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I .  BEVEZETŐ  

SZEKSZÁRD MJ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 
1. Településfejlesztési döntés 

Szekszárd  MJV  Önkormányzatának  Közgyűlése  251/2015.  (XI.  25.)  Kt.  számú  határozatában  úgy 
döntött,  hogy  településszerkezeti  tervét, Helyi  Építési  Szabályzatát  (továbbiakban: HÉSZ)  és  annak 
mellékletét képező Külterületi Szabályozási Tervlapját módosítja az alábbiak szerint: 

a  szekszárdi  0835/10,  0835/11,  0835/12,  0835/15,  0835/18,  0835/19.  hrsz‐ú  földrészletek 
erdőterületből mezőgazdasági területbe sorolása érdekében. 
 
 
2. Előzmények 

Településszerkezeti terv ‐ elfogadva 36/2004. Öh határozattal 

Helyi Építési Szabályzat – jóváhagyva 8/2004. (III. 1.) Kt számú rendelettel 

Helyi Építési Szabályzat módosításai : 

18/2004.(IV.30.) szekszárdi ör.   

23/2004.(VI.24.) szekszárdi ör.   

28/2004.(X.5.) szekszárdi ör. 26. § (5) bek. d) pontja  

40/2004.(XII.21.) szekszárdi ör. 1. §  

21/2007.(V.15.) szekszárdi ör.   

23/2009.(X.30.) szekszárdi ör. 14. §  

2/2010.(II. 10.) szekszárdi ör.   

72/2011.(XII.20.) szekszárdi ör.   

12/2013.(III.6.) szekszárdi ör.   

36/2013.(VII.31.) szekszárdi ör.   

40/2013.(XI.6.) szekszárdi ör.  7. §  

14/2016. (IV. 6.) szekszárdi ör.   

Környezeti értékelés szükségességéről szóló döntés – 60/2016. (III. 8.) Kt számú határozat 
 
 
3. A településrendezési terv módosításának rövid leírása 

A  tervezési megbízás  alapján  a  törvény  előírásai  szerint  a már  elkészült  és  a  hatóságok  által  is 
elfogadott,  településfejlesztési  koncepción  alapuló,  szakágankénti  alátámasztó  munkarészeket 
tartalmazó  településszerkezeti  terv,  szabályozási  terv,  valamint helyi építési  szabályzat módosítása 
szükséges. 

A módosítani kívánt terület külterületen, a szekszárdi 0835/10, 0835/11, 0835/12, 0835/15, 0835/18, 
0835/19  hrsz‐ú  földrészleteken  fekszik.  Az  érintett  ingatlanok  övezeti  besorolása  a  hatályos 
településrendezési eszközök szerint gazdasági rendeltetésű erdő terület. 

A tervmódosítás során fenti földrészletek általános mezőgazdasági területbe kerülnek besorolásra. Az 
érintett földrészletek művelési ága a településrendezési terv módosítása után  ‐ tulajdonosi szándék 
alapján ‐ erdőből szőlő művelési ágba kerülnek átsorolása, szőlőtelepítési szándék miatt. 
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 A 314/2012. Kormányrendelet alapján a tervmódosítás teljes eljárást igényel.  

Az  eljárás  során  módosításra  kerül  a  Településszerkezeti  terv,  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  a 
külterületi Szabályozási tervlap. 

A módosítással érintett  földrészletek a 0857. hrsz‐ú út – 0856. hrsz‐ú út – 0855. hrsz‐ú vízmosás  ‐ 
0853. hrsz‐ú  út  –  0851/2. hrsz‐ú  út  –  12045. hrsz‐ú út  –  12042. hrsz‐ú út  –  0840/26. hrsz‐ú út  – 
0838/14. hrsz‐ú út – 0838/7. hrsz‐ú út – 0834. hrsz‐ú út által határolt tömbön belül fekszik.  

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 
314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  45.  §  (2)    a)  és  ba)  pontjai  alapján  a  2012.  december  31‐én 
hatályban  lévő településrendezési eszközök 2016. december 31‐ig   történő módosítása a VI. fejezet 
eljárási  szabályai  szerint  az  OTÉK  2012.  augusztus  6‐án  hatályos  településrendezési  tartalmi 
követelményeinek  és  jelmagyarázatának  alkalmazásával  történhet.  Jelen  tervmódosítás  ezen 
átmeneti rendelkezés alapján készült. 
 
 
4. Aláíró lap 

Szakág  Név   

Generáltervezés   

 

Szente Károly 

 

Meridián Mérnöki Iroda Kft 

 

ügyvezető 

 

 

Deák Varga Dénes 

 

okl. építészmérnök 

Vezető településtervező 

TT 14‐0058 

 

Tóth Dóra Kata 

 

okl. településmérnök 

Településtervező munkatárs 

Településtervezés 

Építészeti értékvédelem 

 

Hajba Csaba 

okl. Településmérnök 

okl. Építészmérnök 

Településtervező munkatárs 

 

Szente Zoltán 

 

 

okl. geofizikus‐mérnök 

környezetvédelmi szakértő 

Környezetvédelem 

 

Szente Eszter 

 

okl. vegyész 

környezetvédelmi szakmérnök 
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HATÁROZATI JAVASLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 
 
 

Szekszárd MJ Város Közgyűlés 
……………..számú határozata 

Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról 
 
 

Szekszárd Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, 
az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet  16.  §  (1) 
bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 251/2015. 
(XI.  25.)  számú  határozatában  jóváhagyott  településfejlesztési 
döntések  tekintetében  a  Szekszárd Megyei  Jogú  Város  36/2004.  () 
számú  határozattal  jóváhagyott  Településszerkezeti  tervének 
módosítását az alábbi mellékletekkel jóváhagyja: 
 
Településszerkezeti tervlap:    1. számú melléklet 
Településszerkezeti terv leírása:    2. számú melléklet 
Változások ütemezése:    3. számú melléklet 
Település területi mérlege:    4. számú melléklet 
Területrendezési tervvel való összhang igazolása:    5. számú melléklet 
Biológiai aktivitásérték számítás eredménye:    6. számú melléklet 

 
 
 
 
 
  polgármester   jegyző 
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………… számú határozattal jóváhagyva 
1. melléklet  
 

TELEPÜLÉSSZERKEZET I  TERVLAP    
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2. melléklet 

………… számú határozattal jóváhagyva 
 

 
I I .  SZEKSZÁRD  MJ  VÁROS    

TELEPÜLÉSSZERKEZET I  TERV   L E ÍRÁSÁNAK  MÓDOS Í TÁSA  

 

 
1. A területfelhasználás 

 
 
A  szekszárdi  0835/10,  0835/11,  0835/12,  0835/15,  0835/18,  0835/19.  hrsz‐ú  földrészletek 
erdőterületből  általános  mezőgazdasági  területbe  sorolandók.  Szekszárd  MJ  Város  közigazgatási 
területén lévő egyéb földrészletek besorolása változatlan marad. 
 

2. A tájrendezés és természetvédelem 
 

A módosítással érintett  területen  természeti értéket képviselő növényzet nincs. Az érintett  terület 
nem áll  természetvédelmi oltalom alatt, nem  része a Natura2000 védettségű  területeknek,  sem az 
Országos Ökológiai Hálózatnak. 
A tervezési terület az Országos Területrendezési Terv alapján tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területbe tartozik. Az övezetre vonatkozó előírásokkal a tervezett módosítás nem ütközik. 
 
 

3. A zöldfelületi rendszer 
 

A tervmódosítás a város zöldfelületi rendszerében lényegi változást nem eredményez. 
 

4. Az örökségvédelem 
 

A  tervezési  területen  helyi  vagy  országos  védelem  alatt  álló  vagy  arra  javasolt  építmény  nem 
található.  
Régészeti lelőhely vagy régészeti érdekű terület a tervezési helyszínen nem ismeretes. Tereprendezés 
és  építés  során  esetleges  előkerülő  régészeti  leletek  felbukkanása  esetén  a  hatályos  vonatkozó 
jogszabályok betartandók. 

 
5. A közlekedés 

A  tervmódosítás  nem  érinti  a meglévő  közlekedési  elemeket,  közlekedés  tervezői  feladatot  nem 
igényel. 
 

6. A közműellátás 

Az övezeti átsorolás közművesítési és hírközlési tervezői feladatot nem igényel. 

 
7. A környezetvédelem 

 
A vizsgált terület általános ismertetése: 
A módosítással érintett vizsgálati terület a belterülettől nyugati  irányban található, a Baranya‐völgyi 
dűlő északi részén. 
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A  tervezési  területet  részben  erdőként  hasznosítják.  A  0835/11,  0835/12,  0835/15,  0835/18, 
0835/19. hrsz‐ú földrészletek az Országos Erdőállomány Adattár szerint üzemtervezett erdők.  
(199/A, 199/D, 199/E és 199/F ) 
Elsődleges  rendeltetésük  szerint  túlnyomó  részt  védelmi,  kisebb  részben  gazdasági  rendeltetésű 
erdők. 
Az  övezeti  átsorolással  érintett  földrészletek  az  Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  törvény 
(továbbiakban  OTrT)  3.  melléklet  4.  számú  tervlapja  alapján  kiváló  termőhelyi  adottságú 
erdőterületek  övezetébe,  5.  számú  tervlapja  alapján  Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő terület övezetébe tartoznak. 
Az érintett földrészletek magántulajdonban vannak. 
 
Földvédelem, felszín alatti és felszíni vizek védelme:  
A tervezett terület‐felhasználás a felszíni vizek minőségét nem veszélyezteti. 
A  területen  keletkező  csapadékvizek  szakszerű  és  biztonságos  elvezetéséről  a  jogszabályok  szerint 
gondoskodni kell. A terület morfológiai adottsága vízelvezetés szempontjából kedvezőnek mondható.  
Az átminősítés termőföldből való kivonással nem jár, továbbá nem veszélyezteti a felszín alatti vizek 
minőségét. A tervezett szakszerű művelés mellett talaj erózió, talaj degradáció megelőzhető lesz. 
A  vizsgálati  terület  a  VYNJT‐1‐13  azonosítójú  MEPAR  blokkba  tartozik,  és  nem  tartozik  a  nitrát 
érzékeny területek közé. 
 
Levegőtisztaság‐védelem: 
A  módosítással  érintett  területen  és  annak  környezetében  légszennyezettség  szempontjából 
ökológiailag sérülékeny területek vannak.  
A módosítással érintett területen tervezett övezeti átsorolás nem eredményez levegőterhelést.  
 
Zaj elleni védelem:  
A  módosítással  érintett  területen  környezeti  zaj‐  és  rezgésterheléssel  járó  tevékenységgel  ‐  a 
tervezett kertes mezőgazdasági besorolás miatt – nem kell számolni. 

 
8. A védőterület és védősávok 

A tervezési területet nem érintik védőterületek, védősávok. 

 
9. Korlátozások 

 
A  tervezési  területet  más  jogszabállyal  megállapított  korlátozás  nem  érinti,  Településrendezési 
tervben történő megállapítása nem szükséges. 
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3. melléklet 

…………számú határozattal jóváhagyva 
 
 

I I I .  VÁLTOZÁSOK   ( BEAVATKOZÁSOK  ÉS  ÜTEMEZÉSEK )  
 
 
Beavatkozások és ütemezések meghatározása nem szükséges.
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4. melléklet 

…………számú határozattal jóváhagyva 
 
 

IV. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 
 
  
Az övezeti átsorolások következtében: 
Az  erdő  területek  nagysága  csökken  13,4  ha  méretű  területtel,  ugyanakkor  az  általános  
mezőgazdasági terület nagysága 13,4 ha méretű területtel növekszik. 
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5. melléklet 

…………számú határozattal jóváhagyva 
 
 

V .  A  TERÜLETRENDEZÉS I  TERVVEL  VALÓ  ÖSSZHANG   I GAZOLÁSA  

 

 

A  településrendezési  terveknek  a  magasabb  rendű  országos  és  megyei  területrendezési  tervvel 
összhangban kell állniuk. 
Az Országos Területrendezési Tervről  (továbbiakban: OTrT)  szóló 2003. évi XXVI.  törvény 2013. évi 
módosítása  részben  felülírja  a  megyei  területrendezési  terveket.  Tolna  Megye  Területrendezési 
Tervének módosításáig az átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Az OTrT szerint a tervezési terület erdőgazdálkodási térségbe tartozik. Az OTrT 6. §  (2) bekezdés a) 
pontja  alapján  az  erdőgazdálkodási  térséget  legalább  85  %‐ban  erdőterület  területfelhasználási 
egységbe kell sorolni.   
 

Az országos övezetek közül Szekszárd MJ Város módosítással érintett területét az alábbi övezetek 
érintik: 

- Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület:  a  község  közigazgatási  területét 
érinti az övezet, az érvényes rendezési terv  jelöli   a tájképvédelmi terület övezet határait és a 
vonatkozó szabályokat megállapítja. Ez alapján a tömb érintett. 

- Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület:  a  község  közigazgatási  területét  érinti  az  övezet, 
azonban  az  érvényes  rendezési  terv  nem  jelöli  az  övezet  határát.  A  Baranya  Megyei 
Kormányhivatal  illetékes államigazgatási  szervétől kapott adatszolgáltatás alapján a  tervezési 
terület érintett. 

- Világörökségi és  világörökségi  várományos  terület:  a  község  közigazgatási  területét érinti,  az 
érvényes rendezési terv nem szerepelteti ezek határait. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján a tömb nem érintett.  

 

Tolna  Megyei  Területrendezési  Tervről  szóló  Tolna  Megyei  Önkormányzat  4/2012.  (II.  17.) 
önkormányzati  rendeletével  módosított  1/2005.  (II.  21.)  önkormányzati  rendelettel  jóváhagyott 
anyagának  (továbbiakban: MTrT)  Szerkezeti  terve  a  tervezési  területet  Erdőgazdálkodási  térségbe 
sorolja.    

 
Szekszárd közigazgatási területén lévő összes erdőgazdálkodási térség az MTrT alapján 2209,6 ha. 

Baranya Megyei Kormányhivatal  illetékes államigazgatási szervétől kapott adatszolgáltatás alapján a 
település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár  1.977,13 ha erdővel borított, és 
132,68 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként megjelölt területet 
(nyiladék  és  vezeték  védősávja,  ha  6 m‐nél  szélesebb;  erdei  tisztás;  kopár,  terméketlen  terület; 
vadföld; erdei vízfolyás és erdei tó; cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván. 

Szekszárd  Város  Településszerkezeti  terve  alapján  ~  2780  ha  terület  erdő  területfelhasználási 
egységbe tartozik. A jelenlegi módosítással erdőből kivont terület nagysága ennek ~ 0,5 %. 



11. 

 

6. melléklet 

………… számú határozattal jóváhagyva 

 
V I .  A  B IOLÓG IA I  AKT IV I TÁSÉRTÉK  SZÁMÍTÁS  EREDMÉNYE  

 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  alapján  újonnan 
beépítésre  szánt  területek  kijelölésével egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének  ‐  a  külön 
jogszabály alapján számított ‐ biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet. Jelen tervmódosítás során beépítésre szánt terület nem kerül újonnan kijelölésre, 
ezért ilyen számítás sem szükséges.  
 
 
Szekszárd,  2016. április 21. 
 
 
 
 
  Deák Varga Dénes  Ács Dezső 
  vezető tervező  polgármester 
  TT 14‐0058 

 



VII. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÓ RENDELETE 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

../2016. (         ) önkormányzati rendelete 
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló (8/2004. III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997.  évi  LXXVIII.  törvény  62.  §  (6)  bekezdés  6.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a Magyarország 
Alaptörvénye 32.  cikk  (1) bekezdése  a) pontjában,  a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011.  évi. 
CLXXXIX.  Törvény 13.  §  (1) bekezdés  1. pontjában,  valamint  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről 
szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  6.  §  (1)  bekezdésében  és  a  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében  eljárva,    a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos  jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.  8.)  kormányrendelet  9.  mellékletében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Tolna  Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, 
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály,  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Igazgató‐helyettesi  Szervezet  Területi  Vízügyi  Hatóság,  Közép‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  Szekszárdi 
Szakaszmérnöksége, Duna‐Dráva Nemzeti Park  Igazgatóság,  Tolna Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  Tolna Megyei 
Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály  Közegészségügyi  Osztály,  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Útügyi,  Vasúti  és 
Hajózási Hivatal, Nemzeti  Közlekedési Hatóság  Légügyi Hivatal,  Tolna Megyei  Kormányhivatal Műszaki  Engedélyezési  és 
Fogyasztóvédelmi  Főosztály  Közlekedési  Osztály,  Tolna  Megyei  Kormányhivatal  Földhivatalai  Főosztály  Földmérési  és 
Földügyi Osztály , Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály, Tolna 
Megyei  Rendőr‐főkapitányság  Rendészeti  Igazgatóság  Közlekedésrendészeti  Osztály,  Baranya  Megyei  Kormányhivatal 
Műszaki  Engedélyezési  és  Fogyasztóvédelmi  Főosztály  Bányászati Osztály,  Nemzeti Média‐  és  Hírközlési  Hatóság,  Tolna 
Megyei  Kormányhivatal  Szekszárdi  Járási  Hivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Osztály,  Országos  Atomenergia  Hivatal, 
Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és  Vagyongazdálkodási  Központ,  Honvédelmi  Minisztérium  Hatósági  Hivatal 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 
1. § 

A külterületi szabályozási terven a 0857. hrsz‐ú út – 0856. hrsz‐ú út – 0855. hrsz‐ú vízmosás ‐ 0853. hrsz‐ú út – 

0851/2. hrsz‐ú út – 12045. hrsz‐ú út – 12042. hrsz‐ú út – 0840/26. hrsz‐ú út – 0838/14. hrsz‐ú út – 0838/7. hrsz‐

ú  út  –  0834.  hrsz‐ú  út  által  határolt  tömbre  jelen  rendelet  1.  mellékletében  lévő  szabályozási  tervlap 

telektömbjének normatartalma lép. 

 

2. § 

E  rendelet  az állami  főépítészi hatáskörében eljáró megyei  kormányhivatalnak és  az érintett  államigazgatási 

szerveknek történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

  polgármester   jegyző 



1. MELLÉKLET  

Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló (8/2004. III. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló……/2016. () önkormányzati rendelethez 

 

SZK JELŰ KÜLTERÜLETI TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVLAPJA 





VIII TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 
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(ERDŐ TERÜLETEK KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETBE SOROLÁSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 
 
 

Szente Zoltán  Hajba Csaba 
Tóth Dóra Kata 

Szente Eszter 

okleveles geofizikus‐mérnök 
környezetvédelmi szakértő 

településmérnök  okleveles vegyész 
 környezetvédelmi szakmérnök 

 
2016. január 
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ELŐZMÉNYEK 

Szekszárd Megyei Jogú Város érvényes OTÉK alapú településrendezési tervvel rendelkezik. A Képviselőtestület a 
Településszerkezeti tervet és  leíró részét a ……………. számú határozattal, a Szabályozási tervet és Helyi Építési 
Szabályzatot a ………………. számú rendelettel hagyta jóvá. 
Szekszárd MJV Önkormányzat Közgyűlése …………… számú határozatában úgy döntött, hogy Településrendezési 
tervét  módosítja  a  szekszárdi  0835/11,  0835/12,  0835/15,  0835/18,  0835/19.  hrsz‐ú  földrészletek 
erdőterületből kertes mezőgazdasági területbe sorolása érdekében. 

Az Önkormányzat,  illetve a településszerkezeti terv és szabályozási terv elkészítésével megbízott tervezőiroda 
megállapította, hogy a  rendezési  terv módosítása az egyes  tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1.§ (3) bekezdésének hatálya alá tartozik.  

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése céljából a KR. 4.§ (3) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

1. A TERVEZÉSI FELADAT 

A  tervezési megbízás  alapján  a  törvény  előírásai  szerint  a már  elkészült  és  a  hatóságok  által  is  elfogadott, 
településfejlesztési  koncepción  alapuló,  szakágankénti  alátámasztó  munkarészeket  tartalmazó 
településszerkezeti terv, szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosítása szükséges. 

A módosítani kívánt  terület külterületen, a  szekszárdi 0835/11, 0835/12, 0835/15, 0835/18, 0835/19 hrsz.‐ú 
földrészleteken fekszik. Az érintett ingatlanok övezeti besorolása a hatályos településrendezési eszközök szerint 
gazdasági rendeltetésű erdő terület. 

A  tervmódosítás  során  fenti  földrészletek  kertes mezőgazdasági  területbe  kerülnek  besorolásra,  Az  érintett 
földrészletek művelési ága erdőből szőlő művelési ágba kerül átsorolása, szőlőtelepítési szándék miatt. 

 

2.  A TERV CÉLJA 

Szekszárd Város önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997.(XII.20.) korm. 
rendeletnek  és  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos  jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.  8.)  kormányrendeletnek  megfelelően  kívánja  megalkotni  a  tárgyi  településrészre  vonatkozó  építési 
előírásait. 

 

3. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS AZ EREDETI TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE 

A rendezési terv jelenlegi módosításának célja Eg jelű erdő területbe sorolt ingatlanok (hrsz.: 0835/11, 0835/12, 
0835/15, 0835/18, 0835/19.) kertes mezőgazdasági területbe történő átsorolása.  

Ezzel  együtt  szükségszerűen  megtörténik  a  Településszerkezeti  terv,  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  annak 
mellékletét képező Szabályozási terv módosítása is. 

A módosítás jelentős változást nem jelent az eredeti tervhez képest. 13,3 ha nagyságú gazdasági rendeltetésű 
erdő  kerül  kertes  mezőgazdasági  területbe.  Szekszárd  teljes  közigazgatási  területén  lévő  erdő  és  kertes 
mezőgazdasági területeit vizsgálva ez nem jelent jelentős változást. 

 

4. HELYZETISMERTETÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK 

A vizsgált terület általános ismertetése 

A módosítással érintett vizsgálati terület a belterülettől nyugati irányban található, a Baranya‐völgyi dűlő északi 
részén. 

A  tervezési  területet részben erdőként hasznosítják. A 0835/11, 0835/12, 0835/15, 0835/18, 0835/19. hrsz‐ú 
földrészletek az Országos Erdőállomány Adattár szerint üzemtervezett erdők.  
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(199/A, 199/D, 199/E és 199/F ) 

Elsődleges rendeltetésük szerint túlnyomó részt védelmi, kisebb részben gazdasági rendeltetésű erdők. 

Az övezeti átsorolással érintett földrészletek az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (továbbiakban 
OTrT) 3. melléklet 4. számú  tervlapja alapján kiváló  termőhelyi adottságú erdőterületek övezetébe, 5. számú 
tervlapja alapján Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik. 

Az érintett földrészletek magántulajdonban vannak. 

Természetvédelmi  szempontból  nem  állnak  védettség  alatt.  Sem  a  Szekszárdi‐Geresdi  dombság  nevű 
Natura2000 védettségbe nem  tartoznak, sem pedig a Sötét‐völgyi erdő Természetvédelmi Terület, mint helyi 
jelentőség védett természeti területnek nem részei. 

Talaj‐ és vízvédelem 

A földtani közeg (termőföld‐termőtalaj, mederüledék, a kőzetek, ásványok, etc.) és a víz védelme kiterjed a föld 
felszíni  és  felszín  alatti  rétegeire.  Az  egészséges  életfeltételek  biztosítása  érdekében  a  földben,  vagy  a  föld 
felszínén csak olyan anyag helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a 
környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

Felszíni vizek 
A tervezett terület‐felhasználás a felszíni vizek minőségét nem veszélyezteti. 

A területen keletkező csapadékvizek szakszerű és biztonságos elvezetéséről a jogszabályok szerint gondoskodni 
kell. A terület morfológiai adottsága vízelvezetés szempontjából kedvezőnek mondható.  

Földvédelem, felszín alatti vizek 
 
A rendezési terv módosításának  lényege, hogy a tulajdonos a területen szőlőültetvényt szeretne kialakítani. A 
jelenlegi  erdő  művelési  ágból  szőlő  művelési  ágba  kívánja  átminősíteni  az  ingatlanok  művelési  ágát.  Az 
átminősítés termőföldből való kivonással nem jár, továbbá nem veszélyezteti a felszín alatti vizek minőségét. A 
tervezett szakszerű művelés mellett talaj erózió, talaj degradáció megelőzhető lesz. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 
tartalmazza  a  nitrátérzékeny  területek  kijelölésének  és  felülvizsgálatának  szempontjait.  A  rendelet  alapján 
meghatározott  nitrátérzékeny  területeket 
–  amelyek  a  MePAR  rendszer  tematikus  fedvényeként  a  blokkok  szintjén,  blokkazonosítók  által  kerülnek 
meghatározásra – a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A vizsgálati terület a VYNJT‐1‐
13 azonosítójú MEPAR blokkba tartozik, és nem tartozik a nitrát érzékeny területek közé. 

A  településtrendezési  terv  tervezett módosítása  a  fenti meghatározások  alapján  termőföldet  érint,  ezért  az 
alábbi szempontokat, a 2007. évi CXXIX. Törvény előírási szerint minden körülmények között be kell  tartani, 
vagy tartatni: 

43. §  (1) Beruházásokat, valamint  termőföldön  folytatott, vagy  termőföldre hatást gyakorló bármely 
egyéb  tevékenységet  úgy  kell  megtervezni  és  megvalósítani,  hogy  az  érintett  és  a  környező 
termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

(2)  A  beruházások  megvalósítása  során  a  beruházó  köteles  gondoskodni  a  humuszos 
termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. 
(3) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és 
a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 

44. §  (1) A humuszos  termőréteg  letermelésével, megmentésével, hasznosításával,  továbbá a  terület 
helyreállításával  kapcsolatos munkálatokat  a  beruházás  engedélyezése  céljából  készített  terveknek 
tartalmaznia kell. 

(2)  A  beruházások  megvalósítása  során  keletkezett  mentett  humuszos  termőréteg  teljes 
mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleteken kell felhasználni úgy, 
hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel 
együtt az 1 métert ne haladja meg. 
(3) Amennyiben a mentett humuszos  termőréteg  (2) bekezdés  szerinti  felhasználására nincs 
lehetőség,  a  felhasználásra  nem  kerülő  rész  eredeti  funkciójának megfelelően  a  talaj  felső 
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termőrétegeként, vagy  termesztő közeg előállítására  felhasználható,  illetve ezekre a célokra 
átruházható. 
(4)  A mentett  humuszos  termőréteg mennyiségéről  és  felhasználásáról  a  beruházó  köteles 
külön nyilvántartást vezetni. 

50.  §  Amennyiben  az  alábbi  tevékenységek  e  törvény,  valamint  külön  jogszabályok  szerinti 
engedélyezésében  a  talajvédelmi  hatóság  szakhatóságként  eljár,  állásfoglalásának  megadásához 
talajvédelmi terv szükséges: 

a) az ültetvénytelepítéshez, 
b)  a  humuszos  termőréteg  mentéséhez  termőföldön  történő,  400  m2‐t  meghaladó 
területigényű beruházás megvalósítása esetén, 
c) a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz, 
d) öntözéshez, 
e) mezőgazdasági területek vízrendezéséhez, 
f) erózió elleni műszaki talajvédelem megvalósításához. 

51. § A 49‐50. §‐okban említett hatósági eljárásokhoz szükséges talajvédelmi tervet az ügyfélnek kell 
beszereznie. 

Mint előzetesen már említettük a tervezési területet részben erdőként hasznosítják. Az érintett 199/A, 199/D, 
199/E és 199/F jelű erdőrészletek üzemtervezett erdők, így igénybevételük csak az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján történhet: 

„77. § Az erdő igénybevétele 

a) az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása; 

b)  az  erdő  termelésből  való  kivonásával  járó  létesítmény  elhelyezése  vagy  tevékenység 
gyakorlása (a továbbiakban: termelésből kivonás); 

c)  az  erdő  termelésből  való  időleges  kivonásával  járó  létesítmény  elhelyezése  vagy 
tevékenység gyakorlása (a továbbiakban: időleges igénybevétel); 

d)  az  erdő  termelésből  való  kivonásával  nem  járó,  de  annak  rendeltetésszerű  használatát 
időlegesen vagy tartósan akadályozó  létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása – 
ide  nem  értve  a  vadaskert,  vadaspark  fenntartását,  honvédelmi  elsődleges  rendeltetésű 
erdőkben  a  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről  szóló  törvény  szerinti,  a  Magyar 
Honvédség  feladatai  végrehajtásához  szükséges  állapotának  fenntartását  szolgáló 
tevékenységet, valamint a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátását –  így 
különösen:  villamos  vezeték,  gázvezeték,  távközlő‐  vagy  más  közművezeték,  sí‐  és  egyéb 
sportpálya  létesítése  és  fenntartása  (a  továbbiakban  együtt:  rendeltetésszerű  használatot 
akadályozó igénybevétel). 

78. § (1) Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, a (3) bekezdés kivételével kizárólag a közérdekkel 
összhangban lehet. 

(2)  Az  erdő  igénybevételéhez  az  erdészeti  hatóság  előzetes  engedélye  szükséges.  Az  erdőt 
kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott  célra  lehet 
igénybe venni. 

(3) Gazdasági  elsődleges  rendeltetésű  kultúrerdő  és  faültetvény  igénybevételét az  erdészeti 
hatóság az adott erdő fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos településen végrehajtott, az 
igénybe  vett  erdővel  legalább  azonos  területű,  azzal  megegyező  vagy  attól  magasabb 
természetességi  állapotú  csereerdősítés  elvégzésének  feltétele  mellett  a  közérdekkel  való 
összhang hiányában is engedélyezheti. 

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a közérdekkel való 
összhangot vélelmezni kell.” 
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Az erdő igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet tartalmazza.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.  (XII. 
25.) Korm. rendeletben (továbbiakban Khvr.) 3. számú melléklete alapján: 

A. 
Sor‐ 
szám 

B. 
A tevékenység megnevezése 

C. 
Küszöbérték, feltétel 

7 
Erdő igénybevétele (amennyiben nem tartozik az 

1. számú mellékletbe) 
a) nem termőföldként való további hasznosítás 
esetében 10 ha‐tól 

   
b) termőföldként való további hasznosítás esetében 30 
ha‐tól 

Így  a  tervezett  erdő  igénybevétel  nem  tartozik  a  környezetvédelmi  hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott 
döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé. 

Az erdő igénybevételére vonatkozó engedélyezés során azonban vizsgálni kell a környezeti hatások jelentőségét 
és csatolni kell – a Khvr.‐ben meghatározott – adatlapot. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az egyes 
létesítmények, tevékenységek megvalósításakor úgy kell eljárni a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében, 
hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 
b)  a  tevékenység  következtében  kialakult  jelentős  és  tartósan  kedvezőtlen  irányú  állapotváltozás 
megforduljon; 
c)‐ 
d)  a  gyenge  állapotú  és  a  külön  jogszabály  szerinti  kritériumok  alapján  veszélyeztetett  helyzetűnek 
jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 
e)  azok  a  területek,  ahol  a  felszín  alatti  víz,  illetve  a  földtani  közeg  károsodott,  nyilvántartásba  és 
ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés‐csökkentési intézkedések, illetve kármentesítés révén 
javuljon. 

A  talajt  (termőtalajnak  nem minősülő  földtani  közeget),  illetve  a  felszín  alatti  vizeket  ért  szennyeződések 
értékelésénél  figyelembe  veendő  határértékeket  a  6/2009.  (IV.14.)  KöM‐EüM‐FVM‐KHVM  együttes  rendelet 
mellékletei tartalmazzák.  

A tervezett tevékenység azonban a talajra,  földtani közegre és a  felszín alatti vizekre számottevő hatást nem 
gyakorol. 

Természet‐ és tájvédelem 

A módosítással  érintett  terület  nem Natura2000  védettségű  terület,  nem  természeti  terület,  nem  része  az 
országos ökológiai hálózatnak, nem áll helyi védettség alatt.  

A tervezési terület a 2014. január 1‐től hatályos OTrT szerint Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület  övezetébe  tartozik.  Az  övezet  országos  tervben  megállapított,  kiemelt  térségi  és  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 tervezett módosítás a táj látványa szempontjából nem eredményez jelentős változást, a tájképi értéket nem 
károsítja. 

Levegőtisztaság‐védelem 

A  módosítással  érintett  területen  és  annak  környezetében  légszennyezettség  szempontjából  ökológiailag 
sérülékeny területek vannak.  

A módosítással érintett területen tervezett övezeti átsorolás nem eredményez levegőterhelést.  
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Zaj elleni védelem 

A módosítással érintett területen környezeti zaj‐ és rezgésterheléssel  járó tevékenységgel  ‐ a tervezett kertes 
mezőgazdasági besorolás miatt – nem kell számolni. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A  településrendezési  terv  módosítása  Szekszárd  0835/11,  0835/12,  0835/15,  0835/18,  0835/19.  hrsz‐ú 
ingatlanait érinti.  

 A  területhasználat‐módosítás,  illetve az  itt  tervezett  tevékenység  (szőlőültetvény  telepítése)  számottevő 
légszennyező hatást nem okoz, a levegő minőségét nem rontja.  

 A  tervezett módosítás a  földet, valamint a környezeti elemeket, a  felszíni és a  felszín alatti vizeket nem 
szennyezi, nem károsítja. 

 A  tervezési  területen  környezeti  zaj‐  és  rezgésterheléssel  járó  tevékenységgel  ‐  a  tervezett  kertes 
mezőgazdasági besorolás miatt – nem kell számolni.   

 A  tervezési  terület  a  2014.  január  1‐től  hatályos  OTrT  szerint  Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő terület övezetébe és Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületbe tartozik. 

 A tervezett erdő igénybevétel és tervezett tevékenység várható környezeti hatásai nem lesznek jelentősek. 
 
A terület környezeti állapota a jelenlegi környezethasználattal összhangban van.  
 
A  tervezett módosítás  várható  környezeti  hatásainak  értékelését  a  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet  (KR.)  2. 
számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint elvégeztük és az alábbiakat állapítottuk meg. 

1. A településrendezési‐terv tervezett módosítása 
a)  kiváló termőhelyi adottságú szántó területet nem érint, nem jár művelésből való kivonással; 
b)  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterületet  érint.  A  2003.  évi  XXVI.  Törvény  14.  §  előírásaival  nem 

ütközik.  
c) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 
d) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák lennének; 
e) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

2. A településrendezési‐terv módosítás várható környezeti hatásai 
a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 
b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 
c) az országhatáron nem terjednek át; 
d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 
e) csak az érintett területre korlátozódnak; 
f)  olyan  területet  nem  érintenek,  amelyek  hazai  (országos  vagy  helyi),  közösségi  vagy más  nemzetközi 

szintű védettséget élveznek; 
g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket feltételezhetően nem 

idézik elő. 

3. A tervmódosítással érintett  
a)  terület a  felszín alatti vizek szempontjából értékes,  illetve sérülékeny  területet nem érint, valamint a 

kulturális örökség szempontjából nem különleges; 
b) területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy azt meghaladó 

igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 
c) terület tervezett hasznosítása, használata nem intenzív. 
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A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a KR. 2. számú melléklete 
szerint elvégzett értékelés alapján  szakmai álláspontunk az, hogy a  jelen  tervezési  feladat és  tervmódosítás 
környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  
 
 
 
Attala–Szekszárd, 2016. január 
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