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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 

Dávod község Bács-Kiskun megye déli részén, Bajától 26 km-re, a szerb határtól 8 km-re, 

az 51-es főút mellett, a Duna árterén helyezkedik el. A közigazgatási határ DK-i sarka az 

országhatáron fekszik. Dávod a megyeszékhelytől Kecskeméttől 139 km-re, a régióközponttól 

Szegedtől 118 km-re, Budapesttől pedig 185 km-re fekszik. 

Dávod lakossága 2018. január 1-jén a KSH adatai szerint 1.935 fő, ezzel a Bajai járáson belül 

a 8. legnépesebb település, területét tekintve pedig a 4. helyen áll 69,21 km2-rel. Népsűrűsége 

27,96 fő/km2, ezzel az utolsók között szerepel a járás települései között, maga mögé utasítva 

Érsekhalmát, Dunafalvát, illetve Bácsszentgyörgyöt. Nem egészen 28 fő/km2-es 

népsűrűségével rurális térségnek számít.1 A község 6921 hektáros területen fekszik, melyből 

312 hektár a belterület nagysága. 

A Bajai járás az 1950-es megyerendezésig Bács-Bodrog vármegyéhez, azután Bács-Kiskun 

megyéhez tartozott, területe a 20. század folyamán folyamatosan növekedett a szomszédos 

járásoktól (Kalocsai, Bácsalmási) átcsatolt községekkel.  A járás székhelye Baja. Területe: 

1008,52 km2, népessége 63.831 fő, népsűrűsége 63 fő/km2 volt 2017. évi adatok szerint. Egy 

város (Baja), egy nagyközség (Sükösd), valamint 15 község, többek között Dávod tartozik 

hozzá. A járás 17 települési önkormányzata közül öt működtet önálló hivatalt, ebből az egyik 

Dávod. 

Terület A település területe (km2) 

Lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás 

végleges adataiból 

továbbvezetett adat) 

Bácsszentgyörgy 14,74 139 

Baja 177,89 34788 

Bátmonostor 37,95 1473 

Csátalja 39,05 1396 

Csávoly 47,42 1731 

Dávod 69,21 1935 

Dunafalva 57,9 919 

Érsekcsanád 58,29 2765 

                                                           
1 A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) definíciója szerint, melyet 2004-ben az Európai 

Bizottság is átvett, rurálisnak számít egy település, amennyiben népsűrűsége nem éri el a 150 fő/km2-t.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
https://hu.wikipedia.org/wiki/51-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalocsai_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1csalm%C3%A1si_j%C3%A1r%C3%A1s


Érsekhalma 27,56 547 

Felsőszentiván 53,54 1759 

Gara 59,96 2273 

Hercegszántó 68,55 1970 

Nagybaracska 37,95 2271 

Nemesnádudvar 58,78 1775 

Sükösd 94,18 3455 

Szeremle 34,06 1322 

Vaskút 71,49 3313 

x. táblázat: A Bajai járás településeinek nagysága (km2), illetve lakónépességének száma (fő) 

Forrás: KSH 

Közigazgatási területével határos települések:  

Északon: Csátalja, Nagybaracska, Nyugaton: Homorúd, Mohács, Keleten: Gara, 

Bácsszentgyörgy, Délen: Hercegszántó. 

 
x. ábra: Dávod elhelyezkedése 

Forrás: Google Maps 

A KSH adatai alapján Dávod településrészei a következők:  

- Központi belterület 

- Egyéb belterület 

- Külterület 



Egyéb belterületen belül Püspökpuszta, illetve Üdülőterület, külterületen belül pedig 

Dávoditanyák és Kistérségi vízbázis. 

A település fővárossal és a járási központtal való kapcsolatát is az 51. országos főút biztosítja, 

mely déli irányban a szomszédos Hercegszántó területén éri el Szerbia határát.  

Dávod közigazgatási területét csak az ÉNY-i sarokponton érinti az 5107. számú Nagybaracska-

Mohács összekötő út. A szomszédos (Baranya megyéhez tartozó) Mohács, közeli kapcsolatot 

teremt a Dunántúli településekkel, főként Péccsel. 

Az 5151. számú Hercegszántó-Homorúd összekötő út a külterület DNY-i részén átmenő 

forgalmat bonyolít Mohács és Hercegszántó között. 

Az 51147. számú Püspökpusztai bekötőút Püspökpuszta területén és a központi belterület NY-

i részén halad át. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 

programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztési politika 

megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció 

kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján készült.  

Az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A dokumentum, mely a korábbi 

Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

integrálásával készült, rögzíti az ágazati fejlesztési- és a területfejlesztési célokat, valamint 

összehangolja azokat. A koncepció a 2014-2020-as uniós tervezéshez is kiinduló alapot ad. Az 

OFTK céljait tekintve a gazdasági válság utáni világ kihívásaihoz igazodó új fejlesztéspolitikai 

irányokat és elveket fogalmaz meg, miközben megerősíti és összeköti velük a továbbra is 

követendő fejlesztési irányokat. Kiemelt figyelmet kap Magyarország nemzetközi 

kapcsolatrendszere és szerepe is. A dokumentum fontos része a településhálózat egészét 

integráló területi célok megfogalmazása, ami a települési önkormányzatok számára jelent 

fontos iránymutatást saját fejlesztéseikben.  

Új fejlesztéspolitikai szereplőként a megyék fejlesztési céljait is integrálja a koncepció. 

 



 
x. ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció területi jellegű specifikus céljainak kapcsolódása 

az uniós és a hazai célkitűzésekhez. 

Forrás: 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról 

Az OFTK Bács-Kiskun Megyére vonatkozó fejlesztési irányai: 

 A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása az 

életkörülmények és életkilátások javításával, komplex térségi programok révén. 

 A klímaváltozás elleni komplex homokhátsági program végrehajtása. 

 Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a  versenyképes korszerű 

vertikumú mező- és élelmiszergazdaságra, vállalkozói övezetekre, valamint tudásalapú 

termelő és szolgáltató ágazatok befogadására. 

 Minőségi környezet kialakítása, fenntartható települési infrastruktúra fejlesztése, az 

energiafelhasználás racionalizálása. 

 A lovas-, gyógy-, rekreációs-, gasztronómiai-, vallási és történelmi hagyományőrzésen 

alapuló turizmus kiemelt fejlesztése. 

 A humán erőforrás és a közösségfejlesztés foglalkoztatási programok, hagyományőrzés, 

az oktatás fejlesztése által. A felsőoktatási és szakképzési bázisok kiemelt fejlesztése. 



 A térségi kohézió megteremtése a megye európai gazdasági és társadalmi térbe való 

szorosabb integrációjával, valamint a megyén belüli és a határon átnyúló közlekedési 

kapcsolatok fejlesztésével. 

 A határon átnyúló gazdasági és társadalmi együttműködések erősítése déli szomszédok 

irányába. 

 A Duna-stratégia megvalósításában való aktív közreműködés. 

 Integrált terület- és vidékfejlesztési intézményrendszer felülvizsgálata. 

 Kecskemét legyen környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag kiegyensúlyozott, 

fenntartható város, olyan minőségi települési háttér kialakításával, amely egyszerre 

képes előrelépést mutatni a magas szintű vállalkozási-, szolgáltatási- és infrastrukturális 

környezet kialakítása, a helyi társadalom képzettsége, az épített- és természeti környezet 

védelme, valamint a kulturális miliő formálása terén. 

1.2.2. Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 60/2013. (XI.29.) Kgy. közgyűlési határozatszámmal 

fogadta el Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója – II. 

Javaslattevő fázisát. 

Bács-Kiskun megye fejlesztésének átfogó céljai a következők: 

 A megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése a Kárpát-medencében és az európai 

térben inkluzív növekedés révén  

Az átfogó cél a megye Kárpát-medence közepén való kedvező földrajzi és logisztikai 

elhelyezkedéséből fakadó erősségre épít, mint kitörési pontra. Erre alapozottan a beruházások 

növekedését, az innováció két meglévő centrumból történő további terjedését, a KKV-szektor 

megerősödését, és ennek következtében a foglalkoztatás bővülését célozza meg 2020-ra úgy, 

hogy a fejlődés során a megyében élő különböző társadalmi csoportok a változás haszonélvezői 

lehessenek. A változás pozitív elemeinek esélyteremtő jellegét akkor lehet kihasználni, ha a 

piacképes ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező emberek mellett a hátrányos 

helyzetűek, inaktívak is megfelelő védőhálót és mentorálást, felkészítést kapnak ahhoz, hogy a 

felzárkózásból kivehessék részüket (ez utóbbit tekintjük az inkluzív növekedés 

megnyilvánulásának). A szektorok közötti partnerség megfelelő közeg a társadalmi tőke 

növekedéséhez és ennek pozitív hozadékainak (iskolázottság, egészségi állapot, bűnmegelőzés 

stb.) megjelenéséhez a fejlesztéspolitika által generált beavatkozások mellett.  

 Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése 



A cél elérésével a környezet és az emberi tevékenység kölcsönhatásainak fenntartható irányba 

történő fejlesztését kívánjuk elérni olyan módon, hogy az javulást eredményezzen a 

klímaváltozásra ható negatív tényezők ellenében. A célokhoz kapcsolódó eszközöket a 

Homokhátság, a tartósan leszakadó perifériák és a tanyás térségek problémáira kívánjuk 

fókuszálni.  

 Területi felzárkózás, a megye belső kohéziójának erősítése  

A cél két területi szintet érint: egyrészt a megye Európai Közösség NUTS 3 térségeinek 

átlagához történő közeledését kívánja elérni, másrészt a megyén belüli leszakadó térségek, 

társadalmi csoportok integrációját a megye társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerébe. A cél 

elérését szolgáló beavatkozások a vidéki térségek népességmegtartó-képességének javulását és 

az elvándorlás valamint az elöregedés csökkenését eredményezik a várostérségek könnyebben 

elérhető szolgáltatásaival megtámogatva.  

 Egészséges és megújuló társadalom  

A célkitűzés a társadalom mentális egészségének és fizikai állapotának javítására irányul Bács-

Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 9 Javaslattevő fázis annak érdekében, hogy az 

aktív korú népesség foglalkoztathatósága javuljon, a szociális és egészségügyi ellátórendszer 

képes legyen preventív és védőháló funkciót is betölteni a problémák következményeinek 

kezelése mellett. A megújuló társadalom a megye jól kiépült alap-és középfokú oktatási 

bázisán, és a bővülő és minőségi képzést nyújtó felsőoktatás kereteihez illeszkedően az 

élethosszig tartó tanulás formális, informális és non-formális alkalmai révén képes a társadalmi-

gazdasági kihívásoknak megfelelni, a modernizálódó gazdaság foglalkoztatási igényeit 

teljesítve. A megújuló társadalom egyik ismérve, hogy a hagyományos területi struktúrákra, 

gazdasági és kommunikációs modellekre irányuló kihívásokra új készségekre alapozottan 

képes reagálni (pl. hálózatos együttműködések megvalósítása, formálódó térségi modellekben 

való gondolkodás és cselekvés) Az egészséges társadalom fokmérője az önszerveződés 

képessége és az alulról jövő kezdeményezések megvalósításának képessége. Ennek kialakítását 

a közösségi művelődés intézményrendszerében működő szakemberek közösségfejlesztési 

módszerei is segítik. E kezdeményezések összekötik az ágazati típusú fejlesztéseket az integrált 

lokális és térségi fejlesztésekkel, és közvetlenül elérhető fejlesztési szakértelmet, technikai 

segítségnyújtást, fejlesztő intézményi struktúrát kívánnak. Módszertani szempontból a CLLD 

típusú tervezési gyakorlat feleltethető meg a kívánt cél eléréséhez vezető folyamatnak. 

 



Tematikus célok: 

 Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor erősítésével  

 Élhető és életképes vidék  

 A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és 

infrastrukturális fejlesztések 

A fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező 

területi részegységekre - területi célok: 

 A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt 

figyelemmel a klímaváltozásra  

 Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési 

stratégia megvalósítása 

 Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a 

népességmegtartóképesség javítása érdekében 

 A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált 

fejlesztések 

 A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió 

erősítő fejlesztések  

A horizontális célok olyan, az adott területi egység fejlesztésének és tervezésének egészét 

meghatározó alapvető megfontolások, elvárások és kritériumok összessége, melyeket a 

célrendszer egészének meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések 

kialakításánál, ezek végrehajtásánál (pl. pályáztatás, projektkiválasztás során) egyaránt 

következetesen érvényesíteni kell. A területfejlesztési koncepciókban és programokban minden 

szinten érvényesíteni kell a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható 

fejlődés, az esélyegyenlőség, valamint a területi kohézió szempontjait. 

A horizontális célok a következők: 

 a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés 

 esélyegyenlőség 

 a területi kohézió 

 partnerség és többszintű kormányzás 

A célrendszer belső koherenciája: 

A célrendszer belső koherenciájának vizsgálatánál alapvetően eltérő jellegzetességgel bírnak a 

tematikus célok és a területi célok. A tematikus célok olyan fejlesztési területekre vonatkoznak, 

melyek a megye valamennyi földrajzi területén érvényesnek tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy 



valamennyi tematikus cél megvalósulása vagy meghiúsulása erőteljes hatással lesz a területi 

célok sikerére. Másképpen fogalmazva a tematikus és a területi célok egymást kiegészítő 

fejlesztési területek, így csak az együttes megvalósulás eredményez harmonikus fejlődést. A 

tematikus célok megfogalmazásánál törekedtünk arra, hogy megtaláljuk a Bács-Kiskun megye 

számára legfontosabb általános fejlesztési területeket. A fókuszálás azt jelenti, hogy nem a jövő 

elképzeléseinél nem leltároztunk fel minden elképzelhető fejlesztést, hanem csak a 

legfontosabb, egymást hatását erősítő területeket. A területi célok megfogalmazásakor 

törekedtünk arra, hogy megtaláljuk a megye jellegzetes, földrajzi, társadalmi, környezeti és 

gazdasági szempontból lehatárolható körzeteit. Ezek a körzetek teljesen lefedik a megye 

területét, néhány helyen van átfedés és minden esetben kapcsolódik a megyével határos többi 

megyéhez illetve délen a Vajdasághoz. A területi célokkal lefedett fejlesztési területek 

elsősorban kiegészítik egymást. Ez a szinergia hatás változó erősségű, mert pl. egy Kecskemét 

térségi program erősebb kapcsolatban van a Homokhátsági programmal, mint a határ mentivel 

vagy a Duna-mellékivel. Ugyanakkor a horizontális célok között is szerepel, hogy a belső 

kohézió érdekében az egyes földrajzi területek közt is harmonikus fejlődési összhangnak 

kellene lenni.  

A célrendszer külső koherenciája (A célrendszer kapcsolata az OFTK-val): 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere  

Tematikus célok: 

 Versenyképes, innovatív, hálózati gazdaság (TC1)  

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság (TC2)  

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás (TC3)  

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I (TC4)  

 Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, roma-integráció (TC5)  

 Jó állam: szolgáltató állam és biztonság (TC6)  

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és környezetünk védelme 

(TC7)  

Specifikus célok: 

 Az ország makroregionális szerepének erősítése (SC1)  

 Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat (SC2)  

 Vidéki térségek népességmegtartó képességének növelése (SC3)  

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése (SC4)  



 Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság, egyenlő létfeltételek az ország egész 

területén (SC5)  

 Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere (SC6) 

1.2.3. A Bajai Kistérség Területfejlesztési Koncepciója  

A Bajai Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2005-ben került kidolgozásra. A 

koncepcióban négy fő prioritás (fejlesztési célcsoport) került meghatározásra: 

I. A Bajai kistérség versenyképességének fejlesztése 

II. Élhető kistérségi környezet kialakítása 

III. A népességmegtartó képesség növelése 

IV. Hatékony kistérségi együttműködés kialakítása 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5.§-ának c) pontja 

kimondja: a „területrendezési terv az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét 

meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és 

erőforrások hosszú távú, illetve nagytávú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek 

érvényesítését, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a terület-

felhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.” 

A TfTv. 23. § (2)-(4) bekezdése értelmében: 

(2) A a területrendezési terv a területfejlesztési koncepciókban megállapított célokkal 

összhangban meghatározza a térségi területhasználat módját. 

(3) A területrendezési terv tartalmazza 

a) a térségi szerkezeti tervet, 

b) a térségi övezeti tervlapokat és 

c) a területrendezési szabályozási előírásokat. 

(4) A területfejlesztési és ágazati programok, valamint a településrendezési eszközök készítése, 

egyeztetése és elfogadása során figyelembe kell venni az országos, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben foglaltakat. 

A TfTv. 23/B. § (1) bekezdése értelmében: A kiemelt térség és megye területrendezési terve a 

térség területi határát, térségi szerkezeti tervét, térségi övezeteit és területrendezési szabályzatát 

foglalja magában, továbbá tartalmazhat ajánlásokat és intézkedési javaslatot. 



(2) A kiemelt térség területrendezési terve nem lehet ellentétes az ország területrendezési 

tervével, a megye területrendezési terve pedig az ország és a kiemelt térség területrendezési 

tervével. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 4. § (1)-(2) bekezdése szerint a koncepció és a 

stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a szakpolitikai és területi koncepciók és 

programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra. 

A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban 

készülnek. 

1.3.1 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve (OTrT) 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvényt az Országgyűlés 2018 decemberében fogadta el, mely 2019. január 2-án, 

illetve a meghatározott előírások tekintetében 2019. március 15-én lépett hatályba.  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Második Részben foglalt Országos 

Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT.) területi hatálya kiterjed az ország teljes 

közigazgatási területére. 

Az OTrT 9. §-a az országos-, illetve a megyei területfelhasználási kategóriákat a következőképp 

határozta meg:  

Az országos területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) mezőgazdasági térség, 

c) vízgazdálkodási térség, 

d) települési térség. 

A megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 

aa) erdőgazdálkodási térség, 

ab) mezőgazdasági térség, 

ac) vízgazdálkodási térség, 

ad) települési térség, 

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség. 

Az OTrT 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy:  



Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási 

kategóriák területének kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába 

kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell 

sorolni; 

c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 

(2) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a 

működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

 



 
x. ábra: OTrT: Az ország szerkezeti terve (részlet) 

Forrás: OTrT 

Dávod Községben az Ország Szerkezeti Terve  

- Erdőgazdálkodási térség 

- Mezőgazdasági térség, 

- Vízgazdálkodási térség és 

- Települési térség 

területfelhasználási kategóriát jelöl.  

Települési térség kategóriába a települési területek közül a település belterülete, valamint az 

ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak. 

Erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe azok a – települési térségen, illetve a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek esetében a sajátos területfelhasználású 

térségen kívül eső – Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdő és erdőgazdálkodási 

célokat közvetlenül szolgáló földterületek, valamint erdőtelepítésre javasolt területek tartoznak, 

amelyek erdőgazdálkodásra hosszú távon és fenntartható módon alkalmasak, vagy amelyeken 

a jövőben az erdőtelepítés a termőhelyi adottságok és a környezetvédelmi szempontok alapján 

kedvező, illetve javasolt. 



 

Mezőgazdasági térség az országos és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep – ingatlan-nyilvántartás szerint 

rét, legelő művelési ágba sorolt területek –, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és 

amelyen a mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokolt. 

Vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, 

illetve azok parti sávjai tartoznak. 

Az országos infrastruktúra-hálózat elemei közül  

- a Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű 51-es sz. főút – ez biztosítja Dávod a 

fővárossal és a megyeszékhellyel való kapcsolatát, mely déli irányban a szomszédos 

Hercegszántó területén éri el Szerbia határát -, valamint  

- Országos kerékpárútvonal érinti. 

A települési térségtől nyugati és délkeli irányban az Országos Szerkezeti Terv  

- 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték, illetve, 

- Földgázszállító vezeték  

tervezett nyomvonalát jelöli. 

1.3.2. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozatával 

fogadta el a Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve módosítását. A megyei önkormányzat 

a területrendezési terv módosításának elkészítésével a Váti Nonprofit Kft-t bízta meg. Dávod 

közigazgatási területét érinti az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és Bács-Kiskun Megye 

Területrendezési Terve (BKMTrT). Bács-Kiskun  Megye Területrendezési Tervében szerepel 

Dávod területének területfelhasználási kategóriák, illetve térségi övezetek szerinti megoszlása.  

 



  

 
x. ábra: Bács–Kiskun Megye szerkezeti terve (részlet) 

Forrás: Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terv 

Bács-Kiskun Megye Szerkezetei tervében Dávod Község területére  

- Erdőgazdálkodási térség 

- Mezőgazdasági térség, 

- Vegyes felhasználású térség, 

- Vízgazdálkodási térség és 



- Hagyományosan vidéki települési térség 

területfelhasználás került kijelölésre.  

Megnevezés Kiterjedés (hektár) Kiterjedés (%) 

Erdőgazdálkodási térség 60 0.9 

Mezőgazdasági térség 5385 77,8 

Vegyes területfelhasználású 

térség 
1089 15,7 

Városisas települési térség 0 0 

Hagyományosan vidéki 

települési térség 
257 3,7 

Vízgazdálkodási térség 131 1,9 

Építmények által igénybe vett 

térség 
0 0 

x. táblázat: Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás 

Forrás: Nógrád Megye Területrendezési Terv 

Erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint 

erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 

termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is 

szükséges vagy indokolt. 

Mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt 

álló területek találhatók. 

Vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos szerkezetű 

erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek tartoznak 

Vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes 

vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. 

Hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe – ide nem értve a városokat – a 15 fő/ha-

nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak. 

A térségi jelentőségű infrastruktúra-hálózat elemei közül Dávod települést az alábbi 

nyomvonalak és egyedi építmények érintik: 

- Mellékutak  

- Vasúti mellékvonal 



- Térségi szénhidrogén szállítóvezeték 

- Térségi belvíz- és öntözőcsatorna. 

Az OTrT 11. §-a értelmében A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák 

területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget 

lefedő erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 

szabályok szerint kell kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 

terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 

természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 

szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már 

jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 

vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 

természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, 

és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell 

pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának 

megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy 

intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

1.3.3. Az országos és a megyei övezetek  

Az OTrT 19. § (1) bekezdése az országos övezeteket a következőképp határozta meg:  

Az országos övezetek a következők: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 



8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

10. vízminőség-védelmi terület övezete, 

11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

Az OTrT 6. §-ban rögzítettek alapján (1) Az Ország Szerkezeti Tervét a 2. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az Országos Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét, 

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét, 

c) 3/3. melléklet az erdők övezetét, 

d) 3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

településeket, 

e) 3/5. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket.  

(3) A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi 

terület, a vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTTtározók övezetét a 

területrendezésért felelős miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatározott rendeletében 

állapítja meg. 

Az OTrT 19. § (3) bekezdése az alábbi megyei övezetek meghatározását biztosítja: 

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

3. tanyás területek övezete, 

4. földtani veszélyforrás terület övezete, 

5. egyedileg meghatározott megyei övezet. 

Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve az 5. §-ban az alábbi országos és megyei 

övezeteket rögzíti: 

(1) Országos övezetek: 

a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 

b) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 

c) országos jelentőségű tájképvédelmi terület, 

d) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, 

e) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének, 



f) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, 

g) együtt tervezhető térségek, 

h) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület. 

(4) Megyei övezetek: 

a) magterület, 

b) ökológiai folyosó, 

c) pufferterület, 

d) erdőtelepítésre alkalmas terület, 

e) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 

f) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, 

g) világörökség és világörökség-várományos terület, 

h) történeti települési terület, 

i) rendszeresen belvízjárta terület, 

j) nagyvízi meder, 

k) földtani veszélyforrás területének, 

l) vízeróziónak kitett terület, 

m) széleróziónak kitett terület. 

A Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervben rögzített övezetek közül az alábbiak érintik 

Dávod község közigazgatási területét. 

Megnevezés Kiterjedés (hektár) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 3900 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 88 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 381 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-

védelmi terület 
74 

Magterület 143 

Ökológiai folyosó 565 

Pufferterület 141 

Erdőtelepítésre alkalmas terület 11 

Rendszeresen belvízjárta terület 1307 

Széleróziónak kitett terület * 

*településhatáros övezet 

x. táblázat: Térségi övezetek szerinti megoszlás 

Forrás: Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terv 

 



Országos Területrendezési Terv Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Terv 

3/1. mell. Ökológiai hálózat 

magterületének/ökológiai 

folyosójának/pufferterületének övezete 

3/9. mell. Magterület övezete, Ökológiai 

folyosó övezete, Pufferterület övezete 

  

  

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének 

övezetében – kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 

Terve települési térséget határoz meg – csak 

olyan megyei területfelhasználási kategória és 

megyei övezet, valamint a 

településrendezési eszközökben olyan övezet 

és építési övezet jelölhető ki, amely az 

ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója 

természetes és természetközeli élőhelyeit és 

azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének 

övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat 

magterülete, vagy az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

Magterület övezete 

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a 

magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 

és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 

együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési 

hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás 

során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a 

magterület, a magterület 

és az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 

valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. 

(3) Az övezetben közművezetékeket és 

járulékos közműépítményeket tájba illesztett 

módon, a természetvédelmi 

célok megvalósulását nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával – 

beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület 

természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 

az azok közötti ökológiai kapcsolatok 

működését nem akadályozó 



műszaki megoldások alkalmazásával 

helyezhető el. 

(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési 

szabályzatában és szabályozási tervében elő 

kell írni a 

tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a 

tájra jellemző építészeti hagyományok és 

építmények megőrzését és 

ezek követelményeit.  
6) Az övezetben új külszíni művelésű 

bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem 

bővíthető. 

Ökológiai folyosó övezete 

18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai folyosó 

körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 

együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési 

hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás 

során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 

ökológiai folyosó 

természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan 

működése. 

(3) Az övezetben közművezetékeket és 

járulékos közműépítményeket tájba illesztett 

módon, a természetvédelmi 

célok megvalósulását nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával – 

beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai 

folyosó és az 

érintkező magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai 

kapcsolatok működését nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával 

helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű 

bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem 

bővíthető. 

Pufferterület övezete 



19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv 

beépítésre szánt területet csak abban az 

esetben jelölhet ki, ha az 

a szomszédos magterület vagy ökológiai 

folyosó természeti értékeit, biológiai 

sokféleségét, valamint táji értékeit 

nem veszélyezteti. 

 

3/2. mell. Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete 

3/1. mell. Kiváló termőhelyi adottságú 

szánóterület övezete 

  

 
 

28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezetében új beépítésre szánt terület – 

kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció 

Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 

térséget határoz meg – csak az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott 

területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezetében új külfejtéses művelésű 

bányatelek megállapítása és bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

13/A. § Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetében beépítésre szánt 

terület csak kivételesen, egyéb 

lehetőség hiányában területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. 

 

 

MVM rendelet 1. mell. Jó termőhelyi 

adottságú szántók övezete 

 



 

 

 
 

2. § (1) A településrendezési eszközök 

készítése során a mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egység területét 

elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 

szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 

adottságú szántók övezetén 

javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók 

övezetében új külfejtéses művelésű 

bányatelek megállapítása és bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó 

előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 

 

 

3/3. mell. Erdők övezete  

 

 

  

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az 

adott településnek a településrendezési 

eszközében legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az 

e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt 

beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

 



szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 

bekezdésében meghatározott területek, 

továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 

Terve, valamint a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 

települési térség területein lévő erdők 

övezetének területét a számításnál figyelmen 

kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses 

művelésű bányatelket megállapítani és 

bányászati tevékenységet engedélyezni a 

bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

 3/2. mell. Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületek övezete 

 

 
 

 
 13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezetében beépítésre szánt terület 

csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 

területrendezési hatósági eljárás alapján 

jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelek 

megállapítása, illetve bányászati tevékenység 

engedélyezése a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehetséges. 

 

3/4. mell. Világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete által érintett 

települések 

3/12. mell. Világörökségi és világörökség-

várományos terület övezete 



 
 

 

 

 

3/5. mell. Honvédelmi és katonai célú terület 

övezete által érintett települések 

 

 

 

 

 

 

 3/8. mell. Kiemelt fontosságú meglévő 

honvédelmi terület övezete 

 

 

 

 



 

 3/3. mell. Országos és térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezete 

 

 

 
 

 14/A. § (1) Az országos jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetben csak olyan 

kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategória jelölhető ki, 

amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 

értékek fennmaradását nem 

veszélyezteti. 

(2) Az övezetbe tartozó település 

településszerkezeti tervében csak olyan 

területfelhasználási egység jelölhető ki, 

továbbá helyi építési szabályzatában és 

szabályozási tervében csak olyan építési 

övezet és övezet hozható létre, amely a 

kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 

fennmaradását nem veszélyezteti. 

(3) Az építési övezetre vagy övezetre 

vonatkozóan meg kell határozni az ott 

elhelyezett építmények tájba illesztésére 

vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez 

a tájképet jelentősen megváltoztató 

építmények terveihez külön jogszabályban 

meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a 

bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

(5) Az övezetben közművezetékeket és 

járulékos közműépítményeket tájba illesztett 

módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását 

nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával – beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi 

terület övezetében csak olyan 

területfelhasználási egység jelölhető i, amely a 

természeti adottságok és a kulturális örökség 



által meghatározott tájképi értékek 

fennmaradását nem veszélyezteti. 

(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezetébe tartozó település településszerkezeti 

tervében csak olyan területfelhasználási 

egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési 

szabályzatában és szabályozási tervében csak 

olyan építési övezet és övezet hozható létre, 

ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 

értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az 

építési övezetnek vagy övezetnek az 

építmények tájba illesztésére vonatkozó 

szabályokat is tartalmaznia kell, ennek 

ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen 

megváltoztató építmények terveihez külön 

jogszabályban meghatározott látványtervet is 

kell készíteni. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a 

bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

(4) Az övezetben közművezetékeket és 

járulékos közműépítményeket tájba illesztett 

módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását 

nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával – beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

(5) A településszerkezeti tervben, a 

szabályozási tervben és a helyi építési 

szabályzatban ki kell jelölni a településkép-

védelmi terület határát, amely a tájképi értéket 

képező kulturális örökség szempontjából 

kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai 

hálózat területeit, az országos és a helyi 

védelem alatt álló természetvédelmi 

területeket, azok környezetét, valamint a 

település arculatát, karakterét meghatározó 

fontos területeket tartalmazza. 

 

 3/4. mell. Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület övezete 



 

 

 

 
 15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület övezetében 

bányászati tevékenységet a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni. 

 

 3/5. mell. Felszíni vizek vízminőség-védelmi 

vízgyűjtő területének övezete 

 

 

 

 

 

 3/6. mell. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási 

terület övezete 



 

 

 

 3/7. mell. Együtt tervezhető térségek övezete 

 

 

 

 
 

MVM rendelet 2. mell. Erdőtelepítésre 

javasolt terület övezete 

3/10. mell. Erdőtelepítésre alkalmas terület 

övezete 

 
 

 

 



3. § (1) A településrendezési eszközök 

készítése során az Országos Erdőállomány 

Adattárban nem szereplő erdőterület 

területfelhasználási egységeket a 

településfejlesztési és településrendezési 

célokkal összhangban – a természeti és 

kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén 

javasolt kijelölni. 

 

 

MVM rendelet 3. mell. Tájképvédelmi terület 

övezete 

 

 

 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete 

területére a megye területrendezési tervének 

megalapozó munkarésze keretében 

meg kell határozni a tájjelleg térségi 

jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő 

településrendezési eszköz megalapozó 

vizsgálata keretében meg kell határozni a 

tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és 

a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 

területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, 

valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében 

– a településkép védelméről szóló törvény 

vagy annak 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 

eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell 

határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének 

egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 

településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi 

rendelet) a településképi követelményeket. 

 



(3) A tájképvédelmi terület övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a 

közlekedési, elektronikus hírközlési és 

energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 

továbbá az erőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat 

fennmaradását nem 

veszélyeztető műszaki megoldások 

alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

 3/11. mell. Térségi komplex tájrehabilitációt 

igénylő terület övezete 

 

 

 

 

 

 3/13. mell. Történeti települési terület övezete 

 

 

 

 

 



MVM rendelet 4. mell. Vízminőség-védelmi 

terület övezete 

 

 

 

 
 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület 

övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül 

keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 

belüli kezelésének feltételeiről 

a megye területrendezési tervében rendelkezni 

kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 

tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki 

kell jelölni a vízvédelemmel érintett 

területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 

területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 

megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 

 

 

 3/14. mell. Rendszeresen belvízjárta terület 

övezete 

 

 



 

 

 23. § A rendszeresen belvízjárta terület övezet 

által érintett települések településrendezési 

eszközeinek készítése 

során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása 

alapján belvízrendezési munkarészt is 

készíteni kell. Az övezet 

területén beépítésre szánt terület csak 

kivételesen, a belvízrendezési munkarészben 

meghatározott feltételek 

teljesülése esetén jelölhető ki. 

 

MVM rendelet 5. mell. Nagyvízi meder 

övezete 

3/15. mell. Nagyvízi meder övezete 

  

 

 

 

MVM rendelet 6. mell. VTT-tározók övezete  

 

 

 

 

 

 3/16. mell. Földtani veszélyforrás területének 

övezete 



 

 

 

 
 

 3/17. mell. Vízeróziónak kitett terület övezete 

 

 

 

 

 

 3/18. mell. Széleróziónak kitett terület övezete 

 

 

 

 

 27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe 

tartozó települések veszélyeztetett területein 

olyan területfelhasználást kell előírni a 



települések településszerkezeti tervében, és a 

helyi építési szabályzatban olyan építési 

övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, 

amely a szélerózió mértékét csökkenti. 
x. táblázat: Országos és megyei terv 

Forrás: Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terv, OTrT 

Az OTrT 22. § és 24. § (1) bekezdése alapján  

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök 

készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján 

kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 

szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni. 

A megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a megye 

területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és fejlesztésére, 

a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok 

végrehajtására a 19. §-ban meghatározott térségi övezeteken túl egyedileg meghatározott 

övezeteket is megállapíthat, amely övezetek 

a) szabályai a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 

településrendezési eszközök készítésére, a településrendezési eszközökben 

meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére, valamint az OTÉK-ban 

meghatározott, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési használatának 

megengedett határértékeinél megengedőbb követelmények megállapításának 

lehetőségére vonatkozhatnak, 

b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési 

tervekkel. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 

hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1–4/11. melléklet 

előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott 

térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni, 

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási 

kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni, 



c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem 

állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell 

alkalmazni, 

d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés 

a) pontja szerinti miniszteri rendelet módosította, a településrendezési eszközök 

készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri rendelet övezeti előírásait kell 

alkalmazni, 

e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, 

azonban e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál már nem kell alkalmazni, 

f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, 

azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési 

eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. 

§ (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít 

meg, vagy megyei területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban 

a megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra, 

a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a 22. § (2) bekezdésében és 

24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e törvény övezeti 

előírásait kell alkalmazni. 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 

fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

Település neve Terv címe Rendelet, határozat szám 
Elfogadás 

dátuma 

Bácsszentgyörgy 

Bácsszentgyörgy, 

településszerkezeti-, 

szabályozási terv és HÉSZ - 

2011 

8/2011. (II. 14.) hat 2011.02 

Bácsszentgyörgy, 

településszerkezeti terv - 

módosítás 

28/2016. (IV.25.) hat. 2016.04 

Csátalja 

Csátalja, településszerkezeti terv 10/2005. (II.28.) határozat 2005.02 

Csátalja, településszerkezeti terv 

módosítása (teljes területre 

vonatkozó tervlappal) - 2013 

54/2013.(IX.25.) Kt. 

határozat 
2013.09 
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Gara 

Gara, településszerkezeti-, 

szabályozási terv és HÉSZ - 

2011 

105/2011. (VII. 18.) hat 2011.07 

Gara (899-901. hrsz-ú 

ingatlanok összevonása), 

településszerkezeti terv - 

módosítás 

87/2015. (VI.30.) hat. 2015.06 

Hercegszántó 
Hercegszántó, 

településszerkezeti terv - 2013 
25/2013. (VI.6.) határozat 2013.06 

Homorúd 
Homorúd, településszerkezeti 

terv 
2/2005. (I.25.) határozat 2005.01 

Nagybaracska 

Nagybaracska, 

településfejlesztési koncepció - 

módosítás 2011 

39/2011. (V. 19.) hat. 2011.05 

Nagybaracska, 

településszerkezeti terv - 2013 
92/2013. (XII. 23.) hat. 2013.12 

Mohács 

A mohácsi Logisztikai Centrum 

megvalósíthatósági tanulmánya 
4/2005 (II.18.) határozat 2005.02 

Mohács, településszerkezeti terv 189/2009 (XI.27.) hat. 2009.11 

Mohács, településszerkezeti terv 

- módosítás 2011 
175/2011. (XII. 15.) hat 2011.12 

Mohács, településszerkezeti terv 

- módosítás 2013 
131/2013. (X. 25.) hat. 2013.10 

Mohács, településszerkezeti terv 

- egységes szerkezetben 2013 
189/2009. (XI.27.) hat. 2013.10 

x. táblázat: Dávod közigazgatási területével határos települések településrendezési tervei 

Forrás: TeIR 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 

Dávod Integrált Településfejlesztési Stratégiával nem rendelkezik.  

Dávod Településfejlesztési Koncepcióját az önkormányzat képviselő-testülete két ülésén 

tárgyalta meg, majd 1/2005. (II.21.) határozatával jóváhagyta. 

A Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési Terv által elérni kívánt célok és 

feladatok: 

- Hosszútávú jövőtervezés, a fő fejlesztési irány – a termálvízre épülő idegenforgalom, turizmus 

fokozása, az üdülőnépesség növelése. 

- Az elszakadó, beépített településrészek összekapcsolása. 

- A központi belterület beépítetlen részeinek rendezése, beépítése. 

- A különböző felhasználású területeken folyó tevékenységek a legmegfelelőbb helyre kerülve, 

egymás zavarása nélkül, kedvező hatások érvényesülésével zajlódhassanak.  

- A lakosság számára vonzó, kellemes lakókörnyezet jövőbeni fenntartása, megőrzése. 
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- A lakosság helyben történő foglalkoztatását növelő beruházások – elsősorban a turizmus, 

szolgáltatás és kereskedelem területén - számára jó fekvésű, úttal és közművekkel ellátott  (vagy 

könnyen ellátható) építési területek kijelölése. 

- Az idegenforgalom és túrizmus további megerősítése, fejlesztése érdekében – kihasználva a 

hőforrás természeti kincsét – Dávod-fürdő területének és kapcsolódó más vendéglátó, 

szolgáltató létesítményeknek elhelyezésére bővítési területet biztosítása a már belterületben 

lévő területeken. 

- A Fürdő területéhez kapcsolódó hétvégi házas üdülőterület bővítésének, a már kialakított 

telkek beépíthetőségének építési szabályozása. 

- A Klágya Duna-ág partján meglévő horgászházak, hétvégi házak területének rendezése, jogi 

státuszának szabályozása.   

- Az intézményi ellátottság javítása, az épített környezet színvonalának emelése és a vonzerő 

növelése érdekében a faluközpont területének kijelölése, fejlesztési lehetőségének biztosítása. 

- A központi belterület egyes, meglévő lakótömbjeinek belső feltárásával és rendezésével új 

építési telkek kialakítása. 

- A település infrastrukturális ellátásának javítását megalapozó és elősegítő szabályozás 

megalkotása. 

Dávod Község Településrendezési Tervét 57/2008./09.15./ sz. képviselőtestületi határozattal 

hagyta jóvá Dávod Községi Önkormányzata. 

A település kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi állapotának javítása, színvonalának 

fejlesztése érdekében a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotására került sor 2018-ban. 

Dávod község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 33/2018.(VIII.27.) sz. 

számú határozatával elfogadta. 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A §-a 

szerint: „(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására 

településrendezési szerződést (továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, 

illetve a telken beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).” Az 

önkormányzat a szerződésben kötelezettséget vállal, hogy a szükséges településrendezési 

eljárást a megállapított határidőn belül elindítja és az előírásoknak megfelelően lefolytatja, míg 

a vállalkozó a település fejlődését segítő, általában közérdekű többletmunkát végez. A 

szerződésben vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen 

összefüggésnek kell lennie.  



A település nem rendelkezik hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződéssel. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök  

Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2008.(X.01.) számú rendeletben fogadta el Helyi 

Építési Szabályzatát, az 57/2008./09.15./számú határozatában pedig a Tigyi és Társa 

Építésziroda által készített T-3/2004. törzsszámú, Dávod Településrendezési Tervének 

Település - szerkezeti Tervét - melynek részei:  

1. SZT - 1  KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET TELEPÜLÉSZERKEZETI TERVE 

M = 1 : 25.000  méretarányban 

2. SZT –2  BELTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE  

                M =  1 : 6000 méretarányban 

3. SZT –3  PÜSPÖKPUSZTA /BELTERÜLET/ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE  

                M =  1 : 6000 méretarányban 

4.  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOKAT MEGHATÁROZÓ SZERKEZETI ELEMEK 

51. sz.-ú országos főút: a település fővárossal és megyeszékhellyel való kapcsolatát  biztosítja 

északi irányban, míg déli irányban a szomszédos Hercegszántó területén éri el Kis-Jugoszlávia 

határát Dávodtól mindössze 8,0 km-re.  

5107. sz-ú országos közút: Dávod közigazgatási területét csak az ÉNy-i sarokponton érinti, de 

a Nagybaracska területén kapcsolódó 51147 sz.-ú közúton keresztül a szomszédos (Baranya 

megyéhez tartozó) Mohács területére lehet eljutni autós kompjárattal, mely közeli kapcsolatot 

teremt a Dunántúli településekkel, főként Péccsel.  

5151. sz.-ú országos közút: a külterület DNY-i részén átmenő forgalmat bonyolít Mohács és 

Hercegszántó között. Dávod területén csak egy Püspökpusztáról (az 51147 sz.-ú közúttól) 

kiinduló, külterületi, szerkezeti jelentőségű út kapcsolódik az országos közúthoz.   

51147. sz.ú országos közút (régi 51. sz.-ú út) Püspökpuszta területén („U” alakban) és a 

központi belterület Ny-i részén áthaladva, É-i irányban Nagybaracska területén kapcsolódik az 

5107. sz-ú országos közúthoz, D-i irányban -- Dávod közigazgatási határán - az 51. sz-ú  

főúthoz. 



A térségi kapcsolatokat meghatározó országos közutak szerkezeti vagy nyomvonalbeli 

változtatása – figyelembe véve az országos közúthálózat-fejlesztési programot – Dávod 

közigazgatási területén nem tervezett.  

Duna mellékágak (Klágya Ó- Duna és Klágya I.) határfolyók - Dávod déli határán - a község 

és Hercegszántó között. A mellékágak a viziturizmus, és vizisportok területén jelentenek térségi 

kapcsolatokat. 

Ferenc tápcsatorna Bajáról kiindulva, Bátmonostor, Nagybaracskán keresztül érkezik Dávod 

területére, ahol É-D-i irányban áthaladva Hercegszántó területéről jut át Jugoszláviába. 

Főcsatornák (Igali főcsatorna, Keleti főgyüjtő, Karapancsai főcsatorna) az Alföld DNY-i 

térsége felszíni  vízrendezésének fő szerkezeti elemei. 

Duna – Dráva Nemzeti Park területe csak a közigazgatási terület DNY-i részén, a Duna 

mellékágak mentén érinti Dávod települést.  

HELYI JELENTŐSÉGŰ INFRASTRUKTURÁLIS ELEMEK  

Közutak 

- A belterületen is áthaladó országos mellékút (51147. sz.-ú) egyben a község belső 

úthálózatának is meghatározó eleme és gyüjtőút szerepet is betölt. 

- Szerkezeti jelentőségű (gyűjtő) utak továbbá: 

Központi belterületen az 51. sz.-ú főutat és az 51147. sz.-ú országos mellékutat 

összekötő:  

- Tolbuchin utca 

- Petőfi Sándor utca 

Püspökpuszta belterületen: 

- Gárdonyi utca 

- 0379 hrsz. -ú út és annak folytatásában, a Béke térig kialakítandó út 

- 1627 hrsz.-ú út 

Külterületen: 

- 0372 hrsz.-ú út 

- 0263 hrsz.-ú út 

Kerékpáros út 

Az országos kerékpárút hálózatba javasolt kerékpáros útvonal szakaszai Dávod területén:  

- 51147 sz.-ú közút Nagybaracska, közigazgatási határtól Püspökpuszta ÉNY-i 

belterületi sarokpontjáig 

- 0379 hrsz. -ú út és a folytatásában kialakítandó út - Béke tér 



- 51147 sz.-ú közút D-i oldalán lévő töltés, a központi belterület jelenlegi határáig. Ez 

a kerékpárút- szakasz meglévő.  

- Dózsa György út mentén a tervezett kerékpárút önálló sávként, vagy a gyalogos úttal 

együtt történő kiépítését javasolja a településszerkezeti terv.   

Csatornák és tó 

A fentebb meghatározott főcsatornákhoz (és a Duna mellékágakhoz) kapcsolódó: 

Társulati kezelésű csatornák:  

- Igali II. sz. főcsatorna   

- Igali mellékágak42., 43., 44., 45., 47., 48.                   

- Alsólögi csatorna   

- Pajtateleki csatorna                  

- Gémes-Földvári csatorna      

- Dekasa csatorna               

Földvári tó – országos jelentőségű természetvédelmi területként nyilvántartott - a nyugati 

közigazgatási határ közelében fekszik. 

DÁVOD  IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELOSZTÁSA 

Dávod település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre 

tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag, a meglévő illetve a 

bővítésre szánt belterületeken vannak. A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem 

kizárólag a külterületek. 

Dávod igazgatási területén a beépítésre szánt területek többsége a  

- központi belterületen és 

- Püspökpuszta belterületen található.  

A külterületen elhelyezkedő beépítésre szánt területek: 

- 0149/2 gazdasági terület (majorság) a központi belterülettől K-re 

- 0159/4 gazdasági terület (majorság) a központi belterülettől D-re 

- 0252/1 gazdasági terület (majorság) Püspökpuszta belterülettől D-re 

- 0254  gazdasági terület (majorság) Püspökpuszta belterülettől D-re 

A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános 

jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területi egységekre tagolódnak: 

 a.) Lakóterültek, 

 b.) Településközpont vegyes területek 



 c.) Gazdasági területek 

 d.) Üdülő területek 

 e.) Különleges területek  

A település beépítésre nem szánt területei a használatuk általános, valamint sajátos jellege 

szerint az alábbi területi egységekre tagolódnak: 

a.) Zöld terültek, 

 b.) Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek 

 c.) Mezőgazdasági területek 

 d.) Erdőterületek 

e.) Vízgazdálkodási területek 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI  EGYSÉGEK  HASZNOSÍTÁSÁNAK  FELTÉTELEI 

Beépítésre szánt területek 

A beépítésre szánt területek tervezett határa (tervezett belterületi határ) a  

központi belterületen: 

- a belterület É-i részén, a Május 1. út társasházi beépítése mögötti - belterületen lévő -  

mezőgazdasági hasznosítású terület (847, 848, 853, 854, 858, 859 hrsz) terület 

külterületbe kerül, de ugyanitt a Dózsa György út D-i oldalán a belterületi határ a töltés 

déli oldalára tolódik, 

- a belterület É-i részén, az Ady E. út melletti sportterület ÉK-i oldalán a belterület 

kismértékű bővítésre kerül,  

Püspökpuszta  belterületen: 

- a belterület ÉNY-i részén, a belterület határa a meglévő lakótelkek határára kerül.  

a) Lakóterületek 

Dávod területének lakóterületei a központi belterületen és Püspökpuszta belterületén 

találhatóak. 

A lakóterületek jellemzően falusias jellegűek. A falusias lakóterületen a megengedett 

maximális szintterületsűrűség: 0,5. 

Kisvárosias beépítés a Május 1. út mellett alakult ki, ahol a megengedett maximális 

szintterületsűrűség: 1,2. 

A központi belterület nagy részén a törtvonalú utcákra szerveződött lakótelkek szabálytalan 

alakúak, csak az 51. sz.-ú út K-i oldalán, később kialakult beépítés szabályos. 

Püspökpuszta területén a lakótelkek egyenes utcákra szerveződtek, többségük mély és 

szabályos.  



Lakóterületek fejlesztése csak a központi belterületen, a kialakult belterületi határon belüli, 

beépítetlen területeken tervezett, ezek: 

Falusias jelleggel: 

- a Dózsa György út É-i oldalán, a Május 1. út K-i végénél. 

- a Mikszáth Kálmán út Ny-i oldalán, egy tervezett „zsák” utca körül   

- a Zrínyi utca és az Árpád út átkötéseként tervezett „L” alakú feltáró út mindkét oldalán.  

- a Szabadság út kanyarulatában és a térségben tervezett feltáró utak mellett. 

 - a Dózsa György út déli szakasza mellett és a csatorna mellett tervezett feltáró út 

mentén 

Kisvárosias jelleggel:  

- a Május 1. út mellett még beépítetlen telken. 

b) Településközponti vegyes területek  

A faluközpont a Dózsa György út és Petőfi út kereszteződésében és a József Attila út mellett 

alakult ki, ahol lakó és intézményi rendeltetésű épületek egyaránt találhatók és létesíthetők.  

A településközpont vegyes területek a  

- Központi belterületen a faluközpont intézményeinek térségében került kijelölésre. 

- Püspökpusztán  

- meglévő beépítésű terület a Béke tér környezetében és a Keszeg utca mellett 

található, 

- tervezett településközpont vegyes terület a tervezett üdülő területen kerül 

meghatározásra. 

A területeken a megengedett maximális szintterületsűrűség: az övezeti besorolástól függően 

1,2 vagy 1,8 lehet.  

c) Gazdasági területek 

Kereskedelmi és szolgáltató területek 

- A községközpont környezetében meglévő kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó 

létesítmények a településközpont vegyes területbe sorolódnak. 

- A belterületen – lakótelkek közelségében – meglévő kisebb szolgáltató üzemi létesítmények 

területei kereskedelmi szolgáltató gazdasági területi besorolást kaptak.  

   Kialakult (megmaradó) két gazdasági területek a központi belterületen találhatóak:   

  1. a Dózsa György úton (a központ közelében) meglévő üzemi terület, 

2. a Petőfi Sándor úton (az 51. sz-ú út csomópontjának közelében) lévő szolgáltató 

terület. 

   Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek a központi belterületen: 



  1. az 51. sz.-ú út mellett (a Petőfi S. út közelében) meglévő lakótelkek területén, ahol a 

telkek a lakás céljára túl aprók, és a főút közelsége környezetvédelmi szempontból 

károkat okozhat, 

  2. az 51. sz.-ú út mellett, a tervezett feltáró út és a D-i belterületi határ között. 

A területen a megengedett maximális szintterületsűrűség: 0,8 lehet.  

Ipari gazdasági területek 

A központi belterületen nincs sem meglévő, sem tervezett ipari gazdasági terület.   

- Püspökpuszta belterületen meglévő ipari gazdasági területek:  

 1. Gárdonyi Géza út K-i oldalán meglévő (fafeldolgozó) üzem területe 

 2. Gárdonyi Géza út NY-i oldalán kialakult (részben beépített) üzemi terület 

 3. Madách Imre út K-i oldalán meglévő üzemi területek 

A területen a megengedett maximális szintterületsűrűség: 0,6. 

- Kialakult ipari mezőgazdasági területek a külterületi majorságok területei: 

- 0149/2 gazdasági terület (majorság) a központi belterülettől K-re 

- 0159/4 gazdasági terület (majorság) a központi belterülettől D-re 

- 0252/1 gazdasági terület (majorság) Püspökpuszta belterülettől D-re 

- 0254   gazdasági terület (majorság) Püspökpuszta belterülettől D-re 

A majorsági területeken a megengedett maximális szintterületsűrűség: 0,9.  

- Tervezett ipari gazdasági területek a település területén nincsenek. 

d) Üdülő területek 

Püspökpuszta területén meglévő és tervezett üdülőterületek találhatóak. 

- Meglévő üdülőterületek: 

 - beépült üdülő terület az 1627 hrsz.-ú út és a Nefelejcs utca közötti feltáró utak 

 mellett, 

 - beépítetlen üdülő terület a Nefelejcs utca és az 1679/46 hrsz.-ú út között alakult ki. 

- Tervezett üdülő terület az 1679/46 hrsz.-ú út és az 51147 sz.-ú országos közút között (É-on a 

0379 hrsz.-ú úttal határoltan) került kialakításra. 

Külterületen kialakított hétvégi házas üdülőterület a Klágya parton meglévő üdülő- és  

horgászházak területe. 

e) Különleges területek 

Meglévő különleges területek: 

Zöldfelületi jellegű különleges területek 

 - Temetők:  belterületen - a Tolbuchin úton lévő Római katolikus temető 

     - a Mikszáth Kálmán úton lévő Baptista temető 



     - Kálvária (emlékhely) területe a Tolbuchin úton 

külterületen: - az 51. sz.-ú út bevezető szakaszának ÉNy-i oldalán (a 

belterülettől ÉK-re) lévő községi új köztemető 

 - a Ferenc csatorna Ny-i oldalán Római katolikus temető 

 - Sportterületek:  labdarúgó pálya a Petőfi Sándor úton 

    kézilabda pálya a Hámán Kató úton 

- Fürdő területe: Püspökpusztán a Béke tér és Keszeg utca által határolt területen 

- Camping területe: a Fürdő területéhez Ny-i oldalon kapcsolódva.   

Települést (és térséget) ellátó kommunális létesítmények területei 

- szilárd hulladéklerakó, 

- szennyvízleürítő, 

- dögkút területek (a központi belterülettől ÉK-re) melyek felszámolása, rekultiválása 

távlatban – a regionális létesítmények megvalósulása és széleskörű használata idején - 

tervezett. A helyreállított területek a temető bővítésére hasznosulhatnak. 

- homokbánya területe a köztemetőtől északra eső területen, 

- regionális vízmű területe.  

Tervezett különleges területek: 

1. Új sportterület létesülhet az Ady Endre utcán lévő beépítetlen területen (volt MHSZ 

lőtér területe) a belterületi határ kismértékű korrekciójával. 

2. Új idegenforgalmi célú terület alakítható ki Püspökpusztán, a fürdő meglévő területét 

határoló (tervezett) út ÉK-i oldalán.  

3. Idegenforgalmi, turisztikai célú terület tervezett a Május 1. út melletti lakóterület és 

a Ferenc csatorna közötti területen. 

Az övezetben a megengedett maximális szintterületsűrűség: az övezeti besorolástól függően: 

0,4, vagy 0,6. 

Beépítésre nem szánt területek 

a) Zöldterületek 

A település belterületén több helyen található gondozott zöldpark-állomány, illetve több helyen 

van lehetőség közpark terület kialakítására.  

Kialakított zöldterületek:  - a Szent István utca mellett (rendezvények tartására is használt) 

- a Dózsa Gy. út és Május 1. út közötti területen, 

- a Táncsics M utca és a csatorna között, 

- a Kölcsey utca és a csatorna között, található. 



Új közpark kialakítására hasznosítható területek:  

- a Mikszáth K. és Ady E. út találkozásától É-ra lévő terület a Baptista temetőig, 

- a Wesselényi utca végéből elérhető terület a „46.” jelű csatorna-ág partján, 

- a Halász utca melletti beépítetlen terület, 

- a Vörösmarty és Alkotmány utcák D-i végénél 

- a központi belterület ÉNy-i részén tervezett lakóterület és a Dózsa Gy. út között,  

- Püspökpusztán tervezett üdülőterületen. 

Fasor található illetve létesítése javasolt az országos közutak és a szerkezeti jelentőségű utak 

mentén. 

b) Közlekedési területek 

- Az országos fő- és mellékutak nyomvonala kialakult, nyomvonal módosításra illetve új 

nyomvonal kijelölésére nem kerül sor.  

- Szerkezeti jelentőségű – gyűjtő - utak többsége kialakult, csak Püspökpusztán, a fürdő területe 

mellett kell kialakítani a tervben jelölt hiányzó szakaszt.  

- A feltáró utak kialakult nyomvonalai megmaradnak. 

  Új feltáró utak a tervezett lakó- és üdülőterületen létesülnek: 

- A Központi belterületen 

  - Mikszáth K. útról nyíló „zsák” utca 

  - Zrínyi M. út és Árpád út közötti „L” alakú átkötő út 

- 51. sz.-ú út melletti „szerviz” út – Petőfi S. útról nyílóan – és az arról nyíló 

„zsák” utca 

  - 214 hrsz.-ú csatorna mellett kialakítandó út 

 - Püspökpusztán 

  - a tervezett üdülőterület egyenes vonalú feltáró útjai 

c) Erdőterületek, védőfásítások 

Dávod község közigazgatási területen meglévő nagyobb erdőterület az É-i közigazgatási 

határnál, az 51. sz.-ú főút és a Ferenc tápcsatorna közötti területen fekszik. Kisebb erdősávok a 

Földvári tó mellett és a vízfolyások partjain húzódnak.  

Védelmi célú fásítást (telken kívül) illetve erdősítést kell létesíteni  

  - a központi belterületen: 

- Május 1. út kisvárosias lakóterülete és a mezőgazdasági terület között, továbbá a Dózsa 

Gy. út É-i oldalán tervezett lakóterület mellett, 

- Lenin utca lakótelkei mellett (belterületen) lévő beépítetlen területen, 

- 51. sz.-ú mellett a Bocskai és Árpád út közötti rendezetlen területen, 



- Táncsics M. út D-i végén a lakóterület és a mezőgazdasági terület között. 

- Püspökpuszta belterületen 

 - a tervezett üdülőterület és az 51147. sz.-ú közút között, 

- a Gárdonyi Géza és Erkel Ferenc utcák lakótelkei mögött, a belterületből külterületbe 

kerülő területen. 

d) Mezőgazdasági területek 

Dávod közigazgatási területének nagy része (cca. 90%-a) mezőgazdasági hasznosítású. Szántó 

művelési ágba a mezőgazdasági területek 90%-a tartozik. A kertművelésű, szőlő és gyümölcsös 

területek – az É-i közigazgatási határ mellett, az 51. sz.- úttól keletre - nem érik el a 

mezőgazdasági területek 1%-át sem.  

Nagyobb, összefüggő gyepterület a közigazgatási terület ÉK-i részén helyezkedik el, az Igali 

csatorna és mellékágai környezetében.  

A mezőgazdasági területeken tanyás területek nincsenek.  

Kisebb nagyságú nádas, lápos területek a Földvári tó mellett és a Ferenc tápcsatorna mentén 

találhatóak. 

e) Vízgazdálkodási területek: 

Dávod közigazgatási területén vízgazdálkodási területfelhasználási kategóriába tartoznak: 

 - Földvári tó 

 - Klágya –Ó- Duna, Klágya I. mellékfolyók 

 - Ferenc tápcsatorna 

 - Felszíni vízelvezető csatornák (főcsatornák és mellékágak)  

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 

Demográfia, népesség 

Dávod lakónépessége a 2017. év adatai szerint 1935 fő. A település népessége - az országos 

demográfiai trendekkel megegyezően – csökkenő tendenciát mutat az elmúlt 17 évre vetítve, 

habár kismértékű ingadozások tapasztalhatók, például 2008-ról 2009-re, illetve 2011-ről 2012-

re is népességnövekedés következett be. Összességében 2000-ről 2017-re több mint 15%-kal 

csökkent a település népessége. 



 
x. ábra: Dávod lakónépességének változása (fő) 

Forrás: KSH 

Az alábbi ábrán a természetes szaporulat, a vándorlási különbözet, illetve a lakónépesség 

alakulása került feltüntetésre. A vizsgált időszakban a halálozások csaknem minden évben 

meghaladták az élveszületések számát. Ezt, a természetes szaporulat negatív értékei mutatják, 

tehát a település esetében a természetes fogyás dominál a 2000-es év óta. Az elmúlt 17 év 

távlatában néhol mérsékelt népességnövekedés következett be, melyet nem kizárólag az 

élveszületések száma határozott meg, hanem a településre vándorlás is. Ezt mutatja például a 

2011-ről 2012-re történt változás, melynél a népességnövekedés mellett természetes fogyás és 

vándorlási nyereség mutatható ki. 

 
x. ábra: A lakónépesség, a természetes szaporulat, illetve a vándorlási különbözet változása (fő) 

Forrás: KSH 
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Az alábbi ábra a népesség megoszlását mutatja korcsoportok szerint. 2017-ben az aktívak 

száma 1232 fő volt Dávodon, míg a gazdaságilag inaktív korba tartozó népesség száma 703 

volt. Ez százalékosan 64-36%-os megoszlást jelent. 

 
x. ábra: Dávod korösszetétele 2017-ben (fő) 

Forrás: KSH 

Az alábbi ábra az öregségi index alakulását mutatja 2000-től 2017-ig. Az számít jónak, ha az 

index értéke 1.00 alatt van, vagyis, ha több a 14 év alatti, mint a 65 év feletti lakos. Dávod 

öregségi mutatója a járási átlagnál magasabb. A járás települései közül egyedül 

Bácsszentgyörgy rendelkezik Dávodnál rosszabb értékkel, ugyanis itt csaknem 5 a mutató 

értéke. Összességében tehát, a környező településeknél a 14 évesnél fiatalabbakra jutó 65 év 

felettiek száma magasabb Dávodon. 

 
x. ábra: A Bajai járás, illetve az abba tartozó települések öregségi indexe 2017-ben 

Forrás: KSH 
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Dávodon a feminitási index értéke 1078, tehát 1078 nő jut 1000 férfira. A Bajai járást tekintve 

az index értéke 1108, tehát itt már 1108 nő jut 1000 férfira. A környező települések zöme 

nőtöbblettel rendelkezik. A legtöbb férfi Bácsszentgyörgyön, a legtöbb nő pedig 

Felsőszentivánon él. 

 
x. ábra: A Bajai járás, illetve az abba tartozó települések feminitási indexe 2017-ben 

Forrás: KSH 

Nemzetiségi összetétel 

A táblázatból látható Dávodon, illetve a környező településeken a roma kisebbségek aránya a 

teljes népességhez viszonyítva. A 2011-es népszámlálás során, Dávodon a lakosság 1,65%-a 

vallotta magát roma nemzetiségűnek. Ez járási szinten magasabb értéket vesz fel (1,71% a roma 

kisebbség aránya). A német nemzetiségűek aránya kicsivel magasabb a romákénál, Dávodon 

1,71%, a járásban pedig 5,77%. 

Megnevezés 

Cigány 

(romani, 

beás) 

Német Összes 

Cigány 

(romani, 

beás) (%) 

Német (%) 

Bajai járás 1 092 3 685 63 845 1,71 5,77 

Baja 419 1 566 33 646 1,25 4,65 

Bácsszentgyörgy … 3 161 - 1,86 

Bátmonostor 33 30 1 419 2,33 2,11 

Csátalja 9 132 1 372 0,66 9,62 

Csávoly 9 67 1 814 0,50 3,69 

Dávod 28 29 1 693 1,65 1,71 

Dunafalva 25 93 952 2,63 9,77 

Érsekcsanád 57 136 2 648 2,15 5,14 
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Érsekhalma … 18 620 - 2,90 

Felsőszentiván 41 35 1 681 2,44 2,08 

Gara 49 210 2 365 2,07 8,88 

Hercegszántó 16 40 2 223 0,72 1,80 

Nagybaracska 121 22 2 231 5,42 0,99 

Nemesnádudvar … 782 2 455 - 31,85 

Sükösd 187 55 3 610 5,18 1,52 

Szeremle 75 26 1 435 5,23 1,81 

Vaskút 19 441 3 520 0,54 12,53 

x. táblázat: A Bajai járás, illetve az abba tartozó települések nemzetiségi összetétele 2011-ben 

Forrás: KSH 

Képzettség 

Képzettséget tekintve Dávod mutatói elmaradnak a járási átlagtól. Míg a járásban 94% a nyolc 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, addig Dávodon ez 91,3%; a legalább 

érettségivel rendelkezők aránya 41,2 % és 24,4 %, az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők 

aránya pedig 14,8 %, illetve 5,8 %. 

 
x. ábra: A Bajai járás, illetve az abba tartozó települések képzettsége 2011-ben 

Forrás: KSH 
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Foglalkoztatottság 

Dávodon a nyilvántartott álláskeresők száma 2012-ig némi ingadozással növekvő tendenciát 

mutat, azonban 2012-től folyamatos csökkenés következett be. 2000-hez képest 2017-re, több 

mint felére csökkent az álláskeresők száma. Nemeket tekintve eltérő értékeket kapunk az elmúlt 

17 év távlatában. A vizsgált éveket tekintve legtöbbször a női álláskeresők száma haladja meg 

a férfiakét. Egyedül 2003-ban, 2007-ben, 2009-ben és 2010-ben haladja meg a férfi 

álláskeresők száma a másik nemét. Összességében tehát, a nők között nagyobb arányú a 

nyilvántartott álláskeresők száma Dávodon. 

 
x. ábra: Dávod nyilvántartott álláskeresőinek száma nemenként lebontva (fő) 

Forrás: KSH 

Jövedelmi viszonyok 

Adott térségben élők életszínvonalának felméréséhez megfelelő támpontot nyújthat az „egy 

főre jutó jövedelem” mérőszám és annak időbeli változásainak vizsgálata. A vizsgált 16 év 

során a jövedelemérétkek természetszerűleg emelkedést mutatnak, továbbá a világgazdasági 

válság által okozott törés is jól látszik a diagramon. 2008-ig folyamatos emelkedés, majd 2009-

re, 2011-re, illetve 2013-ra csökkenés, onnantól pedig ismét növekedés figyelhető meg az egy 

főre jutó jövedelmeket tekintve. 2001-hez képest 2017-re a jövedelmek több mint 

háromszorosára emelkedtek.  
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x. ábra: Egy lakosra jutó belföldi jövedelem forintban, éves szinten 

Forrás: TeIR 

Dávod a járás települései közül csupán 4 községnek haladja meg a jövedelmeit. A bajai járás 

legkiemelkedőbb települése Baja, ahol 1.038.004 Ft az egy főre jutó éves jövedelem. 

 
x. ábra: A Bajai járás, illetve az abba tartozó települések egy lakosra jutó belföldi jövedelme forintban, 2017-ban 

Forrás: TeIR 

Életminőség 

Az ábra jól mutatja, hogy főként a háromszobás lakások dominálnak (505 db), a 2, a 4 és több 

szobás lakások száma pedig hasonló számban fordulnak elő a településen (268-252 db), majd 
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ezeket követi az egy szobás lakások száma (30 db). 2012-től a 4 kategória adatai csaknem 

állandóak. Egyedül a 2 szobás lakások számában történt némi változás (2012-ben 270, a 

következő 4 évben pedig 271 db). 

x. ábra: Dávod lakásainak szobaszám szerinti megoszlása 2017-ben (db) 

Forrás: KSH 

Az alábbi ábra mutatja a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások arányát 

százalékban. Dávod esetében a lakások 100%-a van bekapcsolva a közüzemi ivóvízvezeték-

hálózatba, ezzel a járási átlagot is meghaladja (95,42%). A Bajai járás települései közül hét 

település éri el a 100%-ot, Dávodot is beleértve. 

 
x. ábra: A Bajai járás, illetve az abba tartozó településeken a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya százalékban 2017-ben 

Forrás: KSH 
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268

505

252

1 szobás lakások száma

2 szobás lakások száma (a másfél szobásokkal együtt)

3 szobás lakások száma (a két és félszobásokkal együtt)

4 és több szobás lakások száma (a három és félszobásokkal együtt)



Az 1000 főre jutó személygépkocsik száma Dávodon a 2000 és 2017 között eltelt időszakban 

a járási átlag alatt maradt. 2008-ban állnak legközelebb egymáshoz a települési és járási értékek. 

A 2000. évi adathoz viszonyítva 2017-re növekedés figyelhető meg a személygépkocsi 1000 

főre levetített darabszámában, mind járási, mind települési szinten. 

 
x. ábra: A Bajai járás, illetve Dávod 1000 főre jutó személygépkocsi száma az üzemeltető lakhelye szerint 

Forrás: KSH 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Konfliktust keltő társadalmi különbségek, társadalmi rétegződéssel összefüggő térbeli 

elkülönülés nem jellemző a településen. Dávodon tehát nincs szegregátum, a faluhoz tartozó 

egyéb belterület, Püspökpuszta is utakkal, közművekkel ellátott terület, ott található a fürdő, a 

szálloda, amelyek jelentős foglalkoztatói a község munkaképes lakosságának. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 

élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek 

stb.) 

Dávod község Bács-Kiskun megye déli részén, az 51-es főút mellett, az országhatártól néhány 

kilométerre helyezkedik el.  

A község a Felső-Bácska régióhoz tartozó természetvédelmi területen, impozáns környezetben 

fekszik, a Ferenc-csatorna osztja két részre. A korábban alapított Dávod falu a csatornától 

keletre, Püspökpuszta településrész pedig a Mohácsi-szigeten található. 
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Története az Árpád-házi királyok uralkodásáig nyúlik vissza. I. András fia, Dávid herceg 

földbirtoki jogot kapott Szent Lászlótól 1089-1090 körül, majd vélhetően több települést is 

alapított, így a róla elnevezett Dávodot is. 

Az első írásos emlék 1315-ből származik, amiben Dau néven említik meg a helységet. 1321-

ben a haraszti lakosok templomot építtettek a falunak, amely akkor még fából készült. 

1330-ban Szekcsői Henrik, majd 1351-ben Hercegh Péter kezébe jutott a község és a körülötte 

lévő vizek, erdők feletti rendelkezési jog. A környező falvakhoz képest Dávod túlélte a török 

hódításokat, a község lakosságának nagy része a környező mocsárban keresett menedéket. 

1762-ben 100 katolikus magyar család érkezett Magyarország északi részéről, az itt élő szlávok 

délre vándoroltak. A végső névváltoztatás 1905 januárjában történt, ekkor kapta meg a ma is 

használt Dávod nevet.  

1880-ban nevezték el a községtől nyugatra található szigetet Püspökpusztának, ahová a sokak 

által kedvelt gyógyfürdőt emelték. A dávodi strandfürdő már több évtizede kedvelt fürdőhelye 

a környékbeli embereknek; története egészen 1914-ig nyúlik vissza, ekkor fúrták az első 

nagyobb artézi kutat ezen a területen, ivóvíz biztosítás céljából. 

Dávodon az alábbi civil szervezetek működnek: 

- Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Dávodi Csoportja 

- Dávodi Polgárőr Egyesület 

- Dávodi Sporthorgász Egyesület 

- Dávodi Délvidék Vadásztársaság 

Nem bejegyzett szervezetek: Nyugdíjas Klub, Segítünk Klub. 

A község legnagyobb vallási közösségét a római katolikusok alkotják, a településen élők 

66,2%-a tartozik ehhez a csoporthoz.  

A közösségi színtér helyiségei: 

a) Dávodi Forrás Általános Iskolában elhelyezett Könyvtár és informatikai terem, 6524 

Dávod, Dózsa Gy. u. 66. 

b) Művelődési Ház nagyterme, 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 58. 

Az önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtárral kötött megállapodásban meghatározottak szerint a megyei könyvtár 

szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti oly módon, hogy a közösségi színtér egyik 

helyszínén került kialakításra a 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 66. sz. alatt. 

A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, 

magánszemélyek, valamint kulturális tevékenységet végző intézmények, gazdasági vállalkozók 

közreműködését is igénybe veszi. 



Az Önkormányzat tájékoztatja a község lakóit a közművelődési lehetőségekről hirdetmények 

hirdetőtáblákon történő megjelenítésével, a www.davod.hu hivatalos önkormányzati honlapon 

keresztül, vagy szórólapok megjelentése útján. 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Oktatás 

Dávodon az óvodai ellátás egy intézményben, egy feladatellátási helyen történik, a József Attila 

utca 15. szám alatt, melynek fenntartója Dávod Község Önkormányzata. Az óvodában 12 fő 

dolgozik, melyből 4-et, fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmaznak. A 

Dávodi Forrás Óvodába beíratott gyermekek száma 2001-től 2018-ig ingadozó volt. 

Legnagyobb kihasználtságról 2004-ben lehet beszélni, ekkor 59 gyermeket írattak be az 

óvodába. A legkevesebb gyermek pedig 2017-ben járt az intézménybe, ekkor számuk 39-re 

csökkent. Összességében 2001. évhez viszonyítva csökkent az óvodába beírt gyermekek száma, 

55-ről 41 főre, tehát 25%-os csökkenés következett be. Az alapító okirat szerint a maximálisan 

felvehető gyermekek száma 81 fő. Eszerint az óvoda, 2001-től nézve egyik évben sem volt 

teljesen kihasznált. 

 
x. ábra: Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) 

Forrás: KSH 
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Dávodon egy általános iskola működik három feladatellátási helyen: Dávodon az alsó és felső 

tagozat a Dózsa György utca 66. szám alatt; Csátalján az alsó tagozat a Garai utca 1 szám alatt, 

a felső tagozat pedig a Kossuth L. utca 1. szám alatt. Fenntartója a Bajai Tankerületi Központ. 

A tanórán kívül egyéb foglalkozások igénybevételére is van lehetőség. Ilyenek a különböző 

szakkörök: kézilabda, magyar, ének-zene, angol, foci, színjátszó; a differenciált foglalkozások: 

tehetséggondozás, felzárkóztatás; illetve a fejlesztő foglalkozások (SNI, BTMN). Az iskolában 

32 fő dolgozik, ebből 25 főt munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmaznak. 

A tanulók közül 24 fő más településről bejáró. A Dávodi Forrás Általános Iskola 2018-ben 164 

tanulói létszámmal működött. 2001-hez képest ez 10%-os csökkenést jelent. 2001-ben, illetve 

2018-ban volt leginkább kihasznált az iskola, előbbinél 182, utóbbinál pedig 164 tanulóval.  

 
x. ábra: Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

Forrás: KSH 

Egészségügy 

Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi egészségügyi alapellátási 

körzeteket alakítja ki: 

a. egy felnőtt háziorvosi körzetet, 

b. egy gyermekorvosi körzetet, 

c. egy fogorvosi körzetet, 

d. egy ügyeleti ellátási körzetet, 

e. egy védőnői körzetet, 

f. egy iskola-egészségügyi körzetet. 
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A felnőtt  háziorvosi körzet 

a)  székhelye: 6524 Dávod, Petőfi u. 31-33. 

b)  ellátási területe: Dávod község közigazgatási területe 

A gyermekorvosi körzet 

a)  székhelye: 6525 Hercegszántó, Zrínyi u. 1/C. 

b)  ellátási területe: Dávod és Hercegszántó községek közigazgatási területe. 

A fogorvosi körzet 

a)  székhelye: 6522 Gara, Kossuth L. u. 66.; 6528 Bátmonostor, Zrínyi M. u. 4. 

b)  ellátási területe: Dávod és Hercegszántó községek közigazgatási területe. 

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti körzet 

a)  székhelye: 6500 Baja, Pokorny u. 6. 

b)  ellátási területe: Dávod község közigazgatási területe. 

A védőnői körzet 

a)  székhelye: 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 56. 

b)  ellátási területe: Dávod község közigazgatási területe. 

Iskola-egészségügyi körzet 

a)  székhelye: 6525 Hercegszántó, Zrínyi u. 1/C. 

b)  ellátási területe: Dávod és Hercegszántó község közigazgatási területe. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

A Települési Esélyegyenlőségi Program elkészítése – többek között – érinti a helyben élő 

kisebbségekkel, a szociális ellátással, a foglalkoztatással, az egészségüggyel, a lakhatással, a 

bűnmegelőzéssel, valamint az oktatással, művelődéssel, egyházakkal, turizmussal, és a 

civilekkel kapcsolatos területeket, mely hosszú távon hatással van a település fejlődésére-, 

feladatellátására- a lakosság helyben tartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására- az 

önkormányzati tervező munka alakítására. 

Dávod település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet, 

Az önkormányzat a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 

lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 



megteszi a szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 

érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 

szerveivel (tankerülettel). 

Célcsoport Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

A mélyszegénységben 

élők és a romák 

helyzete, 

esélyegyenlősége 

Jelentős a mélyszegénységben 

élők és a romák körében a 

munkanélküliség 

a mélyszegénységben élők és roma 

munkavállalók számának növelése a 

közfoglalkoztatásban 

Alacsony a mélyszegénységből 

élők képzettsége 

Egyszerűsített képzési formák, tanfolyamok 

szervezése 

Szociális ellátások életvitelszerű 

igénybevétele 
Szociális ellátások igénybevételének ellenőrzése 

Nem tudják kifizetni az alapvető 

élelmiszereket megvásárolni 

Háztáji kertészkedés és haszonállattartás 

fejlesztése 

Súlyos anyagi gondok, a 

különböző szolgáltatók felé 

fennálló tartozások 

Jelzőrendszer kialakítása a szolgáltatókkal, 

hogy a problémák időben kezelhetők legyenek, 

ezzel megelőzve az áram, a gáz kikapcsolását, a 

kezelhetetlen mértékű eladósodást. Előrefizető 

mérőórák felszerelése. 

A gyerekek helyzete, 

esélyegyenlősége 

A gyermekeket érő veszélyekre 

való felhívás ösztönzése 

Preventív (megelőző) jellegű előadások 

szervezése 

lemorzsolódott vagy az iskolai 

kudarcok miatt lassabban 

haladó, de tanköteles korú vagy 

idősebb − általános iskolai 

végzettség nélküli – gyermekek 

felzárkóztatása 

Sajátos Nevelési Igényű tanulók (SNI) 

fejlesztése 

A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a 

társadalomba való mind teljesebb 

beilleszkedést, az iskola fejlesztési 

követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges 

üteméhez, ha szükséges, a fejlesztés az 

iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is 

terjedjen ki. A nevelés, oktatás, fejlesztés 

kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételei: 

speciális tanterv, tankönyvek, tanulási 

segédletek, speciális gyógyászati, valamint 

tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

A nők helyzete, 

esélyegyenlősége 

Viszonylag magas a 

munkanélküli nők, főként a 

kisgyermekes anyák száma 

Folyamatos együttműködés a Munkaügyi 

Központtal, kisgyermekek nyári felügyeletének 

biztosítása 

Családon belüli és a nők elleni 

erőszak rejtve marad, nem 

jelenik meg róla adat 

Nők tájékoztatása, illetve a társadalmi 

érzékenyítés lehetséges formáira (pl. 

felvilágosító programok már az iskolában, a 

terhesgondozáson; plakátokkal 

Krízishelyzetben elérhető 

szolgáltatások, pl. anyaotthon 

hiánya 

Anyaotthont létesíteni legalább a legközelebbi 

városban, Baján 

Kevés a nők részvétele a 

település közéletében 

Nagyobb női képviselet biztosítása a helyi 

közéletben 

Az idősek helyzete, 

esélyegyenlősége 

Az 55 év feletti tartós 

munkanélküliek aránya 

viszonylag magas 

Intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás 

előmozdítására pl. pályázatokkal, foglalkoztatás 

segítő programokkal. 

Elmagányosodás, elszigetelődés 

Közösségi programok szervezése, az egyedül 

élők rendszeres felkeresése, támogatása, a 

Gondozási Központban célprogramok indítása 

Az idősek informatikai 

jártassága elenyésző. 
Helyi szinten informatikai képzés indítása 



Férfiak átlagéletkora 

alacsonyabb 
Egészségügyi programok, szűrések szervezése 

A fogyatékkal élők 

helyzete, 

esélyegyenlősége 

Önkormányzati tulajdonú 

épületek hiányzó, nem 

megfelelő 

akadálymentesítettsége 

az akadálymentesítésre pénzforrások/pályázatok 

felkutatása, megfelelő szakértők, tanácsadók 

bevonása a tervezésbe 

Fogyatékkal élők foglalkoztatási 

lehetőségeinek, 

foglalkoztatottságának hiánya 

Vállalkozók tájékoztatása a fogyatékosok 

foglalkoztatásával kapcsolatos 

kedvezményekről, 

részmunkaidős foglalkoztatás 

fogyatékos személyekhez az 

információk nem jutnak el, így a 

részükre járó pénzbeli vagy 

természetbeni juttatásokból nem 

tudnak részesülni 

célszerű megkeresni a fogyatékos személyek 

helyi érdekvédelmi szervezeteit, hogy van-e 

tudomásuk olyan fogyatékos személyről aki 

ilyen természetű segítséget igényelne, nincs e 

olyan megindított folyamat ami elakadt, vagy 

nincsenek-e ilyen irányú tapasztalataik 

x. táblázat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program főbb következtetései 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat 2018 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Dávodot mind a megyei területfejlesztési koncepció, mind a kistérségi fejlesztési koncepció 

megemlíti. 

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciójának Helyzetelemző munkarésze a Dávodon 

történő jelentős balneológiai hasznosítást jegyzi meg. 

A bajai kistérség fejlesztési koncepciója már bővebben beszél a településről. A gazdaságon 

belül a turizmusban rejlik Dávod jelentősége. A dokumentum szerint a 30 mutatót felölelő 

turisztikai adottságok 83%-a Baján, fele Dávodon található meg. A termálfürdők miatti tartós 

üdülés Dávodot is érinti. Dávod területén jelentősebb üdülőtelep található. A hivatalos 

statisztika által nem regisztrált közel ezer magánüdülőből Dávodon és Érsekcsanádon több mint 

100 kap helyet. A Dávodon lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus fejlesztése, amely 

hosszabb távon - időjárástól függetlenül - a szezon meghosszabbítását idézhetné elő. A 

legkomplexebb üdülő-idegenforgalmi kínálattal Baja rendelkezik. Dávod és részben 

Nagybaracska elsősorban termál adottságait kívánja hasznosítani. A felülről lebontott kistérségi 

programjavaslatok között szerepel: A termálvízre alapozott gyógyturizmus és rekreáció 

feltételeinek megteremtése és fejlesztése (Dávod, Nagybaracska, Kalocsa, Kiskőrös, 

Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kunszentmiklós). 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Dávod község történelmét a mezőgazdaság határozta meg az elmúlt évszázadban és jelenleg is. 

A rendszerváltás óta átalakultak a tulajdonosi viszonyok. Több mezőgazdasági vállalkozás, 



elsősorban az Augusztus 20 Mg. Zrt. foglalkoztatja a legtöbb személyt a településen. A 

megszűnt termelő üzemek (Gemenc Rt., varroda, raklapgyártó) helyébe nem léptek új hasonló 

nagyságrendű cégek, ezért a munkanélküliek száma jelentősen megnőtt. Az újonnan alakuló 

kisvállalkozások jövedelemtermelő képessége jóval alacsonyabb, mint az előzőekben említett 

üzemeké. A Dávodi Fürdő - Fortuna Hotel – Kemping - Szabadidő Központ közel 50 

személynek biztosít munkalehetőséget, de sajnos csak a nyári szezonban. Amennyiben az 

elkövetkezendő években megindul az idegenforgalom fejlődése, akkor újabb családok 

kerülhetnek vissza a foglalkoztatási körbe. Külön kiemelendő a megváltozott 

munkaképességűek üzeme, melyben 24 személy dolgozik. Jelentős azoknak a száma, akik Baja 

munkahelyeire naponta ingáznak. A községben működő családi vállalkozások földműveléssel 

foglalkoznak, jelentős az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők száma. A kisebb vállalkozók 

egyáltalán nem vagy csak kis létszámú munkavállalót foglalkoztatnak.  A keresetek alacsonyak, 

a legtöbb munkahely munkaerő megtartó képessége bizonytalan, így stabil egzisztenciát nem 

jelenthetnek. Sajnos gyakori a munkanélküli családtag, többen alkalmi munkából, vagy 

munkanélküli ellátásból élnek. 

Fő gazdasági ágazatok szerinti megoszlást tekintve az ipar aránya a legkevesebb a Bajai járást, 

és annak településeit nézve egyaránt. Dávodon, a 2017-es adatok alapján a primer szektor a 

legdominánsabb több mint 61%-kal, utána következik a  tercier szektor 34,01%-kal, a 

szekunder szektor pedig csupán 4,57%-kal képviselteti magát. Járáshoz viszonyítva a tercier 

szektor részesedése marad el. A környező települések közül Bácsszentgyörgy rendelkezik a 

legnagyobb mezőgazdasági súllyal (79,15%). Ipart tekintve Nemesnádudvar (14,5%), 

szolgáltatást nézve pedig Baja (71,37%) emelhető ki. Dávodon, az iparon belül az építőipar 

szerepel a legnagyobb arányban (89%), a szolgáltatáson belül pedig a kereskedelem és 

gépjárműjavítás (22%). 



 
x. ábra: A Bajai járás, illetve az abba tartozó településeken a fő nemzetgazdasági ágak megoszlása százalékban 

2017-ben 

Forrás: KSH 

Nemzetgazdasági ág Regisztrált vállalkozások száma 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  121 

Feldolgozóipar 1 

Építőipar 8 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 15 

Szállítás, raktározás 1 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 7 

Információ, kommunikáció 2 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 3 

Ingatlanügyletek 11 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 10 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 
4 

36,06
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Oktatás 1 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 3 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 7 

Egyéb szolgáltatás 3 

x. táblázat: Dávod regisztrált vállalkozásainak száma nemzetgazdasági ágak szerint 2017-ben 

Forrás: KSH 

A községben ipari park nem működik. 

A településen 9 szálláshely működik, ezeket az alábbi táblázat mutatja. 

Neve 
Nyilvántartásba 

vétel 
Cím Szobaszám Ágyszám 

Fészek 

apartman 
2017.05.12 6524 Dávod Petőfi Sándor  utca 15-17. 2 6 

HOTEL 

FORTUNA 
2012.02.07 6524 Dávod Rákóczi Ferenc utca 55. 24 67 

Kemping 2012.06.05 6524 Dávod Külterület Keszeg utca1. 10 20 

Klágya 

Vendégház 
2018.12.06 6524 Dávod Rákóczi Ferenc utca 35. 3 7 

Korcsetta 

Vendégház 
2018.03.14 6524 Dávod Rákóczi Ferenc utca 37. 1. 4 8 

Pipacsos 

Pihenőház 
2005.05.03 6524 Dávod Dózsa György utca 75. 2 8 

Pónis 

Vendégház 
2015.07.08 6524 Dávod Dózsa György utca 73. 4 8 

Ponty-Lak 

Vendégház 
2018.02.08 6524 Dávod Rákóczi Ferenc utca 31. 9 20 

TÜNDE HÁZ 2013.09.02 6524 Dávod Külterület Keszeg u. 16. 3 6 

x. táblázat: Dávodon megtalálható szálláshelyek 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

2018-ban a vendégéjszakák száma 6482 volt, a vendégek száma pedig 708 fő. A legnagyobb 

kapacitással a HOTEL FORTUNA rendelkezik, 67 férőhellyel. A szállodától mindössze 50 

méterre található a Dávodi Gyógyfürdő. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 

fejlesztési elképzelése 

Dávodon a regisztrált vállalkozások száma 2014-ben 180, 2017-ben pedig 197 volt, ez mintegy 

9%-os emelkedést jelent. Dávodon nincs legalább 250 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozás 

akárcsak a járás településeinek döntő többségében. A Bajai járás 17 településéből 3 esetében 

haladja meg foglalkoztatottak száma a 250 főt. A legtöbb vállalkozás 1-9 fős munkaerővel 

rendelkezik mind járási, mind megyei szinten. Százalékos megoszlást tekintve 2017-ben, 

megyei szinten 77,7%, járási szinten 84,5%, Dávodon pedig 81,7% az összes regisztrált 

vállalkozásból az 1-9 fő foglalkoztatottal üzemelő vállalkozás. 



 0 és 

ismeretlen 

fős 

1-9 fős 10-19 fős 50-249 fős Összesen 

2014 43 135 1 1 180 

2015 51 126 2 1 180 

2016 29 156 3 1 189 

2017 33 161 2 1 197 

x. táblázat: Regisztrált vállalkozások száma létszám szerinti megoszlásban (db) 

Forrás: KSH 

Dávod esetében új távlatok a 2004-es Európai Uniós csatlakozást követően nyíltak. Az 

alábbiakban Dávod Önkormányzatát kivéve kerültek feltüntetésre a pályázók. Az első, 

pályázatból finanszírozott beruházás a 2005-ös Dávodi Augusztus 20 Mg. Rt. általi, Sertéstelep 

rekonstrukció volt. A 2000-es években a gazdasági szervezeteket érintően 3 beruházás valósult 

meg, mindhárom az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében. 2017-ben 

került támogatásra a legtöbb pályázat. Ezek közül a legnagyobb arányban, a Vidékfejlesztési 

Program (VP) által kiírt pályázatokat találunk. A legtöbb megítélt támogatást a Duna-Dráva 

Nemzeti Park Igazgatóság nyerte el, összesen 185.300.000 Ft-ot. Az ezt követő legmagasabb 

összeg több mint 88 millió forint volt, melyet az imént említett Dávodi Augusztus 20 Mg. Rt. 

nyert el még 2005-ben. 

Összességében a pályázatok között leginkább a mezőgazdaság fő nemzetgazdasági ághoz 

tartozó projektek szerepelnek. 

Pályázati kiírás Pályázó neve 
Projekt 

megnevezése 

Támogatási 

döntés 

dátuma 

Megítélt 

támogatás 

(Ft) 

VP3-14.1.1.-16 Dávodi Augusztus 20 Mg. Zrt. 

A tejágazat 

szerkezetátalakítását 

kísérő állatjóléti 

támogatás 

2017.07.11 896 880 

VP3-17.1.1-16 Dávodi Augusztus 20 Mg. Zrt.  2017.04.21 3 538 442 

VP3-17.1.1-16 Dávodi Augusztus 20 Mg. Zrt.  2017.12.15 3 169 701 

KEHOP-4.1.0-15 
DUNA-DRÁVA NEMZETI 

PARK IGAZGATÓSÁG 

Dávodi Földvári-tó 

és a karapancsai 

erdei tavak 

rehabilitációja 

kotrással, 

bioremediációval, 

kisműtárgy építéssel, 

cserjeirtással 

2017.01.27 185 300 000 

VP4-12.2.1-16 Kontai János  2017.12.06 32 792 

VP4-12.2.1-16 Kontai János  2017.04.26 32 792 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal


GINOP-5.2.4-16 
PONTY-PORONTY Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Gyakornoki program 

a Ponty-Poronty Kft-

nél 

2018.08.22 8 651 029 

VP3-17.1.1-16 Tamási Józsefné  2017.12.15 294 997 

VP-4-10.1.1.-15. Tamási Józsefné  2017.08.25 17 116 594 

VP3-17.1.1-16 Varga Mihály  2017.03.30 9 042 

VP3-17.1.1-16 Varga Mihály  2017.12.15 2 326 

AVOP 3.2 
Bácskai-Margittaszigeti 

Vízgazdálkodási Társulat 

Az Igali 55. sz. 

belvízelvezető 

csatorna 

rekonstrukciója 

2006.09.06 26 422 257 

AVOP 1.1 Dávodi Augusztus 20 Mg. Rt. 
Sertéstelep 

rekonstrukció 
2005.10.25 88 664 547 

AVOP 3.5 

LEADER+ 
Sirok Istvánné 

Kézműves 

bemutatóhely 

kialakítása a dávodi 

Pipacsos 

Pihenőháznál 

2007.05.02 2 500 003 

x. táblázat: A Dávodon működő gazdasági társaságok által elnyert támogatások 

Forrás: palyazat.gov.hu 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 

képzettsége, K+F stb.) 

Helyi szinten nem releváns. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Dávod és környékének ingatlanárai többnyire a 0-130 ezer Ft négyzetméterár körül alakulnak.  

Mohácson és Baján 200 ezer Ft körüliek az ingatlanárak, ám még ezt az értéket is meghaladja 

Csávoly, ahol 500 ezer Ft körüli adatokkal találkozunk. A dávodi házak átlagos négyzetméter 

árai az utóbbi 5 évben alig-alig változtak, míg 2014 januárjában 55.792 Ft, addig 2019 

januárjára 68.361 Ft.  



 
x. ábra: Dávod és környéke ingatlanárai 

Forrás: www.ingatlannet.hu  

A lakásállomány átlagéletkora magas. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a legtöbbet, 

szám szerint 436-ot az 1946-1970 közötti időszakban építették, ezt az 1945 előtti időszak követi 

342-vel. A legkevesebb lakás 2001 és 2011 között épült, összesen 9. 

 
x. ábra: A lakásállomány megoszlása építési év szerint (2011) 
Forrás: KSH 
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A KSH adatai szerint, 2001-től 2010-ig némi ingadozással 1077 és 1078 között mozgott a 

lakások száma Dávodon. 2011-re azonban egy nagyobb csökkenés következett be, 1057-re 

apadt a lakások száma, mely azóta is csaknem stagnáló állapotot mutat. 

 
x. ábra: A lakásállomány változása 2001-től (db) 

Forrás: KSH 

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

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Dávod Önkormányzat gazdálkodásának legfontosabb szempontja a gazdálkodás stabilitásának 

fenntartása, az intézményhálózat működőképességének megőrzése, a településüzemeltetéshez, 

illetve a fejlesztésekhez szükséges források biztosítása. Az önkormányzat költségvetése stabil, 

ennek köszönhetően fejlesztésre is lehetősége van a településnek, természetesen pályázati 

forrásból.  

Dávod Önkormányzatát az elmúlt években megfontolt költségvetési politika, és ennek 

köszönhetően stabil költségvetés jellemezte. A bevételek 2014 és 2017 között rendre jelentős 

mértékben meghaladták a kiadásokat. Az utolsó 4 lezárt évben a költségvetés a 

következőképpen alakult: 
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x. ábra: Önkormányzati bevételek, kiadások alakulása (e Ft) 

Forrás: Költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek, illetve önkormányzati adatszolgáltatás 

A bevételek 2015-re több mint felére csökkentek, azonban az azt követő éveket tekintve 

folyamatosan emelkedtek. A legnagyobb mértékben 2017-re nőttek. Ebben az évben a község 

bevételeinek túlnyomó többsége, mintegy 241.312 ezer Ft felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről. Vagyonmérlege 2016-ra némi csökkenést mutat, azonban 2017-re 

csaknem eléri a 2 milliárd Ft-ot. 

Az önkormányzat saját folyó bevételei között jelentős szerepet játszanak a helyi adók. Dávod 

Önkormányzat 9/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról célja, hogy Dávod 

község közigazgatási területén az önkormányzat saját, vagy részben saját pénzeszközeiből 

megvalósítsa a tervezett infrastrukturális, környezetvédelmi beruházásokat, fejlesztéseket.  

Dávod Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dávod Község illetékességi területén 

határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be:  

a) kommunális adó  

b) idegenforgalmi adó  

c) helyi iparűzési adó 

A helyi adók mértéke: 

 A kommunális adó: 6000 Ft/év/adótárgy  

 Idegenforgalmi az adó: 300 Ft/személy/vendégéjszaka 

 Helyi iparűzési adó: Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 

adóalap 1,8%-a; az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári 

naponként 3.000,-Ft 

1450000

1500000

1550000

1600000

1650000

1700000

1750000

1800000

1850000

1900000

1950000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014 2015 2016 2017

Összes bevétel Összes kiadás Vagyonmérleg



Dávod Önkormányzat 2014-2019 Gazdasági Programja a következő pontokat tartalmazza: 

1. Az önkormányzati feladatok maradéktalan, hitelfelvétel nélküli ellátása továbbra is. 

2. Az ivóvízbázis felújításának befejezése, ugyanis ezt a feladatot térségi társulás útján 

megkezdték a települések. 

3. A szennyvízberuházás zárása, s a lakossági a házi rákötési munkák teljeskörű befejezése. 

4. A csapadékvíz elvezetés megoldása. Ennek módja eltérő lehet, pályáztatással és egyszerűbb 

módon saját dolgozók általi megvalósítással egyaránt. 

5. A munkanélküliség csökkentése egyrészt a közfoglalkoztatás igénybevételével a 

továbbiakban is. Ezentúl természetesen minden egyéb módot is a lehetőségekhez képest meg 

kell ragadni. 

6. A püspökpusztai játszótér megépítése. 

7. Az intézmények rendszeres karbantartása, felújítása, s az intézményi munkához szükséges 

berendezések, eszközök folyamatos pótlása, felújítása. 

8. Az utak felújítása, karbantartása és a járdaépítés a szennyvízberuházás befejezését követő 

egyik fő feladat a településen. 

9. Az egyházzal való jó kapcsolattartás további fenntartása és megerősítése. 

10. Az urnás temetkezési helyek bővítése. 

11. Temetők és parkok zöldfelületének rendszeres karbantartása, rendezettségének biztosítása. 

Településkép javításának megkezdése zöldfelületek kialakításával, fásítással, padok 

elhelyezésével stb. 

12. Az egészségügy támogatása továbbra is annak érdekében, hogy minél szélesebb körben 

hozzájussanak a dávodi emberek az egészségügyi szolgáltatásokhoz 

13. A szociálisan rászorulók támogatása a jövőben is. Beiskolázási támogatás, első lakáshoz 

jutók támogatás, gyógyszertámogatás stb. biztosításával. 

14. Természeti, idegenforgalmi értékeink gyarapítása, megőrzése. A pályázatok folyamatos 

figyelemmel kísérése és kiaknázása nagyon fontos ennek érdekében. 

15. Külterületi utak javítása, állaguk megőrzése a jövőben is a rendelkezésre álló anyagi 

lehetőségek függvényében. 

16. Illegális hulladéklerakók felszámolása, ezzel hozzájárulva a közegészségügyi helyzet 

javításához és egyben a településkép rendezettségéhez. 

17. A falu kulturális életének támogatása továbbra is a klubok, egyesületek támogatásával. 

Ezentúl az oktatási-nevelési intézmények működésének támogatásával. 



18. Lakossági fórumok szervezésével, helyi önszerveződő közösségek rendezvényein való 

részvétellel a lakosság tájékoztatása a település egészét érintő kérdésekről, ezzel is biztosítva a 

nyilvánosság intézményét. 

19. Határon túli testvérközségi kapcsolatok további erősítése, rendszeressé tétele. 

Együttműködési megállapodás megkötése. 

Ezt a gazdasági programot Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete a 18/2015.(IV.27.) sz. 

határozatával fogadta el. 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott és előírt eszközökkel segíti a 

településfejlesztést, így mindenekelőtt ide sorolhatók a tervezett fejlesztések megvalósításának 

jogi (és részben fizikai, illetve pénzügyi) lehetőségét megteremtő helyi jogszabályok, a 

képviselő-testület által hozott rendeletek (pl. szabályozási terv, építési szabályzat, 

vagyonrendelet, költségvetési rendelet stb.) 

Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult az önkormányzati vagyont érintő polgári jogi 

jogviszonyból származó követelés (tőke, kamat, költség, járulék) elengedésére, részletfizetés 

vagy fizetési halasztás engedélyezésére. 

Az Önkormányzati vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a Képviselő-testület 

döntése alapján kötött szerződés, megállapodás másként nem rendelkezik – Dávod 

Polgármesteri Hivatal látja el. A feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevétel az 

Önkormányzatot illeti meg. 

A fejlesztési tevekénység másik szintjét azok a jogszabályi kötelezettséget nem jelentő 

stratégiák, koncepciók jelentik, amelyek a társadalmi, gazdasági élet egy-egy részterületének 

fejlesztési irányait határozzák meg. 

A harmadik szintet a konkrét fejlesztési projektek jelentik, amelyeket döntően az európai uniós 

pályázati források segítségével valósít meg a település (intézmény-felújítások, energetikai 

korszerűsítések stb.).  

Az önkormányzat nem működtet önálló szervezeti egységet településfejlesztési céllal, és nincs 

önálló önkormányzati tulajdonú cége sem erre a feladatra. A településfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatokat saját hatáskörben látja el. 

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete a 

képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról értelmében, a képviselőtestület 5 fős – 

3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő – pénzügyi bizottságot választ. A képviselőtestület tagjainak 

száma: 7 fő (6 fő  képviselő és a polgármester). 



A képviselőtestület Dávodi Polgármesteri Hivatal néven egységes, önálló hivatalt hoz létre. A 

polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. Az önkormányzat az alábbi, az Mötv. IV. fejezetében 

szabályozottaknak megfelelően létrehozott jogi személyiségű társulásoknak tagja: 

a. Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás 

b. Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

c. Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

d. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

e. Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 

Dávod Önkormányzata több pályázatot is benyújtott uniós forrásokra. A legtöbb megítélt 

támogatást Dávod község szennyvízelvezetési és tisztítási projekt kapta meg, több mint 1 

milliárd Ft-ot. Ezt a pályázatot KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) forrásra 

nyújtották be. 

Dávodon eddig szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep nem épült ki, a háztartási 

és egyéb intézményi szennyvizeket tárolókban gyűjtik össze és szippantó kocsival szállítják el. 

A tárolók nem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak, miszerint a szennyvíztárolókat zárt 

kivitelben kell megvalósítani. A szippantott szennyvizek befogadója a bajai szennyvíztisztító 

telep, mint legközelebbi ártalmatlanító hely. A község közigazgatási területén korábban 

működő folyékony hulladéklerakó "Környezetvédelmi felülvizsgálata" 2005 évben elkészült, 

amely intézkedik a leürítő rekultivációs munkáinak elvégzéséről, a kitelepítendő monitoring 

rendszerről, határidők rögzítésével. Jelenleg erre a leürítőre szennyvíz elhelyezés már nem 

történik. A szennyvizek szippantását és elszállítását egy helyi vállalkozó végzi eseti 

megrendelések alapján. A megoldandó probléma kezelésére három változat került 

kidolgozásra. Ezekből az "A" gravitációs szennyvíz elvezetési technológia került kiválasztásra. 

A település belterületén a domborzati viszonyok miatt a csatornázásra kerülő településrészeken 

6 db szennyvízátemelő telepítése szükséges a gravitációsan gyűjtött szennyvizek fogadására és 

továbbítására. A tervezett szennyvízelvezető rendszer elválasztott jellegű gravitációs 

csatornákból, átemelőkből és elvezető nyomócső elemekből épül fel. Az átemelőkben 

összegyűjtött szennyvizeket nyomóvezetékkel juttatják egy gravitációs csatorna 

tisztítóaknájába, ahonnan az 1-1-0 jelű csatornán a szennyvíz lefolyik az I. jelű végátemelőbe. 

A végátemelőből a Ny-i jelű nyomóvezeték juttatja a szennyvizet az 1675 hrsz-ú ingatlanra, 

tervezett szennyvíztisztító telepre. Az állandó lakókkal lakott terület csatornázását is tervezik, 

a csatorna vízgyűjtőjén lévő intézmények, létesítmények ellátásával. A belterületen és így az 

állandóan lakott területeken helyezkednek el a vállalkozások, idegenforgalmi létesítmények, 

amelyek kommunális szennyvizei ugyancsak elvezetésre kerülnek.   



Pályázati kiírás Pályázó neve Projekt megnevezése 

Támogatási 

döntés 

dátuma 

Megítélt 

támogatás 

(Ft) 

 

TOP-2.1.3-15-

BK1 

Dávod Önkormányzat 

Dávod község 

csapadékvíz elvezetési 

rendszerének 

korszerűsítése 

2017.05.01 287 499 997 

KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 
Dávod Önkormányzat 

DÁVOD 

ÖNKORMÁNYZAT 

ASP KÖZPONTHOZ 

VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

2017.05.05 6 000 000 

TOP-5.3.1-16-

BK1 
Dávod Önkormányzat 

Helyi identitás és 

kohézió 
2018.07.13 44 326 087 

 

TÁMOP 3.1.11-

12/2 

Dávod Önkormányzat 
Óvodafejlesztés 

Dávodon 
2012.11.05 7 013 220 

KEOP 

4.10.0/N/14 
Dávod Önkormányzat 

Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása Dávodon 
2015.01.19 19 026 970 

KEOP 7.1.2.0 
Dávod Község 

Önkormányzata 

Dávod Község 

szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás 
2008.02.27 46 325 000 

TÁMOP 3.1.4-

08/2 

Dávod Község 

Önkormányzata 

Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő 

hozzáférés 
2009.05.27 21 948 640 

KEOP 

1.2.0/2F/09 

Dávod Község 

Önkormányzata 

Dávod község 

szennyvízelvezetési és 

tisztítási projekt 
2010.05.18 

1 144 415 

057 

TIOP 1.1.1-09/1 
Dávod Községi 

Önkormányzata 

Tanulói laptop program a 

dávodi iskolában és 

óvodában 
2010.05.17 5 445 800 

x. táblázat: Az önkormányzat által elnyert támogatások 

Forrás: palyazat.gov.hu 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik gazdaságfejlesztési tevékenységet 

végrehajtani.  

A lakosság és a vállalkozások fejlesztéseihez az önkormányzat az uniós pályázati lehetőségek 

felkutatásával járul hozzá. 2018-ban egy GINOP forrásra benyújtott pályázat kapott támogatást, 

több mint 8 millió Ft megítélt összeggel. A pályázatot benyújtó a PONTY-PORONTY Korlátolt 

Felelősségű Társaság, a projekt neve pedig: Gyakornoki program a Ponty-Poronty Kft-nél. 

Ponty-Poronty Kft. 2010-ben kezdte meg működését. Fő tevékenysége a szálláshely 

szolgáltatás, amelyet nagybaracskai és dávodi telephelyein végez. Mivel a szállások a déli szerb 

határsáv közelében helyezkednek el, a Készenléti Rendőrség, a megyei rendőrkapitányságok és 

a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. partnereként 

szállást biztosít a migrációs feladatokat ellátó rendőrök és katonák számára. A turisztikai céllal 

érkező vendégek elszállásolása és étkeztetése főleg szezonálisan történik, és a Kft. Dávodon, 

idény jelleggel pizzériát is üzemeltet. A gyakornoki program keretében 2 fő karbantartó, és 1 



fő felszolgáló felvételét tervezik. A karbantartók alapvetően a Ponty-Poronty Vendégházban 

(Nagybaracska, Horgász u. 2-4.), és a hozzá tartozó éttermi részben (Nagybaracska, Horgász u. 

1.) végzik a javítási, karbantartási munkákat, de a vállalkozás bármely telephelyén 

felmerülhetnek olyan feladatok, amelyek elvégzését rájuk bízzák. A felszolgáló foglalkoztatása 

a Dávod, Béke tér 8. szám alatti pizzériában fog történni, az ő feladata a rendelések felvétele, 

vendégek kiszolgálása lesz. 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik 

segítésére egyes feladatokat közfoglalkoztatás keretében láthatnak el, melyhez pályázati úton 

igényelhetnek támogatást. A közmunkaprogram 75-100%-át az állam finanszírozza. Az 

önkormányzat 2018-as költségvetéséről szóló rendelet szerint, a közfoglalkoztatás támogatása 

összesen 13.138.612 Ft volt. 

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében a munkaerőpiacról tartósan kiszorult, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküliek támogatott közcélú 

foglalkoztatására van lehetőség, s ezzel a foglalkoztatottak a szociális támogatásnál valamivel 

magasabb jövedelemhez juthatnak. 

A közfoglalkoztatás során az önkormányzat arra törekszik, hogy 

 lehetőség szerint egy-egy időszakra minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő személyt bevonjon a közfoglalkoztatásba, 

 a közterületi rendet, a parkosítást, a kaszálást, a parlagfű-mentesítést, a temető rendben 

tartását, az árkok tisztítását, kiépítését, közintézmények karbantartását közmunkásokkal 

végeztesse el, 

 segítse minél több helyi munkanélküli bevonását más állami szervek 

közmunkaprogramjaiba (Rendőrség, Vízügy, Gemenc). 

Összevetve a közfoglalkoztatásban résztvevők számát a település aktív korú lakosságának 

nagyságával, megmutatkozik a közfoglalkoztatás szerepe. A közfoglalkoztatásban résztvevők 

száma 2012-ben 85 fő volt, 2017-ben 36 fő. Ez 2012-ben a település aktív korú lakosságának 

az 5%-a volt, 2017-ben ez az arány 3%. 

2018 decemberében közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 26 fő volt. Ebből 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásban részt vevők havi átlagos száma 7 fő, 

kistérségi startmunka mintaprogram támogatásban részt vevők havi átlagos száma 11 fő volt, 

ebből mindenki a mezőgazdaságban dolgozott. 



1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Dávodon nincs önkormányzati bérlakás, sem önkormányzati szociális lakás. Az önkormányzat 

nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokkal. Dávodon a 

veszélyeztetett és elégtelen lakhatási helyzeteket gyakran a 100 évnél régebben épült vályog, 

illetve döngölt föld falazatú házak leromlása okozza. 2017-ben 3 feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzet alakult ki, hajléktalan nincs a településen. 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Dávodon a jegyző a villanyáram-, a víz-, a 

gázfogyasztás és a szemétszállítás díjához, költségeihez nyújt lakásfenntartási támogatást. 

A lakásfenntartás kiadásaihoz való hozzájárulás 2015. március 1-től a helyi rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelelően állapítható meg. 

Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban 

részesített személyek 

száma 

Adósságcsökkentési 

támogatásban 

részesítettek száma 

2008 107 0 

2009 126 0 

2010 125 0 

2011 144 0 

2012 102 0 

2013 101 0 

2014 101 0 

2015 81 0 

2016 105 0 

2017 112 0 

x. táblázat: Lakhatást segítő támogatások 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat 2018 

1.10.6. Intézményfenntartás 

Az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező közszolgáltatásokat és önként vállalt 

feladatokat végző intézmények működtetése, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök 



biztosítása. A Képviselő‐testület fontos feladatának tekinti az önkormányzati intézmények jó 

színvonalon történő üzemeltetését, ehhez a pénzeszközök folyamatos biztosítását. Ugyanakkor 

a fenntartási, üzemeltetési költségek csökkentése érdekében minden olyan pályázati lehetőséget 

meg kell ragadni, mely az épületek energia‐ és költségmegtakarítást eredményező felújítását 

célozza. 

Dávod Önkormányzat fenntartásában van: 

- Dávod Polgármesteri Hivatal (6524 Dávod, Dózsa u. 61.) 

- Dávodi Forrás Óvoda (6524 Dávod, József A. u. 15.) 

Emellett még Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában van 

Dávod Gondozási Központ (6524 Dávod, József A. u. 15.) 

2014-ben Dávod Önkormányzata sikeresen pályázott óvodafejlesztésre, több mint 7 millió Ft 

elnyert támogatásban részesült a projekt, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

keretében. 

2014-ben szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ezúttal KEOP (Környezet és Energia 

Operatív Program) forrásokra, fotovoltaikus rendszerek kialakítására, az elnyert támogatás 

összege pedig több mint 16 millió Ft. A pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok: Dávod Polgármesteri Hivatal; Dávod Gondozási Központ, Konyha, Dávodi Forrás 

Óvoda; illetve a Művelődési ház.  

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 

dokumentummal, energiagazdálkodási tervvel nem rendelkezik, ugyanakkor pályázatok útján 

is támogatható a hatékonyabb energiafelhasználás.  

Dávod esetében energetikai beruházás, az előző pontban is említett, 2014-ben megpályázott 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című projekt, melynek támogatása 16.469.070 Ft volt. 

A pályázat 100% támogatási intenzitással valósult meg. 

1.11. *  Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

A Mötv. 13. § (1) 2. pontja szerint a következő feladatokat értjük településüzemeltetési 

szolgáltatások alatt: köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe 

sorolhatjuk a településen élo lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200314.KOR#lbj232id5b2c


komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élheto, fenntartható települési 

környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatásokat is. 

Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartása szerinti alaptevékenységi besorolása 

a) Szakágazati rend szerinti besorolása: 

 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

b) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatosfeladatok 

 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 

 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 045120 Út, autópálya építése 

 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

 064010 Közvilágítás 

 066010 Zöldterület-kezelés 

 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 072111 Háziorvosi alapellátás 

 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 



 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 082044 Könyvtári szolgáltatások 

 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel bejelentése 

 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Helyi szinten nem releváns. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Dávod igazgatási területe két eltérő tájkarakter jegyeit mutatja. Nyugaton a holtmedrekkel 

tarkított, mentesített, napjainkban már nagytáblás szántóföldi gazdálkodással művelésbe vont 

ártéri táj; míg keleten homoksíkságon kialakult kertészeti és szántóföldi kultúrákkal 

jellemezhető tájkarakter figyelhető meg. 

Genetikai talajtípusait tekintve is élesen elkülönítve egy nyugati és egy keleti területegységre 

tagolódik: a Ny-i terület réti öntéstalaj, a K-i csernozjom jellegű homoktalaj, helyenként 

futóhomok foltokkal. A talajadottságoknak megfelelően a táj természetes növénytakarója 

nyugaton ártéri ligeterdő volt, míg keleten homoki erdős puszta. 

Dávod közigazgatási területét tehát két kistáj érinti:  

- Az Alföld nagytájhoz, azon belül is a Bácskai-síkvidék középtájhoz tartozó Bácskai 

löszös síkság kistáj. 

- Az Alföld nagytájhoz, azon belül is a Dunamenti-síkság középtájhoz tartozó Mohácsi-

sziget kistáj. 



 
x. ábra: Dávodot érintő kistájak 

Forrás: www.novenyzetiterkep.hu 

A Bácskai löszös síkság kistáj a kitűnő talaj miatt javarészt beszántott, a főként peremhelyzetű 

homokvidékeken nagy területeket borítanak a felhagyott szőlők helyén kialakult fajszegény 

parlagok és a telepített, főleg tájidegen fajokból álló erdők. A növényzetet alapvetően a lösz és 

homok különböző arányú átmenetei határozzák meg. A szikes tavakat gyakran lecsapolták, 

medrüket ma általában szikes rét tölti ki. Az inváziós fertőzöttség különösen a homokvidékeken 

jelentős, regenerációs képesség a vízi, sziki élőhelyeket leszámítva gyenge. 

A Mohácsi-sziget kistáj nagy része potenciális erdőterület. Nagyobb része ma már 

mezőgazdasági művelés alatt áll, természetközeli növényzet inkább csak a Duna mentén maradt 

meg. Ez utóbbit is jelentősen befolyásolja az intenzív erdő- és vadgazdálkodás. A természetes 

erdőtársulások közül legjelentősebbek a tölgy-kőris-szil ligeterdők, az alacsonyabb ártéri 

szinteket fűz- és nyárligetek foglalják el. E természetes kép helyett azonban gyakran a helyükre 

telepített kultúrerdőket (feketediósokat, nemesnyárasokat, akácosokat, vagy fehérfűz-, 

fehérnyár-, néhol kocsányostölgy-ültetvényeket) találunk. 

A Duna meder szabályozásával, valamint a Ferenc-csatorna megépítésével ármentesített tájon 

csak a leszakadt holtágak (Klágya-Ó-Duna és Klágya I.) meandereiben zárványszerű foltokban 

megmaradt ligeterdők őrzik az itt egykor hatalmas területeken honos növényzet emlékét. Ezek 

ma a Duna-Dráva Nemzeti Park részeként országos védelem alatt állnak. 

A belterülettől keletre eső igazgatási területrészen nagytáblás, túlnyomórészt szántó, kisebb 

területen szőlőműveléssel hasznosított termőföldek találhatók, melyet többhelyen átvágnak az 



Igali főcsatorna és mellékágai. A nagykiterjedésű összefüggő szántóföldeket kisebb erdőfoltok, 

dűlőút melletti fasorok és értékes faegyedek tarkítják. Az igazgatási terület észak-keleti részén, 

melyet a felszíni vízelvezető csatorna ágak sűrűn behálóznak, nagyobb kiterjedésű 

gyepfelületek alakultak ki. 

Dávod legnagyobb természeti kincse a termálvize, melyre igényes fürdő és szálláshelyek 

települtek. A természeti értékek gondos ápolása és hasznosítása, a térség kiemelt turista- és 

üdülőhelyévé tette a települést. A termálfürdő mellett a Duna ágak és a Ferenc-tápcsatorna a 

vízparti üdülés, a vizitúrák és vizisportok helyszíneként; a Földvári-tó a természetjáró gyalogos 

túrák célpontjaként, gazdag kínálatú rekreációs zónává tehetik a települést. 

A nagy, összefüggő szántóföldek ki vannak téve a széleróziónak, ezért fontos az erdőtelepítések 

szorgalmazása és támogatása, melyek védelmet nyújthatnak a szél káros hatása ellen a lakott 

területek és a szántóföldek részére egyaránt. 

A szántóterületek és lakóterületek védelmére jó hatással bírnak a mezővédő erdősávok, melyek 

telepítése a táblák szélein mindenképpen indokolt és szükségszerű. 

Éves átlag hőmérséklet 10,7°C, a téli átlag -1,4°C, a nyári 21,4°C. Csapadék szempontjából a 

mérsékelten csapadékos kategóriába sorolható.  

 
x. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, illetve az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerint 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály 



Dávod közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi terület csak a Földvári-

tó területén lett meghatározva. A természetes úton lefűződött morotvató ma a Duna-Dráva 

Nemzeti Park része. Kialakulása a XVIII. századra tehető, 2000 óta országos jelentőségű 

természetvédelmi terület.  Nevét a tőle nyugatra lévő Földvár-dombon álló ősi földvárról kapta, 

melynek nyomai máig fellelhetők. A néhol kiszélesedő, máshol keskenyebb nádfallal övezett 

tó és környéke gazdag vízi világnak biztosít élőhelyet. Több mint 100 védett madárfaj fészkel 

a területen, valamint számos további faj használja táplálkozó-, vonuló-, és pihenőhelyéül. A 

madarakon kívül a fokozottan védett emlős, a vidra is élettérre talált itt. 

A Duna Dráva Nemzeti Park határa éppen csak érinti a közigazgatási terület déli szélén húzódó 

folyószakaszt (9,9 hektárral). Kis területtel, 2,2 ha-ral érinti a település területét a Natura 2000 

területe is. Az Ökológiai hálózat határa a déli közigazgatási határt kijelölő folyópartok mentén 

érinti a települést. 

A település természeti környezetét jelentősen befolyásoló tényezők közé tartoznak a meglévő 

vízfelületek, amelyek egy része, illetve környezete természetvédelem alatt áll. Így 

természetvédelmi terület a település külterületének: ÉNY-i részén található Földvári-tó, 

valamint a mellette található nádas, lápos terület, erdősávok, valamint a Duna-mellékágak; DK-

i irányban: Klágya-Ó-Duna és a Klágya I. vízfolyások. Meghatározó vízfelület a település 

természeti környezetében az É-D-i irányban húzódó Ferenc-csatorna, amely a központi 

belterületet választja el Püspökpusztától. A csatorna mellett lévő erdősávok ugyancsak védett 

erdőként nyilvántartottak. A külterületen található további vízfolyások az Igali-csatorna és 

mellékágai, a Karapancsai-főcsatorna, a Keleti-főgyűjtő, a Klágya I. mellékágai, Dekasa-

csatorna, Püspökpusztai-csatorna. Erdőterület mindössze a külterület 3,95 %-át teszi ki. Kisebb 

erdősávok a vízfolyások, vízfelületek mentén húzódnak (Földvári-tó, Ferenc-csatorna, Klágya 

I.) és védett erdőként vannak nyilvántartva. A védelem alatt álló erdők közül kiemelt figyelmet 

érdemel a Dávodi-erdő Erdőrezervátum, amely különösen alkalmas a természet közeli erdei 

életközösség, a biológiai sokféleség megőrzésére, az erdőfejlődés kutatására. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Dávod története az Árpád-házi királyok uralkodásáig nyúlik vissza. I. András fia, Dávid herceg 

földbirtoki jogot kapott Szent Lászlótól 1089-1090 körül, majd vélhetően több települést is 

alapított, így a róla elnevezett Dávodot is. 



Az első írásos emlék 1315-ből származik, amiben Dau néven említik meg a helységet. 1321-

ben a haraszti lakosok templomot építtettek a falunak, amely akkor még fából készült. 1330-

ban Szekcsői Henrik, majd 1351-ben Hercegh Péter kezébe jutott a község és a körülötte lévő 

vizek, erdők feletti rendelkezési jog. A környező falvakhoz képest Dávod túlélte a török 

hódításokat, a község lakosságának nagy része a környező mocsárban keresett menedéket. 

A XVI-XVII. század idején a falu nevét a szláv és török betelepülők hatására Dauról Dautovára 

változtatták meg, majd 1685-ben a közeli várról Davotházára, később 1690-ben Tautvára.  

1762-ben 100 katolikus magyar család érkezett Magyarország északi részéről, az itt élő szlávok 

délre vándoroltak. A végső névváltoztatás 1905 januárjában történt, ekkor kapta meg a ma is 

használt Dávod nevet.  

1880-ban nevezték el a községtől nyugatra található szigetet Püspökpusztának, ahová a sokak 

által kedvelt gyógyfürdőt emelték. A dávodi strandfürdő már több évtizede kedvelt fürdőhelye 

a környékbeli embereknek; története egészen 1914-ig nyúlik vissza, ekkor fúrták az első 

nagyobb artézi kutat ezen a területen, ivóvíz biztosítás céljából. 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A közigazgatási terület legnagyobb része mezőgazdasági felszín. A sokféle alkategóriára 

bontható mezőgazdasági művelés egyébként elég homogén, mivel döntő többsége szántóföldi 

növénytermesztés.  

A természetközelinek minősített felszínek (erdők, cserjés területek) a belterülettől északra 

fekszenek, ezek közül a tűlevelű erdők dominálnak. 

A vizenyős területeken belül csupán egy alkategória érinti Dávodot, mégpedig a szárazföldi 

mocsarak, melyek a Földvári-tó mellett terülnek el. 

A vízfelületek kategórián belül a folyóvizek, vízi utak; illetve állóvizek alkategória érinti a 

települést. Az előbbihez a Ferenc-csatorna, Klágya-Duna, Karapancsai-főcsatorna tartozik, az 

utóbbihoz pedig a Földvári-tó.  

A mesterséges felszínek aránya a mezőgazdaságétól jelentősen elmaradnak. A mesterséges 

területek közül a nem összefüggő település szerkezet Dávod belterületét fedi le, az ipari vagy 

kereskedelmi területek pedig az előbb említett terület közvetlen környékén találhatóak 

(Püspökpusztától délre). 



 
x. ábra: Dávod területfelhasználása 2018-ban 

Forrás: www.ftf.bfkh.gov.hu 

Mesterséges felszínek 112 
Nem összefüggő 

településszerkezet 

 121 Ipari vagy kereskedelmi területek 

Mezőgazdasági területek 211 Nem öntözött szántóföldek 

 221 Szőlők 

 231 Rét, legelő 

 242 Komplex művelési szerkezet 

 243 

Elsődlegesen mezőgazdasági 

területek jelentős természetes 

növényzettel 

Erdők és természetközeli területek 311 Lomblevelű erdők 

 312 Tűlevelű erdők 

 324 Átmeneti erdős-cserjés területek 

Vizenyős területek 411 Szárazföldi mocsarak 

Vízfelületek 511 Folyóvizek, vízi utak 

 512 Állóvizek 

x. táblázat: Területfelhasználási kategóriák Dávodra vonatkozóan 

Forrás: www.ftf.bfkh.gov.hu 

Dávod a Hajós-Bajai Borvidék része. A Hajós-Bajai Borvidék az alföldi régió délnyugati részén 

15 települést foglal magában. A kiváló talaj és a sík terület miatt a hirtelen lehulló nagyobb 

mennyiségű csapadék sem folyik el a területről, így a vízigényesebb, kiváló minőséget adó 

fehér borszőlő fajták is termeszthetők. (Pl. Chardonnay, Rajnai Rizling, Cserszegi Fűszeres.) A 

szőlőterület nagysága 2000 ha. Talaj-és klímaviszonyai a régión belül a legkedvezőbbek, az 



átlagosnál több napsütéses óraszám, magasabb a hőösszeg, s a környezetéhez képest nagyobb 

tengerszint feletti magasság csökkenti a tavaszi és a téli fagyok előfordulását, azok károsító 

hatását. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az OTrT rendelkezik a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetének 

kijelöléséről. Meghatározása alapján olyan „országos területrendezési tervben megállapított, 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti 

adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása 

következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos 

és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak”. Dávod 

közigazgatási területének egy része, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

övezethez tartozik (belterülettől északra eső rész, illetve a Földvári-tó). 

 
x. ábra: Dávodot érintő tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet 

Forrás: OTrT 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 

tervezett terület, érték, emlék 



A település közigazgatási területét egy Natura 2000 uniós jelentőségű terület határolja. Délen a 

Béda-Karapancsa (HUDD10004) elnevezésű különleges madárvédelmi terület található itt. 

 
x. ábra: Dávodot érintő Natura2000 terület 

Forrás: OKIR 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, 

a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 

alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő 

gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló 

vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek 

(kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az 

ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik 

életképességének növelése. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, 

természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, 

többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, 

állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A 

jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli 

hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.  



További célok és célkitűzések: A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése. 

Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása. Kavics- és homokzátonyok megóvása. A 

természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő 

változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati 

módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb 

közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és 

eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű 

megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a 

természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások 

visszaszorítása a nemzeti park területén, a természetvédelmi kezelési tervben foglalt 

korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek 

természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú 

élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az 

élőhelyre jellemző fajok 6megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti 

jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (pl. 

Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése. 

MePAR HMKÁ védett tájképi elemek 

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 

teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges 

feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 

szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében rendelkeznek - többek között - 

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) rögzített védett tájképi elemek 

megőrzéséről. 

A szabályozás szerint a teljes naptári évben biztosítani kell, a MePar-ban meghatározott és 

feltüntetett védett tájképi elemek esetében a 

- 100 négyzetméternél nagyobb,  

- legfeljebb 5000 négyzetméter,  

- jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező,  

- legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított fa- és bokorcsoportokra  vonatkozó 

fahasználatot, 

valamint a 

- legalább 0,01 ha és  

- legfeljebb 0,5 ha területű, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0800050.fvm
https://www.mepar.hu/


- szántóval körülvett,  

- nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, legfeljebb 10 méter széles 

part menti vegetációval szegélyezett kis kiterjedésű tavak megőrzését. 

A kunhalmok, valamint a fa- és bokorcsoportok területén a gyep felszínborítás helyreállítása 

érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével minden egyéb mezőgazdasági 

talajmunka végzése tilos.  

Az előírások között szerepel az is, hogy a magányosan álló fát kivágni nem lehet, amely szabály 

kibővült a 2017. évtől (április 10.) a március 1. és augusztus 31. között jellemző költési és 

fiókanevelési időszak alatt az egyéb fára, bokorra és sövényre vonatkozó kivágási tilalommal. 

 
x. ábra: MePAR HMKÁ védett tájképi elemek Dávodon 

Forrás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A védett tájképi elemekből magányos fa, illetve facsoport található Dávodon. Magányos fából 

a belterület közvetlen közelében 2 db. (Bocskai utcától keletre, Szabadság utcától délre), illetve 

a külterület délnyugati szegletében, a Karapancsai-főcsatorna közelében 3db. Facsoportból 

pedig 14 van a településen, ebből egy érinti a belterületet a Május 1. utacánál. 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

A Magyar Tájépítészek Szövetsége az alábbi módon definiálja az ökológiai hálózat fogalmát: 

„a védett természeti területek és védőövezetük valamint a természeti, természet-közeli 

területek, ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak összefüggő rendszere.” Az 



OTrT-ben meghatározott országos jelentőségű csoportosulások a megyei tervben magterület, 

ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetekbe vannak sorolva.  

Az ökológiai hálózatok fejlesztése csak tudatos zöldfelület növeléssel, zöldfolyosó-hálózat 

kialakításával történhet, ami nemcsak az élővilágot, hanem az emberi létminőséget is szolgálja. 

Az ökológiai folyosókkal tévesen azonosként értelmezett zöldfolyosók szintén az ökológiai 

hálózat részei, de nem fedik le az ökológiai folyosó fogalmát, hanem annak egy típusát alkotják. 

Amíg az ökológiai folyosók a hálózat elsődleges alkotói és fő elemei, a természetes 

élőhelyrendszer maradványai, addig a zöldfolyosókat az ember alakítja ki. Zöldfolyosót 

alkotnak az utat kísérő árok, fa- vagy bokorsorok, a településen folyamatosan meglévő kertek 

stb. Ezek általában nem természetes, nem komplex és nem önfenntartó rendszerek. Ugyanakkor 

szerepük jótékony hatású a biológiai változatosság fokozásában, a helyváltoztató mozgások 

lebonyolításában. Az ember által létrehozott zöldfolyosók hozzájárulhatnak bizonyos fajok 

elterjedésének, migrációjának elősegítéséhez. 



 
x. ábra: Dávodot érintő Natura2000 terület 

Forrás: OTrT 

Dávodot az ökológiai hálózat ökológiai folyosója érinti legnagyobb arányban (Földvári-tó, 

Ferenc-tápcsatorna, Igali-főcsatorna). A Karapancsa-főcsatornánál érinti az ökológiai hálózat 

magterülete. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

Állattartás, erdő művelési ágba tartozó akácfák telepítése a belterületi lakóövezetben.  

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet alapján a települések helyi építési szabályzataiban gondoskodni kell a település 



igazgatási területén a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek 

növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő 

zöldfelületi rendszer kialakításáról (9.§). 

A Korm. rendelet 27. §-a alapján a zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület 

(közpark, közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 

rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

A település jelenlegi zöldfelületi rendszerének kialakulását elsősorban a táji és a 

településszerkezeti adottságok befolyásolták. A legnagyobb területet adó, egyúttal a település 

zöldfelületi rendszerében fontos szerepet betöltő sávos elemek a lakóterületek kertjei. A vonalas 

elemeket a csekély mértékben megjelenő fasorok képviselik, melyek optimális esetben a 

belterületi felületi elemeket összekapcsolják a külterületi zöldfelület jellegű területekkel, míg a 

szigetes helyzetűek közé a közparkok és a közkertek, az intézmények kertjei tartoznak. Az 

utcafásítások, utcai növénykiültetések, melyek a közúti szennyezések megkötése mellett főként 

esztétikai szerepet töltenek be. 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A település beépített területein több helyen található gondozott zöldpark-állomány, illetve több 

helyen van lehetőség közpark terület kialakítására.  

Kialakított zöldterület:  

- a Szent István utca mellett (rendezvények tartására is használt) 

- a Dózsa Gy. út és Május 1. út közötti területen, 

- a Táncsics M utca és a csatorna között, 

- a Kölcsey utca és a csatorna között, található. 

Új közpark kialakítására hasznosítható területek:  

- a Mikszáth K. és Ady E. út találkozásától É-ra lévő terület a Baptista temetőig, 

- a Wesselényi utca végéből elérhető terület a „46.” jelű csatorna-ág partján, 

- a Halász utca melletti beépítetlen terület, 

- a Vörösmarty és Alkotmány utcák D-i végénél 

- a központi belterület ÉNy-i részén tervezett lakóterület és a Dózsa Gy. út között,  

- Püspökpusztán tervezett üdülőterületen. 



Az elmúlt években a temetők, nagyobb felületű közterületek mellett fásításra került sor. 

Emellett kiépült egy központi belterületi park, tér. A település több részén, a nagyobb 

zöldfelületeken virágosítás, parkosítás történt. Több helyen utcabútorok kerültek elhelyezésre 

(padok, szeméttárolók). 

A meglévő és tervezett közpark-területek zöldfoltjainak hálózata a sűrű beépítésű lakóterületek 

között üdítő látványú és temperáló hatású pihenő és játszóhelyek lehetnek. 

A beépített területek védelme érdekében a gazdasági területeken, és a fejlesztésre kijelölt 

különleges területeken, telken belüli beültetési kötelezés előírása indokolt. 

Az országos mellékút és a gyüjtőutak mentén, a közúti közlekedés ártalmainak csökkentése 

érdekében fasor telepítése indokolt, a beültetésből eddig kimaradt szakaszokon.  

Zöldfelületi jellegű különleges területek (melyek alacsony beépítettség mellett a terület nagy 

részén zöldterületet tartalmaznak) közé tartoznak a:  

- Temetők:  belterületen - a Szent István utcán lévő Római katolikus temető 

    - a Mikszáth Kálmán úton lévő Baptista temető 

külterületen: - az 51. sz.-ú út bevezető szakaszának ÉNy-i oldalán (a 

belterülettől ÉK-re) lévő községi új köztemető 

- a Ferenc csatorna Ny-i oldalán Római katolikus temető 

A temetők meglévő területe még távlatban is elegendő, bővítésük nem tervezett. 

- Sportterületek:  labdarúgó pálya a Petőfi Sándor úton 

kézilabda pálya a Hámán Kató úton 

További sportterület létesítésére nyílik lehetőség az Ady Endre utcán lévő beépítetlen területen 

(a volt MHSZ lőtér területe) a belterületi határ kismértékű korrekciójával. 

- Fürdő területe: Püspökpusztán a Béke tér és Kecsege út által határolt területen 

- Camping területe: a Fürdő területéhez Ny-i oldalon kapcsolódva 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A turizmusra épülő fejlesztési igény maga után vonja a belterületi közparkok mennyiségi és 

minőségi növelésének, a bel- és külterületi fasorok védelmének és fejlesztésének valamint a 

zöldfelületi rendszer létrehozásának szükségességét. 

A meglévő és tervezett parkfelületek illetve a csatornák partjai között összefüggő zöldfelületi 

rendszert hoznak létre az utak mellett meglévő vagy létesíthető fasorok. 

Az országos közutak és a szerkezeti jelentőségű utak mentén – ha meglévő nincs – fasor 

kialakítása javasolt. 



Védelmi célú fásítást telken kívül és telken belül is meghatároz a terv a lakóterületek és üdülő 

területek védelme érdekében. A telken kívül létesítendő védőfásítások a belterületen közcélú 

használatra is szolgálhatnak. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Dávod alaprajza halmazfalura valló sajátosságokat tükröz, annak ellenére, hogy csak a 18. sz. 

második felében (1762-ben) települt újra. (Feltehetően az újratelepülők megőrizték a korábbi 

délszlávlakta település utcahálózatát.) Dávodon Püspökpuszta külterületi lakott helyet a 

termálfürdő megépülte után (1968) vonták belterületbe, és ezzel visszaállt a Duna-mente 

községeire igen jellemző, szinte külterület nélküli állapot. Püspökpusztán ez ideig a 

strandfürdőn kívül üdülőtelep még alig alakult ki. A gazdasági recesszió nyomán a beruházási 

eszközöknek az 1980-as években bekövetkezett tartós hiánya, valamint a nagyobb 

iparvárosoktól távoli fekvés nem kedvez ezen adottság jobb hasznosításának. 

A község teljes területe 6920 hektár, melyből 312 hektár belterület (4,5%) és 6608 hektár 

(95,5%) külterület. Dávod településszerkezetét meghatározza a belterületen É - D-i irányban 

áthaladó 51. sz.-ú országos főút, az ÉNy - D -i irányban Püspökpuszta belterületén áthaladó 

51147 sz.-ú országos közút, a két belterületi egység között, a település Ny-i részén, É – D-i 

irányban áthaladó Ferenc tápcsatorna és a Földvári tó természeti területe. Az 51. sz.-ú főút a 

központi belterület K-i részén vezeti le az átmenő forgalmat. A két országos közutat (a központi 

belterületen) összekötő településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak – a Szent István és Petőfi S. 

utak - jól szervezik a központi belterület belső- és az 51. sz-ú főút felé irányuló közlekedését.  

A településkép, tájkép - meghatározó területeinek lehatárolása Dávod Község teljes 

közigazgatási területének településképet meghatározó területei:  

a) Dávod falusias karakterű lakóterülete  

b) Dávod ún. Püspökpuszta üdülőterület  

c) Dávod külterülete 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 

minőségi osztályok 

A termőföldek aranykorona (kataszteri tisztajövedelem) értéke nem pénzbeli értéket jelent, 

hanem egy adott becslőjáráshoz tartozó, a művelési ágtól, és azon belül a minőségi osztálytól 



függő minőségi arányszám. Az AK érték kihat a termőföld piaci értékére, de azzal nem azonos, 

jó esetben azzal arányos. 

Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével – lehet felhasználni /11. § (1)/. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más 

célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet /11. § 

(2)/.  

Átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra 

vetített aranykorona-értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld/2. § (1)/.  

A közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján Dávod község külterületén az átlagos 

aranykorona érték, valamint a terület mérete, művelési áganként a következő: 

Művelési ág Átlagos kataszteri tiszta jövedelem (AK)/ha 

Gyümölcsös 31,30 

Szántó 24,76 

Szőlő 42,53 

Legelő 5,12 

Rét 7,32 

Erdő 3,88 

Fásított terület 2,85 

Nádas 10,40 

x. táblázat: Művelési ágak területre vetített aranykorona értéke 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földmérési és 

Földügyi Osztály 

A táblázatból megállapítható, hogy a külterületi földeket milyen művelési ágban hasznosítják, 

és bemutatja a területre vetített aranykorona értéket is. A legnagyobb értékkel a szőlő területek 

rendelkeznek, a legkevesebbel pedig a fásított területek. Dávodon a legnagyobb területet a 

szántó foglalja el, melynek területre vetített aranykorona értéke 24,76 AK/ha, ami a harmadik 

legjobb a művelési ágak közül. 

Művelési ág 
Földrészletek 

száma 

Alrészletek 

száma 

Összes 

alrészlet 

terület (m2) 

Legkisebb 

alrészlet 

terület (m2) 

Legnagyobb 

alrészlet 

terület (m2) 

Átlagos 

alrészlet 

terület (m2) 

Erdő 117 139 3 104 372 557 487 824 22 334 

Fásított 

terület 
29 35 113 308 420 11 848 3 237 

Gyümölcsös 7 7 25 419 1 121 5 962 3 631 

Halastó 4 4 514 019 10 103 378 334 128 505 

Kivett 2 001 2 008 6 935 951 21 372 603 3 453 



Legelő 183 259 4 327 277 98 285 787 16 708 

Nádas 52 76 900 030 439 85 945 11 843 

Rét 67 89 837 040 418 140 636 9 405 

Szántó 1 277 2 745 52 005 745 41 1 108 126 18 946 

Szőlő 54 78 443 481 339 74 746 5 686 

x. táblázat: Dávod területének művelési ágankénti besorolási rendszere és adatai 

Forrás: www.takarnet.hu 

Dávod területének művelési ágankénti besorolási rendszeréről az x. táblázat tájékoztat. Az ábra 

alapján elmondható, hogy a területhasználaton belül a szántók a meghatározóak. A terület 75%-

a szántó. A művelés alól kivett terület a második legmeghatározóbb, több mint 6 millió m2-rel, 

ami az összes terület 10%-át adja. Ebből is látszik, mennyire dominálnak a szántók a 

településen. 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Dávod Község Önkormányzata, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi  

LXXVIII. tv. 6..§ (3) bekezdésben foglaltak alapján a község szabályozási tervét, valamint az 

ehhez kapcsolódó helyi építési szabályzatot a 7/2008.(X.01.) sz. képviselőtestületi rendeletben 

határozza meg. E rendelet hatálya Dávod község közigazgatási területére terjed ki. A település 

beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit a Belterület Szabályozási terve /BSZ -1,-2, -

3 jelű szelvényei/, Klágya –Ó-Duna-part üdülőterület Szabályozási terve /BSZ -4/ és a 

Külterület Szabályozási terve /KSZ - 1, - 2, - 3 jelű szelvényei/ (együttesen: Szabályozási Terv) 

határozza meg.  

A település igazgatási területének beépítésre és beépítésre nem szánt területei az alábbi 

területfelhasználási egységre osztottak. (A területfelhasználási egységeket, határaikat és 

jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.) 

Tervezett beépítésre szánt területek az alábbiak: 

a.) lakóterületek  

b.) településközpont vegyes területek  

c.) gazdasági területek  

d.) üdülőterületek  

e.) különleges területek  

Beépítésre nem szánt területek: 

a.) zöldterületek  

b.) közlekedési területek, közterületek  



c.) mezőgazdasági terület  

d.) erdőterület  

e.) vízgazdálkodási terület  

f.) védőterület, védett terület  

A fő kategóriák jellemzését, az övezetek építési előírásait a község Helyi Építési Szabályzata 

tartalmazza. 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

Funkció Alfunkció 
Intézmények 

megnevezése 
Összesen 

Humán funkciók 

bölcsőde -  

óvoda 
Dávodi Forrás 

Óvoda 
1 

iskola 
Dávodi Forrás 

Általános Iskola 
1 

egészségügyi ellátás 
védőnő, háziorvos, 

gyógyszertár 
3 

szociális és 

gyermekjóléti 

szolgáltatások 

Dávod Gondozási 

Központ 
1 

Közösségi funkciók 

könyvtár 

Dávod Könyvtár, 

Információs és 

Közösségi Hely 

 

1 

színház, mozi -  

múzeum -  

szabadidőpark, 

sportpálya 
Dávodi focipálya 1 

közösségi ház Művelődési ház 1 

uszoda, strand Dávodi Gyógyfürdő 1 

templom 

Magyarok 

Nagyasszonya 

templom 

2 



Püspökpusztai Jézus 

Szent Szíve 

templom 

Igazgatási funciók 

rendőrség Dávod KMB Iroda 1 

tűzoltóság -  

okmányiroda -  

önkormányzati 

hivatal 

Dávod 

Polgármesteri 

Hivatal 

1 

kormányablak -  

Közlekedési 

funkciók 

autóbusz állomás -  

vasútállomás -  

benzinkút -  

Gazdasági 

funkciók 

Ipari Park -  

piac -  

pénzügyi 

szolgáltatók és 

bankok 

ATM 1 

irodaház -  

szálláshely  9 

kiskereskedelmi 

üzlet, vendéglátó 

egységek 
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x. táblázat: Funkciók Dávodon 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

A településen nincs alulhasznosított barnamezős terület. 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A településen konfliktussal terhelt terület nem található. 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 



Az 51-es számú főúttól keletre, illetve északon a Szent István utcától feljebb, szabályos 

kialakítású telkek találhatók, hosszúkás keskeny kialakítással. A minimális telekméret 

jellemzően 700 m2. A József Attila utcától nyugatra fekvő telkeket szintén ez a telekstruktúra 

jellemzi. 

A Szent István utcától délre, illetve az 51-es számú főúttól nyugatra fekvő telkek elrendezése 

szabálytalan, főként 700 m2 teleknagysággal rendelkeznek. A település központi részein 600 és 

1000 m2 közötti a telekméret. 

A Május 1. út térségében kialakított telkek területe kialakult, további telekalakítás nem 

lehetséges a területen, illetve a telkek szabályos négyzet alakúak. 

Püspökpuszta településrészen a telkek szabályos kialakításúak. A Béke tér körüli 

településközponti területen a telkek nagysága 600 és 1000 m2 körüli. A Keszeg utcától délre 

fekvő telkek területe kialakult, további telekalakítás nem lehetséges a területen. A településrész 

északnyugati területén a telekméret 400, 450 és 1000 m2 között váltakozik. Ezen a területen a 

kisebb méretű telkek fogják közre a csaknem négyzet alakú 450, 1000 m2-es telkeket. 

Püspökpuszta északi és déli részén (a Rákóczi utca mentén) hosszúkás telkeket találunk, 700 

m2 minimális telekterülettel. 

 
x. ábra: Dávod belterületének földrészletei 



Forrás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A belterületen a természetes személyek területe dominál. Ezek leginkább lakóházak, melyekhez 

legtöbb esetben udvar is tartozik, vagy udvar és gazdasági épület egyaránt. Az önkormányzati 

területek között a közterületek dominálnak (például Ady Endre utca, Arany János utca, Szent 

István utca). Állami területek közé tartozik többek között több hétvégi ház, lakóház; országos 

közút, csatorna. Az egyház birtokában van a templom, a temető, két lakóház udvarral, gazdasági 

épülettel. Gazdasági társaságok tulajdonában van többek között egy vendéglő, a posta, szálloda, 

vízmű, élményfürdő, strandfürdő, több lakóház udvarral és gazdasági épülettel. Szövetkezeti 

területek közé tartozik a takarékszövetkezet, illetve két beépítetlen terület. Az egyéb jogi 

személy területéhez egy telek tartozik, melyen hétvégi ház található udvarral. Tartós 

felhasználók területéhez hétvégi ház, beépítetlen területek, épületek találhatóak udvarral. 

 
x. ábra: Belterületi földrészletek tulajdon szerint 

Forrás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 



A külterületen szintén a természetes személyek területe dominál. Emellett a gazdasági 

társaságok területe, illetve az állami területek is nagyarányúak. Állami területek között 

legnagyobb területet a Földvári-tó és a Ferenc-csatorna foglalja el. 

Sok üresen álló ingatlan van Dávodon. A tulajdonosok egy része külföldi, az önkormányzatnak 

nincs is tudomása hollétükről. Emellett több magyar tulajdonos is máshol él, például 

megörökölt üresen álló ingatlanok esetében, vagy külföldön dolgoznak. 

 
x. ábra: Külterületi földrészletek tulajdon szerint 

Forrás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 



 
x. ábra: Önkormányzati területek 

Forrás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szerint 12 korlátozottan forgalomképes 

vagyonelem van az önkormányzat tulajdonában, melyet az alábbi táblázat részletez: 

Sorszám Megnevezés Hrsz m2 

1 vízmű külterület 040/2 9902 

2 
községháza 

belterület 
1 2805 

3 kálvária 1019 938 

4 Templom domb 16 1617 

5 Kivett szérűskert 1675 7202 

6 Kispálya 198 3674 

7 Sportpálya 563 5102 

8 
Óvoda, konyha, 

napközi 
703 3791 

9 Iskola, tornaterem 740 3565 

10 Sportudvar 743 1739 

11 Művelődési ház 758 553 



12 
Egészségház, 

gyermekorvosi 
759 1601 

x. táblázat: Dávod Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemei 

Forrás: Önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Dávod rendelkezik Digitális térképi szabványos (DAT) alaptérképpel. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

Az alábbi funkciók találhatók a településen: 

- lakóépület 

- középület 

- közintézmény 

- gazdasági és melléképület üzemi épület 

- vegyes funkciójú épületek és 

- egyéb ingatlan, épület, építmény. 

A lakóépületállomány részletes vizsgálatára legutóbb a 2011-es népszámláláson volt lehetőség, 

melyen az alábbi adatok kerültek rögzítésre: 

- Központi belterület 932 db 

- Püspökpuszta 112 db 

- Üdülőterület 4 db 

- Külterületen 9 db 

Az azóta eltelt időszakban több új lakás épült, de elmondható, hogy a tendencia a 2011-es 

adatokat tükrözi. 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A települések beépítési módjai nem függetlenek az adott tájegységektől, a település 

szerkezettől, a településalaprajztól, a telek szerkezettől, a teleknagyságoktól, telekmérettől, és 

szoros összefüggésben vannak a néprajzi-gazdasági adottságokkal, a telekhasználati rendszerrel 

és a hagyományos életformákkal. Ezen elemek egymásra épüléséből, a tájegységenként 

jelentkező alaptípusoktól, a magyar hagyományokból vezethetők le a vizsgált település 

jellegzetes beépítési módjai is. 

A településre főként a falusias, oldalhatáron álló beépítés jellemző, előkertes vagy utcafronti 

beépítéssel. Az 51-es főúttól keletre, illetve a Szent István utca és a Mikszáth Kálmán utca által 



közrefogott területen előkertes, az 51-es főúttól nyugatra főként utcafrontos beépítést találunk. 

A Május 1. utca területe, kisvárosias lakóterület, szabadonálló beépítéssel. Ettől nyugatra 

különleges-idegenforgalmi, turisztikai célú terület fekszik. Püspökpuszta településrészen a 

lakóterületen oldalhatáros előkertes beépítés jellemző, az üdülőterületen pedig főként 

szabadonálló beépítést találunk.  

A lakóterületen 30 és 60% közötti, a településközpont vegyes területen 60 és 75% közötti, a 

gazdasági területen 40%, az üdülőterületen 20 és 30% közötti, a különleges-idegenforgalmi 

turisztikai célú területnél 30%, a különleges-sportolási célú területnél pedig 20% lehet a 

beépítettség mértéke. 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

Dávodon az egyszintes épületek dominálnak, főként csonka kontytetővel és nyeregtetővel, de 

emellett elvétve találunk konty-, illetve sátortetős házakat is. Az egyszintes épületeknél gyakori 

a tetőtérbeépítés kialakítása. 

A településen falusias lakóterületet találunk legnagyobb arányban, melynél az építmények 

maximális magassága 5 méter lehet. Püspökpuszta településrészen az üdülőterületek 

dominálnak, ezen belül az oldalhatáron álló beépítésnél 4,5 a maximális építmény magasság, a 

szabadon állónál pedig 6,0-9,0 méter lehet.  

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 

épülettípusok 

Dávod falusias karakterű lakóterülete a település korábban beépült része, melynek jellemző, 

településkaraktert is befolyásoló épülete a Magyarok Nagyasszonya templom. A jellemző 

beépítési mód az oldalhatáron álló, utcafronton elhelyezett épületek, melyek a tömör kerítéssel 

már-már zártsorú hatást keltenek. Találunk egységesebb utcaképi hatást keltő, azonos korból 

származó házsorokat, de előfordul, hogy az idők folyamán egy-egy foghíjba különböző későbbi 

korok építészeti terméke került (pl. 60-as évekbeli sátortetős „kockaház”, vagy 80-as évekből 

származó nyeregtetős épület). A faluközpontban a tömör kerítés a ház színével egyező színben, 

vagy tégla, illetve fa anyaghasználattal jelenik meg. A településközponti részen (Dávod falusias 

karakterű lakóterület) a telkek az utca irányába zárt képet mutatnak. Ezeken a helyeken 

növekszik a jelentősége a tömör kerítések mellett futó járda és az úttest között elhelyezkedő 

zöldfelület szép, gondozott kialakításának.  

Az utcaképek a más-más korszakokban épült beépítések jellemző sajátosságait tükrözik.  



- A község középkori magjára a szabálytalan utcavonal és szabálytalan beépítés a jellemző. A 

régi kisebb lakóépületek az utca kanyarulatának megfelelően elhelyezkedve több oldalról 

láthatóan térbeli tömegként jelennek meg. 

- A település főutcájának – a Dózsa György út - utcaképe változatos, ugyanis itt a templom és 

a község intézményei tarkítják a képet. Az egyenes vonalú utca a viszonylag sűrűn elhelyezkedő 

falusias, magastetős épületek utcafrontra épült homlokzatainak sorát láttatja.  

Az alacsony épületek közül látványosan emelkedik ki az impozáns barokk templom nagy 

tömegű épülete, mely kis magaslaton, az utca beépítése vonalától hátrahúzva helyezkedik el. 

Az utca és a Petőfi Sándor út találkozásánál kialakult községközpontban meghatározó 

épületegyüttes a nagytömegű, emeletes iskola modernista épülete, közelében a művelődési 

házzal. 

- A Tolbuchin út bevezető szakaszának É-i oldalán, valamint az 51. sz.-ú út keleti oldalán a 

későbbi beépítésű, egyenes vonalvezetésű utcákban, a 60-as, 70-es évekre jellemző utcaképek 

alakultak ki, földszintes, magastetős, többségében sátortetős vagy nyeregtetős épületekkel és 

előkertekkel, ahol a kerítések erőteljesen dominálnak a látványba. 

A püspökpusztai településrészt a Mohácsi-sziget erdős-ligetes területei veszik körbe.

Püspökpusztára az oldalhatáros és a szabadon álló beépítés a jellemző, a telken belüli 

elhelyezkedés pedig az utcára merőleges rendszerű. A község központi részénél lazább 

szerkezetű, több zöldfelülettel, áttört kerítésekkel az utca felől nyitottabb képet mutat.

Leginkább karakteres épületei a Ferenc-csatorna mentén helyezkednek el. Jellegzetes 

téglahomlokzata van a templomnak és a malomnak. Püspökpuszta meghatározó településképi 

karaktere a Ferenc-csatorna és a partján elhelyezkedő platánsor. 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A település mindkét lakott egysége az 51147 sz.-ú országos közút (régi 51. sz.-ú út) mellett 

épült ki, ezért ez az út (Dózsa György út) a fő utca.  

A fő utcát és az 51. sz.-ú utat összekötő hosszú egyenes utcák – Tolbuchin út, Petőfi Sándor út 

– a község szerkezetét meghatározó gyűjtő utak.  

A központi elhelyezkedésű középkori településmag a szabálytalan, szervesen nőtt beépítés 

színhelye. A belterület szélein később kialakult beépítések nem illeszkednek a történelmi 

központ szerkezetéhez, attól idegen szabályos, merev elrendezésű területek. 



Dávod településmorfológiai vizsgálatakor kitűnik, hogy a mai község belterületének és 

külsőségeinek szerkezeti mintázata egy logikusan végigkövethető, genetikus fejlődés 

eredménye. A területről az első igazán részletes térképet az Első Katonai Felmérés (1782-1785) 

szolgáltatja, így alaposan áttekinthetőek az elmúlt körülbelül 250 év települési- táji szerkezeti 

változásai. A katonai felmérések térképei alapján elmondható, nem csak a település 

utcahálózata, telekrajzolata őrzi az elmúlt időszak jegyeit, a mai vonalas infrastruktúra elemei, 

a földterületek, földrészletek határai is illeszkednek a már korábban kialakult rendszerekhez. 

 
x. ábra: Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felmérés 

Forrás: mapire.eu 



 
x. ábra: Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés 

Forrás: mapire.eu 

 
x. ábra: Habsburg Birodalom (1869-1887) - Harmadik Katonai Felmérés (1:25000) 

Forrás: mapire.eu 



A Duna-szabályozás előtt észak-dél irányban helyenként több kilométer szélesen folyt a Duna. 

Az első katonai felmérésnél Püspökpuszta településrész még nem szerepel a térképen, a mostani 

Ferenc-tápcsatorna pedig Alte Donau, tehát Öreg Duna néven van feltüntetve. A katonai 

térképeken látható, hogy a település leginkább kelet és déli irányba terjeszkedett. A történelmi 

településmag területén a lakótelkek szabálytalan alakúak és így a kialakult telekszerkezet is 

szabálytalan. A később kialakult lakóterületek telkei szabályos négyszög alakúak, az egyenes, 

derékszögben kereszteződő utcák között két teleksor található.  

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Dávod határában az első településnyomok a neolitikumból származnak, bár erre csak néhány 

szórványos adat utal (Rápity L, ajándék. 2002. évi terepbejárási adatok). Dávodról néhány 

vaskori – kelta edénytöredéket ismerünk, ezek feltehetően egykori településekről származnak, 

a korábbi irodalomban említett kelta vaskések viszont inkább hasonló korú temetkezésre 

utalnak. Nagyon gazdag a szarmata leletanyag. Bizonyos, hogy a falu határában több szarmata 

kori település és temető is van. Kevesebbet tudunk a népvándorlás kori megtelepedésről. Egy 

hivatkozás alapján a Vira-hegyről kerültek elő avar kori leletek, de ezeket nem sikerült a Türr 

István Múzeum gyűjteményében azonosítani. Dávod község belterületén már az Árpád-korban 

létezett település, mely a 14. században a Herczeg-család birtokai között volt: Daut, Dávod 

helység várral. 1342-1521-ig kamarai székhely volt vásárokkal. Történeti forrásokból ismert 

további települések, melyek a mai külterületi határban lehettek: Bennye, Bengő, Benye, Benew. 

Ezekre, illetve más, történeti forrásokban nem szereplő Árpád-kori településekre utalhatnak az 

Árpád-kori cserepek. Ezek többsége a középkor folyamán vagy a török  pusztításokban 

elpusztult.  



 
x. ábra: Régészeti lelőhelyek Dávodon 

Forrás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 

adatszolgáltatása alapján 

Dávod bel- és külterületén 35 régészeti lelőhelyet ismerünk, melyek az alábbi táblázatban 

kerültek részletezésre: 

Lelőhelyszám Név HRSZ Azonosító 

1 Dózsa György út 73. 

141, 315, 308, 168, 172, 

167, 131, 843/1, 314, 

126, 313, 133, 129, 132, 

130, 309, 312, 170, 311, 

319/1, 318, 169, 310, 

142, 127, 138, 134, 128, 

139/1, 139/2, 151/1, 152, 

86, 87, 137, 140 

27450 

2 Földvári - tó 0362/17 27451 

3 Bocskai u. 17. 

589, 1135/2, 585, 586, 

587, 590, 591, 1135/4, 

1135/3, 588, 596, 599, 

598, 600/2, 595, 594, 

597, 601, 1132, 1133, 

1134, 592, 593 

27452 

4 Bocskai út vége 

055, 1135/2, 1150/1, 

054/13, 056/2, 056/1, 

056/4, 056/3, 054/10, 

054/14 

58404 

5 Kossuth L.u. 
341, 339, 459, 329, 509, 

328, 508, 505, 338 
71657 

6 Ady Endre u. 

813, 823, 817, 815, 814, 

824, 885, 821, 820, 818, 

816, 822, 819, 871, 872, 

880, 873, 876, 881, 882, 

874, 734, 888, 889, 890, 

71659 



909, 887, 886, 917, 916, 

912, 911, 913, 883, 915, 

914, 910, 826, 884, 879, 

919/1, 878/2, 878/1, 918, 

877, 963, 922 

7 
Iskolai gyakorlókert a 

templom mögött 

533/2, 533/3, 749, 747, 

750, 751, 744, 736, 738, 

743, 737, 739, 745, 746, 

740, 741, 742, 752 

71661 

8 Nagylegelő - Mélyút 1. 0127/3 71663 

9 
Nagylegelő - 2-3. kút 

között 
0127/3 71665 

10 Rét melléke 053/26 71667 

11 Vira-hegy 
065/9, 065/2, 065/8, 

065/7 
71669 

12 Rét melléke II. 0124/23 71671 

13 Partoldal, szőlők alatt 031/5, 029/2 71673 

14 
Augusztus 20 Mg. Rt. 

Sertéstelep 

0159/4, 0160, 0159/11, 

0159/5, 0161/5, 0161/6, 

0161/18, 0161/17, 

0161/15, 0161/14 

71675 

15 Hercegszántó 0122/7, 0122/6, 0122/2 71677 

16 Dávod 16. lh. 
0107/20, 0107/33, 

0107/3 
71697 

17 Homokmező 07/6 83595 

18 Bem u. 398, 401 85485 

19 Árpád u 558, 559, 571, 564, 555 85487 

20 Alkotmány u 6. 367, 370 85489 

21 Kiss u. 
450, 449, 442, 447, 445, 

448 
85491 

22 József Attila u. 51-52. 734 85493 

23 József Attila u. 42. 734 85495 

24 József Attila u. 37. 734 85497 

25 Epreskert u. 2. 698, 734 85499 

26 Fürst Sándor u. 842, 837, 838 85501 

27 Nagylegelő, Borsóföldek 0129/15, 0129/7 86535 

28 Szabadság u. 26 414 87247 

29 Kétágú- hegy- dűlő 
0120/12, 0118/17, 0119, 

073, 072/10 
88161 

30 Sivácz- dűlő 

075/23, 075/45, 075/25, 

075/26, 075/22, 053/24, 

075/46, 064/2 

88163 

31 Sivácz- dűlő 2. 069/7 88165 

32 Homokpart 
032/7, 044/2, 051/7, 

043/2, 051/8 
88167 

33 Igal I. 077/5, 0245, 0244 89151 



34 Igal II. 079/2, 0233, 0232, 0228 89153 

35 Igal 
0107/35, 0107/34, 

0107/3, 096, 073 
90039 

x. táblázat: Régészeti lelőhelyek részletezése 

Forrás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 

adatszolgáltatása alapján 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A település közigazgatási területén, országos szinten védett épített értékek nem találhatók. 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Az Országos Területrendezési Terv – 3/4. számú melléklet szerint Dávod világörökségi és 

világörökségi várományos területtel nem érintett.  

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási 

Osztály adatszolgáltatása szerint Dávod területén egy műemlék található. Ez a Dózsa György 

utca 49-53., 17 helyrajzi szám alatt található Magyarok Nagyasszonya római katolikus 

templom. 610-es törzsszámmal, 2154 azonosítóval rendelkezik. 

A műemléki védelem alatt álló templom berendezésének nagy része - a két mellékoltár, a 

szószék, a padok - barokk stílusú, a klasszicista főoltár a XIX. század első felében készült. Az 

építés körülményei: a jelenlegi épület helyén eredetileg egy fából készült templom állt, amelyet 

1321-ben építettek. A fa épület sokszor tűz martaléka lett, ezért 1778-ban felépítették az új 

templomot, ami zsindelytetővel készült. 1825-ben átépítették a tetőszerkezetet és ekkor az 

épület palafedést kapott. 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 

emlékhely 

Dávod területén műemlékvédelmi jelentőségű történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

nem található. 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 

környezet 

A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási 

Osztály adatszolgáltatása alapján, Dávod területén műemléki környezet található. A római 

katolikus templom (Magyarok Nagyasszonya) ex-lege műemléki környezete 610-es 



törzsszámon, 20530 azonosítóval van bejegyezve, a 18, 16, 15, 13, 12, 843/5, 843/6, 843/7, 

760, 759, 758 helyrajzi számokon. 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Dávod területén nemzeti emlékhely nem található. 

1.14.6.9. Helyi védelem 

Dávodon helyi védelem alatt álló érték nincs. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Az üres, romos házak tartoznak ide, melyek felvásárlására, elbontására az önkormányzat keretet 

különített el a költségvetésben. 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Dávodon 2011-ben 606 fő foglalkoztatott élt, melyből 242 fő elingázik. Más településekre 

elingázók a foglalkoztatottak arányában: 39,9%. 

A faluból a környező települések, munkalehetőségek megközelíthetősége jónak mondható, 

tömegközlekedéssel jól megközelíthetők. Segítséget nyújt az Önkormányzatnak a Volán 

folyamatos egyeztetése, melyben kikéri az Önkormányzat véleményét a menetrendek 

kialakításához, igazodva a helyi lakosok igényeihez. 

Dávodról Baja város elérhetőségének átlagos ideje autóval fél óra, az autóbusz járatpárok száma 

munkanapokon 22, az átlagos utazási idő autóbusszal 45 perc. A megyeszékhely, Kecskemét 

autóval 130 perc alatt érhető el, közvetlen autóbusz járatpár csak Bajáról van, autóbusszal 180 

perc alatt érhető el. A főváros elérhetőségének átlagos ideje autóval 150 perc, közvetlen 

autóbusz járatpár szintén csak Bajáról van, az átlagos utazási idő autóbusszal 205 perc. 

Megállapítható, hogy Dávod sajátos helyzetéből adódóan kedvezőtlen helyzetben van a 

távolabbi foglalkoztatási centrumok munkahelyeinek elérése tekintetében, a különböző 

közlekedési lehetőségek, vasúti kapcsolat hiánya miatt. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Dávod a járásközponttól Bajától 26 km-re, a megyeszékhelytől Kecskeméttől 139 km-re, a 

régióközponttól Szegedtől 118 km-re, Budapesttől pedig 185 km-re fekszik. A települést egy 

másodrendű főút, két összekötő út, és egy bekötőút érinti.  



Az 51-es számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút biztosítja Dávod a fővárossal 

és a megyeszékhellyel való kapcsolatát, mely déli irányban a szomszédos Hercegszántó 

területén éri el Szerbia határát. A főút átlagos napi forgalma 1200 körüli, ezzel Dávod egyik 

legforgalmasabb útja. 

Az 5107-es számú Nagybaracska-Mohács összekötő út Dávod közigazgatási területét csak az 

ÉNY-i sarokponton érinti, de Nagybaracska területén az összekötő úthoz kapcsolódva érhető el 

Mohács, mely közeli kapcsolatot teremt a Dunántúli településekkel, főként Péccsel. Átlagos 

napi forgalma több mint 2000 E/nap. 

Az 5151-es számú Hercegszántó-Homorúd összekötő út a külterület DNY-i részén átmenő 

forgalmat bonyolít Mohács és Hercegszántó között. Átlagos napi forgalma a Dávodot érintő 

utak közül a legkisebb, 548 E/nap. 

Az 51147-es számú Püspökpusztai bekötő út Dávod két településrésze között teremti meg az 

összeköttetést, Dávod falusias lakóterülete és Püspökpuszta településrész között. Az előbbi 

településrésznél kapcsolódik a bekötő út az 51-es számú főúthoz. 1000 körüli átlagos napi 

forgalommal bír. 

Dávod térségi kapcsolatai – elhelyezkedésénél fogva – az ország DK-i és DNy-i részével 

erősödött meg és átnyúlik a közeli, D-i határmenti Vajdaságba.  

Az ország DK-i része (Bácsalmás, Szeged) az 5505. számú Csávoly-Csátalja összekötő úttól 

kiindulva közelíthető meg. 

Legközelebbi vasútállomás Baján érhető el, ami 22 km-re van Dávodról. A legközelebbi 

autópályacsomópont pedig 34 km-re van (M6-os Mohácsnál). 



 
*E/nap a személygépkocsi egységben kifejezett forgalom 

x. ábra: Dávod közúti kapcsolatai 
Forrás: http://kira.gov.hu 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. Közúti 

A településen a közúti közforgalmú szolgáltatást a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja 

el. Helyi autóbuszjárat a községben nem üzemel. Dávod belterületén hat buszmegálló található. 

Autóbusz-állomás a településen nincs kiépítve. 

Dávodot érintő autóbuszvonalak a következők: 

- 5335 Baja-Nagybaracska-Hercegszántó-Hercegszántó, Hóduna 

- 5339 (5807) Baja-Nagybaracska-Hercegszántó-Homorúd-Újmohács   

1.15.3.2. Kötöttpályás 

A település közigazgatási területét vasúti nyomvonal nem érinti. A legközelebbi vasútállomás, 

ahogy az már fentebb említésre került, Baján található, 22 km-re.  

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Az önkormányzati kiépített járda hossza 27 km, a kiépítetlen járda hossza pedig 11 km. A 

településen belül 1 km hosszú kiépített kerékpárút található. 



A járdák, parkok akadálymentesítettsége a járdafelújítási programnak köszönhetően jelentősen 

javult. 

Turistaút Dávodot nem érinti. 

1.15.5. Parkolás 

A településen nincs kiépített parkoló, kialakítása nem szükséges. 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 

hasznosítás) 

A település vízszolgáltatója a Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.  

Dávod község vízellátása a Baja Környéki Kistérségi vízműről biztosított. A vízmű mértékadó 

kapacitása 6.300 m3/d, lekötött vízigénye 700.000 m3/év. A vízellátást 4 db mélyfúrású kút 

biztosítja, a kitermelt nyers víz vas-mangántalanító és ammóniamentesítő berendezésre jut, 

majd tisztavizes tároló medencékbe. A kistérségi vízmű látja el Dávod, Bátmonostor, Csátalja, 

Nagybaracska, Szeremle és Vaskút településeket. A vízműről hálózati szivattyú juttatja el a 

tisztított vizet a dávodi és a kistérségi ellennyomó rendszerű hidroglóbuszokba, illetve a 

bátmonostori tisztított víz tározóba, melyekből a víz az elosztó hálózatokba kerül. Dávod 

elosztó hálózata 22,2 km. 

Az ivóvíz-hálózatba bekötött lakások aránya 100% volt 2017-ben (2008-tól minden lakás a 

közüzemi ivóvízvezeték-hálózat része). A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 103.900 

m3-ről 62.370 m3-re csökkent 2000 és 2017 között. 



 
x. ábra: Dávod vízellátása 
Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A településen keletkező kommunális szennyvízcsatorna hálózaton keresztül kerül 

összegyűjtésre, majd a Dávodi szennyvíztisztító telepre jut. A gyűjtőhálózat hossza 

bekötővezetékekkel együtt 36,1 km. A szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása 234 m3/nap. 

A telep szippantott szennyvizet is fogad. A tisztítási technológia szakaszos betáplálású 

eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia (SBR) nitrifikációval, denitrifikációval, részleges 

biológiai foszforeltávolítással, gyökérzónás szűrőmezőn történő utótisztítással. A keletkező 

szennyvíziszapot sűrítés és víztelenítés után a Felső-bácskai Hulladéklerakó telepre (Vaskút) 

szállítják komposztálásra. A tisztított szennyvíz befogadója a Ferenc-tápcsatorna 21+200 cskm 

szelvénye. 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások aránya 

2017-ben 100% volt. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban elvezetett összes szennyvíz 

mértéke a szennyvízhálózat megépítése óta folyamatosan emelkedett, 2017-ben 66.430 m3 volt. 



 
x. ábra: Dávod vízelvezetése 
Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu 

A szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep létrehozására 2010-ben nyújtott be 

pályázatot a település. A beruházás a Kohéziós Alap társfinanszírozásával a KEOP program 

keretében valósult meg.  

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A vizek és közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és 

közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik 

ellátására, a meder megközelítésére parti sávot használhatnak, mely a kizárólagos állami 

tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén 6 méter, egyéb vizek és közcélú 

vízilétesítmények esetében 3 méter. 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célkitűzéseit figyelembe véve vízminőség-védelmi 

szempontból előnyben részesítendő a parti sávon folytatott gyepgazdálkodás. 

A külterületi beépítés során vízrendezési érdekből az alábbi építési tilalmi területeket kell 

biztosítani: 

 Az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák partélétől számított 10,0 m-

en belül semmilyen, 10,0 - 15.0 m között pedig csak ideiglenes jellegű 

létesítmény építhető. 



 Nem az ADUVIZIG vagyon kezelésében lévő csatornák partélétől számított 4,0 

men belül semmilyen, 4,0 - 10.0 m között pedig csak ideiglenes jellegű 

létesítmény építhető. 

Dávod közigazgatási területe az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság által javasolt és 

az Országos Vízügyi Főigazgatóság által legutóbb elfogadott dr. Pálfay – féle belvíz-

veszélyeztetettség alapján 3. kategóriába tartozik, azaz belvízzel közepesen veszélyeztetett. 

Dávod Önkormányzata a község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítésére 2017-

ben nyújtott be pályázatot TOP program keretében. Megvalósítás vége: 2020.06.05. 

Dávod Község belterületén az elmúlt 10 évben forráshiány miatt semmilyen csapadékvíz 

elvezetés beruházást sem hajtottak végre. A település egyes részein teljesen megoldatlan a 

csapadékvíz elvezetésre. Ahol van csapadékvíz-elvezető rendszer, az sem biztosít védelmet a 

csapadékvíz kártételével szemben, ugyanis a teljes rendszer korszerűtlenné vált, feltöltődött és 

eltömődött. Ebből kifolyólag a települést az elmúlt 5 évben 5 alkalommal is elöntötte az 

özönvízszerűen lezúduló csapadék és hordalék, belterületi ingatlanokat és gazdasági területeket 

veszélyeztetve. A közelmúlt jelentős csapadékot hozó időszakaiban, a község belterületén 

felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó 

és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban. Az Önkormányzat a 

pályázat benyújtása mellet döntött annak érdekében, hogy a községben a jelenlegi (nem 

tervszerűen kialakított, és csupán részleges) belvízelvezető rendszer helyett új, biztonságosan 

üzemelő csapadékvíz-elvezető hálózat kerüljön megvalósításra a községben élő emberek és 

javaik védelme, élet és lakhatási körülményeinek javítása, valamint a települési lakosság 

megtartása érdekében.  

Átfogó cél: Környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása. A felszíni 

vizeink minőségének javítása, a környezeti káresemények megelőzése.  

Specifikus célok: A települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése. A 

helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. Gksz kereskedelmi szolgáltató területek 

építési- és Ipari-gazdasági övezetek védelme. A vizek helyben tartása és hasznosítása a 

záportározó kialakításával, a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer elszivárgást segítő 

rehabilitációjával és a növénytelepítés révén. Településkép és a turisztikai potenciál javítása. 

Település lakosságmegtartó képességének javítása. 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek) 



A villamosenergia hálózat üzemeltetője az NKM Áramhálózati Kft. 

 
x. ábra: Dávod villamosenergia hálózata 
Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu 

2017-ben a villamosenergia fogyasztók száma 1.353 volt, ebből 1.259 háztartási 

villamosenergia fogyasztó. A szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 4.729.000 kWh, 

melyből 2.107.000 kWh a háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége. A 

kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 31,1 km. 



 
x. ábra: Dávod szénhidrogén hálózata 
Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu 

2017-ben az összes gázfogyasztó száma 788, melyből a háztartási gázfogyasztók száma 750 

volt. Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 1.037.600 m3, ebből 

a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége 610.400 m3. Az összes gázcsőhálózat hossza 

38,7 km. A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma 750. 

Távhő szolgáltatás nincs a településen.  

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak 

időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó 

készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a 

megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, 

használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az 

adottságokkal a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják. 

Az Önkormányzatra jelentős terhet rónak az energiafelhasználással kapcsolatos költségek, így 

az intézményfenntartás és a közvilágítás egyaránt. Ennek csökkentése, valamint a környezeti 

állapot megőrzése és javítása érdekében fontos a megújuló energiaforrások használatának 



elterjesztése. Az önkormányzati intézmények esetében törekedni kell a fűtéskorszerűsítés és 

szigetelési rendszerek pályázatból való létrehozására.  

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten igyekszik pályázni a megújuló energiafelhasználást 

támogató programokra. A KEOP-201-4.10.0/N azonosító számú projekt keretében 16.469.070 

Ft támogatással került sor napelemes beruházásra. Az érintett önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok: az 1-es helyrajzi számon lévő Polgármesteri Hivatal; a 703-as helyrajzi számon lévő 

Gondozási Központ, Konyha, Dávodi Forrás Óvoda; illetve a 758-as helyrajzi számon lévő 

Művelődési ház. 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 

A községben kiépített a vezetékes telefonhálózat, illetve a kábeltelevíziós hálózat, mindkét 

hálózaton nyújtanak TV, internet és telefonszolgáltatást, ezen kívül vezeték nélküli internet 

hálózat is elérhető. 

A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2017-ben 291 volt, az internet-

előfizetések száma pedig 429. Bekapcsolt fővonalak száma 472 darab 2017-ben, ebből az 

egyéni fővonalak száma 443, az üzleti fővonalaké 28, nyilvános fővonalaké pedig 1. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 

Dávod község Bács-Kiskun megye déli részén, Bajától 26 km-re, az 51-es főút mellett, a Duna 

árterén helyezkedik el. 

Genetikai talajtípusait tekintve, élesen elkülönítve egy nyugati és egy keleti területegységre 

tagolódik: a Ny-i terület réti öntéstalaj, a K-i csernozjom jellegű homoktalaj, helyenként 

futóhomok foltokkal. A talajadottságoknak megfelelően a táj természetes növénytakarója 

nyugaton ártéri ligeterdő volt, míg keleten homoki erdős puszta. 

A belterülettől keletre eső igazgatási területrészen nagytáblás, túlnyomórészt szántó, kisebb 

területen szőlőműveléssel hasznosított termőföldek találhatók, amelyeket kisebb erdőfoltok, 

dűlőút melletti fasorok tarkítanak. 

A nagy, összefüggő szántóföldek ki vannak téve a széleróziónak, ezért fontos az erdőtelepítések 

szorgalmazása és támogatása, melyek védelmet nyújthatnak a szél káros hatása ellen a lakott 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
https://hu.wikipedia.org/wiki/51-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna


területek és a szántóföldek részére egyaránt. A szántó területek és lakóterületek védelmére jó 

hatással bírnak a mezővédő erdősávok, melyek telepítése a táblák szélein mindenképpen 

indokolt és szükségszerű. 

A termőföldön megvalósuló vagy arra hatást gyakorló tevékenységeket és beruházásokat úgy 

kell megtervezni, hogy a megvalósítás és a későbbiekben az üzemeltetés során a környezeti 

hatások (hulladék, szennyvíz, veszélyes anyagok keletkezése stb.) a környező termőföldek 

minőségének romlását ne eredményezzék és a termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei 

biztosítottak legyenek (pl. megközelíthetőség, már működő beruházások, öntöző rendszerek, 

engedélyezett, megvalósítás alatt álló mezőgazdasági célú beruházások, ültetvény telepítések, 

stb.) 

A termőföld minőségének védelme érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai 

adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni. 

Mezőgazdasági területeken végzett tevékenységeknél a területek nitrátérzékenységét 

figyelembe kell venni, melyre vonatkozóan az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet tartalmaz 

rendelkezéseket. Ennek megfelelően évente mezőgazdasági területre szervestrágyával 

kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a 

legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, 

szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. 

Legeltetésből, továbbá az állattartó telepről származó kijuttatásra kerülő nitrogén hatóanyag 

mennyiségének meghatározásakor a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott értékekkel 

kell számolni. Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok 

fejtrágyázását. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás után, 

amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére. 

Állattartó telepen képződött trágyát a rendelet előírásainak megfelelően kialakított 

trágyatárolóban kell gyűjteni. A keletkező trágya tárolására, amennyiben meghatározott 

időközönként felhasználásra vagy feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási 

vagy biogázüzem alapanyagként, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely 

biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását. 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása alapján vízvédelem és 

vízgyűjtő-gazdálkodás területén a Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, 

valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004 (VII.21) Korm.rendeletben 

kerültek megfogalmazásra. Dávod község közigazgatási területét az alábbi tervezési alegység 



érinti: 1-16 Felső Bácska és 2-20 Alsó-Tisza jobb part. A VGT2 6-5. és 6-6. számú mellékletei 

alapján Dávod község közigazgatási területét érintő felszín alatti víztestek kémiai minősítése és 

mennyiségi állapota az alábbiak szerint alakult: 

Víztest megnevezése Kémiai minősítés Mennyiségi állapot 

sp.1.15.2 Duna-Tisza köze– 

Duna –völgy déli rész 
jó gyenge 

p.1.15.2 Duna-Tisza köze– 

Duna –völgy déli rész  
jó gyenge 

sp.1.15.1. duna-Tisza közi 

hátság – Duna vízgyűjtő déli 

rész 

gyenge gyenge 

p.1.15.1. Duna-Tisza közi 

hátság – Duna vízgyűjtő déli 

rész 

jó jó 

kt. 1.9 Dél-Baranya, Bácska 

termálkarszt 
jó jó 

x. táblázat: Dávod közigazgatási területét érintő felszín alatti víztestek kémiai minősítése és mennyiségi állapota 

a VGT2 alapján  

Dávod közigazgatási területét érintő felszín alatti víztestek pontos elhelyezkedése és 

állapotértékelése a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT2), illetve annak 

mellékleteiben megtalálható (www.vizugy.hu). Dávod településrendezési eszközeinek a 

jövőben meg kell felelnie a VGT2 kidolgozása során megfogalmazott célkitűzéseknek. Cél a 

felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó 

állapotban megtartása. A VGT2 célkitűzései között szerepel, hogy a települések területén 

keletkező csapadékvizek befogadóba vezetése helyett gondoskodni kell a csapadékvizekkel 

történő gazdálkodásról, ami magában foglalja a csapadékvizek alkalmas módszerekkel történő 

helyben tartását, tározását és felhasználását a lehetőségek mérlegelésével.  

 
x. ábra: Víztestek Dávod település környezetében a VGT2 alapján  

Forrás: geoportal.vizugy.hu 

http://www.vizugy.hu/


Dávod a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 7 §-a és az 

ezzel összhangban lévő, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín 

alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.  

Dávod település környezetéről részletes talajvízszint mélységéről a 8. ábra ad tájékoztatást. A 

talajvízszint mélység ennek alapján általában 4-8 m közötti érték, a település Ferenc-

tápcsatorna felé eső részén 2-4 m közötti érték. 

 
x. ábra: Dávod és környezete talajvízszint mélység adatai  

Forrás: MBFSZ térképek, 2019 

Dávod község közigazgatási területén található felszíni víztest minősítése a VGT2-6.1. számú 

melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza:  

Víztest név 
Víztest 

kategóriája 
Típus kódja 

Ökológiai 

minősítés 

Hidrológiai 

állapot 

Kémiai 

állapot 

Kadia-Ó-

Duna 

erősen 

módosított 
5 mérsékelt nem értékelt adathiány 

Igali-

gravitációs 

főcsatorna 

mesterséges 6M rossz kiváló jó 

Ferenc- 

tápcsatorna 
mesterséges 6M gyenge kiváló nem jó 

Karapancsai-

főcsatorna 
mesterséges 6M gyenge rossz jó 

x. táblázat: Dávod község közigazgatási területén található felszíni víztestek minősítése a VGT2 alapján 

Vízbázisvédelem 

A 13/1997 (VII.18.) Korm. rendeletnek megfelelően – amely a vízbázisok, távlati vízvázisok 

és az ivóvízellátást biztosító vízilétesítmények védelméről rendelkezik – az ivóvízbázisok 



védőterületeit a rendelet előírásainak megfelelőn meg kell állapítani, kijelölni és biztonságba 

helyezni. A Baja Környéki Kistérségi Vízmű dávodi vízbázisa 59113-10/2002. iktatószámú 

(III/282 vksz-ú) védőterület, védőidom kijelölő határozattal rendelkezik. A védelem alá 

helyezett vízkészlet nagysága 2060 m3/d.  

Az említett védőterület-, védőidom kijelölő határozat rendelkezik a belső és a hidrogeológiai 

„A” és „B” védőzónák védőterület által érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdoni, illetve 

területhasználati korlátozásokról. A határozatban tételesen felsorolt korlátozások mellett be kell 

tartani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet általános vonatkozó rendelkezéseit. Ezáltal 

megakadályozható a vízkészleteket veszélyeztető tevékenységek betelepülése a 

védőterületekre, valamint megakadályozható a vízkészlet jelenlegi állapotának mennyiségi és 

minőségi romlása.  

 
x.ábra: Baja környéki kistérségi vízmű sérülékeny területen üzemelő vízbázis térképe  

Forrás: Vízügyi hatóság tájékoztatása 

Vízrendezés 

A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III.14) Korm. 

rendelet 2 §-ának megfelelően a vizek és a közcélú vízi létesítmények kezelésére jogosult és 



köteles személyek a vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos 

vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére parti sávot használhatnak, 

mely a hivatkozott rendelet 2 §-ának (3) bekezdése szerint a kizárólagos állami tulajdonú 

vízfolyások, tavak tározók és holtágak mentén 6 méter, egyéb vizek és közcélú vízi 

létesítmények esetén 3 méter.  

Külterületen a vizek parti sávjában a hivatkozott kormányrendelet 3 §-a szerinti tevékenység 

folytatható olyan módon, hogy az tegye lehetővé a parti sáv rendeltetésének megfelelő 

használatát és szükség szerinti igénybevételét és ne veszélyeztesse az érintett meder állapotát. 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célkitűzéseit figyelembe véve vízminőség-védelmi 

szempontból előnyben részesítendő a parti sávon folytatott gyepgazdálkodás.  

A külterületi beépítés során vízrendezési érdekből az alábbi építési tilalmi területeket kéri a 

vízügyi hatóság biztosítani: 

- Az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák partélétől számított 10,0-m-en belül 

semmilyen, 10,0-15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető. 

- Nem az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák partélétől számított 4,0 m-en 

belül semmilyen, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető.  

Dávod közigazgatási területe a dr. Pálfay-féle belvíz-veszélyeztetettség alapján a 3. kategóriába 

tartozik, azaz belvízzel közepesen veszélyeztetett terület. 

 
x. ábra: Belvízelöntések térkép Dávod község közigazgatási területén  

Forrás: Vízügyi hatóság tájékoztatása 



 
x. ábra: Dávod település környezete ökológiai vízkészlete a VGT2 szerint  

Forrás: geoportal.vizugy.hu 

Dávod község közigazgatási területén a következő csatornák találhatók: 

A 83/2014. (III.14.) Korm.rendelet 2 § (3) b pontja szerinti, az állam kizárólagos tulajdonában 

lévő csatornák: 

- ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák: 

- Igali gravitációs főcsatorna (Dávod 096 hrsz.) 

- Klágya-duna (Dávod 0216/1 hrsz.) 

- Ferenc-tápcsatorna (Dávod 0217/3, 0226/3, 0390/8 hrsz.) 

- Kadia Ó Duna (Dávod 0222, 0302/1 hrsz.) 

- Karapancsai főcsatorna (Dávod 0305 hrsz.) 

A 83/2014 (III.14.) Korm, rendelet 2 § (3) c pontja szerinti egyéb vizek és közcélú vízi 

létesítmények kategóriájába tartozó csatornák:  

- ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák: 

- Igali – II főcsatorna (Dávod 0215 hrsz.) 

- Igali I. csatorna (Dávod 0126 hrsz.) 

- Igali 4. csatorna (Dávod 076/2 hrsz.) 

- Igali 5. csatorna (Dávod 078/ 2 hrsz.) 

- Igali 14. csatorna (Dávod 078/2 hrsz.) 

- Igali 7. csatorna (Dávod 0104 hrsz.) 

- Igali 16. csatorna (Dávod 0100, 0110 hrsz.) 

- Igali 17. csatorna (Dávod 085 hrsz.) 

- Igali 19. csatorna (Dávod 094/2 hrsz.) 

- Igali 20. csatorna (Dávod 086 hrsz.) 



- Igali 42 .csatorna (Dávod 0167/1 hrsz.) 

- Igali 42. csatorna menti töltés (Dávod 0162 hrsz.) 

- Igali 43. csatorna (Dávod 0167/2 hrsz.) 

- Igali 49 csatorna (Dávod 0192 hrsz.) 

- Igali 55/1 csatorna (Dávod 057, 0148/2 hrsz.) 

- Igali 56. csatorna (Dávod 0141 hrsz.) 

- Igali 61. csatorna (Dávod 0134 hrsz.) 

- Keleti-főgyűjtő csatorna (Dávod 0236,0240,0269, 0286, 0314, 0376 hrsz.) 

- Keleti-főgyűjtő csatorna I. mellékág (Dávod 0265 hrsz.) 

- Keleti-főgyűjtő csatorna I/a mellékág (Dávod 0267 hrsz.) 

- Alsólögi-csatorna (Dávod 0329 hrsz.) 

- Pajtateleki-csatorna (Dávod 0342 hrsz.) 

- Gémes-Földvári csatorna (Dávod 0361, 0371, 0373/2 hrsz.) 

- Püspökpusztai I. csatorna (Dávod 0386 hrsz.) 

- Püspökpusztai II. csatorna (Dávod 0387/2 hrsz.) 

- Pajtateleki-csatorna (Dávod 0342 hrsz.) 

- Gémes-Földvári csatorna (Dávod 0361, 0371, 0373/2 hrsz.) 

- Püspökpusztai I. csatorna (Dávod 0386 hrsz.) 

- Püspökpusztai II. csatorna (Dávod 0387/2 hrsz.) 

Nem az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák: 

- Igali 6. csatorna (Dávod 077/3 hrsz.) 

- Igali 17/a csatorna (Dávod 084/2 hrsz.) 

- Igali 21. csatorna (Dávod 091 hrsz.) 

- Igali 22. csatorna (Dávod 088 hrsz.) 

- Igali 23. csatorna (Dávod 097/2 hrsz.) 

- Igali 44. csatorna (Dávod 0184 hrsz.) 

- Igali 77. csatorna (Dávod 0102 hrsz.) 

Árvízvédelem és folyógazdálkodás 

A Dávod 0165, 0197/2, 0205 hrsz.-ú ingatlanokon található a Dávod-hercegszántói lokalizációs 

töltés (nyilvántartási száma: 03.004). A lokalizációs vonal az ADUVIZIG vagyonkezelésében 

van. A fenntartási feladatokat az igazgatóság minden évben elvégzi. A lokalizációs töltésen az 

évi kaszálásokon túl legeltetés folyik. 

Szennyvízelhelyezés 



A településen keletkező kommunális szennyvíz szennyvízcsatorna hálózaton keresztül kerül 

összegyűjtésre, majd a Dávodi szennyvíztisztító telepre jut. A tisztító telep és a csatlakozó 

csatornahálózat a 35300/284-5/2015. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

Vksz.: III/517. Az engedély 2020. március 31-ig érvényes. A gyűjtőhálózat hossza a 

bekötővezetékkel együtt (üzemeltetői adatszolgáltatás alapján): 36,1 km. A szennyvíztisztító 

telep kiépített kapacitása 234 m3/nap (2563 (LEÉ)). A telep szippantott szennyvizet is fogad. A 

tisztítási technológia szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia 

(SBR) nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai foszforeltávolítással, gyökérzónás 

szűrőmezőn történő utótisztítással. A keletkező szennyvíziszapot sűrítés és víztelenítés után a 

Felső-bácskai Hulladéklerakó telepre (Vaskút) szállítják komposztálásra. A tisztított szennyvíz 

befogadója a Ferenc-tápcsatorna 21+200 cskm szelvénye. 

Dávod település csatornahálózattal el nem látott részein a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről, ártalommentes elhelyezéséről a 147/2010. 

(IV.29) kormányrendelet szerint kell gondoskodni. A szennyvíztisztító telepre szállított 

szennyvíz minőségi paramétereinek a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben előírt 

küszöbértékeket kell kielégíteniük.  

 

x. ábra: Dávod település belterületi közműellátás, víz- és csatornaellátottsága a hatályos településrendezési terv 

szerint 

Dávod közigazgatási területe nitrátérzékeny terület, ezért a településen mezőgazdasági 

tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet előírásait. Ennek megfelelően  



- Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe. 

- Állattartó telep nem létesíthető, meglévő nem bővíthető: hullámtéren, illetve a fakadó vizes 

területen, vízbázisok védőterületén, árvízi tározó területén, illetve parti és védősáv 

területen. 

- Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető: külön jogszabály szerinti vízjárta 

területeken, felszíni víztől, valamint jogszabály által nem szabályozott, ivóvízkivételt 

szolgáló felszín alatti vízkivételtől számított 100 méteren belül és bányatavak 300 méteres 

parti sávjában. 

Dávod közigazgatási területének felszíni vízminőség-védelmi szempontú besorolása: 

Az állandó vízfolyások (Ferenc-tápcsatorna) a 4. általánosan védett befogadók területi 

kategóriába tartoznak, míg a nem állandó vízfolyások (egyéb csatornák) a 3. időszakos 

vízfolyás befogadók területi kategóriába tartoznak a használt- és szennyvizek felszíni vízbe 

való közvetett és közvetlen bevezetésére vonatkozóan. 

 
x. ábra: Dávod település tájrendezési és környezetalakítási terv védett területei a hatályos településrendezési terv 

szerint 



 
x. ábra: Dávod-Püspökpuszta település tájrendezési és környezetalakítási terv védett területei a hatályos 

településrendezési terv szerint 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Dávod település közigazgatási területét érintő a Duna-Dráva Nemzeti Park területén található 

Béda-Karapancsa nemzeti parki területére, illetve az egyéb országos és NATURA 2000 

védettségű természetvédelmi területeire (Dávod Földvári-tó természetvédelmi terület, erdő, 

gyep, nádas, vizes élőhely területek), a történelmi borvidékek – Kunsági – szőlőterületei, 

továbbá a nem védelmi célokat szolgáló erdőterületeire – azaz az országos jogszabályokban 

foglaltak szerinti ökológiailag sérülékeny területeire – levegővédelmi szempontból a 

légszennyezettségnek (immisszió) az ökológiai határértékei az irányadók. 

Ezen területeken csak olyan építmények, technológiák létesíthetők, illetve üzemeltethetők, 

továbbá kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, amelyek légszennyezőanyag 

kibocsátásából származó levegőterhelés (légszennyezettség) megfelelnek az ökológiai 

határértékekkel szabályozott országos immissziós előírásoknak. 

Dávod közigazgatási területe – a légszennyezettség mértéke alapján – jelenleg olyan 

légszennyezettségi zónába esik, ahol a szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok és a benzol 

légszennyező anyagok tekintetében a légszennyezettség nem haladja meg az alsó vizsgálati 

küszöböt, a szilárd légszennyező anyagok esetében, pedig a légszennyezettség a felső és az alsó 

vizsgálati küszöb között van, mely a legkedvezőbbek közé tartozik. 

A deflációs porszennyezés mérséklése érdekében a szántóföldek földrészletein belül min. 10,0 

m széles mezővédő erdősávok, míg a dűlőutak mentén fasorok telepítése indokolt az egyéb 



előírások figyelembe vételével. Ezek mellett meg kell vizsgálni a művelés nélküli, illetve a 

minimális talajművelésű természetes technológiák alkalmazásának lehetőségét is, továbbá a 

kiporzás minimalizálását a későn lekerülő növénykultúrák termesztése is elősegítheti. 

A pollen és egyéb növényi részek okozta allergiás megbetegedések csökkentése érdekében a 

település területén fel kell tárni a fenti értelemben szennyező hatású növények termőhelyeit és 

intézkedéseket kell hozni ezek rendszeres eltávolítására, visszaszorítására. Az allergikus 

megbetegedéseket okozó fákat fokozatosan le kell cserélni. Új fatelepítés esetén allergiát okozó 

faj nem alkalmazható.  

A település belterületein szag- és bűzkibocsátással járó tevékenység a környezetet zavaró 

módon nem folytatható. 

Az Országos Imisszió-mérő Hálózat keretében a településen és annak környékén nem folyik 

levegőszennyezettség vizsgálat.  

Dávod település légszennyezettségi kibocsátási adatok éves összesítése 2017. évre a x. 

táblázatban látható. 

Év Település 
Éves kibocsátás 

(kg) 
Anyag neve CAS szám 

2017 Dávod 0 
Kén-oxidok (SO2 és SO3) 

mint SO2 

SO2:7446-09-5;  

SO3: 7446-11-9 

2017 Dávod 168 
Nitrogén oxidok (NO és 

NO2), mint NO2 

NO2: 10102-44-0; NO: 

10102-43-9 

2017 Dávod 259 330 Szén-dioxid (CO2) 124-38-9 

2017 Dávod 516 Szilárd anyag Nincs 

2017 Dávod 11 Szén-monoxid 630-08-0 

x. táblázat: Dávod község légszennyezettség kibocsátási adatai 2017. évre  

Forrás: OKIR  

Dávod község területén bejelentésre kötelezett telephely, pontforrás nincs (forrás: OKIR, 

2019.05. lekérdezés). Légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a 

településen, terhelést a külterületekről érkező por, a fűtési eredetű légszennyező anyagok és a 

közúti közlekedés jelent. Ez utóbbiból eredő emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, 

nitrogén-oxidok és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül a telítetlen szénhidrogének 

közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból igen káros közúti közlekedés fokozódását a község igen 

korlátozott mértékben képes befolyásolni. Erre a közlekedési fejezetben találni javaslatokat. 

A megújuló energiahordozók hasznosításával a hagyományosan használt energiahordozók 

felhasználása csökkenthető, s ezzel a levegőtisztaság javításához lehet hozzájárulni. Ezek az 

egyedi berendezések, az egyes telkeken belül jelenthetnek kedvező megoldást. 



A levegőminőség megóvása, és további javítása érdekében: 

- A lakossági fűtésből eredő szennyezések csökkentése érdekében ösztönözni kell a 

gázfelhasználás további minél szélesebb körű elterjesztését a hagyományos (szén, fa) és 

villamos energiával történő fűtési módokkal szemben. 

- Szabályozni kell a nyílttéri hulladékégetést (kerti hulladék, tarló). 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

A vonatkozó országos jogszabályok előírásai szerinti csendes övezetek, valamint zajvédelmi 

szempontból fokozottan védett területek nincsenek a település közigazgatási területén. 

A forgalmi adatokból számított zajterhelés értékei tájékoztató pontosságúak. Környezeti 

ártalmat a közúti közlekedés okoz.  

A 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. melléklete alapján az országos 

közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól (közlekedésből) származó zaj terhelési határértékei 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület lakóterületen: 06-22 óráig 

60 dB és 22-06 óra között 50 dB; és üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 

terület esetén 6-22 óráig 55 dB és 22-06 óra között 45 dB.  

A helyzetfeltáró munkarész készítésekor Dávod település közutai mellett mért közlekedésből 

származó zaj mérési eredmények nem állnak rendelkezésre. A közúti forgalomból adódó zaj- 

és levegőterhelés a település térségében helyenként és időnként számottevő és a forgalom 

növekedésével egyre növekvő mértékű.  

Az 51. sz. főút az igazgatási területet É – D – i irányban szeli át, mely a belterület K – i részét 

érinti és általában nagy közterületi szélességű területeken halad keresztül és az uralkodó 

szélirány a légszennyező anyagokat a lakóterületek egy része felé továbbítja érzékelhető 

levegőterhelést okozva ezzel. Az út belterületi szakaszainak becsült távlati forgalmából 

számított zajterhelés átlagos becsült értéke a belterületi lakóterületen LAM (7,5) = 65/58 dBA 

(nappal/éjjel).  

A főút mellett lakó-, különleges- és kereskedelmi, szolgáltató területek találhatóak az általában 

nagy szabályozási szélesség mellett 3,0-5,0 m-s előkerttel épített épületekkel, valamint 

kereskedelmi, szolgáltató területek létesülnek megfelelő védőtávolság, illetve megfelelő 

közterületi szélesség biztosítása mellett. Az út ezen szakaszainak a forgalmából adódóan 

időnként és helyenként elhanyagolható mértékű (nappal 0-1 dBA, míg éjjel 1-3 dBA) 

zajhatárérték túllépés adódik. A zajcsökkentés passzív zajvédelmi intézkedésekkel érhető el 



(sebességkorlátozás, a közút felőli védendő helyiségek nyílászáróinak zajvédő üvegezése, 

akusztikai szempontból un. „csendes” aszfalt burkolat az út belterületi szakaszain, stb.). 

Távlati célként meg kell fogalmazni a településen átmenő kamionforgalom csökkentését, mely 

légszennyező hatásán kívül jelentős zajterhelést okoz. A jövőben módot kell találni a 

településen áthaladó forgalomból eredő zajszennyezés mérésére. 

1.17.5. Sugárzás védelem 

Az ionizáló sugárzás területén a hazai atomerőművek mellett az országhatáron kívüli nukleáris 

létesítmények is befolyásolhatják a hazai környezet, így a lakosság sugárterhelését. Emellett 

általánosságban jelen van a környezetünkben a természetes háttérsugárzás. A természetes 

háttérsugárzás (radon koncentráció) elsősorban a nem alápincézett, esetleg földes padlójú 

épületekben (pl. melléképületek stb.) emelkedhet meg. A radioaktív háttérsugárzás kb. 40 %-át 

a radon és bomlástermékei okozzák. 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. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 is előírja, hogy 

kormányzati intézkedések szükségesek az zárt lakásokban kialakuló viszonylag magas radon-

koncentráció megelőzése érdekében, az épületek radon koncentrációjának mérése, országos 

radontérkép elkészítése témakörben. A hőerőművekben nagy teljesítménnyel elégetett szén a 

füstgázok mellett a pernye és salak radioaktivitása révén is okozhat környezetszennyezést.  

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 által előírt kapcsolódó feladatok a Kormányzat 

részére:  

 Épületek radonkoncentrációjának mérése, országos radontérkép elkészítése.  

 Sugárterhelést okozó építőanyagok használatának korlátozása.  

 Hőerőművek környezetében az égetésből visszamaradt pernye és salak radioaktív 

szennyezésének csökkentése, megszüntetése. 

A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 

sugárzási viszonyok és a környezetben mérhető radioaktív anyagkoncentrációk országos 

ellenőrzési eredményeinek gyűjtése Lakosságra vonatkozó külső sugárterheléssel és a 

radioaktív szennyezéssel kapcsolatos mérések eredményei, a radionuklid-felvétellel 

kapcsolatos becslések eredményei, valamint a reprezentatív személy által kapott dózis-

értékelések eredményei az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 

2017. évi jelentése tartalmazza. A jelentés alapján az országos háttérsugárzás változása 2017-

ben az átlagos érték körül alakult, amely a x. ábrán látható. 



 
x. ábra: Az országos háttérsugárzás változása 2017-ben  

Forrás: Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2017. évi jelentése 

Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása alapján a települési tervezési terület 30 

kilométeres körzetében a Bátaapátiban létesített kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 

tárolója üzemel. A hulladéktároló körzete felügyelt terület, amelyen az egyes feladatokat a 

nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011 

(XI.24.) Korm.rendelet előírásai szabályozzák.  

1.17.6. Hulladékkezelés 

Az önkormányzatok részére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. a hulladékok 

kezelésével kapcsolatosan kötelező feladatokat ír elő. Ennek következtében a településen 

szervezett hulladékgyűjtés van. A gyűjtés a települési környezet tisztaságának javításán túl 

egészségügyi szempontok (pl. ivóvízellátás) miatt is fontos. Az összegyűjtött kommunális 

szilárd hulladékot a vaskúti regionális rendezett szilárd hulladéklerakóba szállítják (FBHNP 

Nonprofit Kft.). A hulladéklerakó hatósági engedéllyel üzemel. A KSH adatai szerint a 

lakosságtól elszállított települési hulladék 2016. évben 261,6 kg/fő volt. A jelenlegi illetve a 

tervezett hulladékkezelés a község környezeti állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül.  

A hulladékgazdálkodás tekintetében a településen: 

- Különösen figyelmet kell szentelni a lakossági veszélyes hulladékok (akkumulátorok, 

elemek, olaj, stb.) megfelelő gyűjtésére. 

- Ösztönözni kell a szerves hulladékok minél nagyobb arányú komposztálását. 



1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

A településen és környezetében vizuális környezetterhelés nem jellemző. 

1.17.8. Árvízvédelem 

A település vízügyi helyzetét az 1.17.2. fejezet részletezi. Az árvízvédelmi feladatokat Dávod 

község vízkár-elhárítási terve határozza meg, amelyről részletesebben az 1.18. 

Katasztrófavédelem c. fejezet foglalkozik. 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A megalapozó vizsgálat helyzetfeltáró munkarész nem tárt fel a korábbiakhoz képest újabb 

környezeti kockázatot illetve környezetet veszélyeztető vagy károsító hatást.  

A települési szilárd hulladékgyűjtés is jól szabályozott, a szelektív hulladékgyűjtés is 

megoldott, azonban az elkülönítetten gyűjtendő, háztartásokban is keletkező veszélyes 

hulladékok (pl. akkumulátorok, elemek, olajok, oldószeres festékek, hígítók stb.) gyűjtésére 

továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.  

A közlekedésből származó zajmérési eredmények ismeretében további zajvédelmi, 

zajcsökkentési intézkedések bevezetésére is szükség lehet.  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztályának előzetes szakvéleménye alapján a következő környezet-egészségügyi problémákat 

is figyelembe kell venni az új intézkedések bevezetésekor.  

A külterületi lakó népesség közegészségügyi szempontból kedvezőtlen helyzetének okai között 

szerepelnek a lakó és gazdasági funkciókból adódó környezet-egészségügyi problémák 

(levegő- és talajszennyezés, stb.), az itt élők vízellátását biztosító egyedi kutak nem megfelelő 

védelme és vízminősége (talajvíz ivóvízként történő felhasználásának alkalmatlansága, a 

kismélységű kutak arzén szennyezettsége, stb.) a kommunális hulladékgyűjtés és elszállítás 

rendezetlenségei, a fűtési időszakban tapasztalt levegőszennyezés, esetleg belvízproblémák, 

stb. 

A település egészégére jellemző környezet-egészségügyi problémák figyelembe vétele is 

szükséges az intézkedések kidolgozásakor, mint például a fűtési időszakban a nem megfelelő, 

illegális tüzelőanyagok használatával összefüggő problémák belvízproblémák, stb.  

Figyelembe kell venni a levegőminőség és ezzel összefüggésben a lakosság egészségi 

állapotának összefüggései nemcsak kémiai, hanem biológiai légszennyezettség 

(pollenkoncentráció alakulása) tekintetében is.  

 



1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A település közigazgatási területén kutatási terület, bányatelek nem található. 

1.20. Városi klíma 

Helyi szinten nem releváns. 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 

folyamataik elemzése 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 

támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A 

település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-

veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 



3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek 

és korlátok térképi ábrázolása 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása 

és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 

helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 


