környezetből kiemelkedik, kb. 
40 m átmérőjű halomszerű magaslat, amelyet kifli alakban déli 
irányból egy másik dombvonulat veszi körül, amely kb. 25 m 
széles.  

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
12. 
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ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 

 
 
 

FÖLDEÁK 24. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri ugar IV. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56242 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 756418    Y: 109988  
HRSZ.: 069/25; 069/26; 069/27; 069/73; 069/87; 069/88; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község északnyugati határrészében, a Földeák–Óföldeák-i 

közös határnál, a Dinnye-szög-háttól nyugatra a csatorna és a 
dűlőút által bezárt szögben található a lelőhely.  

TEVÉKENYSÉG: Szilágyi János terepbejárásai 1970, 1971., 1972, 1973-ban 
SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a 

hozzátartozó területek településtörténete a neolitikumtól a 
középkorig. Szeged, 1973, 61 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Földeák község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 
12. 

ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 
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FÖLDEÁK 25. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Mártírok útja 1. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 56243 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 761221    Y: 108958  
HRSZ.: 688; 689; 690; 692; 693; 
ÁLLAPOT: bolygatott, beépített 
JELENSÉG: 10. századi (magyar honfoglalás kori) sír 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: Földeák belterületén, a Mártírok útja 1. szám alatti ház belső 

telkén 1965 szeptemberében honfoglalás kori sírleleteket 
(díszített felületű, aranyozott ezüst nagyszíjvéget, ezüstből 
készült övvereteket; íjmere-vítő csontlemez; öntött bronz 
kisszíjvég; nyereg kápavereteket, csont-ból faragott botfejet, 
lólábcsontok) kerültek be az MFM-ba. A hitele-sítő ásatás 
során előkerült még egy kengyel szárának töredéke és egy 
nyeregkápa veret.  

TEVÉKENYSÉG: Bálint Csanád helyszíni szemléje 1965-ben 
Varga Sándor próbaásatása 2012-ben 
Bede Ádám régészeti felügyelete 2012-ben 
F. Lajkó Orsolya adatgyűjtése 2014-ben 

SZAKANYAG: Szilágyi János: Földeák és Óföldeák községek és a hozzátartozó 
területek településtörténete a neolitikumtól a középkorig. Szeged, 
1973, 61. 
Bálint Csanád: Südungarn im 10. Jahrhundert. StudArch 11. Buda-
pest 1991, 221, Taf. LV. 
Horváth Ferenc: Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány Földeák 
község településrendezési tervéhez. Szeged, 2004, 14. 
Varga Sándor: Dokumentáció próbafeltárásról- Földeák, Mártírok útja 
1-2., 2012. 
Bede Ádám: Jelentés régészeti megfigyelésről, Földák, 25. lelőhely, 
villamosenergia-ellátás, 2012. 
Parditka Györgyi: Előzetes régészeti dokumentáció- Makó és térsége 
ivóvízfejlesztés, 2014. 
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ÜGYIRAT: Kondacs Julianna: Lelőhely bejelentő adatlap. Adattári 
dokumentáció KÖH 600/551/2007 

 
 

FÖLDEÁK 27. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Vas tanya 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 74003 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 760595    Y: 106232  
HRSZ.: 0144/13; 0144/14; 0144/6; 0189/2; 052/3; 053/3; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A községtől délre, a Földeákot Makóval összekötő út mentén, a 

Vas-tanya környezetében található a lelőhely, amely 
feltehetően annak túloldalán is folytatódik. 

TEVÉKENYSÉG: Gyucha Attila terepbejárásai 2010-ben 
Bede Ádám régészeti felügyelete 2012-ben 
Benedek András próbafeltárása 2013-ban 
Bene Zsuzsanna adatgyűjtése 2015-ben 

SZAKANYAG: Gyucha Attila: Terepbejárási dokumentáció, Makó város és 
térsége, szennyvízcsatornázás, 2010. 
Benedek András: Ásatási dokumentáció- Földeák, Vas-tanya, 
2013. 
Bede Ádám: Zárójelentés régészeti megfigyelésről, Földeák, 
Földeák - Makó, szennyvízcsatornázás, 2012 
Bene Zsuzsanna: Előzetes régészeti dokumentáció, 
Hódmezővásárhely-Földeák-Makó, 4415. j. ök. út, 2015 
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FÖLDEÁK 28. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Vásárhelyi határszél (NABCSM35) 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 74420 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-421 
KOORDINÁTÁK: X: 756805    Y: 110653  
HRSZ.: 065/17 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A község északi-északnyugati határszélén, a Száraz-éri ugar 

határrészben, közvetlenül a vásárhelyi határtól délre található a 
lelőhely. 

TEVÉKENYSÉG: Parditka Györgyi terepbejárása 2009-ben 
SZAKANYAG: Parditka Györgyi: Terepbejárási dokumentáció, Nabucco 

gázvezeték nyomvonala Csongrád és Bács-Kiskun megye, 
2009-2010. 
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FÖLDEÁK 29. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Gorzsai Á.G. (ERD 1) 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 89615 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-423 
KOORDINÁTÁK: X: 760520    Y: 107434  
HRSZ.: 0139/1; 0139/5; 053/2; 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) és Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A lelőhely Földeáktól délnyugatra, a Hódmezővásárhely–Makó 

közti műút és az Óföldeákra vezető bekötőút 
kereszteződésénél található. 

TEVÉKENYSÉG: Sóskúti Kornél terepbejárásai 2015-ben 
SZAKANYAG: Bene Zsuzsanna: Előzetes régészeti dokumentáció, 

Hódmezővásárhely-Földeák-Makó, 4415. j. ök. út, 2015 

 

 
 

 

FÖLDEÁK 30. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szabó tanya (ERD 2) 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 89617 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-423 
KOORDINÁTÁK: X: 760740    Y: 106703  
HRSZ.: 0189/1; 0190/25; 0190/26; 0190/27;  
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Római kori (szarmata) telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A lelőhely a községtől délnyugatra, a Hódmezővásárhely–Makó 

közti műút keleti oldalán, az 1:10000 léptékű térképen is jelzett 
Szabó-tanyától nyugatra található. 

TEVÉKENYSÉG: Sóskúti Kornél terepbejárásai 2015-ben 
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SZAKANYAG: Bene Zsuzsanna: Előzetes régészeti dokumentáció, 
Hódmezővásárhely-Földeák-Makó, 4415. j. ök. út, 2015 

 

 
 

 

FÖLDEÁK 31. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Karabuka (ERD 4) 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 89653 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-423 
KOORDINÁTÁK: X: 760476    Y: 104671  
HRSZ.: 0170/2; 0177/66; 0177/67; 052/3; 053/3 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Árpád-kori telepnyom (felszíni) 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A lelőhely a község déli határában, a Hódmezővásárhely–Makó 

közti műút keleti oldalán, a Karabuka nevű határrészben 
található. 

TEVÉKENYSÉG: Sóskúti Kornél terepbejárásai 2015-ben 
SZAKANYAG: Bene Zsuzsanna: Előzetes régészeti dokumentáció, 

Hódmezővásárhely-Földeák-Makó, 4415. j. ök. út, 2015 
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FÖLDEÁK 32. LELŐHELY 
 
ELNEVEZÉS(EK): Szárazéri-ugar IV. 
KÖH-AZONOSÍTÓ: 90641 
TÉRKÉPLAPSZÁM: EOV 27-412 
KOORDINÁTÁK: X: 756246    Y: 110210  
HRSZ.: 057/1; 065/15; 028/2; 028/3 
ÁLLAPOT: bolygatott 
JELENSÉG: Ismeretlen korú csontvázas temető 
FÖLDRAJZI LEÍRÁS: A lelőhely a község északnyugati határrészében, a 

hódmezővásárhely–óföldeák–földeáki közös határnál, a 
szárazéri-ugar területén, a Dinnye szög-háttól északnyugatra, a 
környezetéből jelentősen kiemelkedő magasparton helyezkedik 
el. Az eddig ismeretlen lelőhely keleti oldalán embercsontok 
töredékei kerültek elő. A magaspart kopottsága és a folyamatos 
talajművelés végett a feltételezett sírok további bolygatása 
valószínű. 

TEVÉKENYSÉG: Benedek András helyszíni szemléje 2016-ban 
SZAKANYAG: Benedek András: Zárójelentés helyszíni szemléről- Földeák, 

Szárazéri-ugar IV., 2016 
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A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VÉTELRE JAVASOLT 

RÉGÉSZETI SZEMPONTOK 

 

Földeák község 36.37 km2-nyi területéről összesen 32 nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet ismerünk. Az említett lelőhelyek legnagyobb része felszíni telepnyom, 

amelyek a község egész határára kiterjedő módszeres régészeti terepbejárások 

során váltak ismertté. Az terepbejárások során előkerült lelőhelyek kis számán 

folytak megelőző feltárások.  

Mivel a lelőhelyek többségéről csak terepbejárásból származó információkkal 

rendelkezünk, és ezeken feltárás sem folyt, ezért pontos kiterjedésüket nem, csak a 

korabeli település lehetséges kiterjedésének egy részét, a talajművelés során a 

földfelszín fölé került maradványait ismerjük, tehát a lelőhelyek környezetében is 

várható régészeti maradványok előkerülése. 

Mivel a régészeti terepbejárás a régészeti jelenségek közül elsősorban a 

településnyomok felderítésére alkalmas, csak véletlenszerűen szolgáltat adatokat a 

régészeti lelőhelyek számszerűen másik legjelentősebb csoportját kitevő, a felderített 

településekhez tartozó temetők, temetkezések elhelyezkedésére vonatkozóan. A 

nagyszámú településnyomhoz kapcsolódóan hasonló nagyságrendben kell 

számolnunk temetők előfordulásával is. Mivel a temetők helyére más területek 

esetében is a legritkábban utalnak földfelszíni leletek, váratlan előkerülésükre az 

esetleges földmunkák, mezőgazdasági művelés (pl. erdő-, gyümölcsös telepítés, 
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talajlazítás vagy más, az átlagosnál mélyebb földmunkával járó tevékenység) során 

számítani kell. Egy adatunk van a középkori településekhez tartozó templom(ok) 

maradványairól, melyek további előkerülése nem zárható ki.  

A településnyomok szóródása alapján tehát azt mondhatjuk, hogy minden az 

emberi megtelepedésre alkalmas területet régészeti érdekű területnek kell tekinteni, 

különösen az egykori Szárazér magaspartjait, illetve a közelükben húzódó 

földhátakat.  

A régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területekre vonatkozó legfontosabb 

törvényi szabályozásba tartoznak a következők: 

A kulturális örökség védelméről szóló törvény (2001. évi LXIV. Tv. 11.§ és a 

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet ) alapján a régészeti lelőhelyek általános védelem 

alatt állnak. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni (A Tv. 22-23.§-a, valamint a 18/2001. 

(X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint). Amennyiben a beruházás máshol nem 

valósítható meg, vagy a lelőhely elkerülése a költségeket aránytalanul megnövelné, 

úgy a földmunkák megkezdése előtt a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket 

előzetesen fel kell tárni. 

A régészeti lelőhelyek közül megkülönböztetett figyelem illeti a 

kunhalmokat, kurgánokat, úgy is, mint az alföldi táj meghatározó, 

jellegzetes környezeti elemeit. Ezek közül ma négy található a település 

külterületén, melyet a régészet mellett a természetvédelem is védettségben 

részesít.  

Minden földmunkával járó beruházás (pl. építési, közműfektetési 

tevékenység, erdősítés, bányanyitás, halastó vagy öntözőcsatorna 

létesítése stb.) szakhatósági engedélyhez kötött, melyet már a tervezési 

szakaszban be kell szerezni a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi 

Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalától. 

Valamennyi régészeti emlék, illetve lelet esetében is törekedni kell a régészeti 

örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. A régészeti leletek váratlan, a régészeti 

feltárás esetén kívüli előkerülésére vonatkozó eljárásról a 24. § rendelkezik, melynek 

értelmében a váratlanul előkerülő leleteket a helyi jegyzőnek vagy a területileg 

illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3, tel.: 
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62/549 040) kell bejelenteni, a terület érintetlenségét a régész szakember helyszíni 

szemléjéig biztosítani, s a mentőfeltárás elvégzését lehetővé tenni. 

 

SZEGED 2016. AUGUSZTUS 30 Lőrinczy Gábor régész,  

 örökségvédelmi szakértő 

lorinczyg@gmail.com 

 

 

 

FÜGGELÉK 

1. táblázat: A régészeti lelőhelyek összefoglaló táblázata 

 

sor-
szám 

KÖH 
azono- 

sító 

Nyilvántartási név EOV-X EOV-Y Hrsz 

1 56197 Kistanya-dűlő 758616 109967 097/4 

2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/4; 097/19; 
097/21 

3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/20; 097/22; 
097/24 

4 56207 Kistanya-dűlő IV. 758532 108678 097/41 
5 56208 Rosszvízi tanyák 760174 110191 0114/11; 0114/12 
6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 062/24; 062/25; 066 
7 56213 Rosszvízi tanyák II. 760161 110510 02/17; 02/18 
8 56215 Rosszvízi tanyák III. 760446 110365 02/14; 02/8 
9 56219 Rosszvízi tanyák IV. 760691 110312 02/8; 02/19 

10 56220 
A gőzmalomtól K-re, a temető 
mellett 762150 109632 0209; 0218/12 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 

762807 109384 

0208/19; 0208/27; 
0208/28; 0208/29; 
0218/2; 0241; 0242; 
0243; 0244; 0245; 
0246; 0247/14; 
0255/2 

12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 03; 036; 05/41; 
05/42 

13 56224 Szárazéri tanyasor II. 760692 110414 05/50 

14 56228 Haleszi-dűlő 

761499 110068 

010; 021/1; 021/2; 
021/3; 021/5; 022; 
035/22; 035/49; 
035/50; 05/20; 
05/27; 05/28; 05/29; 
05/35; 05/36; 05/37; 
05/38; 05/39; 09/1; 
09/2; 09/3; 1478 

15 56229 Haleszi-dűlő II. 
762604 109699 

015/17; 015/18; 
015/19; 015/21; 
0211 



 61 

16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0106/6; 0106/7; 
0107; 0108/21 

16 56231 Kápolna-halom 757855 107971 0106/6; 0106/7; 
0107; 0108/21 

17 56235 Kistanya-dűlő V., Hegyes-halom 758425 108679 106/5; 079/2; 
097/41 

17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 106/5; 079/2; 
097/41 

18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/22; 011/38; 
011/39; 190 

19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/29; 017/34; 
017/35; 0255/2 

20 56238 Gajdospuszta 760126 111576 044/10 

21 56239 Gajdospuszta II. 
758355 111538 

060/32; 060/33; 
060/34; 060/35; 
061; 062/18 

22 56240 Szárazéri ugar II., Dinnye-szög-
halom 757008 110136  

22 56240 Szárazéri ugar II. 

756969 110099 

065/15; 067; 068; 
069/49; 069/5; 
069/50; 069/51; 
069/52; 069/54; 
069/55; 069/56; 
069/57; 069/58; 
069/59; 069/6; 
069/60; 069/61; 
069/62; 069/63; 
069/64; 069/65; 
069/66; 069/67; 
069/68; 069/69; 
069/7; 069/70; 
069/71; 069/72; 
069/76; 069/77; 
069/8; 069/85; 
069/86; 069/9; 074; 
080/5 

23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/40; 069/41; 
069/42; 069/43 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 
756418 109988 

069/25; 069/26; 
069/27; 069/73; 
069/87; 069/88 

25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 688; 689; 690; 692; 
693 

27 74003 Vas-tanya 
760595 106232 

0144/13; 0144/14; 
0144/6; 0189/2; 
052/3; 053/3 

28 74421 Vásárhelyi határszél 756805 110653 065/17 

29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 0139/1; 0139/5; 
053/2 

30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0189/1; 0190/25; 
0190/26; 0190/27 

31 89653 Karabuka 
760476 104671 

0170/2; 0177/66; 
0177/67; 052/3; 
053/3 



 62 

32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 057/1; 065/15; 
028/2; 028/3 

 --- Törött-halom  761371 109344  
 --- Névtelen halom, Kis-tanya-dűlő 758668 108911  
 --- Névtelen halom, Száraz-éri-ugar 756316 110257  

 

2. táblázat: Régészeti lelőhelyek helyrajzi számok szerint 

 

sor-
szám 

KÖH 
azono- 

sító 

Nyilvántartási név EOV-X EOV-Y Hrsz 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 010 
16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0106/6 
16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0106/7 
16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0107 
16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0108/21 
18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/22  
18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/38 
18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/39 
5 56208 Rosszvízi tanyák 760174 110191 0114/11  
5 56208 Rosszvízi tanyák 760174 110191 0114/12 
29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 0139/1 
29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 0139/5 
27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0144/13 
27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0144/14 
27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0144/6 
15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/17 
15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/18 
15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/19 
15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/21 
19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/29 
19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/34 
19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/35 
31 89653 Karabuka 760476 104671 0170/2 
31 89653 Karabuka 760476 104671 0177/66 
31 89653 Karabuka 760476 104671 0177/67 
30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0189/1 
27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0189/2 
30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0190/25 
30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0190/26 
30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0190/27 
8 56215 Rosszvízi tanyák III. 760446 110365 02/14 
7 56213 Rosszvízi tanyák II. 760161 110510 02/17  
7 56213 Rosszvízi tanyák II. 760161 110510 02/18 
9 56219 Rosszvízi tanyák IV. 760691 110312 02/19 
8 56215 Rosszvízi tanyák III. 760446 110365 02/8 
9 56219 Rosszvízi tanyák IV. 760691 110312 02/8 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0208/19 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0208/27 
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11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0208/28 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0208/29 

10 56220 
A gőzmalomtól K-re, a temető 
mellett 762150 109632 0209 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/1 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/2  
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/3 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/5 
15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 0211 

10 56220 
A gőzmalomtól K-re, a temető 
mellett 762150 109632 0218/12 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0218/2 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 022  

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0241 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0242 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0243 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0244 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0245 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0246 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0247/14 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 
oldalán 762807 109384 0255/2 

19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 0255/2 
32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 028/2 
32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 028/3 
12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 03 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 035/22 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 035/49 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 035/50 
12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 036 
20 56238 Gajdospuszta 760126 111576 044/10 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/20 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/27 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/28 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/29 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/35 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/36 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/37 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/38 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/39 
12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 05/41 
12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 05/42 
13 56224 Szárazéri tanyasor II. 760692 110414 05/50 
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27 74003 Vas-tanya 760595 106232 052/3 
31 89653 Karabuka 760476 104671 052/3 
29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 053/2 
27 74003 Vas-tanya 760595 106232 053/3 
31 89653 Karabuka 760476 104671 053/3 
32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 057/1 
21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/32 
21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/33 
21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/34 
21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/35 
21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 061 
21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 062/18 
6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 062/24 
6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 062/25 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 065/15  
32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 065/15 
28 74421 Vásárhelyi határszél 756805 110653 065/17 
6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 066 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 067 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 068 
24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/25 
24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/26 
24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/27 
23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/40 
23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/41 
23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/42 
23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/43 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/49 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/5 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/50 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/51 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/52 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/54 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/55 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/56 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/57 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/58 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/59 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/6 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/60 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/61 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/62 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/63 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/64 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/65 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/66 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/67 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/68 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/69 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/7 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/70 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/71 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/72 
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24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/73 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/76 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/77 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/8 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/85 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/86 
24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/87 
24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/88 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/9 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 074 
17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 079/2 
22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 080/5 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 09/1 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 09/2 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 09/3 
2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/19 
3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/20  
2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/21 
3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/22 
3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/24 
1 56197 Kistanya-dűlő 758616 109967 097/4 
2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/4  
4 56207 Kistanya-dűlő IV. 758532 108678 097/41 
17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 097/41 
17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 106/5 
14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 1478 
18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 190 
25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 688 
25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 689 
25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 690 
25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 692 
25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 693 
 --- Törött-halom  761371 109344  
 --- Névtelen halom, Kis-tanya-dűlő 758668 108911  
 --- Névtelen halom, Szárazéri-ugar 756316 110257  
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SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 

 

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

ezúton nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tanulmány elkészítésére 

jogosultsággal rendelkezem. 

 

Szeged, 2016. augusztus 30. 

 

Lőrinczy Gábor régész, 

örökségvédelmi szakértő 

lorinczyg@gmail.com 
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6.1. Térségi és települési környezetvédelem 

6.1.1. Talaj 

Földeák a Körös-Tisza-Maros-közbékés-csanádi-löszhát részén helyezkedik el.  A 

talaj jó termőképességű, csernozjomok, réti csernozjomok, kisebb részben réti 

öntéstalajok és réti talajok.A sötétbarna mezőségi talaj szerkezete morzsalékos, 

humuszrétege néhol meghaladja az egy métert, fokozatosan megy át az altalajba. 

Kémiai tulajdonságát tekintve enyhén savas, Ph-értéke 7,2—7,3 között mozog. A 

földek kiváló minőségét jelzi, hogy értékük húsz és negyven aranykorona között 

ingadozik.A terület domborzata a tipikus alföldi földfelszín vonásait tükrözi. A 

térképeken és a valóságban egyaránt szinte tökéletesen sík felületet mutat.  

 

Talajvédelem szempontjából fontos a védelmet biztosító növénytakaró megléte, a 

széleróziót csökkentő mezsgyehatárokon történő fásítás. A defláció főleg a jobb 

minőségű talajok humuszos rétegét károsítja. A területen  az erdőborítottság aránya 

alacsony.Az erdősítés és a parlagföldek gyepesítése segíti a talajvédelmet. A 

felszínen történő beavatkozások (építkezések, útépítés, stb.) utáni humuszréteg-

visszatelepítés, és a homokbányászatból felhagyott területek helyreállítása is fontos 

talaj- és termőréteg védelmi feladat.  

A földtani közegre vonatkozó  szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzítettek értékek az irányadók.  

 

A község és környékének jellemző talajtípusai 

 
Forrás: KÖRINFO 
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A község és környéki talajok vízgazdálkodása 

 
           Forrás: KÖRINFO 

 

 

A község és környéki talajok kémiai tulajdonságai 

 
        Forrás: KÖRINFO 
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A község és környékének földtani helyzete 

 
Forrás: MGFI 
 

6.1.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

Földeák közigazgatási területére eső felszíni vizek elsősorban a térséget behálózó 

csatornák rendszere. A területet érintő legjelentősebb csatorna a Szárazér–Porgányi-

főcsatorna. A főcsatorna hossza 40 km, kis esésű erősen módosított medrű. 

Vízgyűjtő területe 186 km2. A főcsatorna a Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatornába 

29,16 folyamkilométerénél csatlakozik.  

A csatornák vízminősége tekintve az időszakos és kis vízhozamukat változó, 

többnyire III. osztályú. A felszíni vízrendszer vízutánpótlása döntő részben a 

csapadékvízből, illetve a felszín alatti vizekből származik. A csatornák hóolvadáskor 

és belvizes időszakokban vezetnek jelentősebb mennyiségű vizet.  

A csatornák vízminőségét az időszakosan nagy kilengést mutató vízhozam 

ingadozások, illetve a több helyen tapasztalható illegális hulladék elhelyezése 

nagymértékben rontja. 
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A község csatornázása befejeződött a szennyvizet egy központi átemelőn keresztül a 

Makói szennyvíztisztítóra vezetik. A község szennyvizeinek végső befogadója a 

Maros. 

A Szárazér–Porgányi-főcsatorna mellékágának meder rehabilitációja során 2002-ben 

egy horgász tó került kialakításra. A tó 1 hektáros, átlagos vízmélysége kb. 1,5 

méter. 

 

 
 

Földeák horgásztó 
 

Földeák csapadékvíz-elvezetés szempontjából a11.06 számú, Mártély-Tisza-Maros 

zugi belvízrendszerhez kapcsolódik.  

ASzárazér–Porgányi főcsatorna illetve a hozzá kapcsolódó mellékcsatornák fogadják 

a területen keletkező és a község csapadékcsatorna rendszere által levezetett 

csapadék vizeket. Földeák ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolása a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelete szerint enyhén 

veszélyeztetett („C'' kategória) 

A csapadék mennyisége évenként jelentősen, többnyire 300-850 mm között 

váltakozik. A csapadék sokévi átlaga a gravitációs csatorna vízgyűjtőjén 600 mm. 

Ennek 40%-a a téli félévben (október-március), 60%-a a nyári félévben (április-

szeptember) hullik le. 
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Forrás: ATIVIZIG 

Felszín alatti vizek 

Földeák területét a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet, figyelembe véve a 219/2004. (VII. 21.) korm. rendelet előírásait, az 

”kevésbé érzékeny” területek közé sorolja. 

A szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet az irányadó.  

A talajvíz mélysége a felszín alatt 2-4 m. A talajvíztükör a felszíni domborzati 

viszonyokat követi  
 

A talajvíz mélysége a felszín alatt 

 
           Forrás: MGFI 
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A területen talajvízállási maximumot tavasszal (április-március) talajvízállási 

minimumot ősszel (október) észlelhetünk. A talajvíz nagyarányú csökkenése főleg a 

nyári félévben játszódik le. E félév során a talajvíz pótlódása a felszíni párolgás 

következtében nem számottevő. A helyi csapadéknak nyáron kevés, illetve nincsen 

szerepe a talajvíz közvetlen pótlódásában. A szárazabb nyarakon a nagyfokú 

párolgás a talajvízkészlet jelentős fogyasztója.  

A téli félévben a talajvízszint növekszik. Így a talajvíz időszakos ingadozása jelentős 

lehet, hóolvadáskor és nagyobb csapadékkal járó periódusokban belvíz-problémákat 

is okoz. 

Földeák területének a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelme megítélése szempontjából a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a 

blokkok szintjén, blokkazonosítók által meghatározottakat kell irányadónak tekinteni.  

Mezőgazdasági tevékenységet nitrát érzékeny területen a vonatkozó országos 

rendelet szerinti cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak 

a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végezni. 

A felszín alatti vízre vonatkozó szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzítettek értékek az irányadók.  

A község csatornázása befejeződött, a szennyvizet egy központi átemelőn keresztül 

a Makói szennyvíztisztítóra vezetik. A község szennyvizeinek végső befogadója a 

Maros. 

A szennyvíz községből történő elvezetésével javulni fog a felszín alatti és a felszíni 

vizek minősége is.  

A felhagyott, rekultivált  települési szilárdhulladék lerakó már nem fogja tovább 

szennyezni a felszín alatti vizeket. A rekultivált hulladéklerakó környezetében  a 

rekultivációs terv szerint – mivel a tervezett rekultiváció után is potenciális 

szennyezőforrás marad  – talajvízminőség monitoring rendszer került kiépítésre. 

Továbbra is gondot fog jelenteni a külterületi ingatlanok szennyvízelhelyezése 

melyeknél egyedi szennyvízkezelési eszközöket kell alkalmazni. 

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet által meghatározott egyedi szennyvízkezelési 

eszközök 

- egyedi szennyvízkezelés: olyan egyedi szennyvízkezelő létesítmények 

alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték 
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szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, 

illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják,  

- egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési 

szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzi,  

- tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és 

tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves 

elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob 

lebontását energiabevitel nélkül végzi,  

- egyedi szennyvízkezelő létesítmény: az egyedi szennyvízkezelő berendezés és a 

tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény együttesen. 

 

A jogszabály tartalmazza, hogy a vízgazdálkodási tevékenység műszaki 

megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezésnél 

milyen terveket és szabályzatokat, továbbá helyszíni adottságokat kell figyelembe 

venni. 

A felszín alatti vízbe ill. a földtani közegbe közvetve ill. közvetlenül bevezettet 

előtisztított szennyezett vizek nem okozhatják a felszín alatti víz ill. a földtani közeg 

hatályos jogszabályban ill. hatósági határozatban előírt szennyezettségi 

küszöbértékének túllépését.  

A településen üzemelő termálkút használtvizeinek jelenlegi elhelyezési módja 

potenciális szennyezőforrás a felszíni és a felszín alatti vizekre. 

További terhelést jelent az intenzív mezőgazdasági művelés és az állattartás.  

A talajra és talajvízre továbbra is  terhelést jelentenek a légkörből kimosódó és 

lehulló szennyezőanyagok. 

A második Vizgyűjtő-gazdálkodási terv(VGT2) elfogadását a Kormány a Magyar 

Közlöny 2016. évi 44. számában megjelent 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban 

hirdette ki. 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben Földeák területe a Kurca vízgyűjtő-tervezési 

alegységben (2-19) érintett. 

A Kurca vízgyűjtőfelszín alatti vizeinek értékelései (forrás:ATIVIZIG) 
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Földeák területe a Körös-Maros-köze sekély porózus (Sp.2.13.2) és a  Körös-Maros-

köze porózus felszín alatti víztest területét érinti. A sekély porózus víztest mennyiségi 

minősítése „gyenge”, a porózus víztest pedig „jó” minősítést kapott. 

A porózus termál víztest (pt. 2.3) mennyiségi állapota jó minősítést kapott. 

 

Földeák községben az ivóvíz ellátást biztosító, vízmű 4 db mélyfúrású kútjainak 

vízbázisa (kód: 5033-30) nem sérülékeny. Védendő termelése 557 m3/d.  A kutakból 

búvárszivattyúk termelik ki a vizet, és egy 100, valamint egy 200 m3-es magastározó 

közbeiktatásával a hálózatra, dolgoznak. A vízmű üzemeltetője az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

Békéscsaba, Dobozi út 5. 

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Tárulás gesztorságában a 

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 pályázat keretében 2015. évre megvalósult 

fejlesztések eredményeként megvalósult  az Európai Unió által meghatározott 

egészséges ivóvíz biztosítása. 

6.1.3. Levegőtisztaság és védelme 

A terület éghajlata mérsékelten kontinentális. Az évi napsütés összege megközelíti a 

2100 órát, ebből a nyári időszak 850 óra, a téli időszak 200 óra körüli. 

Az évi középhőmérséklet 10,5-10,6 °C. A napi középhőmérséklet várhatóan április 8-

9-én már meghaladja a 10°C-ot, és ez az időszak október 23-24-ig tart. A nyári 

abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,7 °C, a téli abszolút minimumoké 

-16,8 °C körüli. Az évi csapadékösszeg 500-600 mm, melynek eloszlása egyenetlen. A 

vegetációs időszakban 320-340 mm csapadék várható. A hótakarós napok száma 28-

30, az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index 1,35 körül van. Az 

É-i, D-i és a DK-i szélirányok a leggyakoribbak, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s 

közötti. 

A térség szélirány gyakorisága (%) 
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Szélsebesség gyakoriság (m/s) 
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Levegőminőségi adatok 

 

A településen sem RIV sem pedig automata hálózati mérőállomás nem működik.  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a 

légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet alapján Földeák levegőminősége az alábbiakban bemutatott 

légszennyezettséggel (10. zóna, az ország többi területe, kivéve a kijelölt a 

városokat) jellemezhető. 

 

SO2    F ⇒ 50 µg/m3 alatt; 

NO2    F ⇒26  µg/m3 alatt; 

CO    F ⇒ 2500 µg/m3 alatt; 

Szilárd (PM10)  E ⇒ 10 –  14µg/m3; 
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Levegőminőségi követelmények 

(4/2011. (I. 14.) VM rendeletet) 

 
A település levegője gyakorlatilag minden légszennyező anyagra nézve még 

terhelhető.  

A levegő szennyezettségét döntően a hőtermelésből és a közlekedésből adódó 

emissziók határozzák meg. A deflációs külterület miatt számottevő hatással van a 

levegő minőségére a külterületről transzmisszió útján bekerülő por is. 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az elsőfokú környezetvédelmi 

hatóságnak bejelentett engedélyköteles légszennyező pontforrások 

légszennyezőanyag kibocsátásai (Forrás: OKIR). 

 

Kibocsátott légszennyező anyagok 
2013. év 

kg 

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 1 

Formaldehid 3 

Szén-monoxid 449 

Szilárd anyag 266 

Szén-dioxid 479 

 

A levegő minőségét pozitívan befolyásolja hogy a településen hőtermelésre primer 

energiahordozóként jelentős hányadban földgázt használnak. A háztartások éves 

földgázfelhasználása a földgáz árának emelkedésével párhuzamosan, folyamatosan 

csökkent. A földgáz felhasználás csökkenése részben az energiatakarékos 

szemléletnek de döntően a szilárd tüzelőanyagok részarányának a növekedésével 

magyarázható. A szilárd tüzelőanyagok használata a földház tüzeléshez viszonyítva 

levegőtisztasági szempontból kedvezőtlenebb mivel a levegőterheltségi szintet a 

földgáztüzeléshez viszonyítva nagyobb mértékben növeli.  
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Az ülepedő porterhelést elsősorban a deflációs külterületről transzmisszió útján 

bekerülő por okozza. A szálló porterhelés jelentős részét a hőtermelő berendezések 

(beleértve az ipari és mezőgazdasági technológiai hőtermelő berendezéseket is) 

valamint közlekedés kibocsátásai okozzák. A községben, bár a lakóingatlanok 

földgázzal történő ellátottság gyakorlatilag 100 %-os, a földgáz magas ára miatt 

egyre több háztartás áll át részben vagy egészben az egyéb tüzelőanyagok (szén, 

fa, és minden éghető anyag) használatára ami levegővédelmi szempontból 

kedvezőtlen.  

A hulladéklerakó rekultivációja részben befejeződött ami kedvező hatással van a 

levegő minőségére.  

A területen a pollen „szennyezettség” szempontjából három pollenszezon különíthető 

el: 

• A tavaszi szezon ("fa-szezon"): 

a február 1-től április 30-ig terjedő időszakban termelődött pollenszemek 

megjelenési időszaka. A virágzás kezdési időpontja igen változó, többnyire 

március eleje!  

• A kora nyári szezon ("fű-szezon"): 

a május 1. és július 31. közötti periódus, amelyet főként lágyszárú növények 

(vadon élő füvek, gabonafélék, kora nyári gyomok) és néhány fa virágpora 

jellemez.  

• A nyár végi-őszi szezon ("gyom-szezon"): 

a július 16-tól október elejéig termelődött pollenszemek - döntően a lágyszárú 

gyomok pollenjei - jellemzik.  

A pollenterhelés csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a parlagfű 

mentesítésre. 

 

 

6.1.4. Zaj-, és rezgésterhelés 

A településrendezési terv zajvédelmi felülvizsgálatát a jelenleg érvényes rendeletek 

alapján kell elvégezni. 

Jelenleg érvényes zajvédelmi rendeletek: 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 



 79 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról. 

 

Követelmények: 

A környezetbe kibocsátható zaj és rezgésterhelési határértékekről a 27/2008. (XII.3.) 

KvVM - EüM együttes rendelet intézkedik. 

 

 
 

A környezeti zaj- és rezgés terhelési határértékek meg állapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. §-a a következő új (4) be kezdéssel egészül 

ki: „(4) A június 1. és szeptember 15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, 

egybefüggőn több, de legfeljebb nyolc napon át tartó kulturális fesztiválok esetében e 

rendelet alkalmazása során 

a) a nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 

6:00 közötti időszakot kell érteni, 

b) a zajtól védendő valamennyi területen a terhelési határérték nappali időszakban 

65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.” 

Megítélési időként nappal a legkedvezőtlenebb folyamatos 8 órát, éjjel a 

legkedvezőtlenebb fél órát kell figyelembe venni. 

A megítélési pontot a védendő homlokzat előtt 2 m-re kell kijelölni. 

A rendelet 1. sz. mellékletében adott határértékek vonatkoznak a szolgáltató 

tevékenységet ellátó létesítményektől, azok szabadban, vagy zárt térben működtetett 
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hangosító berendezéseitől, vagy bármely más hangforrásától származó 

zajterhelésekre is.  

 

 
 

 
Közlekedési zaj esetében megítélési időként nappal 16 órát, éjjel 8 órát kell 

figyelembe venni. A megítélési pontot a védendő homlokzat előtt 2 m-re kell kijelölni. 
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Az épületek védendő helyiségeiben megengedett zajterheléseket a rendelet 4. 

melléklete határozza meg: 

 

 
A rezgésterhelési határértékeket a rendelet 5. sz. melléklete adja meg. 

 
ZAJVÉDELMI ÁLLAPOT  

Üzemi és szabadidős létesítményektől eredő zajok:  

 

A település belterülete főként Vt, Lf, Lke településrendezési kategóriába tartozik. 

Területrendeltetési 
kategóriáknak Zajvédelmi kategóriák 

LTH 
[dBA] 

Lkejelű kertvárosias lakóterület  
kisvárosias, kertvárosias, falusias 
beépítésű  lakóterület 50/40 

Lfjelű falusias lakóterület  
kisvárosias, kertvárosias, falusias 
beépítésű  lakóterület 50/40 

Vtjelű településközponti vegyes 
terület  

Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

55/45 

Kt,  Kkt  különleges temető   
Lakóterület (kisvárosias, kert-
városias, falusias beépítésű)…a 
temetők,…   

50/40 

Ks különleges sport terület,  Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

55/45 

Kv különleges vízmű  terület,  gazdasági terület 60/50 
Gksz jelű gazdasági  
kereskedelmi-szolgáltató- 
terület  

gazdasági terület 60/50 

Gip gazdasági , ipari terület  gazdasági terület  60/50 

Z zöldterület  
Lakóterület (kisvárosias, kert- 
városias, falusias beépítésű), a 50/40 
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zöldterület   
Ev védőerdő gazdasági terület 60/50 
Má mezőgazdasági, általános 
célú terület,  

gazdasági terület 60/50 

Mák település fejlesztési 
célokra kijelölt  mezőgazdasági 
terület,  

gazdasági terület  60/50 

Mát mezőgazdasági tanyás 
terület gazdasági terület 60/50 

V  vízgazdálkodási terület   gazdasági terület  60/50 
 
A település belterületén jelentős ipari zajforrás nincs. Az önkormányzathoz üzemi 

eredetű zajra eddig nem futott be panasz.   

A külterületen a gabonaszárítók és a sertéshús termelő telephely közelében van a 

szárítási időszakban zajkibocsátás, más jelentős zajforrás a külterületen sincs.  

A lakóterületbe beékelődve kisebb telephely előfordul. Ezek zajkibocsátása a végzett 

tevékenységtől, a műhely kialakításától függ. Egyedi műszaki zajcsökkentésük 

általában megoldott, vagy megoldható.  

Szolgáltató létesítményektől származó zaj: 

A szolgáltató létesítményektől származó zajok a boltok hűtő rendszerétől és a 

vendéglő környezetében okozhatnak zajpanaszt.  

 

Közlekedési eredetű zajok:  

Földeák környezeti zaj-és rezgéshelyzetére a helyi érdekű közlekedés van csak  

hatással. A 4415 sz. Hódmezővásárhely – Makó összekötő út a lakóterületen kívül 

halad el és a településre északról és délről bevezető utakon lehet bejutni. A 44318 

sz. út Földeákról vezet ki a Makó - Békéssámson közötti úthoz. Az utóbbi út nem 

bonyolít környezetét zajjal túlterhelő forgalmat.  

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint számított 7,5 m-es közlekedési 

zajszintek:  

Út száma Vizsgált 

szakasz 

L pA,7,5 m [dBA] 

nappal 

L pA,7,5 m [dBA] 

éjjel 

4415-es összekötő 

út 

külterület 90 

km/h 

63,2 54,7 

 

A 4415 sz. út külterületi szakasza mentén nincsenek zajjal túlterhelt lakóhelyek. 
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Építési eredetű zajok 

Az építkezések környezetében jelentkező zajok időszakosak és kevésbé kiterjedtek, 

mint az üzemi és közlekedési eredetűek. Az építési zajokat településrendezési 

eszközökkel alig lehet befolyásolni.  

 

Zajvédelmi tényezők összefoglalója 

- Jelentős gazdasági telephelyek a külterületen olyan távolságban vannak, hogy 

zajterhelésük elhanyagolható a védendő lakóterület legközelebbi épületeinél.  

- Átmenő forgalom gyakorlatilag nem halad át a belterületen. A bevezető 

útszakaszokon a településre irányuló célforgalom kelt közlekedési zajt.   

 

6.1.5. Sugárzásvédelem 

Az embereket természetes és mesterséges eredetű ionizáló sugárzások érik. 

A természetes sugárterhelés fele-kétharmada abból adódik, hogy a zárt 

helyiségekben az építőanyagból és a talajból radon kerül a levegőbe. 

Így az innen származó sugárterhelés a szabad levegőhöz képest több 

nagyságrenddel is megnövekedhet. Ezért a radon az egyetlen természetes 

sugárterhelés, ami ellen védekezünk a Földön. 

A mesterséges eredetű sugárterhelés 95%-a az orvosi diagnosztikai- és terápiás 

eljárások következménye. A maradék 5%-ot elsősorban a légköri kísérleti 

atomrobbantások máig ható következményei okozzák. Ezután következik csak a 

nukleáris technológiákból adódó sugárterhelés. 

Földeák nukleáris létesítmény által közvetlenül nem veszélyeztetett. A község 

tekintetében elsősorban a Paksi Atomerőmű, másodsorban a szlovákiai Jablonské 

Bohunice-i és a Mochovce és a szlovéniai Krsko atomerőmű veszélyeztetettségével 

kell számolni. 

Földeák Pakstól 130 km-re található, így az atomerőmű 300 km-es Élelmiszer-

fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik. Az Élelmiszer-

fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ 30-300 km) az a terület, 

amelyen belül szükségessé válhat a lakosság élelmiszer-fogyasztásának 

korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer feldolgozó ipar ellenőrzése, 

tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása. 
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A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 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. 

lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó 

környezeti sugárzási viszonyok és a környezetben mérhető radioaktív 

anyagkoncentrációk országos ellenőrzési eredményeinek gyűjtését az Országos 

Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: OKSER) végzi. A 

rendszer működését a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. 

A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. Ezek a 

szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 

folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a 

dózisteljesítmény értékét. 

Földeák területén sugárzásmérő pont nem található. A legközelebbi mérőpont 

(állomáskód: HU0312) Hódmezővásárhelyen található. 

A Hódmezővásárhelyi mérőpont adatai szerint a terület 2015. évi átlagos 

dózisteljesítménye 99 nSv/óra volt. A maximális mért érték 129 99 nSv/óra volt. 

A háttérsugárzásnál a normálszínt: 0-250nSv/óra. 
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A napi dózisteljesítmények országos átlagainak, maximális és minimális 
értékeinek változása 2013-ban (Forrás: OKSER) 
 

A háttérsugárzásnál a normálszínt: 0-250nSv/h 

 

A község területén találhatók nagyfeszültségű (400 kV) villamos távvezetékek és 

mobil telefon bázis állomások is amelyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. 

A bázisállomásokból érkező sugárzás nagysága a bázisállomástól számított 

távolságtól függ elsősorban. A sugárzás ugyanis a távolság négyzetével arányosan 

csökken. Így a Magyarország területén elvégzett 6.000 mérés alapján a sugárzási 

értékek 

20 m-re az antennától kisebb mint 0.2 µW/cm2, 

30 m-re az antennától kisebb mint 0.05 µW/ cm2 

50 m-re az antennától kisebb mint 0.01 µW/ cm2 

A hazai egészségügyi határérték megegyezik a WHO egészségügyi határértékével, 

azaz 450 és 900 µW/cm2. 

A bázisállomások teljesítménye néhányszor 10 Watt, így a sugárzás szintje az 

antennától már néhány méterre is olyan alacsony, hogy nem éri el az egészségügyi 

határértéket. 

Az elektromágneses sugárzás emberre gyakorolt hatásának áttekintésekor nem 

feledkezhetünk meg a kozmikus térség felől érkező sugárzásról sem. Ennek csak 

egy része jut le a földfelszínre. Az élő szervezetekre nézve kedvező, hogy éppen a 

legnagyobb energiájú komponensei nem érik el a felszínt. 

 

6.1.6. Hulladékkezelés 

A földeáki települési szilárdhulladék lerakó a község ÉK-i részén került kialakításra 

műszaki védelem nélkül. A települési szilárdhulladék lerakót be kellett zárni mert nem 

felelt meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.  

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás szervezésében a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004 

pályázat keretében 2015-ben befejeződött a lerakó rekultivációja.   

A földeáki hulladéklerakó kétütemű rekultivációjának első üteme befejeződött, 

melynek során a depónia ideiglenes lezárása megtörtént. A depónia végleges 

lezárására a depóniában lejátszódó természetes folyamatok (szerves anyagok 
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bomlása során keletkező gázfejlődés) befejeződése után a depónia stabilizálódása 

után kerül sor.   

 

 

Átmeneti rétegrend  

 

Végleges  rétegrend 
A hulladéklerakó rekultivációja jelentősen megváltoztatta a lerakó korábbi 

környezetét. Megszűnt a környezeti kockázat és a felszín alatti és feletti vizek 

szennyeződésének a veszélye, javult a levegő minősége, és rendezett lett a tájkép 

is. 
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Az ideiglenesen lezárt depónia 

 

 
A depónia 2006-ban 

 

 

A depónia 2016-ban 
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Földeákon a települési szilárdhulladék begyűjtését és szállítását jelenleg a Csongrád 

Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.). A 

begyűjtött kommunális hulladék az engedéllyel rendelkező, műszaki védelemmel 

ellátott  Hódmezővásárhelyi regionális hulladéklerakóra kerül beszállításra.  

Földeák területén a hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 1162. A gyűjtés heti 

egy alkalommal történik. Lomtalanítást évente egy alkalommal szerveznek. A 

községben szelektív hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra. A gyűjtő 

szigeteken három féle hulladékot (üveg, papír, műanyag) lehet elhelyezni. A 

községben hulladékudvar nincs, a legközelebbi hulladékudvar Makón található. 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

Földeákon a begyűjtött kommunális hulladékok mennyisége 2015-ben 700 tonna 

volt. A szelektív hulladékgyűjtő szigetekről begyűjtött hulladékok mennyisége 2015-

ben 32 tonna volt. A közszolgáltatásba bevont lakások száma 2015-ben 1162 db 

volt. 

A községben keletkező veszélyes hulladékok mennyiségéről adtok nem állnak 

rendelkezésre. 

A gazdasági társaságok az általuk termelt hulladékok szakszerű és jogszerű 

kezeléséről gondoskodnak. 
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6.1.7. Vizuális környezetterhelés 

A környezetszennyezés fontosabb fajtái a levegőszennyezés, a vizek (felszíni és 

felszín alatti) szennyezése, ártalom, a földtani közeg szennyezése, zajkibocsátás, és 

a vizuális környezetkárosítás. 

A vizuális környezetszennyezések körébe sorolhatjuk az illegális hulladéklerakókat, a 

szemetelést, a fényszennyezést, a plakátokat, graffitiket, ipari objektumokat, 

felhagyott létesítményeket (rozsdaövezeteket), villamos légvezetékeket, tájsebeket. 

A hulladékok településhatárokon, árokparton, erdőszélen, bekerítetlen 

magánterületeken való illegális elhelyezése nemcsak környezetszennyezést, 

környezetegészségügyi, talaj-, és vízvédelmi problémákat okoz, hanem rontja a 

tájképet és az életminőséget is. Az illegális hulladéklerakásokon túl vizuális 

környezetterhelést okoznak az utak mentén, esetleg az épületeken elhelyezett 

nagyméretű reklámfelületek, hirdetőtáblák, valamint a romos, elhanyagolt állapotú, 

illetve tájba nem illeszkedő építmények. Elhanyagolt állapotú építményekből a több is 

található, ezért a településkép  javításához ezeknek megszűntetése vagy fejlesztése 

elengedhetetlen.  

 

Állattartó telep az Óföldeáki út mellett. 

 

A fényszennyezés definíciója:„Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami 

a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, 

illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges 

fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra 

gyakorolt negatív hatásokat is”. A definíció magában rejti azt az egyszerű hármas 
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szabályt, hogy csak ott, oda és akkor világítsunk, amikor arra szükség van. Ha ezek 

a feltételek nem teljesülnek, akkor fényszennyezést okozunk. 

 

6.1.8. Árvízvédelem 

Földeák az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található. A 

község11.06-os számú Torontáli árvízvédelmi szakaszhoz tartozik. 

 

6.1.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A megvalósított  szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíznek a makói 

szennyvíztisztítóra vezetéken történő továbbítása  jelentősen csökkentette a felszíni 

és a felszín alatti vizek veszélyeztetését de fontos a  szippantott szennyvizek 

sorsának nyomon követése, a tiltott elhelyezések szankcionálása. 

A település erdősültsége alacsony szintű. A mezővédő tájfásítás elemei, az utak és 

csatornák menti zöldsávok, fasorok hiányosak, kialakítatlanok. 

A jelentős defláció növeli a község porterhelését. 

Levegő allergén pollenmennyiségének növekedése. 

Az állatok nem megfelelő tartásából származó bűzhatások. 

Az elöregedett, korszerűtlen közlekedési eszközök magas aránya növeli a 

levegőterheltséget. 

Talajvíz készletek elszennyeződése felszín alatti vízszennyezés (illegális 

szikkasztások, nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlat, túlzott műtrágya‐használat, 

növényvédő szerek, termál csurgalék elhelyezés).  

A csatornázatlan területek (többségében külterület) lakóingatlanainak szennyvíz 

elhelyezésének ellenőrizhetetlensége. 

Az engedély nélkül, nem szakszerűen létesített „kerti kutak”, mint potenciális 

szennyező források. 

Illegális hulladéklerakások is történnek, a szelektív hulladékgyűjtő pontokon is 

előfordulnak.  

Lakóterületeken konfliktust okoz a szórakozóhelyek zajterhelése. 
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6.2. Katasztrófavédelem 

6.2.1. Építésföldtani korlátok 

Alábányászott területek, barlangok, pincék területei 

Olyan természetes vagy mesterséges üreg nem található a városban, amely 

befolyásolná a területhasználatot. Alábányászottsággal érintett terület nem található 

Vaskúton. 

Földtani veszélyforrás a város területén nem ismert. Földtani veszélyforrás Földeákra 

vonatkozóan a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában nem 

szerepel. 

Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

A községben nincsen csúszás, süllyedésveszélyes terület. 

 

Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente mintegy 100-200 egészen kicsi, 2,5 magnitúdónál nem 

erősebb, emberek által nem észlelhető rengés következik be, és további 4-5 

gyengébb, de már érezhető rengést is feljegyeznek. Az országban, amióta feljegyzik 

a rengéseket, körülbelül 3 tucatnyi olyan erősségű földrengés következett be, ami 

komolyabb károkat okozott. A legerősebb rengés Komáromban 1763-ban történt, és 

63 ember halálát okozta.  

 
A földrengések területi eloszlása Magyarországon.(Forrás:foldrenges.hu) 
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A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek 

rengéseit (1995-2009) mutatják. 

Magyarország szeizmikus zónatérképén látható, hogy Földeák a 2-es és 3-as zóna 

határán helyezkedik el. A kettes zónában a horizontális gyorsulás érték PGA(g) 

jelzőszáma 0,10. A hármas zónában a horizontális gyorsulás érték PGA(g) 

jelzőszáma 0,12.Ez a gyakorlatban nem jelent fejlesztési kockázatot. Az épületek és 

építmények földrengés-biztos tervezését az Eurocode 8 (MSZ EN 1998-1) szabvány 

szabályozza. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elkészítette az Országos Felszínmozgás 

Kataszter digitális változatát. A digitális térkép célja, hogy Magyarország 

felszínmozgásos területeit feltérképezze. Különféle felszínmozgásokat rögzítettek (pl. 

rétegcsúszást, suvadást, omlást). A felvitt és rögzített adatok alapján az Országos 

Felszínmozgás Kataszter nem tartalmaz adatot a településre.  

Földeák térsége földrengésnek kevésbé kitett térségek közé tartozik. 
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6.2.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Földeák község 

árvízzel C-enyhén  veszélyeztetett. 

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint „enyhén veszélyeztetett ,,C'' 

kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt 

biztonságban kiépített védművel rendelkezik” 

A község11.06-os számú Torontáli árvízvédelmi szakaszhoz tartozik. 

 

Belvízveszélyes terület 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Földeák község 

belvízzel C-enyhén veszélyeztetett. 

A község a belvízelöntés szempontjából enyhén veszélyeztetett település. A 

település kisebb területű mélyebben fekvő részein (Achim András utca egyes részei) 

időszakonként lehet belvízzel számolni. Az összegyülekező vizek befogadója a 

Száraz-ér és a Karabukai csatorna. A csapadékvizeket a szikkasztó árokrendszer 

biztosítja. 

Földeák csapadékvíz-elvezetés szempontjából a 11.06 számú, Mártély-Tisza-Maros-

zugi belvízrendszerhez kapcsolódik.  

A község és környéke belvízelvezető rendszere az 1.17.2.1 számú fejezetben 

részletezésre került. 

Mély fekvésű területek 

Földeák területén jelentős méretű mély fekvésű részek nincsenek. A terület 

domborzati viszonyai a vonatkozó tervlapon részletezésre kerültek. 

 

Árvíz és belvízvédelem 

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Földeák község 

árvízzelC-enyhén veszélyeztetett. 

Földeák község területe a11.06 számú, Mártély-Tisza-Maros-zugi belvízrendszerhez 

tartozik. A belvíz elvezetési rendszer az 1.17.2.1 számú fejezetben részletezésre 

került. 
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I.  fokú készültséget kell elrendelni: 

• ha a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a 

belvízvédelmi szakaszon lévő társulati kezelésű csatornák képesek legyenek 

a területről érkező vizek befogadására, 

•  ha a várható belvizek befogadása és levezetése érdekében a 

társulatkezelésében lévő csatornák előürítését, jégtelenítését, vagy a hóval 

betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni, 

• ha a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt. 

 I. fokú készültség elrendelését követő intézkedések: 

 A készültség elrendelése után a védelemvezető megvizsgálja a társulati kezelésű 

csatornát, műtárgyakat, szivattyúk állapotát. Gondoskodni kell a szabad vízfolyást 

gátló akadályok kézi és gépi eltávolításáról a csatornákból, a szükséges 

vízkormányzásról, a tiltós műtárgyak megfelelő kezeléséről, az esetleges szükség 

szerinti szivattyúzásról az állandó szivattyútelepeken. A készültség ideje alatt – 

szükség szerint– nappali figyelő és őrszolgálatot kell tartani. 

 

II.  fokú készültséget    kell elrendelni, amennyiben I. fokú készültségre 

előírtakon túlmenően: 

• az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket kétműszakos 

üzemben kell működtetni, 

• gondoskodni kell a telepíthető mobil szivattyúk szállításáról, készenlétbe 

illetve üzembe helyezéséről, 

• a csatornák és vízkormányzó műtárgyak ügyeletét és működtetését 

kétműszakos üzemben kell megszervezni, 

• az állandó belvíztározók töltését, vízkormányzó műtárgyainak nyitását kell 

elvégezni. 

 

  II. fokú készültség elrendelését követő intézkedések: 

 I. fokú készültségi előírtakon túlmenően gondoskodni a szállítható szivattyúk 

védelemvezető által meghatározott helyre történő kiszállításáról, készenlétbe 

helyezéséről, üzembe állításáról és igény szerinti üzemeltetéséről, a belvíznek az 

állandó jelegű belvíztározókba való kormányzásáról vagy a szükség szerinti 

beemeléséről. Megszervezni a kétműszakos ügyeletet és műszakot a védelemvezető 

által meghatározott csatornákon és területeken. 
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III.  fokú készültséget    kell elrendelni, amennyiben I. és II. fokú készültségre 

előírtakon túlmenően: 

• a társulat védelmi területén vagy annak egy védekezésileg összefüggőrészén 

a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával 

folyamatosan üzemelnek, 

• a kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg 

szükségtározását kell elrendelni 

 

 III. fokú készültség elrendelését követő intézkedések: 

 A védelemvezető az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint 

elrendelheti a belvizek elvezetésének korlátozását a szakasz-védelemvezetőjével 

történt előzetes egyeztetés után, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe 

veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket. 

A védekezés területét II. és III. fokú készültség esetén a társulati védekezésre 

beosztottak csak a védelemvezető engedélyével hagyhatják el. 

 

Rendkívüli készültséget kell elrendelni:„Ha a VIZIG működési területén a belvízi 

elöntés olyan méreteket ölt,hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő 

közlekedési utakat,vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a vízügyi 

igazgató – a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával –köteles a Törzs 

vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének 

kezdeményezésére.” 

Amennyiben a rendkívüli készültség elrendelése megtörtén „A belvizek 

szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni.”Megnyitásuk csak 

kormánybiztosi engedéllyel. 

ASzárazér–Porgányi-főcsatorna illetve a hozzá kapcsolódó mellékcsatornák fogadják 

a területen keletkező és a község csapadékcsatorna rendszere által levezetett 

csapadék vizeket. 

6.2.3. Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Földeák területén nem 

fordul elő. 
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Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások 

Földeák területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások 

nincsenek. 

Ipari veszélyforrások 

Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény (2011. évi 

CXXVIII. törvény) a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros 

következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban.  

A 234/2011. (IX.10.) számú Kormányrendelet határozza meg a települések 

katasztrófavédelmi besorolásának szabályait és a védelmi követelményeket. 

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az 

üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a 

reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások 

meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges 

üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem 

biztonsági jelentése tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése nyilvános, a 

helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető. A felső küszöbértékű 

üzemekkel rendelkező települések önkormányzatai tehát külső védelmi terv 

készítésére kötelezettek. 

A kialakult helyzet irányítását az I. (veszélyhelyzet) és a II. (súlyos veszélyhelyzet) 

fokozatban az üzem helyi szakemberei- belső védelmi tervük alapján, míg a III. 

(katasztrófahelyzet) fokozatban a külső védelmi terv szerint a helyi védelmi bizottság 

elnökének irányításával, a társ- és közreműködő szervezeti egységek végzik. A 

veszélyhelyzet elhárítását az üzemi szervezetek és a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóság együttműködve hajtják végre.   

Földeákon veszélyes anyag előállító üzem nincs. Felső küszöbértékű üzem 

Földeákon nincs. 

Földeák a Szeged székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltséghez tartozik, jelenlegi 

katasztrófavédelmi besorolási osztálya III. 
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6.3. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A szilárd ásványi nyersanyagvagyon tekintetében bányatelkeket és kutatási területet 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatai szerint Földeákon nincs.  

6.4. Városi klíma 

Földeák egy falusias beépítésű település ahol a városokra jellemző mikroklíma 

változások nem érzékelhetőek. 

 

6.5. Módosítások környezetvédelmi értékelése  

 
Ebben a fejezetben Földeák jelenleg hatályos Településrendezési eszközeinek jelen 

dokumentációban részletezett módosításaihoz végeztük el a környezetvédelmi 

értékelést arra vonatkozóan, hogy a tervezett módosítások kapcsán a környezet 

várható terhelése mennyiben fog eltérni a jelenleg hatályos tervben 

prognosztizáltakhoz képest. Az értékelést a 2016. október hóban hatályos 

környezetvédelmi jogszabályok és előírások figyelembevételével végeztük el. 

 

Földeák területén a környezeti elemekre (levegő, felszíni és felszín alatti víz, valamint 

a földtani közeg) vonatkozóan a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 

előírásokat és határértékeket kell irányadónak tekinteni. 

Azoknál a módosítási ügyeknél amelyeknél a beépítettség növekedése vagy egyéb 

használati mód változás miatt a talaj (a földtani közeg felső része)  letermelésre kerül 

akkor az a talajfelszín visszafordíthatatlanul megváltozik.  

Az egyes ügyek értékelésénél alapvetően feltételeztük, hogy a tevékenységek 

engedélyezésénél a hatóságok a mindenkor hatályos környezetvédelmi 

jogszabályokban foglalt előírások betartásának érvényt szereznek. 

A biológiai aktivitás értékek a terv 31,1 ponttal megnöveli. A mezőgazdasági – szántó 

– terület pedig 20,2 hektárral növekszik. 

 

A módosítással érintett területrendeltetési kategóriáknak megfelelő zajvédelmi 

kategóriák részletezése az országos érvényű előírásokkal összhangban: 
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A település belterülete főként Vt, Lf, Lke településrendezési kategóriába tartozik. 

Területrendeltetési kategóriáknak Zajvédelmi kategóriák 
LTH 

[dBA] 

Lke jelű kertvárosias lakóterület  
kisvárosias, kertvárosias, falusias 

beépítésű  lakóterület 
50/40 

Lf jelű falusias lakóterület  
kisvárosias, kertvárosias, falusias 

beépítésű  lakóterület 
50/40 

Vt jelű településközponti vegyes 

terület  

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

a vegyes terület 
55/45 

Kt,  Kkt  különleges temető   
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias beépítésű) a temetők,  
50/40 

Ks különleges sport terület,  
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

a vegyes terület 
55/45 

Kv különleges vízmű  terület,  gazdasági terület 60/50 

Gksz jelű gazdasági  kereskedelmi-

szolgáltató- terület  
gazdasági terület 60/50 

Gip gazdasági ,  ipari terület  gazdasági terület  60/50 

Z zöldterület  
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias beépítésű), a zöldterület   
50/40 

Ev védőerdő gazdasági terület 60/50 

Má mezőgazdasági, általános célú 

terület,  
gazdasági terület 60/50 

Mák település fejlesztési célokra 

kijelölt  mezőgazdasági terület,  
gazdasági terület  60/50 

Mát mezőgazdasági tanyás terület gazdasági terület 60/50 

V  vízgazdálkodási terület   gazdasági terület  60/50 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló kormány rendelet (jelenleg: 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.) hatálya alá 

tartozó tervezett tevékenységek ill. meglevő tevékenységek  környezeti hatását a 

rendelet előírásai szerint vizsgálni kell. Az építés hatósági ill. egyéb hatósági eljárás 

csak a hivatkozott rendeletben előírt környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatása 

után indítható el. 
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A hatályos Településszerkezeti terv módosításainak környezetvédelmi értékelése 

A hatályos Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti 

kérelmekhez és indítványokhoz kapcsolódó változtatások környezetvédelmi 

értékelése 

Módosítás tárgya Az M43-as autópálya mintegy 6,0 hektáros 

betonkeverő üzeme teljes infrastruktúrával 

ellátott közvetlenül a 4415 sz. út csomópontja 

mellett. A területet célszerű gazdasági 

területként hasznosítani az építkezés befejezése 

után. 

 

Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

A tervezett módosítás mivel a terület már teljes infrastruktúrával ellátott és a területen 

jelenleg is ipari tevékenység folyik a környezeti elemek állapotában számottevő 

változás nem fog bekövetkezni.  

 

Zajvédelem 

A betonkeverő üzem a külterületen mezőgazdasági hasznosítású környezetben 

található. A terület gazdasági területként való tovább hasznosítása zajvédelmi 

szempontból nem jelent változást. Jelenleg zajvédelmi probléma nincs és a jövőben 

sem várható.  

Módosítás tárgya A 44132 sz bekötő út D-i szakaszának D-i oldalán 

a 20. században kialakult lakóház sor (8-10 

külterületi beépített földrészlet) az érvényes 

szerkezeti terv szerint beépítésre szánt 

gazdasági terület, ezért tulajdonosaik a 

bővítéshez, korszerűsítéshez nem kapnak hitelt. 

A közel 2,0 hektár területet falusias lakóterületté 

kívánja a község átsorolni, a 4415. sz. út menti 

területet pedig gazdasági területté. 

 

Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

A tervezett módosítás figyelembe véve a módosítással érintett területek méreteit  és 

a módosítás irányultságát a környezeti elemek állapotában számottevő változás nem 
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várható. kedvezőbb helyzetet az a tény, hogy a gazdasági terület  a központi 

lakóövezetektől távolabb kerül kialakításra. 

 

Zajvédelem 

A lakó területté nyilvánítással a területen megengedett üzemi és szolgáltató 

tevékenységektől származó zaj terhelési határértéke 60/50-ről 50/40 dBA –ra 

csökken. A szomszédos területek gazdasági és mezőgazdasági hasznosításúak. A 

lakóterületté nyilvánítás a terület többi részén végzett gazdasági tevékenység 

számára korlátozást jelenthet. Jelenleg a terület mezőgazdasági hasznosítású. Azt 

átsorolás gazdasági hátrányt nem okoz. 

A 4415 út melletti terület gazdasági területté való besorolásának zajvédelmi akadálya 

nincs az érvényes zajvédelmi rendeletek betartása esetén.  

Módosítás tárgya A Kossuth utca folytatása, a Száraz ér és a 

belterületi határ közötti, háromszög alakú, közel 

10 ha, jelenleg mezőgazdasági területet a 

szerkezeti terv kertvárosi lakóterület céljára 

tartalékolja. A belterületi és a Kossuth utcától 

DK-re kijelölt lakóterületek több évtizedre 

elegendő tartalékot biztosítanak, ezért a kijelölés 

megszüntethető. 

 

Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

A kijelölés megszüntetése a termőföld védelme szempontjából kedvező. 

 

Zajvédelem 

A megszüntetésnek nincs zajvédelmi akadálya. 
 

 Módosítás tárgya Fenti terület ÉK-i sarkában jelölt 

szennyvíztisztító telep elmarad, mert a község 

szennyvizei a Makói tisztítóműbe jutnak. 

 

Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

A tervezett módosítás levegőtisztaság-védelmi, vízvédelmi és talajvédelmi 

szempontból is kedvező.  



 101 

Zajvédelem 

A változtatás zajvédelmi szempontból előnyös. 

Módosítás tárgya A temető ÉK-i szögletében lévő, bányagödör 

helyén tó helyett parkoló területet kell kialakítani 

a temetőhöz. 

 

Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

A környezeti levegő minőségében – mivel a temetőbe irányuló gépjárműforgalom 

nem fog növekedni – változás nem fog bekövetkezni. 

A vízfelület elmaradása lokálisan kedvezőtlen hatású, ezt ellensúlyozni lehet a 

parkoló megfelelő fásításával. A tájseb megszűnése kedvező hatású. 

 

Zajvédelem 

A parkoló kialakítása nem befolyásolja a temetőhöz irányuló gépkocsi forgalom 

mértékét. Ugyanakkora forgalomra lehet számítani, mint jelenleg. A parkolás 

szabályozottá és kényelmesebbé válik. Zajvédelmi szempontból változás nem 

történik. 

A Helyi Építési Szabályzat módosításainak környezetvédelmi értékelése 
 

 Módosítás tárgya A Vásárhelyi utca – Táncsics M. utca központtól 

ÉNy-ra eső tömbbelsőben a későbbi utcanyitás 

miatti építési korlátozást fel kell oldani (az 

utcanyitás elmarad). 

 

Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a változás kedvező mivel a környező utcák 

forgalma nem fog növekedni a megnövekedő lakásszámok miatt. 

 

Zajvédelem 

Zajvédelmi szempontból előnyös, mert nem növekszik a környező utcák forgalma a 

megnövekedő lakásszám miatt.  

Módosítás tárgya Az Áchim A. utca környéki mélyfekvésű, 

belvízzel veszélyeztetett területen vizsgálni kell 

az építési korlátozás lehetőségét. 
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Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem 

Az építési korlátozás nem megoldás egy lehetőség a további problémák 

megelőzésére de az alap  problémát nem oldja meg. Vizsgálni szükséges a belvíz 

elvezetés lehetőségét is.  

 

Zajvédelem 

Az Áchim András utca a vasút mellett található. Zajvédelmi szempontból elvileg 

előnyösebb minél távolabb vannak a lakóházak a vasúti pályától.  

 

6.6. Összefoglaló értékelés 

 

A Településrendezési eszközök részleges módosítása figyelembe veszi az 

időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokat, az országos és megyei tervben 

történő változásokat és a település fejlesztési koncepciójának változásait.  

A tervezett változtatások lokálisan az adott települési környezetben a megengedett 

mértékű, kockázatok nélküli környezetterhelésekkel valósíthatók meg és tarthatók 

fenn. 

A szerkezeti tervet érintő módosítások csak lokálisan kis területi egységeket 

érintenek.  Jellegüknél fogva nem változtatják meg a település tájszerkezetét, 

zöldfelületeinek rendszerét.  A módosítás összességében a biológia aktivitásérték 

növekedését eredményezi. Környezetvédelmi  szempontból összességében a 

tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a település egészére nézve 

számottevő változást nem fognak eredményezni.  

A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos  

jogszabályi előírásokat,  illetve a jelenleg hatályos Településrendezési eszközök 

előírásait kell alkalmazni. 
 

Szeged, 2016 november  
 

Novai György      dr. Szanka Károly 

okl. környezetvédő      dipl. környezetvédelmi, 
 környezetvédelmi szakértő    zajcsökkentési szakmérnök 
SZKV-vf/06/0171/H-2409/12    MMK.: SZÉS-4/06-0021 
SZKV-zr/06/0171/H-2409/12 
SZKV-hu/06/0171/H-2410/12 
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FÖLDEÁK KÖZSÉG  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA 

2 0 1 6 – 2 0 1 7 
 

7. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(2/2005 (I.11.) Kormányrendelet alapján) 

 

TARTALOM   / Tematika / 

 

1.   A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

 

2.   A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 

 

3.   A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

 

4.   A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros 

hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben 

szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb 

szükséges intézkedésekre. 

 

5.  Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 

szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, illetve 

programban figyelembe kell venni. 

 

6.  A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti 

hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok 

értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 

 

7.   Közérthető összefoglaló. 

 

 

      

Szeged, 2016. november                                                         Takács Máté 

                                                                                                 vezető tervező 
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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése  

 

1.1. Előzmények 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. sz. rendelet (Településrendezési Kódex TK), alapján az 

önkormányzatoknak településszerkezeti tervüket legalább 10 évente felül kell 

vizsgálni, és döntést kell hozniuk arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal 

alkalmazzák, módosítják vagy újat készítenek. Földeák község településrendezési 

terve az elmúlt 12 évben nem került módosításra. 2013-ban az eredetileg 

hagyományos feldolgozású szerkezeti és szabályozási terv digitalizálására került. A 

felülvizsgálat célja, hogy a településrendezési eszközök rajzi- és szöveges 

munkarészeit a TK-nak megfelelő tartalommal és formával tegye naprakésszé, 

végrehajtson néhány – a Tájékoztatóban jelzett – módosítást és kerüljön összhangba 

az ugyancsak felülvizsgált Fejlesztési Koncepcióval. 

 

Földeák község önkormányzata elhatározta a tervek felülvizsgálatát és a döntést 

követően megbízta a T.T.T. Városépítő Bt-t. a Településrendezési eszközök 

tervezésére.  

Tárgyi terv összevontan tartalmazza a településfejlesztési és a településrendezési 

tervműveletek megalapozó vizsgálati munkarészeit és javaslatait. 

 

A településen megtalálható és megvalósítandó létesítményeket és azok funkcióit, 

úgy kell meghatározni, hogy a környezet-használat során 

• a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 

• megelőzhető legyen a környezetszennyezés, 

• kizárja a környezetkárosítást. 

A környezetet terhelő tevékenység, ezen belül a levegőszennyezés, a hulladékok 

elhelyezése, a talaj- és vízszennyezés a települést és környékét károsíthatja és ezen 

keresztül a településen élőket, míg a zajterhelés közvetlenül az ott élő embert 

zavarja. 

A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges 

környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások 

betartása a település üzemeltetés során. 

A környezeti értékelés vizsgálja a településszerkezeti terv felülvizsgálatának 

környezeti vonatkozásait, a terv megvalósulásával várható környezeti hatásokat. Az 
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értékelés nem tér ki a település természeti adottságainak vizsgálatára, ismertetésére, 

azt a településrendezési terv alátámasztó munkarészének zöldterületi fejezete 

ismerteti. A környezeti értékelés figyelembe veszi a megalapozó vizsgálatok, 

alátámasztó munkarészek kapcsolódó fejezeteit. 

 

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A dokumentáció elkészítésénél a 

hivatkozott  rendelet  4. számú melléklete szerinti tagolást követtük. 

 

1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása  

A településrendezési terv módosításának elkészítési folyamatában a környezeti 

értékelés alapját képezi a terv által kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, 

intézkedési javaslatok meghatározásának. A környezeti értékeléshez szükséges 

adatok beszerzése, a településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódó adatok 

begyűjtésével párhuzamosan történt. 

Jelen környezeti értékelés kapcsolódik a településre készülő településrendezési 

eszközökhöz. Figyelembe veszi a település fejlesztési elképzeléseit is. A készülő 

településrendezési terv településszerkezeti munkarészének alátámasztó szakági 

fejezeteiben a település hosszabb távú elképzeléseihez kapcsolódva 

meghatározásra kerültek mindazon környezeti megoldások, melyek a fenntartható 

fejlődést szolgálják. A településrendezési terv részeként készül a környezeti 

értékelés, mely a jogszabály által előírt államigazgatási szervek előzetes 

véleményeiben adott szakági elvárásait is figyelembe veszi. 

 

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv 

alakulására 

A környezeti értékelés során olyan információ, állapot jellemző nem merült fel, amely 

a jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a 

településrendezési terv módosításának alakítását. 

 

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság 

bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti 

értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása 
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A környezeti értékelés során felvettük a kapcsolatot a település Polgármesteri 

Hivatalával. A hivatal készséggel tájékoztatott a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, 

illetve átadta a rendelkezésükre álló és a tervezés szempontjából fontos 

dokumentumokat. Az Önkormányzat mellett információszerzés céljából felvettük a 

kapcsolatot az érintett hatóságokkal is. Az érintett népességnek, szervezeteknek, 

érdekképviseleti szerveknek a Településrendezési Terv módosításának kidolgozása 

előtt előzetes véleménynyilvánítási lehetőségük volt. Az érintettek tájékoztatását a 

2/2005. (I. 11.) korm. rendelet előírásai, valamint a partnerségi egyeztetésről szóló 

szabályok szerint az Önkormányzat végzi. 

Ezen munkafázisig olyan vélemény nem érkezett amely környezetalakítási 

szempontból figyelembe vehető lenne. A településfejlesztéssel kapcsolatos lakossági 

kívánalmak már a településfejlesztési koncepcióba beépítésre kerültek. A tervezett 

javaslatokat és észrevételeket szintén figyelembe vettük a tervkészítés során. A 

környezetvédelmi szempontok vizsgálatában érintett hatóságok észrevételeinek 

lényeges elemeit az 1.4.-1. táblázatban foglaltuk össze.  

 

 

 Szakhatóság Vélemény Figyelembevétel 

1. Cs. M. 
Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

A tematika ellen kifogást nem emel --- 

2. Cs. M. Korm. 
hivatal Szegedi 
Járási Hivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Oszt. 

Hatáskör hiányában az ügyiratot 
megküldte a Bp. Főváros 
Kormányhivatalához 

--- 

3. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási 
Hivatal Erdőfel-
ügyeleti Osztály 

„…a környezetértékelési tematika, annak 
felépítése megfelelő. A környezeti 
vizsgálat előkészítése során kérem a 
BKG/001/6147-2/2016 msz. megküldött 
véleményezésünkben leírtak teljes körű 
figyelembevételét 

A hivatkozott levélben 
közölt elvárásokat a 
kidolgozó mind a 
településrendezési 
eszközök, mind a 
Környezetértékelés 
készítése során 
betartja. 

4. Csongrád Megyei 
kormányhivatal 
Makó Járási 
Hivatal 
Földhivatali Oszt. 
 

„ A módosítási terv a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény rendelkezései alapján termőföld 
védelmi szempontból az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatról 
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 

---- 
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nem igényli”. 
5. Csongrád Megyei 

kormányhivatal 
Szegedi Járási 
Hivatala, 
Környezetvédelmi 
és term. védelmi 
Oszt. 

„A tervezett tematikát elfogadjuk, a 
tervezett módosításokkal kapcsolatban 
észrevételt nem teszünk. Javasoljuk 
részletesen bemutatni a környezeti 
állapotot és az elérendő célokat táj- és 
természetvédelmi, 
hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-
védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint 
a földtani közeg védelme szempontjából. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezeti 
vizsgálat kidolgozása során a hatályos 
jogszabályok előírásait be kell tartani. 

A felsorolt és a 
környezetértékelés 
kidolgozására 
vonatkozó valamennyi 
jogszabályi előírást a 
kidolgozó figyelembe 
veszi. 

6. Budapest 
Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály 

„A környezeti értékelésnek a Korm. 
rendelet 4. számú melléklete 3.6.1.1. 
pontja szerint a környezeti elemekre 
(földre, levegőre, vízre, élővilágra, 
épített környezetre, ez utóbbi 
részeként az építészeti és régészeti 
örökségre) kiterjedően a várható, a 
környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzését is 
tartalmaznia kell. Ezért építészeti és 
régészeti szempontból javasoljuk, hogy 
szíveskedjenek figyelembe venni a 
településszerkezeti tervhez, helyi építési 
szabályzathoz és szabályozási tervhez 
minden bizonnyal készült, esetleg 
készítés alatt álló örökségvédelmi 
hatástanulmányban szereplő 
örökségvédelmi szempontokat, 
tekintettel arra, hogy a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
(továbbiakban Kötv.) 85/A. §(2) 
bekezdése szerint az örökségvédelmi 
hatástanulmányban megfogalmazott 
értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó 
településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket. Az 
örökségvédelmi hatástanulmányt a 
régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. 
rendelete 68.§-a szerint kell elkészíteni. 
Tájékoztatom továbbá, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. 
számú mellékletének 17. sora, valamint 
a régészeti örökség és a műemléki érték 

A környezeti értékelés 
3. fejezet, 3.6.2. pontja 
utal az épített 
környezet és a 
régészeti örökség 
védelmére 
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védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló 496/2016. (XII. 28.) 
Kormányrendelet 3. § a) pontja alapján 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
rendelkezik elsőfokú hatáskörrel és 
illetékességgel. 
Felhívom az önkormányzat figyelmét 
arra, hogy a későbbi hatósági eljárások 
során biztosítani kell az örökségvédelmi 
szempontok érvényesülését és ki kell 
kérni az örökségvédelmi hatóságnak 
Kötv. 62.§ a) pontja szerinti 
állásfoglalását.” 

7. Csongrád Megyei 
korm. hivatal 
Közegészségügyi 
és Járványügyi O. 

„… a Környezeti vizsgálat tervezett 
tematikája tartalmában és 
részletezettségében Közegészségügyi 
érdeket nem sért.” 

--- 

8. Körös-Maros 
Nemzeti Park Ig. 

„A 19-3/2017. iktatási számon 
megküldött „Környezeti értékelés” 
tematikájával kapcsolatban a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
részéről természet-, és tájvédelmi 
szempontú javaslat, észrevétel nem 
merült fel.” 

--- 

 

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az 

alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés során csak a szakirodalomban, a publikált térképeken, 

tanulmányokban, jogszabályokban megjelent ill. az önkormányzat, a hatóságok és a 

különböző szolgáltató szervezetek által szolgáltatott adatokat ill. a helyszíni 

bejárások és interjúk tapasztalatait használtuk fel, mivel ezek a tervezési terület 

adottságait figyelembe véve, elégséges információval szolgáltak a tervnek megfelelő 

mélységű értékelés elkészítéséhez. 

A felmerült bizonytalansági tényezők a tervezett beruházások megvalósulásával 

kapcsolatosak mivel ezek pontos paraméterei nem ismertek. Vannak olyan területek 

melyek többféle tevékenységnek is otthont adhatnak, így az egyes módosítások 

hatásának vizsgálatakor is adódhatnak bizonytalanságok. 

A településrendezési terv által leírt szabályozás nem a konkrét tervezett 

épületeket és tevékenységeket szabályozza, hanem meghatározza azokat a 

paramétereket, amelyek betartásával a területen építeni, fejleszteni lehetséges. 

A különböző területfelhasználási egységeken belül azonban, főleg a gazdasági 
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fejlesztési területeken – mivel az ott elhelyezendő létesítmény funkciója és 

környezetterhelése a tervezés jelen fázisában nem ismert – az adott 

létesítmény ill. tevékenység hatósági engedélyezési eljárásánál kell a 

környezetvédelmi érdekeket következetesen érvényesíteni. A környezetvédelmi 

érdekek érvényesítésére az adott létesítmény ill. tevékenység engedélyezési 

eljárásainak minden szakaszában lehetősége van az engedélyező hatóságnak. 

 

1.4.1. táblázat A környezetvédelemért felelős szervek véleménye és a véleményekre 

adott válaszok 

 

2.   A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 

 

2.1.  A rendezési terv tervezett módosításának ismertetése 

A terv módosításainak és környezetvédelmi szempontú értékelésének részletezését 

a III. 6. Környezetvédelmi fejezet 6.5. pontja tartalmazza.   

 

2.1.1.  A módosított terv környezeti értékelés szempontjából fontos 

céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-

hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet 

természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme. 

A település fejlesztésének néhány olyan átfogó koncepcionális alapelven kell 

nyugodnia, amelyeket a településfejlesztés részletes programjának kidolgozása és 

végrehajtásának szervezése során következetesen érvényesíteni kell. Ezen 

legfontosabb alapelvek és követelmények az alábbiak: 

• További belterület minimális bővítésével lakóterület fejlesztés, elsődleges cél a 

letelepedés (állandó lakosok) és a népességmegtartó erő biztosítása. A 

meglévő lakóterültek fejlesztésének minőség centrikusnak kell lennie. 

• Törekedni kell arra, hogy a fejlesztések eredményeként a településen munkát 

vállalók helyben letelepülhessenek, illetve minél kevesebben kényszerüljenek 

naponta más településre utazni munkahelyükre. 

• Semmiféle olyan fejlesztés nem irányozható elő, amely a települést övező 

természeti környezet károsodását, élővilágának és növényvilágának 

visszafejlődését vagy részleges pusztulását váltaná ki. 



 110 

• Minden fejlesztési célnak a település meglévő értékes természeti, illetve 
környezeti adottságai hatékony hasznosítását kell szolgálnia ezen adottságok 
sérelme, pusztulása nélkül. 

• A rendelkezésre álló, illetőleg megszerezhető pénzforrásokat, különféle 
támogatásokat arra kell felhasználni, hogy ez által a település befektetőkre, 
illetőleg befektetésekre irányuló fogadókészsége tovább javuljon. 

• A fejlesztési célok középpontjában a társadalmi, gazdasági fejlesztés 
feladatainak kell állnia. Az épített környezet ehhez csupán a keretet adja, 
következésképpen nem elsődlegesen cél, hanem eszköz. Fejlesztésének 
tehát a társadalmi jólét céljaihoz kell igazodnia. 

• A fejlesztési célokban, jelentőségének megfelelő súllyal kell szerepelnie a 
közlekedés, hírközlés, illetőleg minden olyan infrastrukturális fejlesztésnek, 
amely a település távolabbi környezete közötti távolság áthidalását célozza. 

• A település nem elszigetelt része a térségnek. Következésképpen fejlesztési 
céljai meghatározását és azok végrehajtását is a térségben levő településekre 
figyelemmel, illetőleg azokkal célszerű együttműködésben kell megoldani. 

 

2.2.  A terv összefüggése más releváns tervekkel 

• 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről 

• a  2014-2019. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program–IV.   

• a  2014-2019. közötti időszakra szóló Nemzeti Természetvédelmi Alapterv–IV.   

• Csongrád megye Területrendezési Terve (2012.) 

• Csongrád megye Területfejlesztési koncepciója (2013.) 

• Csongrád megye környezetvédelmi programja (2007) 

• Magyarország vízgyűjtő gazdálkodási terve (2015) 

 

A területrendezési tervekkel való összhang igazolása I. Jóváhagyásra kerülő 

munkarészek 1.6. pontjában található. 

Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) az ország szerkezeti 

tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat 

foglalja magában. Az ország településein, az egyes térségekben a 

területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény 

rendelkezésével összhangban kell kialakítani. 

A 2014-2019. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) 

több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti tervezés, környezethasználat 

során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési terv készítése 

során is. 
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A településrendezési terv környezetvédelmi általános céljait a Nemzeti 

Környezetvédelmi Program fő céljaival összhangban a következők szerint lehet 

összegezni: 

• az egészséges környezet feltételeinek biztosítása 

• a megfelelő életminőséget biztosító környezeti állapot megőrzése 

• az élő és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése 

• a természeti erőforrásokkal való takarékos, értékvédő gazdálkodás 

• a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus viszonyának megvalósítása 

A terv nem ellentétes magasabb szintű, a tervhierarchiában megjelenő tervekkel, 

programokkal, azokra nincs befolyással. 

 

2.3. A Tervváltozatok közötti választás indokai 

A terv módosítása egy változatban készült a hivatkozott tervdokumentációk 

felhasználásával, mivel a módosítások a tervnek csak kisebb részleteit érintik, így 

különböző változatokat nem vizsgáltunk. 

Földeák község Településszerkezeti tervei 

            
     Az igazgatási terület szerkezeti terve       A belterület szerkezeti terve 

 

- Az igazgatási terület szerkezeti terve feltünteti a „Természeti területek”-et, a 

régészeti lelőhelyeket és a mezőgazdasági üzemközpontokat, mint „Gazdasági – 
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ipari” területeket. A dűlőutak és csatornák menti fásítás ugyancsak megjelenik a 

tervlapon. A jó termőképességű szántóföldek védelme érdekében a hatályos 

tervhez viszonyítva csökken a nagytávlatra kijelölt Kertvárosias lakóterület és a 

hosszútávra kijelölt gazdasági – ipari terület. Ezek a módosítások növelik a 

település biológiai aktivitásértékét: 

 ha 
eredeti akt. 

érték 

tervezett bio. 
aktivitás 

érték 
- Kertvárosi lakóterület helyett mezőgazdasági 

terület 
15,6 x 3 = 46,8 x 3,7 = 57,7 

- Gazdasági terület helyett mezőgazdasági 
terület 15,0 

x 0,4 =   
6,0 x 3,7 = 55,5 

- Gazdasági terület helyett falusias lakóterület 2,5 
x 0,4 =   
1,0 x 2,4 =   6,0 

- Mezőgazdasági terület helyett ipari terület 10,4 
x 3,7 = 
38,5 x 0,4 =   4,2 

             92,3           123,4 
 

A felülvizsgált szerkezeti tervben a biológiai aktivitásérték 31,1 ponttal, a 

mezőgazdasági – szántó – terület pedig 20,2 hektárral növekszik. 

 

A hatályos szerkezeti terven az alábbi módosításokra kerül sor: 

a) Az M43-as autópálya mintegy 6,0 hektáros betonkeverő üzeme teljes 

infrastruktúrával ellátott közvetlenül a 4415 sz. út csomópontja mellett. A 

terület célszerű gazdasági területként hasznosítani az építkezés befejezése 

után.  

b) A 44132 sz. bekötő út D-i szakaszának D-i oldalán a 20. században kialakult 

lakóház sor (8-10 külterületi beépített földrészlet) az érvényes szerkezeti terv 

szerint beépítésre szánt gazdasági terület, ezért tulajdonosaik a bővítéshez, 

korszerűsítéshez nem kapnak hitelt. A közel 2,0 hektár terület falusias 

lakóterületté kívánja a község átsorolni, a 4415. sz. út menti területet pedig 

gazdasági területté. 

c) A Kossuth utca folytatása, a Száraz ér és a belterületi határ közötti, 

háromszög alakú, mintegy 10 ha, jelenleg mezőgazdasági területet a 

szerkezeti terv kertvárosi lakóterület céljára tartalékolja. A belterületi és a 

Kossuth utcától DK-re kijelölt lakóterületek több évtizedre elegendő tartalékot 

biztosítanak, ezért a kijelölés megszüntethető. 
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d) Fenti terület ÉK-i sarkában jelölt szennyvíztisztító telep elmarad, mert a 

község szennyvizei a Makói tisztítóműbe jutnak. 

e) A temető ÉK-i szögletében feltöltött bányagödör helyén parkoló területet kell 

kialakítani a temetőhöz. 

f) A Szent László tér ÉNy-i oldalához csatlakozó tömbbelső területét a hatályos 

terv tömbbelső feltárással kertvárosi területnek jelölte ki. Az elmúlt 12 év 

bizonyította, hogy a tömbbelső utcanyitással történő feltárására nincs igény, a 

környező telkek beépítettsége miatt pedig csak szanálással volna lehetőség. A 

kijelölés elhagyható. 

g) A 4415. sz. út – a bekötőút (44132. sz.) és a vasút által bezárt mezőgazdasági 

területen ipari felhasználásra van igény. Gazdasági-ipari övezetbe való 

besorolásra csak akkor van lehetőség, ha az egyéb kijelölt ipari területek már 

beteltek, ezért a vasútállomás mögötti, mintegy 8 hektáros Gip övezet 

csökkentendő mintegy 3 hektárra. 

A felsorolt módosítások helyhez kötöttek. Elhagyásuk, vagy módosításuk más 

övezetre, a javasoltnál nagyobb mértékben terhelné a környezetét, ezért változatok 

nem készültek. A kijelölt új övezetek beépítésének elmaradása, a terület 

használatának késedelme nem jelenti azok végleges elmaradását: az igényektől 

függően a következő évtizedekben megvalósulhatnak, ezért az elmaradás 

következményeinek vizsgálata nem relevans. 

 

3.  A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 

feltárása 

 

3.1.  A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns környezet- és 

természetvédelmi célokkal 

A terv céljai nem ellentétesek a tervhierarchiában magasabb szinten levő tervekkel, 

programokkal és azokra nincs befolyással.  

A terv kiemelt figyelmet fordított az Országos Területrendezési Terv, Nemzeti 

Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) és a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv–IV 

terveknek történő megfelelésre. 

 

3.2.  Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése illetve 

figyelembevétele a tervben 
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A tervben az érvényben lévő környezetvédelmi szempontú jogszabályokban 

megkövetelt állapotok elérése, valamint a jelenlegi összességében kedvező 

környezeti állapot fenntartása ill. a lehetőségekhez mérten javítása a cél.  

A települési szilárd hulladéklerakó rekultivációjával egy jelentős szennyezőforrás 

került megszüntetésre.  A sikeres rekultiváció, a vizek, a talaj. a levegő  és az 

élővilág állapotát és a vizuális környezetét is javította egyszerre. A 

hulladékgazdálkodás területén a hulladékszigeteken történő szelektív gyűjtők  

üzembe helyezése elősegíti a hulladékhasznosítási célok elérését. 

A település szennyvízcsatornázásának megvalósulásával javulni fog a talajvíz 

minősége. 

A szennyvíznek a makói szennyvíztisztítóra történő beszállításával a kibocsátott 

tisztított szennyvíz sem terheli a település környezetét. A tisztított szennyvíz 

végleges befogadója a Maros folyó. 

 A felülvizsgált szerkezeti tervben a biológiai aktivitásérték 31,1 ponttal, a 

mezőgazdasági – szántó – terület pedig 20,2 hektárral növekszik. 

A környezetvédelem és a környezeti tényezők helyzetértékelése alapján a 

fejlesztendő területek Földeákon a következők: a belvizek és csapadékvizek 

problémájának javítása, a megújuló energiaforrások (termálvíz, napenergia, 

szélenergia, biomassza) kihasználtságát is növelni kell, a hulladékgazdálkodás 

szempontjából az illegális lerakók kialakulásának megakadályozása fontos. 

A lakossági szemléletformálás és tájékoztatás továbbra is kiemelten kezelendő 

kérdéskör a környezetvédelem területén. 

A településen jelentkező környezeti terhelés jelentős hányadát – mivel jelentős ipari 

tevékenység a nincs –  a helyzetértékelésben részletezettek szerint a közlekedésből 

ill.  hőtermelésből származó kibocsátások teszik ki. A jelentősebb férőhellyel 

rendelkező állattartó telepek a lakóterülettől távolabb helyezkednek el. Extrém 

időjárási körülmények között esetenként még nagy távolságban is szaghatással lehet 

számolni.  

A módosítással érintett területek  egy része már kialakult állapotú, a korábbi 

tervekben is érintett volt, így a településszerkezetben történő változtatások jelentős 

hatásokat nem jelentenek illetve nem indukálnak.  

Az új területfelhasználási övezetek kijelölése, illetve az érvényben levő hasznosítási 

célok megváltoztatása elsősorban a területek magasabb települési, társadalmi vagy 

gazdasági értékének realizálását jelentik illetve eredményezik. 
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A fentiekből kiindulva a szerkezeti és szabályozási tervmódosítások a 

területfelhasználás céljaiban és funkciójában pozitív változások várhatók, így 

azoknak környezetvédelmi szempontból nincs jelentős környezeti hatása.  

 

3.3.  A terv céljainak egymás közti, illetve releváns tervek céljaival való 

konzisztenciája környezeti szempontból. 

A település területrendezési tervében meghatározott fejlesztési javaslatok, és célok 

környezetvédelmi szempontból összhangban vannak a releváns tervekkel, különösen   

az Országos Területrendezési Tervvel, a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal 

(NKP-IV.) és a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv–IV. –al. 

 

3.4.  A jelenlegi környezeti állapot ismertetése 

A jelenlegi állapot részletezésére a terv II. Megalapozó vizsgálatok 1.1. – 1.10. 

fejezetében sor került. 

 

3.4.1.  A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek 

várható alakulása ha a terv nem valósulna meg. 

A környezetvédelem és a környezeti tényezők helyzetértékelése alapján a 

fejlesztendő területek a településen a következők: a mélyfekvésű részek belvíz és 

csapadékvíz elvezetésének problémájának, a megújuló energiaforrások (termálvíz, 

napenergia, szélenergia, biomassza) kihasználtságát is növelni célszerű, a 

hulladékgazdálkodás szempontjából az illegális lerakók kialakulásának 

megakadályozása fontos. 

A lakosság környezettudatosságának növelése a szemléletformálás és tájékoztatás 

továbbra is kiemelten kezelendő kérdéskör a környezetvédelem területén.  

A településen jelentkező környezeti terhelés jelentős hányadát a településen működő 

– a helyzetértékelésben részletezett – jelentősebb gazdasági társaságok 

tevékenységén túl a közlekedésből ill. hőtermelésből származó kibocsátások teszik 

ki. A jelentősebb férőhellyel rendelkező állattartó telepek a lakó ill. üdülőterülettől 

távolabb helyezkednek el. Extrém időjárási körülmények között esetenként még nagy 

távolságban is szaghatással lehet számolni.  

A MOL Zrt föld alatti szénhidrogén vezetékei potenciális szennyező források. 
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A módosítással érintett területek  egy része már kialakult állapotú, a korábbi 

tervekben is érintett volt, így a településszerkezetben történő változtatások jelentős 

hatásokat nem jelentenek illetve nem indukálnak.  

Az új területfelhasználási övezetek kijelölése, illetve az érvényben levő hasznosítási 

célok megváltoztatása elsősorban a területek magasabb települési, társadalmi vagy 

gazdasági értékének realizálását jelentik illetve eredményezik. 

A fentiekből kiindulva a szerkezeti és szabályozási tervmódosítások a 

területfelhasználás céljaiban és funkciójában többnyire pozitív változások várhatók, 

így azoknak környezetvédelmi szempontból nincs jelentős környezeti hatása.  

 

3.5.  A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást 

kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a 

tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 

 

3.5.1.  Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy 

környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik 

A tervbe vett fejlesztések természeti erőforrások közvetlen igénybevételét – a 

termőföldek szükséges és indokolt igénybevételén túl – vagy közvetlen 

környezetterhelést nem idéznek elő. 

A településtrendezési terv módosítása termőföldet érintő részeket is tartalmaz, 

melynek során a 2007. évi CXXIX. Törvény előírásait kell alkalmazni. 

A termőföldek végleges más célú hasznosítását megelőzően a talajtani 

szakvélemény készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM 

rendelet szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni. A humuszos termőréteg 

letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával 

kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek 

tartalmaznia kell. 

 

3.5.2.   Környezeti következményekkel járó társadalmi, gazdasági 

folyamatokat ösztönző tényezők a módosított terv megvalósítása során 

A tervezett tevékenységek az előírások megfelelő betartásával jelentős 

környezetterheléssel nem járnak, így nem indukálnak negatív  környezeti 

következményekkel járó társadalmi és gazdasági folyamatokat. 
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3.6.  A tervezett módosítások megvalósítása esetén várható, a környezetet érő 

hatások, környezeti következmények előrejelzése  

 

3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén a 

lehatárolt módosítással érintett területeken 

Az azonosítható területeken történő módosításokat és környezetvédelmi szempontú 

értékelésének részletezését a III. 6. Környezetvédelmi fejezet 6.5. pontja 

tartalmazza. 

 

3.6.2. A tervezett módosítások hatásának általános környezeti értékelése  

Összességében a tervezett módosítások a környezeti elemeket, beleértve az épített 

környezetet és a régészeti lelőhelyeket nem veszélyeztetik. Ez utóbbiakra készült 

hatástanulmányt a III. 5. fejezet tartalmazza. 

A hatások mértéke számítható hatásterületű, közigazgatási, vagy országhatáron 

átterjedő kockázattal járó hatást nem jelentenek. 

Amennyiben a megvalósítandó létesítmények tervezése, során maradéktalanul 

betartják a mindenkor érvényes jogszabályi, valamint hatósági előírásokat, beleértve 

HÉSZ előírásait is, valamint a létesítmények üzemeltetését a létesítményre kiadott  

hatósági engedélyben foglaltaknak megfelelően, kellő szakértelemmel és 

gondossággal végzik akkor a környezetet nem veszélyeztetik.  

A hatóságok a létesítmények engedélyezésénél a környezetvédelmi és 

természetvédelmi érdekeket is érvényesítik 

 

A tervezett módosítások ásványvagyont és vízbázisokat nem veszélyeztetnek. 

A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, a tájra, településre, 

klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, és a biodiverzitásra a tervezett 

módosítások számottevő hatást nem gyakorolnak. 

A település biológiai aktivitásértéke a módosításoknak köszönhetően növekedni fog. 

A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő 

élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, 

fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire a tervezett 

módosítások negatív hatást várhatóan nem fognak gyakorolni. 

A felhagyott hulladéklerakó rekultivációja és revitalizációja a lerakó környezetét 

minden tekintetben pozitívan érintette. 
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A csatornahálózat kiépítése és keletkező szennyvizek Makón történő tisztításának 

megoldása a települést pozitívan érinti.  

A települési környezetre gyakorolt környezeti hatások a tervezett fejlesztések 

műszaki, 

infrastrukturális és szabályozási feltételei alapján nem minősülnek olyan 

jelentőségűnek, amely kizárja a módosítás megvalósulását. 

A tervezett területhasználati módosításokból eredően nem várható az átlagos 

egészségi, baleseti és környezetbiztonsági viszonyokat fokozottabban veszélyeztető 

hatás. 

A fejlesztés és a megvalósítás (mint azt a szerkezeti és szabályozási terv is célként 

fogalmazza meg) a települési, természeti, környezeti, gazdasági, infrastrukturális és 

geopolitikai helyzetének az élénkítését, javítását célozzák. 

A tervezett módosítások nem okozzák a környezettudatos, környezetbarát 

magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítését vagy korlátozását. 

A tervezett módosítások nem adnak lehetőséget a helyi adottságoknak megfelelő 

optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy 

létrehozására irányuló törekvéseknek. 

A tervezett módosítások kifejezetten támogatják a helyi társadalmi-kulturális, 

gazdasági-gazdálkodási hagyományok erősítését, amelyek a táj eltartó 

képességéhez alkalmazkodtak. 

A tervezett módosítások nem korlátozzák a természeti erőforrások megújulását. 

 

3.7.  A környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a 

változatok értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok 

meghatározása. 

A terv módosítása egy változatban készült. A módosítások a település területének 

csak kis, térben elkülönülő részeit érintik mozaik szerűen, így különböző változatokat 

nem vizsgáltunk. 

 

4.  A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő 

környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 

ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések környezeti 

hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges 

intézkedésekre. 
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A felhagyott és szakszerűen rekultivált hulladéklerakó környezetében a talajvíz 

minőségének monitorozása az utógondozás ideje alatt biztosítja a felszín alatti 

esetleges szennyeződésének időben történő észlelését. 

A biológiai aktivitásértéknek a pozitív irányban történő változása és a tervezett 

fasorok a deflációs területek csökkenését és a levegőminőség javulását 

eredményezhetik. 

A zajterhelés egyes területeken a tevékenységek nem körültekintő fejlesztése esetén 

megnőhet. Az építéshatósági engedélyezési eljárások során különös figyelemmel kell 

eljárni, és az esetlegesen szükséges zajvédelmet már az engedélyezés során elő 

kell írni. 

Az állattartó telepek bővítése esetén különös figyelemmel kell eljárni a trágya tárolók  

engedélyezésénél a felszíni és felszín alatti vizek valamint a földtani közeg 

szennyeződésének elkerülése érdekében Amennyiben az engedélyező hatóság 

következetesen érvényesíti a hatályos környezetvédelmi előírásokat akkor a 

környezeti elemek káros mértékű terhelése elkerülhető. 

 A szelektív hulladékgyűjtést, és a környezettudatos szemléletet és 

gondolkodásmódot népszerűsíteni kell. A terv tartalmazza a hulladékgazdálkodás 

fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

5.  Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, 

feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által 

befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni. 

A helyi rendeletekben érvényesíteni kell a tárgyi tervben megfogalmazottakat. 

 

6.  A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő 

környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban 

szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges 

intézkedésekre. 

Az Önkormányzatnak a tervben feltárt, mélyfekvésű részek vízelvezetésének 

megoldását vizsgálni kell.   

 

7.  Közérthető összefoglaló. 
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A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-

hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet 

természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme. 

A település fejlesztésének néhány olyan átfogó koncepcionális alapelven kell 

nyugodnia, amelyeket a településfejlesztés részletes programjának kidolgozása és 

végrehajtásának szervezése során következetesen érvényesíteni kell.  

A terv ezen legfontosabb alapelveket és követelményeket a módosítások során 

figyelembe vette aminek eredményeként a módosítást követően az alábbiak szerint 

alakul a környezeti elemek terhelése. 

A tervezett módosítások levegővédelmi szempontból a településen belül lokálisan 

kismértékű változásokat okozhatnak de ezek a változások nem jelentősek. A 

település egészére vonatkozóan a változások összességében levegővédelmi 

szempontból nem relevánsak. 

A terv módosítása biztosítja a talaj és a talajvíz terhelésének csökkenését.  

A zajkibocsátási határérték túllépésének megelőzése csak az engedélyező 

hatóságok következetes és nagyfokú odafigyelésével biztosítható, hogy az 

esetlegesen szükséges zajkibocsátás csökkentési műszaki megoldások időben 

megvalósulhassanak.  

A tervezett módosítások a településen keletkező hulladékok mennyiségében és 

minőségében érdemi változást nem fognak okozni, a keletkező hulladékok a hatályos 

jogszabályok szerinti környezetveszélyeztetést kizáró módon történő kezelésére a 

település megfelelő szerződött kapacitásokkal rendelkezik.  

A tervezett módosítások ásványvagyont és vízbázisokat nem veszélyeztetnek. 

A település biológiai aktivitásértéke a módosításoknak köszönhetően növekedni fog. 

A tervezett módosítások természeti érdeket nem sértenek. 

Összességében a tervezett módosítások a környezeti elemeket, beleértve az épített 

környezetet és a régészeti lelőhelyeket nem veszélyeztetik.  
 

Összefoglalva megállapítható, hogy a terv a lehetőségekhez képest csak a 

szükséges és indokolt mértékben veszi igénybe és terheli a természeti 

erőforrásokat. 

A tervezett módosítások települési környezetre gyakorolt hatásai jelentős 

változásokat nem eredményeznek. Új, előre nem becsülhető, vagy a 
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megengedettnél jelentősebb környezeti kockázatok bekövetkezése nem 

várható. 
 

Az értékelt terv környezeti szempontból elfogadásra javasolható, figyelembe 

véve a tervi előzményeket is. 

 

Szeged, 2017. február 
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