Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Rendelet tervezete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének......./2019.(…..) számú rendelete Baranya
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről
- TERVEZET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A tervezet bekeretezett szövegrészei nem alkotják majd a rendelet részét, azok a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény részét képező Országos Területrendezési Terv 2019. március 15-től hatályos –
szövegének idézetei, illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM
rendelet szövegelemei, amelyek így egységes szerkezetben a megyei területrendezési tervről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
megértését és alkalmazását könnyítik.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Baranya megye egyes térségei terület-felhasználásának
feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok,
értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások védelmére, és fenntartható használatára.
A rendelet területi hatálya
2. § E rendelet hatálya Baranya Megye közigazgatási területére terjed ki. E rendelet hatálya alá
tartozó települések felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Baranya megye területrendezési terve által alkalmazott fogalmak meghatározása a Magyarország és egyes kiemelt térségei
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4.§ figyelembevételével:
•

•
•

•
•

•
•
•
•

ásványi nyersanyagvagyon övezete: kiemelt térség esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a
megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel le
nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás
szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók;
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, három vagy több település
árvízvédelmét szolgáló térségi árvízvédelmi létesítmény - töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó csatorna -, továbbá a folyó
nyílt árterében fekvő település vagy településrész árvízmentesítését szolgáló töltés;
erdőgazdálkodási térség: 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;
erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az
Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak;
erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi
területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik
alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt;
erőmű: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 14. pontjában meghatározott fogalom;
földtani veszélyforrás terület övezete: kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter
rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani
felépítésük folytán a lejtős tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak;
hagyományos tájhasználat: egy adott tájrészletre jellemző, a természeti adottságokon alapuló és a helyi gazdálkodási kultúrának
megfelelő olyan területhasználati vagy más haszonvételezési mód, amely meghatározza a táj jellegét, és biztosítja természeti és
kulturális értékeinek megőrzését és fenntartható hasznosítását;
háztartási méretű kiserőmű: a Vet. 3. § 24. pontja szerinti fogalom;
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honvédelmi és katonai célú terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő,
valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelességek teljesítéséhez és a Magyar Honvédség alapfeladatainak
rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges építmények elhelyezésére vagy katonai tevékenységek végzésére
szolgáló területek találhatók;
jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi
területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak;
kiemelt térség: a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe;
kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv szerkezeti terve: a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének
munkarésze, amely a térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos és térségi műszaki
infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit határozza meg;
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak;
műszaki infrastruktúra egyedi építménye: a területrendezési terv tartalmi követelményeinek részletes szabályai tárgyában kiadott
kormányrendelet szerinti, a térségi szerkezeti tervben megállapított és alkalmazott, nem nyomvonal jellegű építmény;
műszaki infrastruktúra-hálózat: a területrendezési terv tartalmi követelményeinek tárgyában kiadott kormányrendelet szerinti, a
szerkezeti tervben megállapított és alkalmazott nyomvonal jellegű építmények összessége;
műszaki infrastruktúra kapacitása: a szükséges közúti közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás mértéke;
nagyvízi meder övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló területek tartoznak,
amelyeket az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult
legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki;
az Ország Szerkezeti Terve: az OTrT. jóváhagyandó munkarésze, amely az országos területfelhasználás rendszerét, a települések
térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit
határozza meg;
országos csatorna: olyan csatorna, amelyet a nemzeti vagyonról szóló törvény kizárólagos állami tulajdonú csatornaként jelöl meg;
országos kerékpárút-törzshálózat: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott
műszaki infrastruktúra-hálózat, amelybe az országos jelentőségű turisztikai célpontokat érintő, a hálózatban összekötött Euro Velo
és országos kerékpáros útvonalak tartoznak;
ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi
jelentőségű fajnak adnak otthont;
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok,
élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek
alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek - magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok
biztosítására;
ökológiai hálózat pufferterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek
negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel
ellentétesek;
rendszeresen belvízjárta terület övezete: kiemelt térség esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a
megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe a síkvidéki vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon
mélyebb részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és
gyakorisággal összegyűlik;
tájjelleg (tájkarakter): a táj jól körülhatárolható részének természeti tényezők és emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása
eredményeként kialakult, emberek által érzékelt sajátos rendszere, amely által a tájrészlet egyedisége megnyilvánul, és más
tájrészletektől megkülönböztethetővé válik;
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: egyedileg meghatározott és lehatárolt övezet, amelybe jellemzően
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet beépítésre nem szánt, sajátos karakterű szőlőhegyeinek, szőlőterületeinek, történelmileg kialakult
mozaikos tájszerkezetének, egyedi tájértékeinek megőrzendő területei tartoznak;
tájképvédelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési
terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben 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;
település: a település teljes közigazgatási területe, a főváros esetében a főváros teljes közigazgatási területe;
települési terület: a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt terület;
területfelhasználási egység: a település igazgatási területének a jellemző rendeltetés szerint megkülönböztetett területegysége,
amely azonos jellemző vagy kijelölt településfunkciónak biztosít területet.
térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv
előírásokat határoz meg;
térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított vagy alkalmazott, sajátos jellemzőkkel
rendelkező - a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt és meghatározott - területi egység;
térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott, a térségben
jellemző területfelhasználásnak megfelelően lehatárolt területi egység;
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veszélyeshulladék-égetőmű: olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladékégetés műszaki követelményei, működési
feltételei és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékei tárgyában kiadott miniszteri rendeletben meghatározott
feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek;
veszélyeshulladék-lerakó: a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályok és feltételek tárgyában
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására szolgáló
hulladékkezelő létesítmény;
világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai
feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyek a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a
Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. §
szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak megfelelően;
vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória,
amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve azok parti sávjai tartoznak;
vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi
területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a
felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak
életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak;
VTT-tározók: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók;
VTT-tározók övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervekben alkalmazott övezet, amelybe a VTT-tározók területei tartoznak.

II. fejezet
A MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE
3. § (1) A megye Szerkezeti Tervét M=1:100.000 méretarányban e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák
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.
A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása
A területrendezési törvény 10. § (1) 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.
d) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási
szervvel egyeztetve kell pontosítani.
A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási térség területét a fenti számításnál figyelmen kívül kell
hagyni.

(3) A 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;
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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.

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezése
Területrendezési törvény 14. § (1) szerint az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a törvény 2. melléklete, e térbeli rend szempontjából
meghatározó települések felsorolását pedig a törvény 4/1-4/6. melléklete tartalmazza.
(2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti.
(3) Az 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából
meghatározó települések felsorolását pedig a törvény 4/7. melléklet tartalmazza.
(4) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, továbbá a nemzetközi és hazai szénhidrogénszállító-vezetékek térbeli rendjét a 2.
melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a törvény 4/8. és a 4/9. melléklet tartalmazza.
(5) Az országos vízi létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását pedig a törvény 4/10. melléklete tartalmazza.
(6) Az országos hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását pedig a 4/11. melléklet tartalmazza.
(7) Az országos kerékpárút-törzshálózat számozásának turisztikai célból való megváltoztatása a 4/5. és a 2. melléklet tartalmát nem
érinti.
(15. § (1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében
a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét az Ország Szerkezeti Tervében
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti Tervében megállapított nyomvonalától és a térbeli rendtől az
adott műszaki infrastruktúra kijelölése tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértése esetén lehet eltérni.
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(4) A településrendezési eszközökben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek helyét a megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend
figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában
az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett
szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól és azok
térbeli rendjétől.
c) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál
biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.
A megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel
vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőkön áthaladó szakaszainak
építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más
energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.
A területrendezési törvény 17. § (1) értelmében a 4/4-4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve,
az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás
során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(2) A 4/1-4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a
térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét
vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell
megvalósítani.
(3) A 4/5. és 4/7-4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott
felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási
területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell
megvalósítani.
(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT-tározókat az ott felsorolt települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt
települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a
településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

III. fejezet
TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK
4. § (1) A megye Térségi Övezeteinek területét M=1:100.000 méretarányban e rendelet 3.1.-3.19.
mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint
Az országos övezetek a következők:
3.1. Ökológiai hálózat magterületének övezete,
3.2.Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3.3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
3.4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
3.5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
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3.6. Erdők övezete,
3.7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
3.8. Tájképvédelmi terület övezete,
3.9. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
3.10. Vízminőség-védelmi terület övezete,
3.11. Nagyvízi meder övezete,
3.12. Honvédelmi és katonai célú terület övezete.
A megyei övezetek a következők:
3.13. Ásványi nyersanyagvagyon övezete,
3.14. Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
3.15. Földtani veszélyforrás terület övezete,
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:
3.16. Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete,
3.17. Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete
3.18. Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete
3.19. Együtt tervezésre javasolt térségek övezete
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 településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek
lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott - illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a területrendezési törvény
22. § szerinti esetet.
Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a
területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a települési
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.

AZ ORSZÁGOS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az ökológiai hálózat magterületének övezete
3.1. számú melléklet
A területrendezési törvény 25. § (1) szerint az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország
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.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
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(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű
bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető
épületen elhelyezve.

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
3.2. számú melléklet
A területrendezési törvény 26. § (1) szerint az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország
Szerkezeti Terve, 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 ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat
ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
3.3. számú melléklet
A területrendezési törvény 27. § (1) szerint az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország
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, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével - 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) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2)
bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
3.4. számú melléklet
A területrendezési törvény 28. § (1) szerint kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület kivéve, ahol az Ország 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.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
3.5. számú melléklet
A területrendezési törvény meghatározása szerint a jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a területrendezésért felelős
miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter
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rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel
rendelkező szántóterületek tartoznak.
A jó termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelet 2.§ értelmében:
(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

Erdők övezete
3.6. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak.
A törvény 30. § szerint az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. A területrendezési törvény 29. §
szerint 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.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3.7. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint az erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért
felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős
miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek tartoznak,
amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés
környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt.
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelet 3.§ értelmében:
(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.

Tájképvédelmi terület övezete
3.8. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint a tájképvédelmi terület övezete: a területrendezésért felelős
miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a
megyei területrendezési tervben 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.
A területrendezésről szóló törvény 19.§ (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés pontjában meghatározott országos
övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelet 4.§ értelmében
(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,
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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.

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
3.9. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az
OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi
listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak,
amelyek a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a Világörökségi Várományos Helyszínek
Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § szerinti központi, közhiteles
nyilvántartásnak megfelelően.
A területrendezési törvény 31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület övezetén:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló törvényben, valamint a
világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal,
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek területe
horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell,
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a kulturális és természeti
örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi
kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.

Vízminőségvédelmi terület övezete
3.10. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint a vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért
felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben,
valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi
fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt
vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak.
A területrendezésről szóló törvény 19.§ (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott országos
övezet területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelet 5.§ értelmében
(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.

5.§ Az országos vízminőség védelmi területre vonatkozó szennyvízelvezetési, kezelési igényeket a
településrendezési eszközökben rögzíteni kell.
Nagyvízi meder övezete
3.11. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint a nagyvízi meder övezete: a területrendezésért felelős miniszter
rendeletében megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a
vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló területek tartoznak, amelyeket az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít,
és amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki.
A területrendezésről szóló törvény 19.§ (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott országos
övezet területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A nagyvízi meder terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelet 6.§ értelmében
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(1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területen a helyi
építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni.
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új beépítésre szánt
területet kijelölni.

Honvédelmi és katonai célú területek övezete
3.12. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint a honvédelmi és katonai célú terület övezete: az OTrT-ben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi
képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt
kötelességek teljesítéséhez és a Magyar Honvédség alapfeladatainak rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához
szükséges építmények elhelyezésére vagy katonai tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók.
A törvény 32. § (1) szerint a honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt vagy beépítésre
nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell
sorolni;
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha az
adott terület az erdők övezete által is érintett.
(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter
hozzájárulásával lehetséges.

A MEGYEI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
3.13. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint az ásványi nyersanyagvagyon övezete: kiemelt térség esetében a
területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított övezet,
amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát
képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi
nyersanyagvagyon területei találhatók.
A törvény 19.§ (5) A (3) bekezdés 1. pontjában meghatározott megyei övezet övezeti szabályait a területrendezésért felelős
miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv
állapítja meg.
Az ásványi nyersanyagvagyon terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelet 8.§ szerint:
(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési
övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3.14. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint a rendszeresen belvízjárta terület övezete: kiemelt térség
esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított
övezet, amelybe a síkvidéki vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb részei tartoznak, ahol a helyi
csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik;
A törvény 19.§ (5) A (3) bekezdés 2. pontjában meghatározott megyei övezet övezeti szabályait a területrendezésért felelős
miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv
állapítja meg.
A rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelet 9.§ szerint
(1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési
területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.
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Földtani veszélyforrás területének övezete
3.15. számú melléklet
A területrendezési törvény fogalommeghatározása szerint a földtani veszélyforrás terület övezete: kiemelt térségi
területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési
tervben megállapított övezet, amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős tömegmozgások
és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak.
A törvény 19.§ (5) A (3) bekezdés 4. pontjában meghatározott megyei övezet övezeti szabályait a területrendezésért felelős
miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv
állapítja meg.
A földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó előírások a területrendezésért felelős miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendelet 11.§ szerint
(1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hozzájárulásával
kell meghatározni.

Egyedileg meghatározott övezetek
Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete
3.16. számú melléklet
6.§ (1) Az övezethez tartozó települések településrendezési eszközei készítése során azokon a
kereskedelmi-, szolgáltató valamint ipari- gazdasági besorolású területeken, amelyeket a helyi
önkormányzat rendeletével „kiemelt fejlesztési terület”-té minősít az építési telek megengedett
legnagyobb beépítettsége 10%-kal lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5%-kal
alacsonyabb, mint az OTÉK 2. számú melléklet szerinti érték.
(2) Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érintheti a védelmi övezetekkel lehatárolt
területeket.
Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete
3.17. számú melléklet
7.§ (1) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési
stratégiája, valamint településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása
során a megalapozó és az alátámasztó munkarészekben be kell mutatni a térség turisztikai
rendszeréhez, célpontjaihoz való illeszkedést, a fejlesztések a nyomvonalak folytonosságának
biztosításával valósítható meg.
(2) A környezeti állapot megőrzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések
településrendezési eszközeinek készítése során a rekreációs célú területeken a megvalósítani
tervezett funkció igényelte szabályozási megoldás szükséges.
Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete
3.18. számú melléklet
8. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településképvédelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti
településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem
alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét - foglalja magában.
(2) A településrendezési eszközökben a történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult
településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére
vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.
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Együtt tervezésre javasolt térségek övezete
3.19. számú melléklet
9. § A 2020-2027 közötti fejlesztési időszak előkészítésére az együtt tervezendő térség(ek)ben az
érintett települések közös területfejlesztési koncepciót és programot készíthetnek.
10. § (1) Az egyes települések 3.1.-3.19. számú mellékletek szerinti övezetekkel való érintettségét e
rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
IV. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. § (1) E rendelet 2019. ………………-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Baranya megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló
14/2012. (VI. 1.) számú rendelete hatályát veszti.
(3) A megyei területrendezési tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni.

Pécs, 2019.…………….

Madaras Zoltán
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Partos János
megyei főjegyző

12

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Rendelet tervezete
A rendelet 1. számú melléklete
Baranya megye településrendszere
Megyei jogú város:
Pécs
Városok:
Bóly, Harkány, Komló, Kozármisleny, Mágocs, Mohács, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Siklós, Szentlőrinc,
Szigetvár, Villány
Nem városi rangú települések (járásonként):
Bólyi járás
Babarc, Belvárdgyula, Borjád, Hásságy, Kisbudmér, Liptód, Máriakéménd,
Monyoród, Nagybudmér, Olasz, Pócsa, Szajk, Szederkény, Töttös, Versend
Hegyháti járás

Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg,
Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mekényes, Meződ,
Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Palé, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga,
Vásárosdombó, Vázsnok

Komlói járás

Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Liget,
Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske,
Oroszló, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény

Mohácsi járás

Bár, Bezedek, Dunaszekcső, Erdősmárok, Feked, Görcsönydoboka, Himesháza,
Homorúd, Ivándárda, Kisnyárád, Kölked, Lánycsók, Lippó, Majs, Maráza,
Nagynyárád, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely, Somberek Szebény,
Székelyszabar, Szűr, Udvar, Véménd

Pécsi járás

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút,
Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend,
Kovácsszénája, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós,
Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Regenye,
Romonya, Szalánta, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd

Pécsváradi járás

Apátvarasd, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hidas, Kátoly,
Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu,
Szellő, Zengővárkony

Sellyei járás

Adorjás, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása,
Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára,
Felsőszentmárton, Gilvánfa, Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse,
Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek,
Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Sámod,
Sósvertike, Tengeri, Téseny, Vajszló, Vejti, Zaláta

Siklósi járás

Alsószentmárton, Babarcszőlős, Beremend, Bisse, Cún, Csarnóta, Diósviszló,
Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs,
Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Illocska, Ipacsfa,
Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó,
Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok,
Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd,
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Rádfalva, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony,
Újpetre, Villánykövesd, Vokány
Szentlőrinci járás

Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde,
Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota,
Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Velény, Zók

Szigetvári járás

Almamellék, Almáskeresztúr, Basal, Bánfa, Boldogasszonyfa, Botykapeterd,
Bürüs, Csebény, Csertő, Dencsháza, Endrőc, Gyöngyösmellék, Hobol,
Horváthertelend, Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa,
Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nemeske, Nagyváty,
Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti,
Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Szentegát, Szentlászló, Szörény,
Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Zádor
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A rendelet 2. számú melléklete
Baranya megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere
A közlekedési hálózatok és egyedi építmények Baranya megyét érintő elemei
1. Gyorsforgalmi utak
 M6: (Budapest M0 – Dunaújváros – Szekszárd) – Bóly térsége – Ivándárda - (Horvátország)
 M60: Bóly térsége (M6) – Pécs – Szigetvár - Barcs – (Horvátország)
 M9: Nagycenk (M85) – Szombathely – Vasvár Rábahidvég (M80) – (Zalaegerszeg – Nagykanizsa –
Kaposvár – Dombóvár– Szekszárd – Dusnok – Szeged)
2. Főutak
2.1. A főúthálózat elemei (meglevő főutak)
 6.sz. főút: (Budapest – Dunaújváros – Szekszárd) – Pécs – Barcs – (Horvátország)
 56.sz. főút: (Szekszárd (6. sz. főút)) – Mohács – Udvar – (Horvátország)
 57.sz. főút: Pécs térsége (6.sz. főút) – Mohács – Nagybaracska (51. sz. főút), az M6 – Mohács
szakaszon 2x2 sávos keresztmetszetű bővítéssel
 578. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Kozármisleny (M60)
 58.sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Harkány – Drávaszabolcs – (Horvátország)
 66.sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Sásd – (Kaposvár (61. sz. főút))
 67.sz. főút: Szigetvár – Kaposvár - (Horvátország)
 611.sz. főút: (Dombóvár (61. sz. főút)) – Sásd (66. sz. főút)
2.2. Új főúti kapcsolatok
 Köblény térsége (M9) – Komló térsége (66. sz. főút)
 Pécs térsége (M60)– Vajszló
 Darány (6. sz. főút) – Sellye - Harkány – Siklós – Villány – Udvar térsége (56. sz. főút)
2.3. Meglévő főutak tervezett településelkerülő szakaszai (A felsorolás nem tartalmazza azokat az
elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják
képezni)
 6. sz. főút:
Pécs, Szentlőrinc, Szigetvár
 56. sz. főút:
Dunaszekcső, Bár
 58. sz. főút:
Szalánta, Túrony, Drávaszabolcs
 611. sz. főút:
Sásd, Vásárosdombó
 66. sz. főút:
Mánfa, Magyarszék, Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló,Sásd
 67. sz. főút:
Szentlászló, Szigetvár
3. Mellékutak
3.1. Térségi jelentőségű mellékutak
 Szigetvár – Kadarkút /korrekció: Somogyapáti/
 6. sz. főút-Kővágótőttős – Boda – Bükkösd – 66. sz. főút Szentbalázs
 Oroszló – Bükkösd
 Pécs – Abaliget
 Komló – Mánfa
 Komló-Zobákpuszta – Magyarszék
 Bonyhád – Szászvár – Kaposszekcső /korrekció: Máza, Szászvár/
 Mágocs – Dombóvár
 Pécs-Hird – Szászvár /korrekció: Hosszúhetény/
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Pécsvárad - Véménd – Mohács
Pécsvárad – Maráza – Mohács
Szederkény – Erzsébet – Pécsvárad
Villány – Bóly – 57. sz. főút /korrekció: Bóly/
M60 Pécsudvard – Újpetre – Siklós
Újpetre – Villány
Nagyharsány – Beremend – országhatár /korrekció: Beremend/
Görcsöny – Harkány
Szigetvár – Drávafok
Komló keleti elkerülő út

3.2. Mellékút kapcsolatok zsáktelepülések megszüntetésére
 Kisdobsza – Kálmáncsa
 Merenye – Kálmáncsa-Lajosháza
 Merenye-Ceglédpuszta – Somogyhatvan
 Merenye – Patapoklosi
 Basal – Csertő
 Vásárosbéc – Visnye
 Szentlászló – Somogyhárságy
 Nyugotszenterzsébet – Almáskeresztúr
 Almáskeresztúr – Ibafa-Gyűrűfű
 Dinnyeberki – Ibafa-Gyűrűfű – Ibafa-Korpád – Ibafa
 Ibafa – Horváthertelend
 Csebény – 6. sz. főút és a 66. sz. főút Szentbalázs közötti új út
 Szágy – 6. sz. főút és a 66. sz. főút Szentbalázs közötti új út
 Szágy – Gödre-Szénáspuszta
 Gödre – Hajmás
 Gödre – Kaposkeresztúr
 Bakóca – Tormás
 Kisbeszterce – Szentkatalin
 Boda – 6605 j. út
 Bakonya – 6.sz. főút
 Orfű-Tekeres – Kovácsszénája
 6542. j. ök. út – M9 Köblény-M65 Komló közötti új főút
 Varga – Liget
 Felsőegerszeg – Tékes
 Vázsnok – Felsőegerszeg és Tékes közötti új út
 Tarrós – Felsőegerszeg és Tékes közötti új út
 Ág – 65174. bek. út Alsómocsolád
 Alsómocsolád – Bikal
 Alsómocsolád – Szalatnak
 Köblény – Hegyhátmaróc
 Hidas – Kismányok
 Ófalu – Cikó
 Erdősmecske – Ófalu
 Hímesháza – Görcsönydoboka
 Kisnyárád – 56126. bek. út Erdősmárok
 Erdősmárok – Liptód
 Liptód – Maráza
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Monyoród – Máriakéménd
Kátoly – Berkesd
Martonfa – Pereked
Magyarsarlós – Hásságy
5701. j. ök. út Bóly – 5703. j. ök. út Bóly
5704. j. ök. út Töttös – 5702. j. ök. út Majs
Birján – Lothárd – Szemely
Szőkéd – Pogány
Peterd – 5711 j. út
Áta – Kistótfalu és Bisse közötti új út
Kistótfalu – Bisse
Belvárdgyula – Nagybudmér
Kiskassa – Belvárdgyula és Nagybudmér közötti új út
Kisjakabfalva – Kisbudmér
Ivánbattyán – Kisjakabfalva
Sárok – Bezedek
Alsószentmárton – Old – Kásád
Old – Old-Eperjespuszta
Siklós – Egyházasharaszti
Gyód – Regenye
Csarnóta – Szava
Márfa – Kovácshida
Tésenfa – Drávacsehi
Tengeri – Hegyszentmárton-Monyorósd
Bicsérd – Szabadszentkirály
Gerde – Magyarmecske
Kisasszonyfa – Ózdfalu
Besence – Páprád
Cún – 58131. bek. út
Hirics – Kisszentmárton
Vejti – országhatár
Sósvertike – Zaláta
Drávakeresztúr – Drávakeresztúr-Révfalu – Drávasztára
Endrőc – Marócsa
Szentegát – Okorág
Bánfa – Sumony
Katádfa – Dencsháza
Bürüs – 58107. bek. út Szentegát
Pettend – Gyöngyösmellék
Nagydobsza – Pettend

4. A vasúti hálózat elemei
4.1. Meglévő országos törzshálózati vasútvonalak
 40. sz. (Budapest (Kelenföld)) – Pécs
 41. sz. (Dombóvár) – (Gyékényes) – (Horvátország)
 65. sz. Pécs – Villány
 66 sz. Villány – Magyarbóly – (Horvátország)
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4.2. Vasúti mellékvonalak
 (Gyékényes) – Szentlőrinc
 (Dombóvár) – Bátaszék
 (Dombóvár) – Godisa – Komló
 Sellye – Szentlőrinc
 Barcs-Középrigóc – Villány
 Pécs – Bátaszék
 Villány – Mohács
5. Kereskedelmi nemzetközi repülőtérré fejleszthető repülőtér
 Pécs - Pogány
6. Kerékpárút hálózat elemei
6.1. Országos kerékpárút törzshálózat elemei
 5A / Dél-alföldi határmente kerékpárút – Debrecen – Szeged – Mórahalom – Tompa – Bácsalmás
– Nagybaracska - Mohács
 6A / Alsó-Duna menti kerékpárút (az EuroVelo hálózat 6.sz. útvonalának része) – Budapest –
Ráckeve - Solt - Baja – Mohács – Kölked – (Horvátország)
 6D / Mohács – Hercegszántó – (Szerbia és Montenegró)
 9A / Dunántúli határmente kerékpárút: Kölked-Sátorhely-Majs-Lippó-Magyarbóly-VillányPalkonya-Újpetre-Vokány-Nagytótfalu-Kisharsány
Siklós-Matty-Vejti-Zaláta-DrávasztáraFelsőszentmárton-Tótújfalu
 9B / Siklós – Harkány – Márfa – Diósviszló – Rádfalva – Kávás – Sámod - Kisszentmárton
 72 / Külső-somogyi kerékpárút: Kőröshegy - Tamási – Bonyhád – Mecseknádasd – Pécsvárad –
Pécs - Újpetre
 73 / Belső-somogyi kerékpárút: Fonyód – Somogyvár – Kaposvár – Szenna - Almamellék –
Abaliget – Orfű - Pécs
6.2. Térségi jelentőségű kerékpárutak
 (Szekszárd – Keselyűs – Pörböly) – Mohács
 (Dombóvár) – Sásd – Husztót – Kovácsszénája – Orfű – Pécs – 6.sz. főút – Pellérd – Görcsöny Harkány
 (Kaposvár) – Almamellék – Szigetvár – Sellye – Drávasztára – (Horvátország)
 Vásárosdombó – Kisvaszar – Mecsekjánosi – Komló – Hosszúhetény – Dél-Dunántúli kerékpárút
 Zobákpuszta – Magyaregregy – Kisújbánya - Pécsvárad
 Komló – Sikonda – Magyarszék – Magyarhertelend – Orfű – Abaliget – Okorvölgy
 Hetvehely – Szentlőrinc
 Görcsöny – Baksa – Bogádmindszent – Vajszló – Vejti – (Horvátország)
 Pécsvárad – Kátoly – Szajk – Bóly – Kiskassa – Újpetre – Vokány – Siklós
 Szajk – Mohács
 Magyarbóly – Beremend – (Horvátország)
 Báta – Palotabozsok – Véménd – Feked – Lovászhetény – Pécsvárad
7. Kikötők
7.1. Országos kikötő
 Mohács
7.2. Térségi kikötő
 Dunaszekcső
 Drávaszabolcs
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Drávasztára

7.3. Határkikötő
 Mohács (schengeni)
 Drávaszabolcs (sporthajó, sétahajó)
7.4. Kompátkelőhely
 Mohács – Mohács-Újmohács (Dunahíd építéséig)
 Dunaszekcső – Dunafalva
 Vejti – Moslavina Podravska (Horvátország)
8. Térségi jelentőségű logisztikai központ
 Pécs
 Mohács (Dél-dunántúli körzet)

Egyéb műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények Baranya megyét érintő elemei
9. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei
400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei:
 (Paks) – Pécs
 Pécs – OH (Ernestinovo)
400 kV-os átviteli hálózat távvezeték tervezett elemei:
 Bogád – (Hercegszántó) – (Szerbia)
 Bogád – (Kaposvár)
 Mohács – Bogád–Illocska–(Horvátország) távvezeték felhasítási pontja
Átvitelt befolyásoló 132 kV-os főelosztó hálózat elemei:
 Pécs – Pécsi Erőmű
 Siklós – OH (Donji Miholjac)
Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat meglévő elemei:
 Pécsi Erőmű – Pécs (Újmecsekalja)
 Pécs Kertváros – Pécsi Erőmű-Pécs (Újmecsekalja) távvezeték felhasítási pontja
 Pécsi Erőmű – Mohács
 Pécsi Erőmű – (Paks)
 Pécsi Erőmű – Komló
 Pécsi Erőmű – Pécs Kelet
 Komló – Pécsi Erőmű-Pécs Kelet távvezeték felhasítási pontja
 Pécsi Erőmű – Siklós
 Pécs (Újmecsekalja) – Kővágószőlős
 Kővágószőlős – Szigetvár
 Királyegyháza – Kővágószőlős-Szigetvár távvezeték felhasítási pontja
 (Kaposvár) – Szigetvár
 (Kaposvár) – Sikonda – Komló
 Mindszentgódisa MÁV – (Kaposvár)-Sikonda távvezeték felhasítási pontja
 Szigetvár – (Barcs)
 Mohács – (Csátalja)

19

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Rendelet tervezete


Siklós – Beremend

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat tervezett elemei:
 Vajszló – Kővágószőlős-Szigetvár távvezeték felhasítási pontja
 Pécs Déli Ipari park – Pécsi Erőmű-Pécs (Újmecsekalja) távvezeték felhasítási pontja
 Pécs I. – Pécsi Erőmű-Pécs Kelet távvezeték felhasítási pontja
 Pécs Üszög – Pécsi Erőmű-Komló távvezeték felhasítási pontja
 Bóly – Pécsi Erőmű-Mohács távvezeték felhasítási pontja
 Pécs – Pécs Kelet
 Pécs – Pécs Kertváros
 Pécs vezetékrendezés
 Mohács – (Bátaszék) – (Szekszárd)
10. Szénhidrogén szállító hálózat elemei:
Szénhidrogén szállító vezetékek:
 (Szank) – Pécs I.
 Palotabozsok – Mohács
 Pécs I. – Pécs II.
 Pécs III. leág
 Pécs Hőerőmű
 Báta Duna tartalék
 (Városföld) – (Báta) (Horvát tranzit)
 (Báta) – Drávaszerdahely – (országhatár) (Horvát tranzit)
 Kozármisleny – Pécs
Termékvezeték:
 (Székesfehérvár) – Pécs
Nemzetközi szénhidrogén szállító hálózat tervezett eleme (a távlati fejlesztési tervek alapján):
 „Déli Áramlat”
11. 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározó
Vízfolyás, víztározó neve
Pécsi tó (Orfűi vízfolyás)
Csele tározó (Csele patak)
Csertői tározó (Almás patak)
Merenyei halastó (Gyöngyös főág)
Terecsenypusztai halastó (Erdőlyuki árok)
Pellérdi halastavak (Pécsi víz)
Palkonyai halastavak (Peterd-Szemelyi vízfolyás)
Sumonyi halastavak (Okor csatorna)
Békatói halastavak (Méhész patak)
Magyarszéki záportározó

Település
Orfű
Somberek
Csertő
Merenye
Terecsenypuszta
Pellérd
Palkonya
Sumony
Dombóvár, Mágocs
Magyarszék, Magyarhertelend
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Vízminőségvédelmi terület övezete
Nagyvízi meder övezete
Honvédelmi és katonai célú területek övezete
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Földtani veszélyforrás területének övezete
Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete
Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete
Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek
övezete
Együtt tervezésre javasolt térségek övezete

(3./2. sz. m.)
(3./3. sz. m.)
(3./4. sz. m.)
(3./5. sz. m.)
(3./6. sz. m.)
(3./7. sz. m.)
(3./8. sz. m.)
(3./9. sz. m.)
(3./10. sz. m.)
(3./11. sz. m.)
(3./12. sz. m.)
(3./13. sz. m.)
(3./14. sz. m.)
(3./15. sz. m.)
(3./16. sz. m.)
(3./17. sz. m.)
(3./18. sz. m.)
(3./19. sz. m.)

Az ökológiai hálózat magterületének övezete

Település

(3./1. sz. m.)

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Rendelet tervezete
A rendelet 1. számú függeléke

Baranya megye településeinek megyei övezetekkel (3./1.-19. számú mellékletek) való érintettsége
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Rendelet tervezete
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