A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (IV.22.) önkormányzati
rendelete
Baranya Megye Területrendezési Tervéről
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. 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.
2. A rendelet területi hatálya
2. §
E rendelet hatálya Baranya Megye közigazgatási területére terjed ki. E rendelet hatálya alá
tartozó települések felsorolását jelen rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET
A MEGYE SZERKEZETI TERVE
3. §
(1) A megye Szerkezeti Tervét M = 1:100.000 méretarányban e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
(2) A megye Szerkezeti Terve 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.
(3) Baranya megye műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszerét e
rendelet 1/b. melléklete tartalmazza.
(4) A településenként és területfelhasználási kategóriánként meghatározandó területi
érintettség számszerű adatait a rendelet 1/a. függeléke tartalmazza.

III. FEJEZET
A MEGYE ÖVEZETI TERVE
1. A megye övezeti tervét képező övezetek
4. §
(1) A megye övezeti tervét képező övezetek lehatárolását M = 1:100.000 méretarányban e
rendelet 3/1. – 3/19. mellékletei tartalmazzák.
(2) Az országos övezetek a következők:
a) a 3/1. melléklet szerinti ökológiai hálózat magterületének övezete,
b) a 3/2. melléklet szerinti ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
c) a 3/3. melléklet szerinti ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
d) a 3/4. melléklet szerinti kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
e) a 3/5. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
f) a 3/6. melléklet szerinti erdők övezete,
g) a 3/7. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
h) a 3/8. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete,
i) a 3/9. melléklet szerinti világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
j) a 3/10. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete,
k) a 3/11. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete,
l) a 3/12. melléklet szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezete.
(3) A megyei övezetek a következők:
a) a 3/13. melléklet szerinti ásványi nyersanyagvagyon övezete,
b) a 3/14. melléklet szerinti rendszeresen belvízjárta terület övezete,
c) a 3/15. melléklet szerinti földtani veszélyforrás terület övezete.
d) a 3/16. melléklet szerinti gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete,
e) a 3/17. melléklet szerinti turizmusfejlesztés célterületeinek övezete,
f) a 3/18. melléklet szerinti építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek
övezete,
g) a 3/19. melléklet szerinti együtt tervezésre javasolt térségek övezete.
(4) Az egyes települések 3/1. – 3/19. mellékletek szerinti övezetekkel való érintettségét a
rendelet 1/b. függeléke tartalmazza.
2. Az országos és az országosan megállapított megyei övezetekre vonatkozó
szabályok
5. §
A megyei övezeti tervben alkalmazott országos övezetekre és a 4. § (3) a) – c) pontjában
meghatározott megyei övezetekre vonatkozó előírásokat a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, valamint a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapítja meg.
6. §
A vízminőség-védelmi terület övezetével érintett települések helyi építési szabályzatában
rendelkezni kell a keletkezett szennyvíz elvezetésének, illetve övezeten belüli kezelésének
feltételeiről a Baranya Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó szabályozási ajánlások
figyelembevételével.
3. Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó szabályok
7. §
(1) A gazdaságfejlesztés célterületeinek övezetébe tartozó település településrendezési
eszközei készítése során, azokon a kereskedelmi- szolgáltató, valamint ipari- gazdasági
besorolású területeken, amelyeket a helyi önkormányzat rendeletével kiemelt fejlesztési
területté minősít, az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-kal lehet

magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5%-kal lehet alacsonyabb, mint az OTÉK 2.
számú mellékletében meghatározott érték.
(2) Az új beépítésre szánt terület (1) bekezdés alapján történő kijelölése nem érintheti az alábbi
védelmi övezetekkel lehatárolt területeket: ökológiai hálózat magterületének övezete,
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, erdők övezete, vízminőség-védelmi terület
övezete, nagyvízi meder övezete.
8. §
A turizmusfejlesztés célterületeinek övezetébe tartozó település 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.
9. §
(1) Az építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezetébe tartozó
település településképi rendeletében ki kell jelölni az építészeti örökség megőrzése érdekében
védendő területegységeket – különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, az
országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek védőövezetét – a településképi
szempontból meghatározó területek részeként.
(2) Az építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezetébe tartozó
település településképi rendeletében elő kell írni, hogy a történeti településkép érvényesülését
befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy
kiterjedésű építmény elhelyezése esetén a településképi véleményezési- és településképi
bejelentési eljárásokhoz benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció részeként tájbaés településszövetbe illesztést igazoló munkarészt kell készíteni.
10. §
Az együtt tervezésre javasolt térségek övezetébe tartozó település önkormányzata
a) új településfejlesztési koncepció,
b) új integrált településfejlesztés stratégia, vagy
c) új településrendezési eszköz
készítésének elhatározásáról szóló döntés meghozatala során mérlegeli a dokumentum – az
övezetbe tartozó – további egy vagy több településsel közösen történő elkészítését.
IV. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Baranya megye területrendezési szabályzatáról, térségi
szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 14/2012. (VI. 1.) rendelete.
Pécs, 2020. április 22.

Dr. Őri László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet elfogadva: 2020. április 22. napján.
Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. április 22. napján.
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megyei jegyző

