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BONYHÁD 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
 

 
1. ELŐZMÉNYEK 
 
Bonyhád Város jelenleg hatályos településrendezési eszközei a többször módosított 89/2004. 
(VIII.26.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a többször módosított 9/2004. 
(VIII.27.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv.  
 

Bonyhád Város településrendezési eszközeinek jelen módosítását, a település, belterületi részén 
található ingatlanon megvalósítandó beruházást akadályozó, tervezett közterület fejlesztés 
törlésének igénye indította el.  
 

A településen, a 2499 hrsz. alatti sportpálya ingatlanon, kormánytámogatással megvalósuló nagy 
volumenű sportlétesítmény fejlesztést a Képviselőtestület 111/2019. (VI.21.) sz. határozatával 
támogatta és a Sport utca, 6-os főút, Völgységi –patak, iparvágány, és a 2498. hrsz. alatti árok által 
határolt tömbterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.(1. melléklet).  
 

Az önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek módosítása 
esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól - 8/2017. (III.31.) melyeket jelen eljárás 
során is alkalmazni kíván. 
 

Előzőek alapján, az 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.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni.  
 

A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés 
kezdeményezésével indult. A fenti módosítási szándékokat tartalmazó dokumentáció, partnerségi 
rend szerinti véleményezése lakossági fórum keretében megtörtént, a partnerek részéről észrevétel, 
kifogás nem érkezett.  
 
Ezt követően Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vélemények 
megismerését követően azt 115/2019. (VI.27.) határozatával elfogadta (2. melléklet), a döntéssel a 
partnerségi egyeztetést lezárta.  
A dokumentációt és az eljárás során keletkezett döntéseket megküldte az Állami Főépítész részére a 
tárgyalás lefolytatására. (jegyzőkönyv 4. mellékletben) 
 
A tárgyalást követően az Állami Főépítész végső szakmai véleményében a módosítást – kisebb 
pontosításokat követően – elfogadásra javasolta. (Záró szakmai véleménye az 5. mellékletben) 
 

. 



 

2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
 

A módosítás Bonyhád 2499 hrsz.-ú ingatlanát és környezetét - a Sport utca, 6-os főút, Völgységi-patak, 
iparvágány és a 2498. hrsz. alatti árok által lehatárolt tömbterületét - érinti. 
 

  

A módosítással érintett terület elhelyezkedése – átnézeti térkép 

A módosítással érintett terület – légi fotó, földrészlet határral 
 



 

 
 

3. AZ ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 
 

A módosítással érintett terület Bonyhád déli részén található, Bonyhádi Sporttelep. 

 
A Telep az 1940-es évek óta található meg a jelenlegi helyén. A kezdetben csak egy labdarúgó-pálya 
helyezkedett el a Sport utcában, az igények és a kihasználtság emelkedésével viszont folyamatosan 
bővült az infrastruktúra. A jelenleg két sportpályából és két épületegységből - öltözőépület és a felette 
elhelyezkedő lakások valamint egy nézőtéri lelátót – álló terület jelenlegi fejlesztése közel másfél 
milliárdos kormánytámogatással készül. A beruházás a rendelkezésre álló ingatlan teljes területét 
kihasználva, szabadtéri pályák kialakításával lelátó bővítéssel és öltöző építéssel, parkolók kialakításával 
is számol. 

 
 
A beruházással érintett terület kivett sporttelep besorolású. 

Az ingatlan megközelítése, a 6-os számú főúttal közvetett kapcsolattal rendelkező, Sport utcán keresztül 



 

biztosított. 

 
 

A sporttelepet délről szántó területek, nyugatról és északról gazdasági területek, keletről a Völgységi-
patak és a 6-os út határolja. 

 
4. A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 

 
 

A módosítás célja Bonyhád déli részén található - a 2499 hrsz-ú ingatlant is érintő - a Sport utca, 6-os 
főút, Völgységi-patak, iparvágány és a 2498. hrsz. alatti árok által lehatárolt tömbterületen tervezett 
közterület alakítás törlése illetve nyomvonalának módosítása a Sporttelepet érintő fejlesztés 
megvalósíthatósága érdekében.  
 
A módosítás a településszerkezeti tervet valamint a központi belterületi szabályozási tervet érinti. 
 
A hatályos településrendezési eszközök szerint az érintett tömbterület nyugati határán a meglévő 
Sport utca nyomvonalán 22 méteres szabályozási szélességgel közterület szélesítés, majd a – 2499, 
061/9, 061/8, 061/7 hrsz-ú ingatlanokat érintően – nyugat-kelet irányban a 6-os főútra történő 
kikötéssel közterület alakítás tervezett. 
 
A tervezett sportterület fejlesztés megvalósításához, a fenti közterület alakítási szándék 
felülvizsgálatára illetve áthelyezésére van szükség. A megszűnő közterületek terület-felhasználása – 
értelem szerűen – az érintett ingatlanok tényleges és tervezett terület-felhasználására Különleges 
sport (Kz-sp) illetve különleges rendezvényterület (Kz-rend) terület-felhasználására módosul. 
 

A módosítás során új beépítésre szánt terület a megszűnő közterület szélességnek megfelelő 
területnagyságban kerül kijelölésre. 
 
 



 

Területlehatárolás - alaptérkép 
sárgával megjelölve a fejlesztéssel érintett terület, fekete kontúrral a módosítással érintett tömbterület 

 



 

Kivonat a Bonyhád Város hatályos szerkezeti tervéből  
sárgával megjelölve a fejlesztéssel érintett terület, fekete kontúrral a módosítással érintett tömbterület 

 
 



 

Kivonat a Bonyhád Város hatályos belterületi szabályozási tervből  
sárgával megjelölve a fejlesztéssel érintett terület, fekete kontúrral a módosítással érintett tömbterület 

   



 

5. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A sport terület tervezett fejlesztése a közterület megszüntetése illetve nyomvonal módosítása, Bonyhád 
város településrendezési tervének belterületi tervlapját érinti. 

A módosítás során áttekintettük a korábban, a tervkészítés során elkészült megalapozó vizsgálatokat 
és alátámasztó munkarészeket. Megállapítottuk, hogy a munkarészek Bonyhád város 
településrendezési tervének készítésekor/módosításakor a településrendezési feladatnak megfelelően, 
a település adottságainak, valamint a településhálózatban elfoglalt helyének figyelembe vételével 
készültek. 

Előzőek alapján a megalapozó vizsgálatok, és alátámasztó javaslatok lényegi aktualizálására nincs 
szükség, a módosítások okán indokolt kiegészítéseket az alábbi fejezetek tartalmazzák. 

 
5.1. Közlekedés 

 

A hatályos szabályozási terv a Sport utca szélesítését illetve a 6-os számú főútra történő kikötését 
irányozza elő. Az így létrejött szintbeli csomópont, a feltáró útra csatlakozó jelenlegi sport illetve 
jövőbeni rendezvénytér funkciójú területek megközelítését hívatott ellátni, és a Zrínyi Miklós utcai 
kereszteződést tehermentesíteni.  

A tervezett módosítással érintett tömbterület déli részén a rendezvényterület kialakítása hosszú távú 
cél, így a rajta keresztül haladó feltáró út – a tulajdonviszony rendezések várható nehézségei okán is – 
okafogyottá vált. 

A Sport és rendezvény tér a meglévő hálózatról továbbra is megközelíthető illetve az iparvágány 
területének igénybevételével a közterület szélesítés is megvalósítható, így a nagy volumenű fejlesztést 
követő forgalomnövekedés is kezelhető. 

A területet nyugatról határoló ipari telepeket feltáró, 2477/4 hrsz-ú út és a Sport utcai közterület 
összekötésével – csomópont kialakításával – a zsákutca jelleg is megszüntethető. 
 

5.2. Közműellátás 
 

A módosítással érintett helyszínen, a sportlétesítmények (öltöző, lelátó) és egyéb építmények (pálya 
világítás) ellátásához, a közművek jelentős része (víz, gáz, villamos energia, hírközlési hálózat) kiépített. 

Az ingatlan észak-nyugati részén beálló hálózatokhoz való csatlakozás megoldható. A csatlakozó 
vezetékszakaszokat ki kell építeni. 

A hatályos terv szerint tervezett közterületek közmű elhelyezés céljából nem kerültek igénybevételre, 
áthelyezésük illetve megszüntetésük a kiépített közmű hálózatra nincsenek hatással. 
  



 

 

 

 
Közműtérkép – e-közmű 

 
A sporttelep megközelítése illetve a terület feltárása – a meglévő közművezetékek nyomvonalának 
figyelembevételével – továbbra is megoldott, továbbfejlesztésük biztosított. 
 

5.3. Táj és természetvédelem, zöldterületek 
 
Jelen módosítási eljárás zöldterületet, erdőterületet, nemzetközi, országos vagy helyi védelem alatt 
álló természeti értéket nem érint, a vizsgálataink során helyi vagy országos védelemre javasolható 
természeti érték nem került elő.  

A módosítások vasút illetve különleges sport területet érintenek. 

A további pályák, kiszolgáló épületek elhelyezésének leglényegesebb táji és természetvédelmi hatása 
a területfoglalás.  

Az ingatlan növényállománya gyepszinten jelenik meg. Környezete, a Völgységi-patak mentén 
cserjeszinten zárt állományt alkot, lombkorona szinten foltokban jelenik meg, míg északról és délről a 
szomszédos – gazdasági illetve szántó – területektől, kialakult háromszintes növénysáv választja el.  

A megváltozott hasznosítás a meglévő növényállományt nem veszélyezteti, azok fokozott 
megtartására a továbbiakban is ügyelni kell, hogy a szomszédos területek védelmi céljainak 
megvalósítását, az ökológiai kapcsolatok zavartalan működését továbbra se veszélyeztesse vagy 
akadályozza. 

 
5.4. Örökségvédelem 

 
A módosítással érintett területek egyedi műemléki korlátozásokkal, műemléki, régészeti területtel 
nem érintettek. 
  



 

 

5.5. Biológiai aktivitás érték 
 

A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ezért Bonyhád Város 
településrendezési eszközeinek jelen módosítása az aktivitásérték egyensúlyának igazolását teszi 
szükségessé. 
A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint az adott területhasználatú terület hektárban mért értéke és a 
hozzárendelt (melléklet) szerinti értékmutató szorzata. 
 

Terület-felhasználás Biológiai aktivitásérték 

eredeti tervezett Területnagyság (ha) Szorzó sz. Érték 
Eredeti Terv. Eredeti Terv. 

KÖk KÖu 0,114 0,6 0,6 0,0684 0,0684 
KÖu Kz-sp 0,206 0,6 3 0,1236 0,618 
beültetés Kz-sp 0,08 7 3 0,56 0,24 
KÖu Ev 0,01 0,6 9 0,006 0,09 
KÖu beültetés 0,06 0,6 7 0,036 0,42 
KÖu Kz-rend 0,29 0,6 3 0,174 0,87 
beültetés Kz-rend 0,24 7 3 1,68 0,72 
Kz-sp Kz-rend 0,42 3 3 1,26 1,26 
ÖSSZESÍTETT 3,962 4,2864 

BAÉ = BAÉT - BAÉM = +0,3244 
 

5.6. Környezeti értékelés 
 
 

 
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 részeit érintő településrendezési eszköz kidolgozásakor, módosításakor a 
környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével az önkormányzat dönt  a környezeti 
értékelés elvégzésének szükségességéről. 
 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program és a jogszabályban 
megnevezett érdekelt államigazgatási szervek megkért véleménye (3. mellékletben) 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, amely alapján a módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, így a 
módosításhoz külön környezeti értékelés készítését Bonyhád Város Önkormányzata nem tartotta 
indokoltnak. (erről született határozat 2. mellékletben) 
 

A módosításhoz általános, leíró jellegű környezetértékelési munkarész készült a következők szerint. 
 

5.1.1. Talaj-, és vízvédelem 

A vizsgált terület földtani és vízföldtani adottságait részben irodalmi adatok (Magyarország Kistáj 
Katasztere), illetve a kapott adatszolgáltatás alapján jellemeztük. 



 

Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 

A tervezési helyszín a Völgység elnevezésű kistáj területén található. A kistáj Baranya és Tolna megye 
területén helyezkedik el. Területe 450 km2 (a középtáj 10 %-a, a nagytáj 4 %-a). 

Domborzati adatok  

A völgyes kistáj az Alsóhidas-patak, a Völgységi-patak és a Kapos völgye által határolt, gyengén tagolt, 
hullámos felszínnel jellemezhető. 

Földtani adottságok  

A Völgység alaphegységi tagozata, valamint a pliocén-pleisztocén rétegsora hasznosítható ásványi 
anyagokban csaknem teljesen meddő, jó minőségű tégla anyaggal is csak korlátozott mennyiségben 
rendelkezik. A területre a folyóvízi üledékek, valamint a löszborítottság jellemző. 

Vízrajz 

A kistáj nyugaton a Baranya-csatorna alsó szakasza és a Kapos Dombóvár-Kurd közötti vonalára, 
keleten pedig a Völgységi-patak Hidas-Tabód közötti szakaszára támaszkodik.  

Lf=4 l/s.km2; Lt=18%; Vh=30 mm/év. 

A település területét érintő, valamint a tervezési terület által érintett 2499 hrsz. szomszédságában 
elhaladó Völgységi-patak vízjárási adatait a Bonyhádi vízmércéről olvashatjuk le. 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 
Völgységi-patak Bonyhád -40 330 0,01 0,45 35 

 

Látható, hogy a terület vízjárása szélsőséges. A kistáj területén a nyár végi, kora őszi árvizek jellemzőek, 
az átlagos vízminőség II. osztályú. 

A tervezési helyszínhez legközelebb eső felszíni vízfolyás a Völgységi-patak, mely keleti irányban az 
érintett helyrajzi szám szomszédságában húzódik.  

A vizsgált terület környezetében egyéb jelentősebb felszíni vízfolyás nem található. 

Felszín alatti vízvédelem 

Az MFGI által készített talajvíz térkép szerint a területen várható talajvízszint a felszíntől legfeljebb 2-4 
m mélységben található.  

 



 

A változással érintett terület keleti határa a Völgységi-patak. A terület vizeinek utánpótlására a felszíni 
csapadékvíz mennyisége és ezen felszíni vizek gyakorolnak hatást.  

Üzemeltetés környezeti hatásai 

A tervezett sportfejlesztés üzemeltetése talaj-, és vízvédelmi szempontból elhanyagolható mértékű, 
káros környezeti hatással nem jár, környezetszennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. 

 

5.1.2  Levegőtisztaság-védelem 

Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 

Bonyhád település és környezete az ország nem szennyezett levegőjű régiójában található, a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet szerint.  

A jogszabályi kategóriák közül a térség a 10. zónacsoportba tartozik (az ország egyéb területe, amely 
nem tartozik légszennyezettségi agglomerációba). 

A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák: 

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilárd (PM10) 

F F F E 

Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan területek 
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg az E 
értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség jellemzően az alsó méréshatár és a 
légszennyezettségi határérték között van. 

A vizsgált terület légszennyezettségére vonatkozóan a jogszabályi kategóriáknál részletesebb 
információt az Országos Levegőminőségi Mérőhálózat mérési adatai alapján tudunk nyújtani. A 
mérőhálózat 2016. évi mérési adatait az Országos Meteorológiai Szolgálat dolgozta fel „2016. évi 
összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján” című 
tanulmányában. A tanulmány a vizsgált területhez legközelebbi településre Komló esetében tartalmaz 
légszennyezettségi adatokat. A  térség légszennyezettsége a vizsgált szennyezőanyagok tekintetében 
a „jó” és „kiváló” kategóriába esik. A mérési hely egyébiránt városi környezetben található, így Bonyhád 
esetében a Komlóhoz mért adatokhoz hasonló adottságok feltételezhetőek. 

A tervezési helyszín egy különleges besorolású sprot terület, melyen mesterséges, folyamatos üzemű 
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről – hatálya alá tartozó légszennyező forrás, 
ill. légszennyező tevékenység nem található. 

A terület környezetében mezőgazdasági és gazdasági területek találhatóak, melyeken helyhez kötött 
légszennyező források nem létesültek. A lakossági eredetű légszennyezés (pl. fűtés, állattartás) jegyzői 
hatáskörbe esik és külön levegővédelmi engedélyhez nem kötött, így ennek részletes vizsgálata nem 
indokolt. 

A fentiekre való tekintettel a terület jelenlegi állapotának levegőtisztaság-védelmi részletes 
értékelésétől eltekintünk. 

Üzemeltetés környezeti hatásai 
A sporttelep üzemeltetéséből fakadó közvetlen légszennyező hatás nem várható, mivel a 
létesítmények használata légszennyezőanyag kibocsátást nem eredményez.  

Ez alapján megállapítható, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről – hatálya 
alá tartozó, engedélyköteles légszennyező forrás, ill. légszennyező tevékenység a területen nem 
létesül. 



 

Kizárólag a helyszínre érkező gépjárművek kapcsán jön létre közvetett légszennyező hatás, amely az 
amúgy is meglévő közúti forgalomhoz képest elhanyagolható nagyságrendű többlet emissziót jelent, 
így ennek pontos számszerűsítése szakmailag nem indokolt. 

A fentiek alapján látható, hogy a tervezett sport terület üzemeltetéséből fakadó légszennyező 
hatások elhanyagolható mértékűek, így annak létesítése, ill. későbbi üzemeltetése során a 
levegővédelmi követelmények maradéktalanul teljesülnek.  

 

5.1.3 Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás vizsgálata a tevékenység során keletkező hulladékok mennyiségi és minőségi 
jellemzésére, valamint a kezelésükre vonatkozó előírások teljesítésére irányul, a 2012. évi CLXXXV. 
törvény – a hulladékról – előírásainak megfelelően. 

Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 

A vizsgált területen lakossági mértékű hulladéktermelő tevékenységet végeznek, hulladékok tárolását 
nem végzik. A területen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős 
mennyiségű termelési hulladék keletkezhetne. 

A módosítással érintett területen keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében 
történő begyűjtéséről (begyűjtetéséről) a város Önkormányzata a Dél-Kom Nkft.-n keresztül 
szabályozott módon gondoskodik, elsődlegesen a cikói hulladéklerakóra kerül szállításra. 

Üzemeltetés környezeti hatásai 
A sporttelep üzemeltetése normál esetben lakossági mértéket meghaladó hulladékkeletkezéssel nem 
jár, így hulladékgazdálkodási szempontok az üzemelése során nem merülnek fel. 

Ez alapján az üzemeltetésére vonatkozóan a jogszabály szerinti részletes adatszolgáltatási, 
bejelentési kötelezettség nem áll fenn, hulladékgazdálkodási szempontból elhanyagolható 
környezeti hatású.  

 

5.1.4 Környezeti zajvédelem 

Jelenlegi (beruházás előtti) környezeti állapot 

 



 

A vizsgált területet délről mezőgazdasági nyugatról és északról gazdasági keletről a 6-os számú főút 
határolja.  

A vizsgált terület elhelyezkedését és szabályozási terv szerinti besorolását a fenti térképvázlaton 
szemléltetjük.  

A vizsgált területen védendő épület, terület nem található. A vizsgált területen jelenleg semmilyen 
zajforrás nem üzemel. 

A vizsgált területen jelenleg nincs a környezeti zajterhelést befolyásoló zajterhelés, ezért 
hatásterület meghatározására nem került sor. 

 
Üzemeltetés környezeti hatásai 
Zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett sportterület fejlesztése során a beruházás 
kezdetén munkagépek és szállító járművek zajkibocsátásával lehet számolni, mely hatás nem jelentős, 
átmeneti. A zajtól védendő létesítmények nagy távolságban, több mint 200 méterre találhatók.  
Az építés során a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő lakóépületeknél a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének zajterhelési határértékei teljesülnek. A 
megvalósítást követően a használat során környezeti zajforrások üzemszerű működtetésére nem kerül 
sor, a járműmozgásból és időszakos sportrendezvényekből eredő zaj nem éri el a védendő területeket. 
A tervezett létesítmény megvalósítása és a célállapotnak megfelelő használata során zajvédelmi 
szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, környezeti hatásvizsgálat nem indokolt.  
 

5.1.5 Természet-, és tájvédelem  

A tervezett beruházás természetvédelmi érintettségét a dokumentáció táj- és természetvédelem 
fejezetében már taglaltuk. A tervezési terület zöldterületet, erdőterületet nem érint, nemzetközi, 
országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint, a vizsgálataink során helyi vagy 
országos védelemre javasolható természeti érték nem került elő. 

A tervezési helyszín jelenleg is sportterület hasznosítás alatt áll, ezért jelentős élőhely vesztéssel nem 
kell számolni. A létesítmény elhelyezésének leglényegesebb táji és természetvédelmi hatása a 
területfoglalás. A tervezett tevékenység védett állatfajok élőhelyeit nem veszélyezteti. 

A tervezett sportfejlesztésnek kimutatható jelentős hatása nincs a területen található fajokra, 
élőhelyekre és azok koherenciájára, továbbá tájképvédelmi szempontból sem jelent zavaró 
tényezőt.  

 
 

5.7. Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
 

Bonyhád város igazgatási területét érintően az alábbi területrendezési tervekkel való egyezést 
szükséges vizsgálni: 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: MaTrT), 

 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeletével 
módosított Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet. (továbbiakban: TMTrT) 

A megyei területrendezési terveknek az MaTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél az MaTrT 91. §-ban foglalt átmeneti rendelkezéseket kell figyelembe venni. 



 

Ennek alapján azokat az országos vagy megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az MaTrT vagy az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 
nem kell alkalmazni.  
 
 

 
Az ország szerkezeti terve 

   
 
  



 

Ökológiai hálózat – magterület és ökológiai folyosó övezetére vonatkozó előírások 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, 
vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, 
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 
terület-felhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

 
 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 

28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol 
az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg - csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott terület-felhasználási 
engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása 
a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

 
  



 

 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

2.§ (1) A településrendezési eszközök készítése során 
a mezőgazdasági terület terület-felhasználási egység 
területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új 
külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

 
 

Erdők övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 
településnek a településrendezési eszközében 
legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, 
valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. 
§ (2) bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 
települési térség területein lévő erdők övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű 
bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 
 

 
  



 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

3.§. (1) településrendezési eszközök készítése során 
az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 
erdőterület terület-felhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni. 

 

 

Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 
4.§ (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 
megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem 
együtteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 
biztosítása érdekében – a településkép védelméről 
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 
– meg kell határozni a településrendezési 
eszközökben a terület-felhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait, 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, 
elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 
  



 

 

Vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

 
Bonyhád igazgatási területét a következő – Tolna megye Területrendezési Terve által lehatárolt – 
övezetek érintik: 

 
Tolna megye területrendezési terve – Szerkezeti Terv 

 

 

 

 



 

 
Ásványi nyersanyagvagyon terület övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan terület-
felhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető 
ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el. 

 
 

Rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó előírások 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

9.§ (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új 
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz 
a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során 
adott véleményében hozzájárul. 

 
  



 

Földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó előírások 

 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 

11.§ (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a 
földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben 
eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
hozzájárulásával kell meghatározni. 
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Ökológiai hálózat magterület övezete  X  

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete  X  

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  X  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  X  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  X  

Erdők övezete  X  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  X  

Tájképvédelmi terület övezete  X  

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete    

Vízminőség-védelmi terület övezete  X  
Nagyvízi meder övezete    
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók (VTT) övezete    

Honvédelmi és katonai célú terület övezete    
 Ásványi nyersanyagvagyon övezete X  
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete X X 
 Tanyás területek övezete   
 Földtani veszélyforrás terület övezete X X 
 Egyedileg meghatározott övezetek   

 

Bonyhád hatályos településrendezési eszközének jelenlegi módosítása a város belterületén történik, 
amely a területrendezési terveken is települési területként szerepel. 



 

Országos övezeti érintettség 

A közigazgatási terület érintettségén túl, jelen eljárásban a módosítással érintett területen 
országos övezetek szabályozása alá tartozó érdekeltség nem áll fenn. A módosítási szándék az 
területrendezési terv övezeti előírásaival nem ellentétes. 

 
Tolna Megyei övezeti érintettség 

A módosítással érintett terület települési térségben fekszik. 

A település teljes közigazgatási területét és így a módosítással érintett területet a földtani 
veszélyforrás terület övezete valamint a Rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti. A változás 
újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével jár, de a települési térség nem bővül, hisz a közterület 
megszüntetésével alakul ki „új” beépítésre szánt terület így az övezetekre vonatkozó előírások 
továbbra is teljesülnek.  
 

 
 
 
  



 

6. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTUMOK 
 
 

1. HATÁROZAT 
 

 
Bonyhád Város Önkormányzata Képviselőtestület 

124/2019. (VII.17.) határozata 
 

Bonyhád Város Önkormányzat képviselő-testülete – az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében 
eljárva az alábbiak szerint módosítja a hatályos településszerkezeti tervét: 
 

1. Bonyhád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2004. (VIII.26.) határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a Sport utca, 6-os főút, Völgységi-patak, iparvágány és 
a 2498. hrsz. alatti árok által lehatárolt tömbterületre vonatkozóan módosítja, az 1. melléklet 
szerint. 

2. Jelen határozat mellékleteit képezik a: „TM-s1” jelű Településszerkezeti Terv módosítás c. 
tervlap 1. melléklet, a Változások (Beavatkozások és ütemezések) leírása c. 2. melléklet, A 
település területi mérlege c. 3. melléklet, Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
c. 4. melléklet és a Biológiai aktivitásérték számítás c. 5. melléklet. 

3. A településszerkezeti terv leírása változatlan formában hatályban marad. 
 

Bonyhád, 2019. július 17.  
 

Filóné Ferencz Ibolya sk.    dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk. 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MELLÉKLETE a 124/2019. (VII.17.)  határozathoz 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS 

  







 

2. MELLÉKLETE a 124/2019. (VII.17.)  határozathoz 
TERÜLETEGYSÉGET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 
A módosítással érintett Sport utca, 6-os főút, Völgységi-patak, iparvágány és a 2498. hrsz. alatti árok 
által lehatárolt tömbterületet érintő tervezett - KÖu – közlekedési út terület besorolású, feltáró 
közterületi szakaszok, Kz-sp (beépítésre szánt különleges sport terület) valamint Kz-rend (beépítésre 
szánt különleges rendezvény terület) terület-felhasználásra módosulnak. A módosítási területet 
nyugatról határoló kiszolgáló út nyomvonala az iparvágány területére tolódik, itt a KÖk terület egy 
része, KÖu terület-felhasználásra módosul. 

A terület-felhasználásban bekövetkező változás:  KÖu → Kz-sp  0,206 ha 
       Kz-sp → Kz-rend   0,66 ha 

KÖu → Kz-rend    0,35 ha 
KÖk → Köu  0,114 ha 
KÖk → Ev    0,01 ha 

            1,34 ha 
 

3. MELLÉKLETE a 124/2019. (VII.17.)  határozathoz 
TELEPÜLÉSI TERÜLETI MÉRLEG 

 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

Terület-felhasználás Terület (ha) 
Beépítésre nem szánt területek 
Közlekedési terület - kötöttpályás - 0,114 
Közlekedési terület - közút - 0,452 
Erdőterület - védelmi + 0,01 
Beépítésre szánt területek 
Különleges sport terület - 0,454 
Különleges rendezvényterület + 1,01 

 
4. MELLÉKLETE a 124/2019. (VII.17.)  határozathoz 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

Bonyhád város hatályos településrendezési eszközének változása a település teljes közigazgatási 
területét érintő földtani veszélyforrás terület, a tömbterületet érintő belvízveszélyes terület 
elnevezésű kiemelt térségi és megyei övezetét érinti. A módosítási szándék az területrendezési terv 
övezeti előírásaival nem ellentétes. 
A településrendezési illetve a területrendezési terv továbbra is összhangban maradt. 

 
 

5. MELLÉKLETE a 124/2019. (VII.17.)  határozathoz 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 
A módosítások során új beépítésre szánt területek kerültek kijelölésre. A területekre számolt biológiai 
aktivitásérték változás eredménye: 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK EGYÜTTES AKTIVITÁS ÉRTÉKE 

Hatályos állapot szerint  3,962 
Tervezett állapot szerint 4,2864 

A módosítás során az aktivitásérték nőtt.   



 

2. RENDELET 
 

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete 

a Bonyhád Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004.(VIII.27.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6.§ (1) és 13. § (1) bekezdésében 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 
42. §. §-ban biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal és államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1 § Bonyhád Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004.(VIII.27.) számú rendelet 1. mellékletét 
képező „Bonyhád központi belterület szabályozási tervlap” módosítással érintett területének 
normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
2.§   A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 
Bonyhád, 2019. július 18.  
 

Filóné Ferencz Ibolya    Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2019. július 18. 

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 12/2019 (VII.18.) rendelethez 
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