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MÁNFA KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 

 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

 

 Mánfa Község településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása a 

mezőgazdasági, gyepterületekre vonatkozó előírások pontosítását célozza. A tervezett 

módosítás tervi munkarészeket nem érint, csak a helyi építési szabályzat szöveges előírásait. 

Hatályos településrendezési eszközök az Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 62/2017. (XII.29.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv, 

valamint Mánfa Község Önkormányzat Képviselő- testületének Mánfa Község 

településrendezési tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló, 3/2003. (IV.25.) 

önkormányzati rendelete. 

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos településrendezési 

tervei módosításának szándékát, településfejlesztési döntését a 8/2021. (II.25.) sz. 

határozatban fogalmazta meg. 

 Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának 

egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak 

alapján egyszerűsített eljárásként kívánja lefolytatni. Az egyszerűsített eljárás a vonatkozó 

kormányrendelet szakasza szerint, a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. 

A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az OTÉK 

2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának megfelelően készül, a hatályos tervekkel összhangban. 

Önkormányzat a tervezés megindítása előtt döntött a településrendezési terveinek módosítása 

esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól (Mánfa község önkormányzat 

képviselőtestületének 8/2019. (X.22) önkormányzati rendelete (SZMSZ) IV. Függeléke), 

melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván.  

 

Önkormányzat megbízásából a módosítást Dr. Kovács Péter (TT-02-0656) településtervező 

készíti. 
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1.1 A véleményezési eljárás során beérkezett vélemények  

 

A véleményezés során beérkezett észrevételek alapján a módosítási anyag jelentősen 

változott. Az eredeti, HÉSZ előírásaira vonatkozó módosítás helyett a rajzi munkarészek is 

változtak, pontosan megjelölve azokat a helyeket, ahol az új előírások bevezetésre kerülnek 

és azok a területek, ahol az övezetek változnak 

 

A véleményezési eljárásban beérkezett véleményeket az alábbiakban foglaljuk össze 

(leveleket lásd: 2. számú melléklet): 

Az előzetes tájékoztatási dokumentációval kapcsolatban általános tájékoztatáson és 

adatszolgáltatáson kívül észrevételt nem tett: 

Hivatal neve Ügyiratszám Ügyintéző 

Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály 

BA/52/03465-
2/2021 

Ulrich Éva 

A megküldött dokumentációval kapcsolatban kifogást nem emel. Felhívja a figyelmet az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
előírásaira. 

Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság K/8162-2/2021 Mészáros 
László  

Tájékoztat, hogy a módosítás hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság kifogást nem emel. 

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 

BA/60/224/2/2021 Laczkó 
Henrietta 

Az egyeztetési anyagban foglaltakkal kapcsolatban útügyi szempontból kifogása nincs. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai 
Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály  

20849-
2/2021/KBKHF 

Czékus 
Miklós 

Tájékoztat, hogy észrevétele nincs, kémiai biztonsági szempontból annak környezeti hatása 
nem várható, a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.  

Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, Bányászati Osztály 

BA/V731-26202 Kraft János 

Tájékoztat, hogy a módosítást észrevétel nélkül tudomásul veszi. Megállapítja, hogy a 
módosítás nem eredményez jelentős környezeti hatásokat.  

Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság  

02000/3261-
1/2021/ált 

Kovács Rita 

Tájékoztat, hogy a település államhatártól való távolsága miatt az eljárás további 
szakaszában részvétele nem szükséges.  
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály  

BP6FNEF-
TKI62318-2/2021 

Dobó Vivien 

Tájékoztat, hogy a település közigazgatási területén belül természetes gyógytényező 
érintettsége nem áll fenn, így véleményezési jogkörrel nem rendelkezik.  

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály, Közegészségügyi Osztály 

2BA/NEF/513-
2/2021 

Zwick Zoltán 

A módosítást közegészségügyi szempontból támogatja.  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 4496-2/2021/h Agárdi Péter 

Tájékoztat, hogy a módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, így külön észrevételt nem 
tesz.  

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály  

BP/0801/00383-
2/2021 

Bánhidi 
Viktória 

Tájékoztat, hogy hatáskört magára nézve nem állapít meg, így észrevételt nem tesz.   

 

Az előzetes tájékoztatási dokumentációval kapcsolatban észrevételt tett, javaslatot 

fogalmazott meg, tájékoztatást adott: 

Hivatal Ügyiratszám Ügyintéző 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály  

BA/50/0329-4/2021 dr. Pozsárkó Csaba, 
Bogos- Goldfinger 
Zita 

Az alábbi véleményt adja: 
- Mánfa területén egy régészeti lelőhelyről (azonosító szám: 22770) és egy 

műemlékről (azonosító: 196 [1500] ) van tudomása, melynek műemléki környezete 

is van, a 0531/3. helyrajzi számú ingatlan. 

- A változás nem érinti a régészeti területet, de minden 30 cm-t meghaladó földmunka 

esetén megelőző feltárást kell tartani. 

- Műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon új épület 

építése a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV. 9.) Korm.rendelet 64.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében bejelentés alapján 

végezhető. 

Válasz: 
A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények hatására lehatárolásra került a 
módosítással érintett 2 terület. A módosítási területek bemutatásánál látszik, hogy egyik sem 
érinti az állásfoglalásban megjelölt régészeti lelőhelyet, műemléket, műemléki környezetet.  
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

BP/2602/00253-
2/2021 

Bozóky- Ernyei 
Katalin 

Tájékoztat: 

- Műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

- A módosítás örökségi érdekeket nem sért. 

- Alapelvként a régészeti lelőhelyek állapotmegőrzését a gyepterület művelési ág 

szolgálja legmegfelőbben. 

Válasz: 
A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények hatására lehatárolásra került a 
módosítással érintett 2 terület. A módosítási területek bemutatásánál látszik, hogy egyik sem 
érinti a régészeti lelőhelyet.  

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  DDNPI/904-2/2021 Gáborik Ákos 

Az alábbi nyilatkozatot teszi: 

- A tervezet változással érintett területek egyértelműen nem azonosíthatók, így 

véleményt nem áll módjában megfogalmazni. 

Tájékoztat: 

- Mánfa területén belül a mezőgazdasági és gyepterületek jelentős része a Nyugati 

Mecsek Tájvédelmi Körzet, a Mecsek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési 

Terület (HUDD20030), a Mecsek Különleges Madárvédelmi Terület (HUDD10007), 

a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterülete illetve ökológiai folyosó övezete, valamint 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területe. A fentiekkel 

érintett területek beépítése, további épületek elhelyezése nem szolgálja a 

természeti értékek megóvását. 

Felhívja a figyelmet a 4/2009. 8IV.10) KvVM rendelet, a 275/2004. (X.8.) Korm.rendelet 
valamint a 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltak szem előtt tartására. 

Válasz: 
A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények hatására lehatárolásra került a 
módosítással érintett 2 terület. Az alátámasztó szakági munkarészek fejezetben 
szemléltetésre kerül, hogy egyik sem érinti a Nyugati Mecsek Tájvédelmi Körzet, a Mecsek 
Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területét (HUDD20030), a Mecsek Különleges 
Madárvédelmi Területét (HUDD10007). 
Az 1. módosító indítvány érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület övezetét, valamint 
mindkét módosítás érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területét. 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

1704-2/2021 Pappné László Erika 

Az alábbi véleményt adja: 

- Táj- és természetvédelmi szempontból nem támogatja.  
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- Mánfa település külterületén található „MG” jelű területek jelentős része ökológiai 

hálózat magterületének és ökológiai folyosójának része, valamint a település szinte 

egésze tájképvédelmi terület övezete. 

- Az „MG” jelű területek jelentős része Natura 2000 hálózathoz tartozó HUDD20030 

kódjelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési illetve és HUDD10007 kódjelű  

különleges madárvédelmi terület részei. 

- A településtől délre eső „MG” jelű gyepek és legelők ezeken felül Nyugat- Mecsek 

Tájvédelmi Körzet védett természeti területének részei. 

- Zaj és rezgésvédelmi szempontból kifogást nem emel. 

Felhívja a figyelmet: 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (1) bek., 31. §, 35. § (1) 

bek. a) és b)-ában foglaltakra, 

- a Natura 2000 területek megőrzésének és fenntartásának célkitűzéseire, 

Megállapítja, hogy: 

- A módosítás a módosítás ellentétes a hazai és nemzetközi jogkövetelményekkel. 

- Zajvédelmi szempontból megállapítja, hogy a település közigazgatási területe 

csendes övezetet, valamint zajvédelmi szempontból fokozottan védett területet nem 

érint. 

Tájékoztat, hogy: 

- mezővédő erdő- cserjesávok korlátozott szélességben történő telepítése őshonos 

fa- és cserjefajok felhasználásával, a természetvédelmi célkitűzéssel 

összeegyeztethető.  

- gazdálkodáshoz kapcsolódó lakóépület elhelyezése a táj- és természetvédelmi 

oltalom alatt nem álló gyepterületeken elfogadható. 

- Környezeti Vizsgálat benyújtása szükséges. 

Javasolja a dokumentáció fentieket figyelembevevő átdolgozását és ismételt benyújtását. 

Válasz:  

A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények hatására lehatárolásra került a 
módosítással érintett 2 terület. A módosítási területek bemutatásánál látszik, hogy egyik sem 
érinti a Nyugati Mecsek Tájvédelmi Körzet, a Mecsek Kiemelt Jelentőségű 
Természetmegőrzési Területét (HUDD20030), a Mecsek Különleges Madárvédelmi Területét 
(HUDD10007).  

Az 1. módosító indítvány érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület övezetét, valamint 
mindkét módosítás érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területét. 

Országos Atomenergia Hivatal OAH-2021-00017-
0282/2021 

Gábor Anita 

Tájékoztat, hogy: 

- a tervezési terület figyelembe veendő közelségében, Bátaapátiban kis és közepes 

aktivitású radioaktív hulladékok tárolója üzemel.  
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Felhívja a figyelmet. hogy a védőtávolság kijelölését a nukleáris létesítmény és a 
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezeteiről szóló 246/2011. (XI.24.) Korm.rendelet írja 
elő. 

Válasz: 

A módosítás során a védőtávolság a szerkezeti terven és a szabályozási terven is 
feltűntetésre kerül. 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály  

10.116-2/2021 Gál Zoltán 

Tájékoztat, hogy a módosítások megvalósítása során a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény előírásait be kell tartani.  

Válasz: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásait áttekintettük, szükség 
esetén aszerint járunk el. 

Dél- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Pécs 05247-0134/2021 dr. Kovács Mónika  

Felhívja a figyelmet, hogy a tervezett módosítások során szükséges figyelembe venni a 
vízgyűjtő gazdálkodási tervben szereplő intézkedési javaslatokat. 

Tájékoztat, hogy: 

- Mánfa nem tartozik a magas talajvízállású települések közé, 

- Mánfa a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé sorolandó, 

- sérülékeny üzemelő, ivó-ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló felszín alatti 

vízkivételek védőövezeteit nem érinti, 

- kijelölt felszíni ivóvízbázist, illetve halas vizet sem érint 

- Mánfa nem kijelölt érzékeny felszíni víz vízgyűjtő területén található, 

- a módosítás nitrátérzékeny területet nem érint,  

- Mánfa területén természetes fürdőhelyek, illetve a kijelölés miatt védett vizek, 

víztestek találhatók, 

- nem érint árvízvédelmi szakaszt, árvízvédelmi öblözetet, 

- nem rendelkezik „Vízkárelhárítási Terv”-vel 

Javasolja a módosítás kapcsán Védelmi terv készítését. 

Válasz: 

A módosítás során a vizminőség- védelmi területre vonatkozó előírásokat figyelembe vettük. 

Baranya Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda 

BA/40/129-2/2021 Horváth Szabolcs 

Az alábbi véleményt adja: 

- megállapítja, hogy az eljárás egyszerűsített eljárás hatálya alá tartozik 

- felhívja a figyelmet a partnerségi egyeztetés fontosságára és kéri a partnerségi 

egyeztetést lezáró döntés megküldését 
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- az országos településrendezési és építési követelményekről szól 253/199 (XII.20.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) mezőgazdasági területekre, a Baranya 

Megye Területrendezési Terv erdők, ökológiai hálózat magterületeire és ökológiai 

folyosóra vonatkozó, és Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény természetes és 

természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatainak biztosítására vonatkozó 

előírások alapján az épületek elhelyezését nem javasolja az „Mg-0” jelű 

övezetekben.  

- az erdőtelepítéssel érintett terület tekintetében javasolja az OTÉK szerinti 

erdőterület területfelhasználási egység használatát 

- a természeti és táji környezet védelmére tekintettel javasolja a maximum 4,5 

méteres építménymagasságot, 

A módosító indítványban szereplő célok megvalósításához a településrendezési eszközök 
további vizsgálatát, valamint a véleményében foglalt szakmai észrevételeim 
figyelembevételét javasolja. 

Kéri:  

- a dokumentációban a módosított helyi építési szabályzat mellett a hatályos helyi 

építési szabályzat feltűntetését is. 

- javasolja a korábbi módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalni 

Általános észrevételek: 

- felhívja a figyelmet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 8XI.08) 

Kormányrendelet előírásaira. 

 

Válasz: 

A véleményezés során beérkezett észrevételek alapján a módosítással konkrétan érintett 
területek lehatárolásra kerülnek, mellyel a felmerülő természetvédelmi érintettségek láthatóvá 
válnak. A tervezett erdőterület erdő övezetbe kerül. A mezőgazdasági területeken a 
lakóépületeket érintő változás is csak egy szűk területre vonatkozóan válik alkalmazhatóvá. 

 

A beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok, adatszolgáltatások alapján kerültek 

pontosításra a módosító indítványok megoldásai, a településrendezési eszközök tervezett 

módosításai, valamint az azok elkészítéséhez szükséges munkarészek, alátámasztó 

javaslatok. 

Tekintettel, hogy a véleményezési szakaszban bemutatott módosítási szándékok megoldásai, 

a beérkezett észrevételek alapján jelentősen módosulnak, Önkormányzat a véleményekben 

leírt észrevételek feloldására Egyeztető tárgyalás összehívását kezdeményezi. 
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2. A MÓDOSÍTÁSOK HELYSZÍNEI 

 
 

A véleményezési eljárás során beérkezet vélemények és állásfoglalások alapján a 

módosítás helyszínei konkretizálásra kerültek.  

 

 

 

 

A 1. számú módosító indítvány területe a település északnyugati külterületén a 66. számú főút 

keleti oldalán húzódik. 

 

A 2. számú módosító indítvány területe a 66. számú úttól északra a település belterületének 

szomszédságában terül el.  

 

Államigazgatási szerv észrevétele alapján, a Bátaapátiban lévő kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladékok tároló miatt -  mely kevesebb, mint 30 km távolságra van Mánfa 

településtől- védőtávolság feltűntetése szükséges. 
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3. A MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 

 

Az átdolgozott módosítás két indítványt és egy feltűntetési kötelezettséget tartalmaz. 

 

1. módosító indítvány 

 

A szomszédos településen (Magyarszék) lévő Karmeliták létesítményeinek közlekedési zaj 

elleni védelme érdekében, igényként felmerült, hogy védelmi céllal lehessen erdősávot 

létesíteni a 66 főút menti gyepterületeken. Jelenleg a módosítással érintett terület „MG” – gyep 

és legelő terület övezeti besorolásban van.  

Ugyanez a hatályos HÉSZ előírásai között a szántóterületekre vonatkozóan megengedett, 

jellemzően mezővédő erdősávok létesítésénél szükséges előírás.  

 

A véleményezés során beérkezett Baranya Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészének javaslatára az 1. módosító indítvány eredményeképp, a fásítási igénnyel 

érintett terület önálló terület-felhasználásba, Ev- védelmi erdő övezeti besorolásba kerül. 

Az övezet módosításával egyidőben a területet kettészelő 0578. helyrajzi számú út és 

parkoló a jelenlegi használatnak megfelelően kiszabályozásra kerül, annak érdekében, hogy 

a terület mögötti vízmű terület, valamint az egyéb területek (Bánusz-tanya) megközelítése, 

használata a kialakultak szerint továbbra is biztosított legyen.  

 

A területen keresztül húzódó nagy-középnyomású gázvezeték, vízvezeték, 

szennyvízvezeték, villamos vezeték húzódik, ezek védőtávolságán belül belül erdőtelepítés 

nem lehetséges. A közművek védőtávolságát ( szürke pontvonallal kitöltött területek) az alábbi 

ábra mutatja be. 
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hatályos szabályozási terv kivágat 
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hatályos szerkezeti terv kivágat 
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tervezett szabályozási terv 
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tervezett szerkezeti terv 
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forrás: e-közmű 
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2. módosító indítvány  

 

A 2. módosító indítvány szerinti területen, Mánfa külterületén felmerült a 

mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezésének, meglévők bővítésének  

igénye.  

Jelenleg a módosítással érintett terület „MG” – gyep és legelő terület övezeti 

besorolásban van, mely alapvetően a továbbiakban is megtartandó.  

A hatályos előírások, a gyepterületek övezetében mindennemű építmény elhelyezését 

tiltják.  

Az OTÉK általánosságban e területeken megengedi a rendeltetéshez kapcsolódó 

építmények elhelyezését, továbbá bizonyos feltételek (nagyobb telekméret esetén, és a csak 

a beépíthető 3% feléig) mellett lakóépületek létesítését is. A mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódóakon túl, több helyen lakóépület is áll ma az övezetben. Ezek fennmaradása, 

amennyiben az előírások engedik, bővítésének biztosítása is cél.  

 

Az övezetben az OTÉK előírásainak megfelelő épületek elhelyezését Önkormányzat 

támogatja.  

 



MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 20 

KOVÁCS PÉTER. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 
hatályos szabályozási terv 

 

 
hatályos szerkezeti terv 

 

A módosítás során az érintett területen lévő gyep- legelő területek egy új „MG-1” 

övezeti besorolást kapnak.  
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Az új övezetben az épületek elhelyezésének szabályai módosulnak a hatályos 

előírásokhoz képest. Az elhelyezhető lakóépületekre vonatkozóan építménymagasság – az 

OTÉK előírásaitól szigorúbban - 6,0 m-ben kerül maximalizálásra. A területen továbbra is az 

OTÉK 29. § szerinti építmények kerülhetnek elhelyezésre. 

Az építmények elhelyezésére vonatkozó előírások az MvM rendelet által 

meghatározott tájképvédelmi terület övezetének valamint a vízminőség-védelmi terület 

övezetének előírásait figyelembe véve módosulnak.  

A természetvédelmi érintettségeket (nem érintett) külön fejezet mutatja be. 

Környezet és tájvédelmi szabályokat a hatályos HÉSZ 18. § is tartalmaz, mely 

szabályozás a továbbiakban is azonos tartalommal megtartandó és elégséges. 

a módosítással érintett terület övezete módosul, így a szabályozási tervlap változik a 

szerkezeti tervlapot a változás nem érinti. 

 

Hatályos helyi építési szabályzat hatályos előírásai: 

 

„Mezőgazdasági terület (M) 

16. § 

1. E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29. §-a szerinti célt szolgálja 

2. [28]  

3. A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 

általános   MÁ    

gyepterület   MG    

kertövezet   MK    

 

4. Az általános mezőgazdasági övezet (MÁ): 

a.) Ebbe az övezetbe sorolandók a szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágak 

területei. 

b.) Az övezet területén erdő is létesíthető.   

c.) Gyümölcsös, szőlő és szántó művelési ágú földrészleteken a maximális 

beépítettség 3 %. [29] A gyep (MG) művelési ágú területeken építmény nem 

helyezhető el.   

5. A „kertövezet” a szabályozási terven MK jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű 

terület. 

a.) A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető.      

b.) Telekalakítás, beépítés szabályai: 

- A kertövezetben csak 900 m2-es, vagy azt meghaladó, csak közterületről, vagy 

magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki, melyek minimális 

szélessége: 15 m. 

- A földrészleteken egy, a 3 % beépítettséget meg nem haladó alapterületű, 

ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló 

építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető: árnyékszék csak a 

főépülettel együtt helyezhető el.        

 - A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni 

kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a 

szomszédos telkek használatát nem zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés 

esetén az OTÉK-ben előírt tűztávolságot kell megtartani.   

       -Az előkert mélysége minimálisan 5 m.        

       -A telken garázs nem létesíthető.     
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c.) A gazdasági épület előírásai:         

- [30] 

- [31] 

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,5 m-es építménymagasságú 

és         6,5 m gerincmagasságú lehet. Az épület tetőtere beépíthető.     

- Az épületet 40-450-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtetővel kell lefedni, a 

héjazat égetett anyag cserépfedés, pikkelyes jelleget adó bitumenes zsindely 

lehet. Hullámpala, fémlemez fedés nem alkalmazható. 

- Az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, tégla, vályog). 

d.) Pince, kerítés, támfal: 

 Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a   

 domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének 

 egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.   

 A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1 m-re 

közelítheti meg.         

 A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasság- különbségeket 

természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. 

6. A gyep- és legelőterületeken (MG) építmény nem létesíthető.” 

 

 

A helyi építési szabályzat tervezett előírásai:  

 

Mezőgazdasági terület (M) 

16. § 

1. E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29. §-a szerinti célt szolgálja 

2. [28]  

3. A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 

általános   MÁ    

gyepterület  MG    

gyepterület MG-1 

kertövezet   MK    

 

4. Az általános mezőgazdasági övezet (MÁ): 

a.) Ebbe az övezetbe sorolandók a szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágak 

területei. 

b.) Az övezet területén erdő is létesíthető.   

c.) Gyümölcsös, szőlő és szántó művelési ágú földrészleteken a maximális 

beépítettség 3 %. [29] A gyep (MG) művelési ágú területeken – az MG-1 jelű 

területek kivételével- építmény nem helyezhető el.   

5. A „kertövezet” a szabályozási terven MK jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű 

terület. 

a.) A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető.      

b.) Telekalakítás, beépítés szabályai: 

- A kertövezetben csak 900 m2-es, vagy azt meghaladó, csak közterületről, vagy 

magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki, melyek minimális 

szélessége: 15 m. 

- A földrészleteken egy, a 3 % beépítettséget meg nem haladó alapterületű, 

ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló 
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építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető: árnyékszék csak a 

főépülettel együtt helyezhető el.        

 - A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni 

kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a 

szomszédos telkek használatát nem zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés 

esetén az OTÉK-ben előírt tűztávolságot kell megtartani.   

       -Az előkert mélysége minimálisan 5 m.        

       -A telken garázs nem létesíthető.     

c.) A gazdasági épület előírásai:         

- [30] 

- [31] 

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,5 m-es építménymagasságú 

és         6,5 m gerincmagasságú lehet. Az épület tetőtere beépíthető.     

- Az épületet 40-450-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtetővel kell lefedni, a 

héjazat égetett anyag cserépfedés, pikkelyes jelleget adó bitumenes zsindely lehet. 

Hullámpala, fémlemez fedés nem alkalmazható. 

- Az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, tégla, vályog). 

d.) Pince, kerítés, támfal: 

 Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a   

 domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének 

 egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.   

 A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1 m-re 

közelítheti meg.         

 A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasság- különbségeket 

természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. 

6. A gyep- és legelőterületeken (MG) építmény nem létesíthető- kivéve MG-1 jelű 

övezetekben, hol legfeljebb 6 m-es építménymagasságú építmény helyezhető el. 

7. Az MG-1 jelű övezetekben, amennyiben közüzemi szennyvízelvezetés nem áll 

rendelkezésre, a keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni, és a 

területről elszállítani.” 

 

javascript:rendtool.footClickArchive(%22ftn_70%22);
javascript:rendtool.footClickArchive(%22ftn_71%22);


MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 24 

KOVÁCS PÉTER. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 
tervezett szabályozási terv 

 

 
tervezett szerkezeti terv 
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forrás: e-közmű 
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Védőtávolság feltűntetése  

 

A véleményezési eljárás során Országos Atomenergia Hivatal felhívta a figyelmet, 

hogy Bátaapátiban kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolója üzemel, mely 

Mánfa településhez figyelembe veendő közelségben van, így annak védőtávolságát a rajzi 

munkarészeken jelölni szükséges, valamint a vonatkozó előírásokat a HÉSZ előírásaiban is 

meg kell jelentetni. 

 

A védőtávolság kijelölését a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló 

biztonsági övezeteiről szóló 246/2011. (XI.24.) Korm.rendelet 7. § (6) bekezdése szerint:  

„A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetében 

mindazon veszélyes létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, 

amelyek tekintetében jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az 

engedélyezésre hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás megindításáról 

tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet, valamint a nukleáris létesítmény 

és a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét.” 

 

 

 
 

 

Előzőek alapján a módosítás érinti a helyi építési szabályzatot, és a szerkezeti tervet is.  

A helyi építési szabályzatban a védőterület határa, érintett területek jelölése önálló 

mellékletben kerül elhelyezésre. 

Mivel a védőtávolság kötelezettséget ír elő, így a helyi építési szabályzatot ki kell egészíteni, 

a fent idézett szöveggel. A részleteket a rendelet-tervezet mutatja be. 
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szerkezeti terv hatályos 

 

 
szabályozási terv hatályos 
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szerkezeti terv tervezett 

 

 

 
szabályozási terv tervezett 
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védőtávolságon belüli területek ( világoskékkel jelzett területek a védőtávolságon belüli területek) 

 

4. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

 
 
4.1. A területrendezési tervekkel való összhang 
 

Mánfa Község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek 

tervkészítéskori elhatározásaival összhangban vannak.   

Az átdolgozott módosítások tervi munkarészt érintenek, a településszerkezeti terv is 

módosul, a területrendezési terveknek való megfelelés vizsgálat ez esetben vizsgálni 

szükséges. A hatályos területrendezési terveknek való megfelelést az alábbiakban foglaljuk 

össze: 

A közelmúltban megváltozott az ország és a kiemelt térségekre, és a megyékre 

vonatkozó területrendezési tervek. Jelen módosítás során az új jogszabályoknak (OTrT, MvM 

rendelet) és a Baranya Megye Területrendezési tervét (továbbiakban BMTrT) tekintettük át. 

OTrT 
 

A törvény 2. melléklete tartalmazza az Ország Szerkezeti Tervét, 3. melléklete pedig rögzíti 

az Országos Övezeti Terv tervlapjait az alábbiak szerint: 

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

ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét  

3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét  

3/3. melléklet az erdők övezetét  
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3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 

érintett településeket  

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

 

Az MvM rendelet alapján az Országos Övezeti Terv részét képező országos övezetek 

a következők: 
 

1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete  

4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete  

5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete  

6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete  
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kivonat az ország szerkezeti tervéből 

 

 

A 2020-ban készült (4/2020. (IV.22.) rendeletszámmal elfogadott) megyei területrendezési terv 

összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, és a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel.  
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BMTrT a szerkezeti terven kívül az alábbi országos övezeteket tartalmazza: 

a) ökológiai hálózat magterületének övezete (3/1. melléklet) 

b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3/2. melléklet) 

c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3/3. melléklet) 

d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/4. melléklet) 

e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3/5. melléklet) 

f) erdők övezete (3/6. melléklet) 

g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3/7. melléklet) 

h) tájképvédelmi terület övezete (3/8. melléklet) 

i) világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3/9. melléklet) 

j) vízminőség-védelmi terület övezete (3/10. melléklet) 

k) nagyvízi meder övezete (3/11. melléklet) 

l) honvédelmi és katonai célú terület övezete (3/12. melléklet) 

 

A megyei övezetek a következők: 

a) ásványi nyersanyagvagyon övezete (3/13. melléklet) 

b) rendszeresen belvízjárta terület övezete (3/14. melléklet) 

c) földtani veszélyforrás terület övezete (3/15 melléklet) 

d) egyedileg meghatározott megyei övezetek  

- gazdaságfejlesztés célterületének övezete (3/16. melléklet) 

- turizmusfejlesztés célterületének övezete (3/17. melléklet) 

- építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete (3/18. 

melléklet) 

- együtt tervezésre javasolt térségek övezete (3/19. melléklet) 

 

Mánfa községet érinti az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezete, a jó termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdők övezete, 

az erdőtelepítésre javasolt terület övezete, a tájképvédelmi terület övezete, a vízminőség-

védelmi terület övezete, a földtani veszélyforrás terület övezete és a turizmusfejlesztés 

célterületének övezete.  

Ezek közül a véleményezési eljárás során kérdéseket felvető, módosítással ténylegesen 

érintett övezetek kerülnek kivonatokkal bemutatásra. 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete (3/1. melléklet) 

 

Az ökológiai hálózat 

magterületének övezetében csak 

olyan megyei területfelhasználási 

kategória és megyei övezet, 

valamint a településrendezési 

eszközökben olyan övezet és 

építési övezet jelölhető ki, amely 

az ökológiai hálózat magterülete 

természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait 

nem veszélyezteti. 



MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 33 

KOVÁCS PÉTER. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

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. 

A megterület övezete az 1. módosítást érinti. A módosítás célja az út menti területsávon 

véderdősáv létesítése (és meglévő közlekedési terület szabályozása), mely az élőhelyek 

fennmaradását biztosítja. 

 

Tájképvédelmi terület övezete (3/8. melléklet) 

 

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 településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a 

továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

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. 

Az övezet szinte Mánfa teljes közigazgatási területét érinti. A hatályos településszerkezet és 

övezeti telőírások ezek figyelembevételével kerültek kialakításra. A módosítás során a 2. sz 

módosításnál rögzített alacsony beépíthetőség az OTÉK előírásait követi, az 

építménymagasság az OTÉK-ban (lakóépületre) megengedett 7,5m helyett 6,0m-ben kerül 

rögzítésre.  
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Vizminőség- védelmi terület övezete (3/10. melléklet) 

 

A vízminőség-védelmi terület övezetével érintett települések helyi építési szabályzatában 

rendelkezni kell a keletkezett szennyvíz elvezetésének, illetve övezeten belüli kezelésének 

feltételeiről.  

A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

A mezőgazdasági területeken szennyvízelvezető hálózat jellemzően nincs kiépítve, a 

szennyvíz helybeni gyűjtése és elszállítása az előírás. Ez kerül rögzítésre a HÉSZ előírásiban. 

 

 

Nem érinti a módosítás az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete az ökológiai 

hálózat pufferterületének övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, a 

világörökségi és világörökségi várományos terület övezete, a nagyvízi meder övezete, 

honvédelmi és katonai célú terület övezete, az ásványi nyersanyagvagyon övezete, a 

rendszeresen belvízjárta terület övezete, a gazdaságfejlesztés célterületének övezete, az 

építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete és az együtt 

tervezésre javasolt térségek övezete. 

 

 

 

BMTrT szerkezeti terve 

 

A szerkezeti terv kivágatból megállapítható, hogy a módosítással érintett területek alapvetően 

mezőgazdasági, kismértékben erdőgazdasági térséget érintenek.  
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Az 1. módosító indítvány átvezetése során  „MG” – gyep és legelő terület övezeti besorolás 

Ev- védelmi erdő övezeti besorolásra változik.  

Ez a módosítás a BMTrT szerint mezőgazdasági térséget érint.  

Az OTrt előírása: ”a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 

mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó 

rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – 

beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 

szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható”.  

A BMTrT szerint Mánfa település egészén megjelenő mezőgazdasági térség 490, 1 ha, mely 

az összes megyei mezőgazdasági térségnek a 17, 7 %-át teszi ki. A módosítással érintett 

terület 5 ha, mely a megyei mezőgazdasági térség 0,18%-a.  

 

A 2. módosító indítványnak nem célja a terület-felhasználás megváltoztatása, a terület a 

hatályos terv szerinti mezőgazdasági területfelhasználásban marad. 

 

 

 
Kivonat a Baranya Megye Szerkezeti tervéből 
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4.2. Táj,-, természetvédelem 
 

 
forrás: e-közmű 

 

A tervezett módosítás a gyepterületeket érint. Erdő létesítésének lehetőségét egy érintett 

területre vonatkozó Ev- védelmi erdő övezet bevezetése, míg meglévő „Mg-1”-  gyep és legelő 

övezetben épület, építmény elhelyezésének lehetősége kerül rögzítésre. 

A területfelhasználás az 1. módosító indítvány esetében változik, így a 

településszerkezeti terv is változik. A tájhasználat és a táj karakter vonatkozásában- mivel a 

telepíteni kívánt erdő erdőterület mellett valósulna meg- érdemi változás nem várható. Erdő 

létesítésre várhatóan védelmi céllal kerül sor. 

 

A 2. módosító indítványban szereplő módosítás során megengedett épület létesítése 

pedig az OTÉK-ban rögzített feltételekkel lehetséges, azzal a pontosítással, hogy az önálló 

lakóépület építménymagassága az OTÉK-ban megengedett 7,5 m helyett – 6 m-ben kerül 

megállapításra.  

 

Egyéb településképi követelményeket a településképi rendeletben lehetne rögzíteni 

(jelenleg nincs hatályos rendelet). 

 

A módosítással érintett területek konkrét lehatárolásával a táj és természetvédelmi érintettség 

ellenőrzésre került.  

 

Az alábbi kivágaton látszik, hogy a területeket érinti az ökológiai hálózat magterületének 

övezete (zöld függőleges vonallal kitöltött terület), a tájképvédelmi terület övezete (sárga 

vonallal átlósan sraffozott), és a vizminőség-védelmi terület övezete (kék kitöltés). Az 

övezetekre vonatkozó előírásokat, és az azoknak való megfelelést az előző fejezetben 

ismertettük.  
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Fenti szabályozási terv kivágaton, a 1. módosítási terület szélén, a 2. módosítási 

területbe nyugatról kismértékben benyúlva-megjelenik egy zöld színű „cikk-cakk”-os vonal, 

mely a helyi védelemre javasolt természeti terület határát jelöli. A vonallal körbezárt terület a 

módosításokat csak kis mértékben, a 2. módosító indítvány nyugati oldalán nyúlik be a 

tervezési területre. A helyi természetvédelmi terület megállapítása nem történt meg. 

 

 
 

 

A natura 2000 területek az alábbi kivágaton mutatja be. A kivonaton látszik, hogy a Natura 

2000 hálózathoz tartozó HUDD20030 kódjelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési ( lila 

sraffozás)  illetve és HUDD10007 kódjelű különleges madárvédelmi (piros sraffozás) területek 

nem érintettek a módosítás során, a terület a település déli részét, a 66. számú főúttól délre 

eső területeket érinti. (forrás: www.natura2000.eeu.europa.eu).  

 

http://www.natura2000.eeu.europa.eu/
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Natura 2000 területek 
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4.3. Környezetvédelem 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti 

értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 

A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, 

módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a 

döntéshozó a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérésével, a környezeti 

értékelés elvégzésének szükségességéről. 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján 

előzetesen értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. melléklete figyelembe vételével a várható 

környezeti hatások jelentősége. 

forrás: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságának 

állásfoglalásában, kifejtette, hogy a település közigazgatási 

területe a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan és 

kiemelten érzékeny felszínalatti vízminőség-védelmi területek 

közé sorolandó, megállapítja ugyanakkor, hogy sérülékeny 

üzemelő, ivó- ásvány és gyógyhasznosítást szolgáló felszín alatti 

vízkivételek védőövezeteit nem érint.  

Fentiek alapján elmondható, hogy a módosító indítványokban 

szereplők, helyi építési szabályzatban foglalt (Környezet- és 

természetvédelmi szabályok fejezet) megkötések betartásával környezeti károkozás nélkül 

megvalósíthatók. 
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Az módosítással érintett területek határainak felrajzolása után, a tervezett módosítások sem 

általános előírásként jelennek meg, hanem konkrét helyszínekhez kapcsolódóan. Így a 

magasabb rendű jogszabályok előírásai is pontosabban vizsgálhatók. 

1. módosítási indítvány 

A módosítás során az ökológiai magterületbe tartozó, közművezetékekkel érintett gyepterület 

kerül véderdő területbe, övezetbe, védelmi erdő telepítése céljából. A módosítás a 

környezetvédelmi elvárásokkal nem ellentétes, a természetvédelmi elvárások melletti 

megvalósítás mellett megvalósítható.  

2. módosítási indítvány 

A módosítás során, gyepterületek egy részének előírásai módosulnak annak érdekében, hogy 

az övezetben az országos előírások határértékein belül épületet lehessen elhelyezni. A terület 

az ökológiai hálózat elemeivel nem érintett, Natura 2000 területbe nem tartozik. Érintett a 

tájképvédelmi területtel, ahol az övezeti előírásokban, esetleg településképi rendeletben kell 

rögzíteni a tájba illesztés feltételeit. A terület érintett továbbá a vizminőség-védelmi terület 

övezetével, ahol a szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről, elvezetéséről kell 

gondoskodni. E tekintetben a környezetvédelmi elvárások teljesülése mellett a módosítás 

környezetvédelmi érdeket nem sért. 

A véleményezési eljárásban, a felmerült módosítások általános megoldásának bemutatása 

történt meg. A beérkezett vélemények rámutattak, hogy a táj és természetvédelmi elvárások  

okán, a módosítások részletes, lehetőség szerint konkrét helyszínekre vonatkozó megoldása 

javasolt. Jelen dokumentáció ezt a pontosítást teszi meg. Ezzel, az geyes helyszínekre 

vonatkozóan tisztázódnak a természetvédelmi érintettségek. 

Az átdolgozott módosítási dokumentáció alapján a környezeti értékelés elkészítését nem 

tarjuk szükségesnek.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítások környezet- természet és 

tájvédelmi szempontból megvalósíthatók. A követelmények figyelembevételével, 

történő tervezéssel, illetve azok következetes betartatásával zavaró hatás nem 

prognosztizálható a módosítások következtében. 

 

4.4. Örökségvédelem 
 
A gyepterületeket a településen áthaladó 66. számú főúttól délre – egy XII. században, román 

stílusban épült templom – műemlék, és műemléki környezete érinti, továbbá ennek 

környezetében régészeti lelőhely található. 

A módosítás során a fent említet terület nem érintett. 

Előzőek alapján a módosítások kulturális örökségvédelmi érdekeket nem sértenek.  
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4.5 Közlekedés 
 

A módosítás országos közút területét nem érinti. A módosítás következményeképp 

esetlegesen megvalósuló változások a közlekedést jelentősen nem befolyásolják, a 

mezőgazdasági területek, beépítésre szánt területek megközelítését a továbbiakban is 

biztosítani kell. 

Az 1. módosító indítvány területén, a szomszédos lakó, gazdasági és vízügyi üzemi területek 

megközelítését szolgáló kiszolgálóút van (0578 hrsz.). Szélessége jelenleg 

ingatlannyilvántartás szerint 4,5 és 11,5 méter között változik. A módosítás során az út céljára 

kiszabályozott terület megnő, a természetben közlekedésre és parkolásra használt terület 

közlekedési területbe kerül. Az út szélessége sehol sem csökken 10,0m alá. 
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A közlekedési terület kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az ökológiai hálózat 

magterületének övezetében a közlekedési 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.  

 

A 2. módosító indítvány hatására sem várható oly mértékű építési tevékenység melynek során 

a terület személygépjármű forgalma érdemben növekedne, hogy az a közlekedésben érezhető 

hatást gyakorolna. 

 

4.6 Közműellátás 

Az 1. módosító indítvány terület közműadottságait az alábbi kivágat ábrázolja.  

Látható, hogy a fásítani kívánt területen keresztülhalad egy 4 bar nagy-közép nyomású 

gázvezeték, egy hírközlési vezeték fut keresztül észak déli irányban, míg a tervezéssel érintett 

terület nyugati határán egy elektromos légkábel található. A nagy-középnyomású 

gázvezetékek tengelyétől mért 5-5 méteres sávban fa ültetése tilos, A növénytelepítést a 

közművek védőtávolságain kívüli területeken kell megvalósítani.  



MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 43 

KOVÁCS PÉTER. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 

forrás: e-közmű (jelmagyarázat: Zöld-hírközlés,sárga-szénhidrogén, lila-távhő, piros-villamos energia, kék-

vízellátás, barna vízelvezetés) 

 

A 2. módosító indítvány területén a nyilvántartás szerint jelenleg nem halad keresztül kiépített 

közmű, azok jellemzően a 66. számú főúttól délre húzódnak. 

A hatályos helyi építési szabályzat 18. § 1. bekezdés szerint:  

„3.  Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a 

szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, illetve a meglévő 

területeken a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése 

és kivitelezése kötelező. 

4.  A vízhasználat csak a csatornahálózhat egyidejű kiépítésével bővíthető. 

5. A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden 

telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásokba csak az első fokon 
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eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet 

bevezetni.” 

A létesítendő funkcióhoz szükséges közműhálózatot a vonatkozó előírások betartásával 

biztosítani kell.  

 

forrás: e-közmű (jelmagyarázat: Zöld-hírközlés,sárga-szánhidrogén, lila-távhő, piros-villamos energia, 

kék-vízellátás, barna vízelvezetés,  

 
 
 
4.7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 

A módosítások során újonnan beépítésre szánt területek kijelölése nem történik, ezért a 

biológiai aktivitásérték egyensúlya nem változik.   
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

A módosítás során a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési 

szabályzat is módosul. 

 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
Mánfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

......../2021 (.....) határozata 

MÁNFA KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉRŐL  

szóló 

62/2017. (XII.29.) számú Önkormányzati határozat 

módosításáról 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mánfa Község Szerkezeti Tervét 

jelen határozat mellékletében megjelölt területekre vonatkozóan az 1. mellékletben 

foglaltak szerint módosítja. 

 

 

Mánfa, 2021. …………..  

 

 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 
Takács Zsolt 
polgármester 

 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése: 2021. június 

  
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2020. (.….) önkormányzati határozata 

1. melléklete 

MÁNFA KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1. INDÍTVÁNY 
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MÁNFA KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2. INDÍTVÁNY 

 

 

MÁNFA KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉDŐTÁVOLSÁG 

FELTŰNTETÉSE 
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2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2003. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bek. a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú 
melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével 
Mánfa Község településrendezési tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 3/2003. 
(IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ (1) A R.16. § (3) bekezdésben foglaltak helyére az alábbi szövegrész lép: 

A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 

általános   MÁ    

gyepterület  MG    

gyepterület MG-1 

kertövezet   MK    

 

(2) A R. 16. § (4) bekezdés  c) pontjában foglaltak helyére az alábbi szöveg lép: 

Gyümölcsös, szőlő és szántó művelési ágú földrészleteken a maximális 

beépítettség 3 %. [29] A gyep (MG) művelési ágú területeken – az MG-1 jelű 

területek kivételével- építmény nem helyezhető el.    

 

(3) A R. 16. § 6. pontja helyére az alábbi szövegrész lép: 

A gyep- és legelőterületeken (MG) építmény nem létesíthető- kivéve MG-1 jelű 

övezetekben, hol legfeljebb 6 m-es építménymagasságú építmény helyezhető 

el. 

 
(3) A R. 16. §-a az alábbi 7. ponttal egészül ki:: 

 
„7. Az MG-1 jelű övezetekben, amennyiben közüzemi szennyvízelvezetés nem áll 
rendelkezésre, a keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni, és a 
területről elszállítani.” 

 
(3) A R. 20/A. §-sal egészül ki az alábbiak szerint: 

„A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetében 

mindazon veszélyes létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, 

amelyek tekintetében jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az 

engedélyezésre hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás megindításáról 

tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet, valamint a nukleáris létesítmény 

és a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét.” 

(4) A szabályozási terv jelmagyarázata az alábbi sorokkal egészül ki: 

javascript:rendtool.footClickArchive(%22ftn_69%22);
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Záró rendelkezések 

 
2 .§ (1) E rendelet a jóváhagyást követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 
lépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
Mánfa, 2021…….. 
 

 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 
Takács Zsolt 
polgármester 

 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése: 2021. június 

  
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete ..../2021 (..) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

1. 

MÁNFA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1. INDÍTVÁNY 
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2. 

MÁNFA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2. INDÍTVÁNY 

 

 
3. 

MÁNFA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉDŐTÁVOLSÁG 

FELTŰNTETÉSE 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 
 

ÖNKORMÁNYZATI  DÖNTÉS 
. 
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2. MELLÉKLET: 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN BEÉRKEZETT LEVELEK 
















































































