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I.  Rendelettervezet Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 

…/2016. (…….) 
 

önkormányzati rendelete 
 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 
1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12.§.(1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel összhangban Tolna 
megye területrendezési tervéről szóló 1/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (2) A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei 
területfelhasználási kategóriák: 

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vegyes területfelhasználású térség, 
d) települési térség, 
e) vízgazdálkodási térség.” 
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2. § 
 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. § (1) A megye térségi övezeteinek területét M=1:100 000 méretarányban a 
Rendelet 3. mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint: 

1. Magterület (3.1. melléklet) 
2. Ökológiai folyosó (3.1. melléklet) 
3. Pufferterület (3.1. melléklet) 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (3.2. melléklet) 
5. Jó termőhelyi adottságú szántóterület (3.2. melléklet) 
6. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (3.3. melléklet) 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület (3.3. melléklet) 
8. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (3.4. melléklet) 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület (3.5. melléklet) 
10. Országos vízminőség-védelmi terület (3.6. melléklet) 
11. Nagyvízi meder (3.7. melléklet) 
12. Ásványi nyersanyagvagyon-terület (3.8. melléklet) 
13. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület (3.9. melléklet) 
14. Honvédelmi terület (3.9. melléklet) 
15. Rendszeresen belvízjárta terület (3.10. melléklet)  
16. Földtani veszélyforrás területe (3.11. melléklet) 
17. Tájrehabilitációt igénylő terület (3.12. melléklet) 
18. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület (3.13. melléklet) 
 

(2) Az egyes települések 3.1-3.13. mellékletek szerinti övezetekkel való 
érintettségét a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A világörökségi és világörökségi várományos terület, az ásványi 
nyersanyagvagyon-terület, a kiemelt fontosságú honvédelmi terület, a honvédelmi 
terület, a földtani veszélyforrás területe övezetek az érintett települések 
közigazgatási területét jelöli ki. A tényleges kiterjedésüket a településrendezés 
eszközeiben kell lehatárolni.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 11. § „A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területeinek” 
szövegrésze helyébe „Az országos vízminőség-védelmi terület” szövegrész lép. 
 

4. § 
 

A Rendelet a 11. §-t követően kiegészül a következő 11/A. §-al:  
 
„11/A. § A szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetén 
belül szélerőműpark a települési térség védelme érdekében a belterület határától 
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és a gazdasági terület kivételével a belterülethez szervesen kapcsolódó 
beépítésre szánt területtől 1000 m távolságban létesíthető.” 
 

5. § 
 

A Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete (3.1-3.16 övezeti térképek) 
és 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete 
(3.1-3.13 övezeti térképek) és a 4. melléklete lép. 
 

6. § 
 

Ezen rendelet 2016. …………………. napján lép hatályba. 
 
 

                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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INDOKOLÁS 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL szóló 
önkormányzati rendeletének módosításához 

 
Általános indokolás 

 
A Közgyűlés Tolna megye jelenleg hatályos területrendezési tervét az 1/2005. (II. 
21.) önkormányzati rendelettel alkotta meg, majd az országos területrendezési tervről 
szóló törvény (továbbiakban: OTrT) változása miatt 2012-ben a teljes felülvizsgálata 
vált szükségessé. Az OTrT újabb módosítása miatt a jelenleg hatályos 
területrendezési tervünk már nincs összhangban az országos területrendezési 
tervvel. Az újabb változások olyan nagymértékűek voltak, hogy a megye hatályos 
területrendezési terve módosítása csak a térségi szerkezeti terv, a térségi szabályzat 
és az országos és térségi övezetek teljes körű átdolgozásával volt lehetséges.  
Az OTrT 31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 
2017. december 31-ig a benne foglaltakkal összhangba kell hozni. Az OTrT 
előírásából adódó kötelezettség végrehajtása, valamint a megyénkben zajló, illetve 
tervezett térségi jelentőségű, továbbá a megyét érintő nagytérségi szintű térátalakító 
folyamatok időközi változásainak beépítése érdekében szükségessé vált Tolna 
megye jelenleg hatályos területrendezési tervének módosítása.  
 
A Területrendezési Terv módosítását előkészítő tervező kiválasztása érdekében az 
Önkormányzat általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek 
eredményeképpen szerződést kötött a KÖRNYEZETTERV Kft.-vel (székhely: 1149 
Budapest, Várna utca 12-14.). 
A hatályos területrendezési terv a módosítás programjaként figyelembe vehető volt, 
így az új tervezés a megalapozó és javaslattevő fázist összevonhatta egy tervezési 
fázisként. A javaslattevő fázisban készült véleményezési dokumentáció és környezeti 
értékelés megküldésre került széleskörű egyeztetésre. Az egyeztetési eljárás során 
beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok feldolgozását követően a tervező 
elkészítette az elfogadási fázis véleményezési dokumentációját. A vélemények 
alapján javította a környezeti értékelést és dokumentálta a beérkezett véleményeket 
és tervezői válaszokat, kiemelve az el nem fogadott észrevételeket.  
Ezt a három dokumentációt megküldtük véleményezésre a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészének.  
Az állami főépítész összességében pozitívan értékelte a módosítási dokumentációt.  
Ezt követen a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta a véleményezési 
dokumentáció egyeztetési anyagát, a környezeti értékelést és a véleményezési 
eljárás eredményeként készült dokumentációt. A 16/2016. (VI.22.) határozatában a 
Bizottság az elfogadott és el nem fogadott véleményekkel és az elfogadási fázis 
tervdokumentációjában foglaltakkal egyetértett, a környezeti értékelést elfogadta és a 
dokumentációkat miniszteri állásfoglalás megkérésére alkalmasnak találta.  
Így az Önkormányzat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 23/C. § (3) bekezdése alapján a területrendezésért felelős Miniszterelnökség 
részére a dokumentációkat megküldte. A Miniszterelnökség állásfoglalása az 
indoklás mellékletét képezi.  
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A Tervező által az észrevételekre adott válaszok a következők: 
 

- A Miniszterelnökség észrevételei figyelembevételével a jóváhagyandó 
munkarészek 2. melléklete (12. oldal, 13. oldal) javításra került.  

- A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét a kötelező 
adatszolgáltatással összhangban jelölte ki a terv, amelyen a tervezők nem 
változtattak.  

- Az Országos vízminőség-védelmi terület övezetének tervlapja a vélemény 
figyelembevételével javításra került.  

 
Az előterjesztés a tervezői válaszoknak megfelelően átdolgozott dokumentumokat 
tartalmazza.  
 
A rendelettervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezései alapján 
szükséges formai módosításokat is tartalmazza (pl. fejezetcímek elhagyása).  

 
Részletes indokolás 

 
A részletes indokolást a CD adathordozón dokumentált Tolna Megye 
Területrendezési Terv módosítása című dokumentum III. Megalapozó munkarészek 
fejezet 2. A megyei területrendezési terv módosításának indoklása pontja 
tartalmazza. A miniszteri vélemény figyelembevételével javított véleményezési 
dokumentáció elérhető az alábbi linken: 
http://www.tolnamegye.hu/mio/terrendterv201609 
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                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
   (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek. A rendelet 
módosítása jövőbeli költségvetési kihatással nem jár, azonban a Területrendezési Terv 
módosítása előkészítésének több milliós nagyságrendű kiadási vonzata volt.  
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Az adminisztratív terhek a módosítás következtében nem fognak növekedni. 
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására az OTrT változása következtében, az abban foglalt szabályoknak 
való megfelelés miatt, valamint a megyében zajló, illetve tervezett térségi jelentőségű, 
továbbá a megyét érintő nagytérségi szintű térátalakító folyamatok időközi változásainak 
beépítése érdekében volt szükség. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2016. szeptember 12. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 
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II.  Javaslat Tolna Megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó 

intézkedések megtételére 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az előző napirendi pont keretében tárgyalta a Közgyűlés Tolna Megye 
Területrendezési Tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
vonatkozó előterjesztést. Azzal szorosan összefüggésben indokolt határozat 
elfogadása is a rendeleti szabályozást nem igénylő témakörökben.  
 
A határozattal elfogadásra kerülő munkarészekre vonatkozó részletes tervező 
indokolás a CD-n dokumentált anyagban, illetve az alábbi linken elérhető:  
http://www.tolnamegye.hu/mio/terrendterv201609 
 
A területrendezési terv határozattal jóváhagyandó munkarészei, annak 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések a következőek: 
 

- Tolna Megye Területrendezési Tervének a térségi területfelhasználási 
egységekre vonatkozó általános céljai című szakmai anyag, amely a 
határozati javaslat 1. sz. mellékletét képezi, 

- Tolna Megye Területrendezési Tervének a térségi, területrendezési, 
területfejlesztési szempontok és érdekek érvényesülése érdekében tett 
ajánlásai című szakmai anyag, amely a határozati javaslat 2. sz. mellékletét 
képezi, 

- Tolna Megye Területrendezési Tervének Sajátos megyei térségek című 
tervlapjai, amelyek a határozati javaslat 3. sz. mellékletét képezik, 

- A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénnyel 
valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvénnyel összhangban készült megyei területrendezési terv 
végrehajtásának, érvényesülésének segítésére, továbbá a határozatban 
szereplő ajánlások térségi érdekeknek megfelelő érvényesítése érdekében 
bizonyos intézkedések végrehajtása, amelyek közül a 2012-ben elfogadott 
intézkedésekhez képest a következő új intézkedés került a határozati 
javaslatba: 

4.6) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a megye 
területére összehangolt kerékpárút hálózat fejlesztési stratégia és 
tanulmányterv elkészítését. 

- A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megye Területrendezési Tervének 
módosításához kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló 2/2012. (II.17.) 
közgyűlési határozatának visszavonása.   
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön 
Tolna Megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó 
intézkedésekről! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2016. 
(IX.23.) közgyűlési határozata Tolna Megye 
Területrendezési Tervének módosításához 
kapcsolódó intézkedések megtételéről: 
 
1.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező „Tolna 
Megye Területrendezési Tervének a térségi 
területfelhasználási egységekre vonatkozó általános 
céljai” című szakmai anyagot. 
 
2.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a határozat 2. sz. mellékletét képező “Tolna 
Megye Területrendezési Tervének a térségi, 
területrendezési, területfejlesztési szempontok és érdekek 
érvényesülése érdekében tett ajánlásai” című szakmai 
anyagot. 
 
3.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a határozat 3. sz. mellékletét képező Tolna 
Megye Területrendezési Tervének sajátos megyei 
térségek című tervlapjait.  
 
4.)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvénnyel, az Országos Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel összhangban készült 
megyei területrendezési terv végrehajtásának, 
érvényesülésének segítésére, továbbá a határozatban 
szereplő ajánlások térségi érdekeknek megfelelő 
érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések 
végrehajtásáról határoz: 
 
4.1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
gondoskodik a rendelettel elfogadott térségi szerkezeti 
terv, térségi övezetek és területrendezési szabályzat, 
továbbá a határozattal elfogadott irányelvek és ajánlások 
közzétételéről, a Területrendezési Tervnek a megye 
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hivatalos honlapján történő elhelyezéséről, a terv 
alkalmazásának gyakorlati teendőiről. 
 
4.2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
gondoskodik arról, hogy a rendelettel elfogadott 
területrendezési tervben foglaltak és a határozattal 
elfogadott általános célok és ajánlások a megye fejlesztési 
koncepciójába, programjaiba beépüljenek és azok a régió 
és a települések fejlesztési dokumentumaiban is 
érvényesüljenek. 
 
4.3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
gondoskodik arról, hogy a településrendezés eszközei a 
megye területrendezési tervével összhangban 
készüljenek. A megyei főépítész évente beszámol a 
Közgyűlésnek arról, hogy a településrendezési tervekhez 
kapcsolódó tervtanácsi munkában és más 
területrendezési, államigazgatási véleményezési eljárások 
során hogyan érvényesülnek a megyei területrendezési 
terv követelményei, ajánlásai. 
 
4.4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kezdeményezi az önkormányzatok közötti együttműködés 
keretében a megyehatáron átnyúló területrendezési és 
területfejlesztési feladatok koordinációját, a megyén 
átnyúló tervezett közlekedési infrastruktúra hálózat 
összehangolását. 
 
4.5.) A Tolna Megyei Közgyűlés gondoskodik a tervezett 
térségi jelentőségű mellékutak és egyéb mellékút-hálózati 
elemek (kivéve a Paks – Kalocsa Duna hídhoz kapcsolódó 
utakat) megvalósítási stratégiájának kidolgozásáról, a 
megvalósítás ütemezéséről, illetve programozásáról.   
 
 
Térségi mellékúthálózat tervezett elemei: 
- Paks (6. sz. főút) – Nagydorog – Tamási (61. sz. 
főút) (a 6232j út felhasználásával) 
- Bátaszék (M6) – Möcsény – Bonyhád – M9 (5603j 
út felhasználásával) 
- Hőgyész (65. sz. főút) – Dombóvár (61. sz. főút) 
(5632j út felhasználásával) 
- Iregszemcse (65. sz. főút) – Ozora – Simontornya 
(61.sz. főút) (6407j út felhasználásával) 
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- Dunaföldvár (6. sz. főút) – Mezőfalva – Seregélyes 
(62. sz. főút) (6228j út felhasználásával) 
-  Igal – Lápafő – Szakcs – Kocsola (6507j. út 
felhasználásával). 
Térségi mellékúthálózat tervezett elkerülő szakaszai: 
- Ozora (6407j. úton) 
- Nagyszokoly (6407j. úton) 
- Paks (6231j. és 6232j. úton)  
Tervezett új útkapcsolatok: 
 Belecska – 61. sz. főút (a Paks – Nagydorog – 
Tamási térségi jelentőségű mellékút részeként) 
 Miszla – Sárszentlőrinc között (a Paks – Nagydorog 
– Tamási térségi jelentőségű mellékút részeként) 
 Kalaznó – Sárszentlőrinc között (a Hőgyész – 
Sárszentlőrinc térségi jelentőségű mellékút részeként)  
 Bölcske (51362j. út) – 6. sz. főút 
 Paks – Dunakömlőd (6231. j. út és Dunakömlőd 
között) 
 Fácánkert (51164j. út) – 63. sz. főút 
 Szedres elkerülő utak (63. sz. út – 6316. j. út és 63. 
sz. út – 6235. j. út között) 
 Bikács – Györköny  
 Pusztahencse – 6233j. út 
 Tengelic – 6234 és 6235j. utak összekötése 
 Bogyiszló – Szekszárdi kikötő – 51369j. út 
 Decs – Pörböly 
 Báta – Pörböly 
 Báta – Alsónyék 
 Báta – Dunaszekcső 
 Szálka – Gráboc 
 Cikó – Hidas 
 Cikó – Ófalu 
 Kismányok – 5605j. út 
 Izmény – Aparhant 
 Izmény – Szárász 
 Nagyvejke – 6535j. út 
 Felsőnána – Kistormás 
 Udvari – Alsópélpuszta 
 Szárazd – Diósberény 
 Nagyszékely – Kisszékely 
 Kisszékely – Sárszentlőrinc 
 Miszla – 6312j. út 
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 Ozora – Lajoskomárom (Külsősáripuszta) 
 Gyulaj – Dalmand 
 Gyulaj – Kocsola 
 Csibrák – Szakály 
 Koppányszántó – Értény 
 Értény – Bedegkér 
 Újireg – 6509j. út 
 
4.6.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
támogatja a Pörböly – Gemenc – Bárányfok keskeny 
nyomtávú vasútvonal meghosszabbítását Szekszárd 
vasútállomásig.  
 
4.7) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kezdeményezi Tolna megye teljes területére összehangolt 
árvízvédelmi tározók, csapadékvíz-tározási lehetőségek 
rendszerének kialakíthatóságára vonatkozó tanulmányterv 
elkészítését. 
 
4.8) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kezdeményezi a megye területére összehangolt 
kerékpárút hálózat fejlesztési stratégia és tanulmányterv 
elkészítését. 
 
5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Tolna 
Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán a 
2/2012. (II. 17.) számú Kgy. határozatát visszavonja. 
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (4.2, 4.4-4.8 
pontok) 

 dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (4.1. pont) 
 Sulyok Balázs, megyei főépítész (4.3. pont.) 
 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szekszárd, 2016. szeptember 12. 
 
       Fehérvári Tamás 
              a Közgyűlés elnöke 






