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1. ELŐZMÉNYEK, VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 
 
1.1. ELŐZMÉNYEK  
 
Kétújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete településfejlesztési koncepciója nem 
fellelhető. Feltehetőleg 2006-ban készült, és emiatt a koncepció még nem a 314/2012. Korm. 
rendelet elvárásai szerint készülhetett el. A településre Örökségvédelmi Hatástanulmány 
sem készült. Jelen teljes felülvizsgálat részeként, jelen megalapozó dokumentum alapján 
készül el a 314/2012. Korm. rendelet elvárásainak megfelelő településfejlesztési koncepció. 
 
Kétújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006-ban készítette el az új 
követelményeknek megfelelő, OTÉK-alapú településrendezési tervét (OTÉK: az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. /XII. 20./ Kormányrendelet). 
A teljes tartalmú, a jelen módosításnak is kiindulásául szolgáló tervet a Pécsi Építész Kör 
jegyezte, Horváth Magdolna felelős tervezésével. A község Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 
jelenleg is az akkor jóváhagyott 7/2006.(IV.1.) számú helyi rendeleten nyugszik.  
 
2013-ban a rendezési tervet több helyszín tekintetében módosító eljárásnak vetette alá a 
község. A Kokas és Társa Tervező Kft Építész és Településtervező Iroda munkája, Pap Zsuzsa 
felelős tervezésével és Kokas Ignác építészeti közreműködésével készült el a dokumentum.  
A 2019-es módosítást már a Hübner Tervező Kft. végezte, Berkecz Balázs és Zsigmond László 
településtervezők irányításával. 
2020 májusában egy teljes felülvizsgálati folyamat elindításáról döntött az önkormányzat, 
ennek eredményeként készül a jelen dokumentum is. 
 
A HÜBNER Tervező Kft. Kétújfalu község közigazgatási területére, Kétújfalu 
településrendezési eszközeihez megalapozó vizsgálat készítése, településfejlesztési 
koncepció készítése, településszerkezeti terv készítése, valamint új településrendezési terv 
készítésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv.-ben 
(továbbiakban Étv.) és a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 
Kormányrendelet) foglalt eljárásokhoz szükséges véleményeztetési dokumentációk, szakmai 
rész-munkaanyagok elkészítésére és kidolgozására vállalkozott a külön szerződött szakági 
tervezőkkel közösen. 
 
Kétújfalu Önkormányzata a Korm. rendeletben foglaltak szerint megkérte a 
véleményezésben érdekeltek előzetes véleményét, adatszolgáltatását. A településszerkezeti 
tervet, a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok, és az érdekeltek előzetes 
állásfoglalásai alapján dolgoztuk ki.  
 
1.2. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS  
 
2020. július 23-án, Klózer Gyula polgármester, Epstein Ferenc jegyző, Dr. Hübner Mátyás 
főépítész, valamint Berkecz Balázs településtervező részvételével Kétújfalu Polgármesteri 
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Hivatalban megtartott egyeztetésen, a 2020. július 28-án, Lukáts István állami főépítész, 
Epstein Ferenc jegyző és Berkecz Balázs településtervező részvételével Pécsett, a Baranya 
Megyei Kormányhivatal helyiségébenmegtartott egyeztetésen, továbbá a 2020. augusztus 6-
án, 18 órai kezdettel megtartott fórumon elhangzottak alapján történt meg a változtatási 
igények begyűjtése a lakosságtól, vállalkozóktól, civil szervezetektől, és zajlott le az 
önkormányzati igények tisztázása.  
 
A fentiek alapján az alábbi főbb módosítási elemeket figyelembevételével történik Kétújfalu 
község településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata: 

▪ a helyi építési szabályzatról szóló rendelet és a településképi rendelet összhangjának 
megteremtése a hatályos jogszabályok alapján és a készülő örökségvédelmi 
hatástanulmány figyelembevételével; 

▪ a TDE ITS Kft. a HHE-Lakocsa főgyűjtő létesítése kapcsán kötött településrendezési 
szerződés szerint a 036/3 és 036/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata; 

▪ a Környei Agráripari Zrt. (A.Straathof) 068/2-es és 068/4-es hrsz-ú területeken, 
valamint a 083 hrsz-ú területen tervezett fejlesztései vonatkozásában a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata; 

▪ Borbás Gábor tervező, és az Architekt Építész Tervező Szociális Szövetkezet által 
készített „Kétújfalu Fejlesztési Koncepció 2020” elnevezésű dokumentumban 
megfogalmazott fejlesztési elképzelések, projektek vonatkozásában a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata. 

 
Miután az önkormányzat beazonosítható módon meghatározta a rendezés alá vont 
területet, kinyilvánította a rendezés célját és várható hatását, majd a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37. §-ban foglaltaknak megfelelően, helyben 
szokásos módon ismertette a tervmódosítás tényét és lefolytatta az érintett államigazgatási 
és települési önkormányzati szervekkel, partnerekkel az előzetes véleményezési eljárást oly 
módon, hogy azok írásban ismertethessék a település fejlődése és építési rendje 
szempontjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli 
ütemezését, továbbá véleményt nyilváníthassanak és tájékoztatást adhassanak a rendezési 
feladat ellátásához szükséges – nyilvántartásuk részét képező – mindazon adatokról, 
amelyek a rendezés alá vont területtel kapcsolatosak, továbbá a hatáskörükbe tartozó 
kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeiről. 
 
Az önkormányzat az előzetes véleményezési eljárás keretében „a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a 
kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 
kötelezett, a Rendelet 9. számú mellékletében rögzített államigazgatási szerveket 
megkereste a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében. 
 
Több helyszíni egyeztetés és bejárás után, az előzetes javaslatok figyelembevételével, 2020. 
november 4-én egy belső egyeztetésen kerültek bemutatásra az önkormányzat vezetőinek az 
elkészült előzetes véleményezési anyagok, amelyek ez elhangzott vélemények és javaslatok 
alapján pontosításra kerültek.  
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A közbenső szakmai véleményezési szakasz összefoglalása 
 
Kétújfalu község polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) 
bekezdésében, valamint a község partnerségi eljárásról szóló rendeletében foglaltak 
szerint az érintett szervek részére megküldte a véleményezési dokumentációt. 

 
1. A tervvel kapcsolatban észrevételt nem tettek / általános információkat közöltek, a 
dokumentációt elfogadásra és jóváhagyásra javasolták az alábbi szervezetek: 

 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi és Járványügyi Osztály 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési 
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési és Útügyi Osztály 

• Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 

• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

• Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

• Országos Közúti és Hajózási Főosztály 

• Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
 

2. A tervvel kapcsolatban észrevételt tettek az alábbi szervezetek: 
 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
Állami Főépítész 

 
Tervezői válasz: 

− a BA/40/00015-1/2021 iktatószámú levélben a megalapozó 
vizsgálatot és településfejlesztési koncepció tervét megfelelőnek ítélte 

− a BA/40/00015-1/2021 iktatószámú levélben  

− az örökségvédelmi hatástanulmány átdolgozását kérte a 
68/2018(IV.9) kormányrendelet 14. mellékletének figyelembe-
vételével 
A dokumentáció a fentiek alapján elkészült 

− az EljR 4. melléklete szerinti tartalommal kiegészítést kért, 
A kiegészítések az alábbiak szerint pótlásra kerültek: 
o területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
o a változások bemutatása 
o területi mérleg 
o biológiai aktivitásérték kimutatása 
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Az Állami Főépítész a közbenső véleményezési szakasz megismétlését 
kérte 

 

• Baranya Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész 
 
Tervezői válasz: 

− a terv tartalmával kapcsolatban kifogást nem emel, a dokumentációk 
megoldásával egyetért 

− javasolja a K-rek és Kb-rek (halastavas térség) vízgazdálkodási 
térségként történő lehatárolását: 

 
3. Közbenső véleményezési szakasz megismétlése: 
 

• Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
Állami Főépítész észrevételei 

− a településszerkezeti és szabályozási terv elemei összhangjának 
biztosítása 

− a gazdasági területek pontosítása 

− a különleges területek – K és Kb – jelölésének és a HÉSz-nek 
pontosítása 

− a halastavak vízgazdálkodási területbe történő sorolása 

− a HÉSz egyes előírásainak javítása, törlése 
 

Tervezői válasz: 

− az észrevételek a településszerkezeti, valamint szabályozási terven, 
illetve HÉSz-ben pontosításra, javításra kerültek a 
záróvéleményezésre benyújtott dokumentációban. 
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Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 442052946)! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kétújfalu község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos  

1025-46/2020. iktatószámú, 2020. december 7-én kelt – Főosztályomra 2020. december 22-én 

beérkezett – megkeresésére, valamint a 2021. február 12-én megküldött e-mailre a közlekedési 

igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) alapján az alábbi véleményt adom 

A tervezés során figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervvel. 

A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi 

követelményeit az e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás határozza meg. A közlekedési javaslat 

készítése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírást is be 

kell tartani. 

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki 

paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre 

kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba. 

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni, 

hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a 

„Közutak tervezése” e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint 

összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre 

vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előírásokkal. 

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell 

meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, 

parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv, 

forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen 

szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is. 

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb 

kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv, 

párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.). 
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Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a 

„Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” e-UT 03.03.21 számú és a „Közutak melletti 

ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltakat. 

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény (Kkt.) 42/A. § (1) bekezdése szerint: 

„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal 

esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 

nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa 

ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú 

építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési 

szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal 

jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter 

távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.” 

A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint:  

„A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett – a közúti jelzőtáblák 

megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott területen belül – nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti 

jelzések-kel – azok alakjával, színével – összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, 

hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. 

(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a 

tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen 

a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe 

kivételével, 

b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, 

valamint a kerékpárút kivételével. 

(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefon-

oszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető el. 

Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon 

történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére. 

(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és 

telefonoszlopon az áram-, telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop 

tulajdonosának a hozzájárulásával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti 

földterület tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti földterülettel szomszédos ingatlan 

tulajdonosa tűrni köteles. 

(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése 

esetén 

a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti település-

képi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat, 

b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 

szolgáló berendezésnek minősül, 

c) a közterület b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az 

elhelyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési díjat kell fizetnie, 
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d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve 

polgári jogi jogviszony nem szükséges. 

(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet 

reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi 

utak mentén kihelyezett 12A/0-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyag-

töltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az 

építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég 

nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett 

elhelyezett – berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák 

szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés 

biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.” 

A tervezés során a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38. §-ában rögzített védősávot 

(biztonsági övezetet) biztosítani kell. 

Tájékoztatom, hogy a vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítése, 

áthelyezése és megszüntetése, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási 

módjának és forgalmi rendjének kialakítása engedély köteles. A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 

(2) bekezdés 10. pontja első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki 

útügyi hatóságként. 

A vasúti átjáró létesítési eljárást Hivatalom az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján folytatja le a szintbeni közúti-vasúti átjárók 

kialakításáról szóló e-UT 03.06.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (UME) figyelembevételével. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági szempontokra, a fejlesztések tervezésénél, 

megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, amelyekkel a 

személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek előzhetőek meg. 

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján, a 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam. 

Fenti véleményem kialakítása során a hivatkozott Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése szerinti ágazati 

elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- és kezelő szerveket – NIF Zrt., Magyar Közút 

NZrt. – megkeresését nem tartottam szükségesnek. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 

osztályvezető 

 

75



 

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
MEGYEI FŐÉPÍTÉSZ 

 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9 
Telefon: 72/500-404 

e-mail: toke.mate@baranya.hu 

 

Ügyiratszám:  BMH/131-2/2021 Tárgy: Kétújfalu község település-  

Ügyintéző:  Tőke Máté   rendezési eszközeinek felül- 

 mb. megyei főépítész                  vizsgálata 

 tel: 72/500-404                                       Hiv. sz.: 1015-46/2020. 

 e-mail: toke.mate@baranya.hu  Üi.:  Dr. Hübner Mátyás 

                    
 

Klózer Gyula polgármester 

Kétújfalu Község Önkormányzata 

 

Kétújfalu 

József Attila u. 34. 
 

7975 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Kétújfalu község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában megküldött-, a Hübner 

Tervező Kft. (Berkecz Balázs településtervező - TT-02-0664) által készített véleményezési 

dokumentációt köszönettel megkaptam; annak részletes átvizsgálását követően az alábbi 

megállapításokat teszem. 

 

A tárgyi felülvizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EljR.) 36. §-a szerinti teljes eljárás keretében 

zajlik. 

 

Előzmények: 

 

Kétújfalu község hatályos településrendezési eszközeit a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 

[többször módosított] 18/2006. (III. 14.) K.t. határozat és a helyi építési szabályzatáról szóló [többször 

módosított] 7/2006. (IV. 1.) önkormányzati rendelet rögzíti. 

 

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. májusában a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatáról döntött. A felülvizsgálat célja az alapterv elkészítését követően megváltozott 

jogszabályi környezettel való összhang megteremtése, továbbá az önkormányzat és a lakosság részéről 

megfogalmazott fejlesztési igények rendezési tervi alátámasztása. 

 

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja alapján a 

megyei főépítész „a megyei önkormányzat nevében véleményezi az illetékességi területét érintő 

településszerkezeti terveket”. A véleményezési dokumentációban bemutatott módosító indítványok 

mindegyike érinti a településszerkezeti tervet. 
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A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvénnyel (továbbiakban: MATrT), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel (továbbiakban: MvMR), illetve 

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Baranya Megye Területrendezési Tervéről 

szóló 4/2020. (IV. 22.) Kgy. rendeletével (továbbiakban: BMTrT) való összhang vizsgálata 

  

A területrendezési tervvel való összhang az alátámasztó dokumentáció 2.2.2 alfejezetében került 

részletesen bemutatásra. Az MATrT 11. §-ában foglalt, a területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 

előírások az alábbiak szerint teljesülnek: 

Az erdőgazdasági térséget lefedő erdők övezetének területe az elvégzett számítás alapján 94,7%-ban 

került erdő területfelhasználási kategóriába. A számítás alapját képező tervlapi ábrázoláson az övezet 

egyes nyomvonalas jellegű elemek (közút, vízfolyások) területét lefedő módon került megjelenítésre 

(az övezet 0,7%-a mértékben), mely területek a BMTrT-ben lehatárolt Erdők övezetével nem 

érintettek, így a számítás szempontjából ezek figyelmen kívül hagyandók. Fentiek figyelembevételével 

az MATrT 11. § a) pontjában foglalt előírás teljesül. 

A mezőgazdasági térség területének 86,2%-a mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába került, 

így a lehatárolás az MATrT 11. § b) pontjában rögzített korlátnak megfelel. 

A vízgazdálkodási térség vonatkozásában felhívom a figyelmet, hogy a 041/9 hrsz-ú horgásztó teljes 

területe a különleges rekreációs terület („K-rek”) részeként, valamint a 0176/3 hrsz-on elhelyezkedő 

halastó különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület részeként („Kb-rek”) került ábrázolásra. Az 

MATrT 11. § c) pontja figyelembe vételével javaslom a 041/9 hrsz-ú ingatlan, valamint a 0176/3 hrsz-

ú ingatlan halastó alrészletének – a valós területhasználattal összhangban – vízgazdálkodási területként 

(„V-2”) történő lehatárolását. 

 

Kétújfalu község közigazgatási területét az alábbi országos és megyei övezetek érintik: 

 Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (MATrT 3/1. melléklet, BMTrT 3/2. 

melléklet); 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (MATrT 3/2. melléklet, BMTrT 3/4. 

melléklet); 

 Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (MvMR 1. melléklet, BMTrT 3/5. melléklet); 

 Erdők övezete (MATrT 3/3. melléklet) (BMTrT 3/6. melléklet); 

 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (MvMR 2. melléklet, BMTrT 3/7. melléklet); 

 Tájképvédelmi terület övezete (MvMR 3. melléklet, BMTrT 3/8. melléklet); 

 Vízminőség-védelmi terület övezete (MvMR 4. melléklet, BMTrT 3/10. melléklet). 

 

Megállapítom, hogy a tárgyi eljárásban bemutatott módosítások a területrendezési tervekben lehatárolt 

övezetek előírásaival ellentétes szándékot nem fogalmaznak meg, azokkal összhangban vannak. 

 

A fentiek figyelembe vétele mellett a településrendezési eszközök tárgyi felülvizsgálatának 

tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelek, a dokumentáció megoldásaival egyetértek. 

 

Véleményemet az EljR. 38. § (3) – (5) bekezdése, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja alapján – a rendelkezésemre álló határidőn belül 

– adtam meg. 

 

Kelt: Pécs, 2021. március 18. 

        Tisztelettel: 

 

 Tőke Máté 

 mb. megyei főépítész 
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Klózer Gyula Polgármester Úr
részére

Elektronikus úton továbbítva 

Iktatószám: BA/40/00015-4/2021.
Ügyintéző: Kiszely Szabolcs

Tárgy:  Kétújfalu  község  településrendezési  tervének
felülvizsgálata  –  közbenső  szakmai  véleményeztetési
szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

A megküldött  dokumentáció  alapján az  örökségvédelmi  hatástanulmány készítésével

kapcsolatban az alábbi véleményt adom:

1. Rögzíthető,  hogy  a  megküldött  örökségvédelmi  hatástanulmány  a  kulturális

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 14.

melléklete szerinti szempont rendszernek megfelel.

2. A végső szakmai vélemény megkérésekor már a végleges dokumentum kerüljön

megküldésre,  ne a munkaközi állapot. A jelen dokumentációban előfordulnak színnel

megjelölt hiányzó adatok és fotók. 

A  megküldött  dokumentáció  alapján  a  településrendezési  eszközök  készítésével

kapcsolatban a településfejlesztési koncepció készítésével kapcsolatban a településfejlesztési

koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
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valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.08)

Kormányrendelet  (Továbbiakban:  EljR.) 38. § (2) b) pontja alapján a településrendezési

terv felülvizsgálat tárgyában a véleményezési szakaszban az alábbi véleményt adom:

A  véleményezési  dokumentáció  megoldásaival  az  alábbi  észrevételeim

figyelembevételével értek egyet, az egyeztetés lezárása után kérem, hogy a véglegesített

tervet küldje meg végső szakmai véleményezésre:

1. A  szerkezeti  terv  és  a  szabályozási  tervek  több  helyen  eltérnek,  valamint  a

szabályozási tervekről több helyen hiányoznak az övezeti határok és az övezeti jelek.

2. Az EljR.  6.  melléklete az általános gazdasági terület  jelölésére nem ad konkrét

alternatívát, azonban összefoglalóan a gazdasági területek színét meghatározza. Kérem a

terület színét szürke helyett a lila valamely árnyalatával jelölni.

3. Az EljR. 6. melléklete meghatározza a különleges beépítésre szánt és a különleges

beépítésre nem szánt területek jelölését. Kérem a különleges beépítésre szánt területeknél

a K jelölést, a különleges beépítésre nem szánt területeknél a Kb jelölést alkalmazni a

terveken és a helyi építészi szabályzatban is egyaránt.

4. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.

20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 30. § 2. pontja értelmében az állóvizek medre

és parti sávja vízgazdálkodással összefüggő területek, ezért kérem a felülvizsgálatsorán

különleges  beépítésre szánt rekreációs  övezetbe sorolt  halastavakat a továbbiakban is

vízgazdálkodási övezetbe sorolni.

5. A helyi építési szabályzat tervezet Zöldterület - Közkertre vonatkozó paraméterek

közül az épületmagasság meghatározása hiányzik, kérem pótolni.

6. A helyi építési szabályzat tervezet 3. melléklete 3.1. táblázatának 6. B. cellájában

meghatározott kialakult beépítési módot kérem konkretizálni.

7623 Pécs, Rákóczi út 30. II. emelet Telefon: +36-72 795-353 Fax: +36-72 507-012
82



7. A helyi építési szabályzat tervezet 3. melléklete 3.1. táblázatának 7. és 8. sorában

meghatározott  legnagyobb  beépítettségi  paraméterek  felosztását  kérem  törölni.  Az

építési  övezetekre  előírt  paraméterek  egy  építési  telekre  vonatkoznak,  nem  telek

részekre.

8. A helyi építési szabályzat tervezet 3. melléklete 3.4. táblázatának 8. B. cellájában

meghatározott 55 % legnagyobb beépítettség mellett  a 20 %-os legkisebb zöldfelületet

enged.  Az  OTÉK  2.  melléklet  táblázatának  8.  sora  szerint  az  intézményi  vegyes

övezetben a legkisebb zöldfelület a be nem épített terület 50 %-a, ami jelen esetben 22,5

%. Kérem az övezeti paraméterek pontosítását.

Pécs, dátumbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Lukáts István
állami főépítész

7623 Pécs, Rákóczi út 30. II. emelet Telefon: +36-72 795-353 Fax: +36-72 507-012
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2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 
 

  
 

   
 
2.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 
Kétújfalu község Baranya-megye nyugati határához közel fekszik. Szomszédai 
Északon Gyöngyösmellék, Nyugaton Szörény, Zádor, Délen Teklafalu, Dél-Keleten 
Bürüs, Keleten Várad. 
 
A község földrajzi értelemben a Dunántúl nyugat-baranyai részén, az Ormánság 
középtáj Fekete-víz síkja kistájában helyezkedik el. Domborzata a tájtipológiának 
megfelelően síksági, enyhén tagolt hordalékkúp-síkság. Az Ormánságra jellemző 
egykori futóhomok-felhalmozódások, ormok teszik változatossá a felszínt. Az 
igazgatási területet több vízfolyás, árok is tagolja, a térség többi településéhez 
hasonlóan az É – D-i irányú patakvölgyek - árkok közé települt, melyek közül a 
legjelentősebb a település keleti természetes határát is képező Gyöngyös patak, 
Gyöngyösmelléki-árok és ágaik. 
 
A település külterületének legnagyobb részét a szántóföldek foglalják el. Viszonylag 
nagy a gyepes és az erdős területek aránya. Kétújfalu településszerkezetét 
meghatározó vonalas elemek a fő- és mellék csatornák, az 5808, 5809, 58142 j. 
közutak és a Gyöngyös-patak. Az árkok mentét, a szántóföldek nagytábláit mezsgyék, 
ligetes növénysávok teszik változatossá. A zöldsávok megbontják az antropogén 
tájhasználatot, fokozzák a táj diverzitását, értékes elemei a tájnak. 
Területi kiterjedésű szerkezeti elemek jól tükrözik az ormánsági mezőgazdasági tájat. 
A tájra jellemző,hogy a vizes talajon kialakult legelők, mocsarak, erdőfoltok elszórtan, 
tömbszerűen megmaradtak a szántóföldi táblák mellett. A külterületet egyik jellegzetes 
eleme még a belterülettől északra elhelyezkedő horgásztó. 
 
A település belterületi szerkezetét tekintve három különálló településrészből áll, 
melyek valamikor valóban három különálló települést is alkottak (Magyarújfalu, 
Németújfalu és Szentmihályfa-puszta). 1940-ben Nagyújfalu néven egyesült 
Magyarújfalu és Németújfalu, majd 1942-ben a neve Kétújfalura változott. E két 
településrész ma már összefüggő egységet alkot. Szentmihályfa-puszta régen önálló 
település volt, az idők során egyszer elnéptelenedett teljesen, majd újra betelepült. 
Belterülete ma is különálló egységet alkot a település többi belterületi részétől. A két 
településrész között húzódó vasútvonal ezt a kettéválasztott szerkezetet tovább 
fokozza. 
 
A település egybeépült magyar- és németújfalusi része az 5809 j. összekötő út 
valamint az erre előbb északról, majd délről csatlakozó utcák mentén települt. 
Szentmihályfa-puszta beépült utcái T-alakot formáznak, amelynek délnyugati 
szárához hegyes szögben csatlakozik az 5808 j. ök. út déli szakasza. 
 
A község összefüggő, központképző intézményterületeként a katolikus templom és az 
iskola körüli terület határolható le. A meglévő intézmények a nagyrészt itt találhatók, 
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az iskolán és a templomon kívül orvosi rendelő, gyógyszertár található még itt, egy 
bolt, a vízmű területe, valamint a tűzoltószertár helyezkedik el ezen a területen. 
 
A népesség számának stagnálása, illetve várhatóan kisméretű növekedése a 
községben a minőség javítására irányítja, a figyelmet. A fejlesztés alapja a meglévő, 
értékes települési adottságok megtartása kell hogy legyen, ugyanakkor a 
településszerkezet fejlesztésével biztosítani kell új területfelhasználások, új települési 
funkciók számára a megfelelő területeket. A ma még előre nem látható igények 
távlatban történő megvalósulását csakis egy nyitott, fejleszthető településszerkezet 
biztosíthatja. 
 
Kétújfalu közigazgatási területén (és a környező településeken is) 
szénhidrogénforrásokat találtak a föld mélyében. Ezen értékes nyersanyagok 
kiaknázásához kapcsolódóan létesül hatályos létesítési engedélyekkel a HHE-
Lakocsa főgyűjtő, amely fejlesztés Kétújfalu 036/3 és 036/4 hrsz-ú ingatlanokat érinti. 
A fejlesztést a TDE ITS Kft. végzi. Az érintett terület a település északkeleti részén, a 
Szigetvárt Drávafokkal összekötő 5808-as jelű közút és a váradi bekötőút 
kereszteződésében található, a külterület 036/3 és 036/4 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A 
HHE-Lakocsa főgyűjtő építése hamarosan befejeződik. 
 
A már folyó beruházásokon túl a külterület történetileg kialakult úthálózata és 
tájszerkezete távlatban is megőrzendő. Szerkezeti változást a gyűjtőúttá fejleszthető 
Petőfi S. u északi meghosszabbítása jelent, amely Gyöngyösmellékre és ezáltal a 
jövőbeli M60-as gyorsforgalmi út csomópontjához is vezet. 
 
A településen felmerülő építési igények kielégítése céljából távlatban cca. 50 telek 
kialakítására nyújt lehetőséget a terv. A jelenlegi két különálló belterületi rész 
összekapcsolásával és belterületbe vonásával, a kiosztandó telkek a Kossuth utca és 
az Arany János utca összekapcsolásával létrejövő új lakóutca hálózatban kerülhetnek 
kiosztásra. 
 
Kétújfalu belterülete szerkezetének másik jelentős változását jelenti a belterülettől 
Északra elhelyezkedő horgásztó belterületbe vonása, bővítése, valamint egy hozzá 
kapcsolódó jelentős zöldfelülettel rendelkező turisztikai-rekreációs terület kialakítása a 
tótól nyugati irányban. Az érintett, ma még külterületi ingatlanokat belterületbe kell 
vonni. 
 
A terv a belterületi területfelhasználás fejlesztése érdekében javasolja a belterületi 
határ módosítását, a sportpálya belterületbe vonásával. 
 
 
2.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
 
 
LAKÓTERÜLET (Lf) 
 
A település lakóterületei az OTÉK szerinti „Falusias lakóterület” (Lf) 
területfelhasználási kategóriába tartoznak. 
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A falusias lakóterület lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá 
a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi-, szolgáltató- és 
kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 
 
Tervezett fejlesztés: 
Az újonnan beépíthető területek a következők: 
A településen egykor átmenő vasútvonaltól délnyugatra, a két különálló településrész 
összekapcsolásával és belterületbe vonásával tervezett. A kiosztandó telkek a 
Kossuth utca és az Arany János utca összekapcsolásával létrejövő új lakóutcák 
mentén cca. 50 új telek létesíthető. 
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,3 
 
TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (Vt) 
 
Az 5808-as és 5814-es számú utak találkozásánál (József Attila utca – Kossuth utca  
jött létre a község egyik központja, mely intézményeket (községháza) és lakásokat, 
kereskedelmi létesítményeket egyaránt tartalmaz. 
E területfelhasználási egységben lévő létesítmények fejlesztése, minőségének 
javítása, bővíthetősége folyamatosan biztosított. 
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 
 
INTÉZMÉNYTERÜLET (Vi) 
 
Az 5808-as számú összekötő út és egykori vasútvonal találkozásánál a ma még 
beépítetlen területen tervezett a település szabadidős (sportcsarnok, uszoda, játszó- 
és pihenőterületek), kulturális és vendéglátó létesítmények elhelyezése. 
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0 
 
GAZDASÁGI TERÜLETEK (Gksz, Gál) 
 
a) Kereskedelmi szolgáltató területek (Gksz) 

Az 5808-as számú út keleti oldalán, valamint az egykori vasútállomás környékén 
(telkén) létesítendő területfelhasználás célja új munkahelyi területek kialakítása 

 
b) Általános gazdasági terület (Gál) 

Az egykori Szentmihályfa-puszta jelentős méretű területén (major) a tároló, 
állattartó épületek, csűrök bontásra kerültek, helyükön ipari célú 
területfelhasználás tervezett. 
 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK (Kb-rek, K-sp, K-mü) 
 
a) Rekreációs terület (Kb-rek):  

A község kimagasló értéke a lakóterülettől északra megvalósult halastó. E 
térségben az Önkormányzat fejlesztésre kiválóan alkalmas ingatlantulajdonokkal 
rendelkezik, melynek célja mind a község, mind a térség szabadidős, rekreációs 
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lehetőségeinek biztosítása (horgászhelyek, halnevelő, vízimalom, tófürdő, 
vendéglátás, táborhely, sátrazó, parkolás, stb.). 

 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 
 
b)  Sportterület (K-sp): 

A Rákóczi utcától délre, az utca felől megközelíthetően jött létre a község 
sportterülete, melynek bővítése déli irányban tervezett. 

 A ma zsákutcás megközelítést a szabályozási terven jelölt módon nyugati és déli 
irányban javasolt fejleszteni. 

 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 
 
c) Mezőgazdasági üzemi terület (K-mü): 
 A belterülettől nyugatra, az 5809-es számú összekötő úttól északra helyezkedik el 

a meglévő állattartó telep, melynek fejlesztése biztosított. 
 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 
 
2.1.1.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 
 
Az általános közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület (KÖu) az országos és 
a helyi közutak,a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a 
közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a 
gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi 
létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére 
szolgál. 
 
A település egyszerű szerkezetű, az e-UT 02.01.41. számú útügyi előírás alapján „B” 
települési osztályba tartozik. 
 
A település általános közlekedési területei: 

• 5808. j. Szigetvár - Drávafok összekötő út 

• 5809. j. Kétújfalu - Kastélyosdombó összekötő út  

• 58142. j. Gyöngyösmellék irányába tartó bekötő út 

• 58147. j. Várad, Bürüs bekötő út 

• Mezőgazdasági utak 

• Meglévő és új kiszolgáló utak 
 
Közlekedési területek szabályozási szélessége: 8,5-40m 
 
A település egykori kötöttpályás közlekedési területei: Barcs – Villány közötti vasúti 
mellékvonal üzemeltetése 2006-ban megszűnt. 
 
ZÖLDTERÜLET 
 
E területfelhasználási egységbe az állandó növényzettel fedett közparkok és közkertek 
(Z) tartoznak. 
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A terv a meglévő és tervezett zöldterületeket határolja le. Igényes kialakításuk, 
folyamatos karbantartásuk elengedhetetlenül fontos. A település összes 
zöldfelületének mérete nem csökkenhet. A zöldterületek részletes leírását, 
szabályozását a szakági munkarész zöldfelületi fejezete tartalmazza. 
 
ERDŐTERÜLET 
 
Kétújfalu erdősültsége az országos átlag alatti. 
Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint gazdasági és védelmi erdők. A Nemzeti 
Ökológia Hálózatba tartozó és a tájképvédelmi területen az erdő elsődleges 
rendeltetését védelmire kell változtatni. 
A terv célja a kialakult erdőterületek megtartása, a Nemzeti Ökológia Hálózatba tartozó 
erdőknél pedig a természet-közeli gazdálkodás. Az erdők területét, lehatárolását a 
szabályozási tervlap tartalmazza. 
 
Betartandó előírások: 

• Az erdőszegélyek tájképi szempontból jelentősek, fokozott figyelmet 
érdemelnek. 

• Lehetőleg hosszabb idejű felújítás végzendő, a tarvágásos felújítás 
korlátozandó, a tájidegen fajok mellőzendők, a többszintes telepítések 
tervezése, kedvezőtlen tájképi elemek takarása folyamatosan szükséges. 

 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági 
hasznosítás) céljára szolgálnak, - ezek építményei helyezhetők el. 
 
Építési szempontból két eltérő területet tartalmaz a terv. 
A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 
 

a) Má-1 – általános mezőgazdasági terület (szántó), az alapfunkciót nem 
korlátozza környezet- tájvédelem,ökológiai érdek. 

b) Má-2 - olyan korlátozott használatú gyepek (rét, legelő, fás legelő) és 
szántóterületek, ahol az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai 
értékek is jelentősek, természetközeli gazdálkodást kell fenntartani. Az ÉTT 
betartása szükséges. Gyepterületek szántófölddé nem minősíthetők át. 

 
Betartandó előírások: 

• A szántóföldek területén a mezsgyéket védeni kell, a jelentős földutak mentén 
fasorokat kell telepíteni. 

• A védett természeti területek mentén védősávot (pufferzónát) kell kialakítani. 
 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
 
A község vízgazdálkodási területei (V): 

• Gyöngyös patak, medre és partja, a beletorkoló vízgyűjtő árkok, patakok 
területei. 
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• Gyöngyösmelléki árok, medre és partja, a beletorkoló vízgyűjtő árkok, patakok 
területei. 

• A település külterületén lévő nádasok, mocsarak, tavak. 
 
Tervezett fejlesztés: 
Meglévő horgásztó bővítése – 1,6 ha 
 
Betartandó előírások: 

• Cél elsősorban a víz levezetésének biztosítása, karbantartása mellett, a táji- és 
természeti értékekmegőrzése. A partszegély értékes növényzete nem 
pusztítható el. 

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
K-np napelempark 
K-ol olajipari terület 
K-rek rekreációs terület 
K-sz szennyvíztelep 
K-t  temető 
K-hu hulladékgyűjtő udvar 
K-sp sportterület 
 
2.1.1.3. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 
 
KÖZLEKEDÉS 
 
Közúthálózat: 
A helyzetfeltáró munkarész és a településfejlesztési koncepció kimutatta, hogy a 
jelenlegi és távlatban várható forgalom levezetésére a meglévő úthálózat némi 
kiegészítéssel és forgalomtechnikai fejlesztéssel alkalmas. A közúthálózat hierarchiája 
távlatban is alapvetően két kategóriára oszlik, úgymint 

• külterületen összekötő és bekötő utak, belterületen gyűjtőutak 

• külterületen egyéb (mezőgazdasági, szerviz, kerékpár stb) utak, belterületen a 
mellékutak közül a lakó-, kiszolgáló, kerékpár- és gyalog utak. 

 
A közúthálózat elemei: 

• 5808. j. Szigetvár - Drávafok összekötő út 

• 5809. j. Kétújfalu - Kastélyosdombó összekötő út  

• 58142. j. Gyöngyösmellék irányába tartó bekötő út 

• 58147. j. Várad, Bürüs bekötő út 

• Mezőgazdasági utak 

• Meglévő és új kiszolgáló utak 
 
Közúti csomópontok: 
A község igazgatási területén kizárólag szintbeni, jelzőlámpás forgalomirányítás 
nélküli, egyenrangú vagy fölé-alárendeléssel szabályozott csomópont található. 
Jelentősebb csomópontok: 

• az 5808 és 58142 jelű utak 

• az5808 és 5809 jelű utak 3 ágú csatlakozása. 
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Kerékpáros közlekedés: 
A közutak forgalmi terhelését figyelembe véve sem a külterületi, sem a belterületi 
szakaszaikon nem szükséges önálló kerékpárforgalmi létesítményt építeni, elegendő 
a megfelelő szélességű és jó állapotú útburkolat. 
 
Gépkocsi-elhelyezés: 
Az út menti várakozás lehetőségét a szabályozási terv alátámasztó keresztmetszetei 
jelzik. Önálló parkolók vannak és a távlatban is szükségesek a közcélú épületekhez, 
sport- és rendezvény-területekhez kapcsolódóan. 
Az új közellátási intézmények esetében a parkolási igényt telken belül kell biztosítani. 
 
Vasúti közlekedés: 
A települést érintő Barcs – Sellye vasútvonal 2006-ban megszűnt. 
 
VÍZGAZDÁLKODÁS 
 
Kétújfalu közigazgatási területe teljes egészében a 3-3 számú Fekete-víz tervezési 
alegységre esik. A tervezés legkisebb egységei a víztestek, melyek közül a felszíniek 
a vízfolyások és az állóvizek, valamint egy külön csoportban találhatóak a felszín 
alattiak.  
 
Kétújfalu közigazgatási területén 2 db vízfolyás víztest található:  
 
Egyesült-Gyöngyös (VOR: AEP457) 
Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok (VOR: AOC808) 
 
Kétújfalu közigazgatási területén (a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint) 
állóvíz víztest nem található.  
 
Kétújfalu közigazgatási területét 3 db felszín alatti víztest érinti: 
 
Feketevíz-vízgyűjtők 
Délnyugat-Dunántúl 
 
FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS: 
 
Baranya Megye területrendezési tervében foglaltak szerint a közigazgatási területet 
rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti.  
 
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a belterületen belvízzel veszélyeztetett 
területek nem találhatóak (a település vízkár-elhárítási tervében foglaltak szerint), 
melyet az 1999-2000 és a 2010-2011-s rendkívül csapadékos évek tapasztalatai is 
alátámasztanak.  
 
A település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának rendszere a település 
természetes mélyvonulatait követve alakult ki. A jelenleg működő rendszer a belterület 
vízelvezetésére épült. A csapadékvíz elvezetés-elhelyezés nyílt árkos rendszerű, 
illetve a burkolatok melletti határoló felületeken történik.  
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A KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉSI MŰVEK: 
 
Kétújfalu község a Dráva mentén a Fekete-víz síkjához, azon belül pedig a Fekete-víz 
és a Korcsina-főcsatorna vízgyűjtőjéhez tartozik, fő befogadója a Dráva. 
 
A külterületen található közcélú csatornák az alábbiak:  
Az Állam kizárólagos tulajdonában lévő csatornák: 
- Egyesült-Gyöngyös (Kétújfalu 039/2, 025/1 hrsz.) 
Egyéb csatornák: 
- Tekeresi-árok  
Egyéb vagyonkezelésben lévő csatornák: 
- Galozsai-csatorna 
- Pelencai-árok 
- Gyöngyösmelléki-árok 
 
A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÁLTALÁNOS ELVEI: 
 
A belvízzel nem veszélyeztetett területeken törekedni kell a csapadékvizek minél 
nagyobb arányú visszatartására, ill. késleltetett levezetésére, azaz a vízvisszatartáson 
alapuló belvízgazdálkodásra. 
 
Az új beépítésre szánt területek csapadékvíz elvezetése-elhelyezése: 
 

− A belterületen tervezett lakóterület fejlesztési területeken kialakítandó 
közterületekről a csapadékvizeket nyílt vízelvezető árkokkal szükséges elvezetni 
a Galozsai-csatornába – az általános elveknél leírtak figyelembevételével.  

− A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás területéről lefolyó és az ingatlanokon belül el 
nem szikkasztható (20 mm-t meghaladó) csapadékvizek – amennyiben indokolt a 
megfelelő előtisztítás után – a területet D – ről határoló csatornában vezethetőek 
el. 

 
VÍZHASZNOSÍTÁS: 
 
Kétújfalu közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, 
öntözőcsatorna, vízügyi érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs. 
 
Halastavak, horgásztavak – a belterület É – i szélén a 041/9 hrsz.-ú ingatlanon 
található horgásztó, valamint a belterület Ny – i szélén a 062/4 hrsz.-ú ingatlanon, 
illetve a belterület D – i szélén a 0176/3 hrsz.-ú ingatlanon található egy-egy tó 
kivételével – a település közigazgatási területén nem találhatóak. 
 
ÁRVÍZVÉDELEM: 
 
Kétújfalu közigazgatási területe és térsége árvízzel nem veszélyeztetett terület. A 
település területét a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM 
rendeletben felsorolt folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt nagyvízi 
meder nem érinti. 
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KÖZMŰELLÁTÁS 
 

VÍZELLÁTÁS: 
 
Kétújfalu község közműves vízellátása a Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-
Bürüs-Várad-Szörény-Zádor települési ivóvízmű vízellátó rendszerről és az ahhoz 
kapcsolódó vízbázis kútjairól biztosított.  
 
A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény 
növekedést ki tud elégíteni.  
 
A Dél-dunántúli regionális Ivóvízminőség-javító Programon belül a Szigetvári Kistérség 
Ivóvízminőség-javító Program keretében EU-KEOP forrásból valósult meg Kétújfalu, 
Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, Várad, Szörény, Zádor települések 
vízminőség javítása.  
Az elkészült beruházások hosszú távon biztosítják a megfelelő vízbiztonságot és 
vízminőséget a településen.  
 
A vezetékes ivóvízhálózat a település belterületén gyakorlatilag teljesen kiépített (95 
% feletti az ellátottság). A belterület és a belterület melletti gazdasági területek a 
meglévő hálózat bővítésével elláthatóak és ellátandóak vezetékes ivóvízzel. 
Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a későbbiekben 
is. 
 
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: 
 
A településen jelenleg szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep nincs 
kiépítve és kiépítését a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. 
rendeletben foglaltak sem indokolják, ugyanis Kétújfalu 2000 lakosegyenértéknél (LE) 
kisebb terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású, normál területen lévő 
agglomerációba nem tartozó település. (Kétújfalu nem szerepel a rendelet 
mellékleteiben.) 
 
Kétújfalu és a környező 7 település (Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, 
Várad, Szörény, Zádor) távlatban tervezi szennyvízcsatorna hálózat és Kétújfalu 
területén egy közös szennyvíztisztító telep kialakítását – megfelelő pályázati források 
rendelkezésre állása esetén. 
 
A tervezett szennyvíztisztító telep helye szerepel a rendezési tervben, a 021/2 hrsz.-ú 
ingatlan ÉNy – i részén. 
Előzetes elképzelés szerint várhatóan gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna 
hálózatok épülnek a településeken a szükséges nyomott szakaszokkal. A települések 
és a szennyvíztisztító telep közötti távvezetékek várhatóan nyomóvezetékkel épülnek. 
A tisztított szennyvíz tervezett befogadója az Egyesült-Gyöngyös árok. 
 
A csatornahálózattal a későbbiekben sem ellátott külterületeken ezután is keletkező 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket továbbra is a települési 
szennyvíztisztító telepen kialakított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
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fogadó helyre, azaz jelenleg a szigetvári városi szennyvíztisztító telep fogadó 
műtárgyára kell szállítani. 

 
ENERGIAELLÁTÁS 
 
Kétújfalu energiaellátása jelenleg a villamos energiára és a szilárd (vegyes) 
tüzelőanyagra épül. Földgáz hálózat a településen – a környező településekhez 
hasonlóan – nem épült.  
 
SZÉNHIDROGÉN BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEK 
 
Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezeték, annak biztonsági övezete, valamint 
gázátadó állomása és annak biztonsági övezete Kétújfalu közigazgatási területét nem 
érinti. 
 
A községben sem nagyközép-, sem közép-, sem pedig kisnyomású gázellátó 
vezetékhálózat nem épült. 
 
Kétújfalu közigazgatási területén a TDE ITS Kft. üzemeltetésében lévő alábbi 
bányászati létesítmények találhatóak: 
- HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás 
- Szénhidrogén ipari mélyfúrás 
- A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomáshoz kapcsolódóan – döntően a közigazgatási 
területen kívül – létesített szénhidrogén ipari mélyfúrások. 
 
AZ ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK HŐENERGIA ELLÁTÁSA: 
 
A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek 
hőenergia ellátása egyedi fűtéssel, szilárd tüzelőanyagokkal, vagy egyéb megújuló 
energiaforrásokat felhasználó technológiákkal (hőszivattyú, stb.) biztosítható – a 
meglévő beépített területekhez hasonlóan.  
 
VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS: 
 
Nagyfeszültségű villamos energia átviteli, illetve alaphálózat és biztonsági övezeteik 
Kétújfalu közigazgatási területét nem érintik. 
 
Közép- és kisfeszültségű hálózat: 
A község villamos energia ellátása a középfeszültségű, illetve kisfeszültségű 
hálózatokon keresztül biztosított.  
 
A belterületre bekötő 20 kV-s hálózatokról leágazva épültek a belterületi – általában – 
oszloptranszformátorok, ahonnan 0,4 kV-s kisfeszültségű – általában – légvezeték 
hálózatok valósultak meg. 
 
A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA: 
 
A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek 
villamos energia ellátása a területek közelében meglévő kis-, illetve középfeszültségű 
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hálózatok bővítéssel, esetenként új transzformátor állomások telepítésével 
biztosítható. 
 
MEGÚJULÓ  ENERGIAFORRÁSOK 
  
Kétújfalu közigazgatási területén mind az önkormányzati, mind pedig az egyéb 
intézmények és létesítmények energiaellátásában jelenleg igen csekély arányt 
képvisel a megújuló energia felhasználása. Ezek általában kis kapacitású, illetve 
háztartási méretű napelemek, napkollektorok, szélkerekek. 
 
Tervezi az Önkormányzat pályázati forrásokból háztartási méretű fotovoltaikus 
kiserőművek (napelemes áramtermelő rendszer) kiépítését a Polgármesteri Hivatal, a 
Közös Önkormányzati Hivatal, az Óvoda, valamint az Iskola tetőszerkezetén – részben 
az épületek energetikai korszerűsítésével együttes beruházásban. 
 
A közigazgatási területen 1 db 0,5 MW-s napelemes kiserőmű (napelem park) 
kialakítása tervezett a 20 kV-s légvezeték hálózat közelében, mellyel közvetlenül a 
hálózatra termelnének elektromos áramot. A tervezett napelemes kiserőmű a 0190/48 
hrsz.-ú ingatlanon épül. 
 
Szélerőmű park a község közigazgatási területén nem található és nem is tervezett. 
 
ELEKTRONIKUS  HÍRKÖZLÉS   
 
A közigazgatási területen és a belterületen gerinc- illetve elosztó hálózatok (optikai 
és/vagy réz kábel hálózat) üzemelnek a Magyar Telekom Nyrt kezelésében. 
 
A község telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték. A körzetszám: 73.  
 
A község közigazgatási területén belül 1 db kereskedelmi mobil távközlő erősítő 
állomás van kiépítve. Vodafone: A belterület széle mellett a 058 hrsz.-ú ingatlanon – 
önálló toronyként. 
 
A községben a szélessávú vezetékes műsorelosztó (kábel TV és internet) hálózat 
kiépült. 
 
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER – ZÖLDTERÜLETEK 
 
Kétújfalu teljes belterületét a széles utcák és a kerítések előtti széles közterületi 
zöldsávok jellemzik, melyek mindenhol szépen karbantartott zöldfelületként vannak 
jelen a településképben. Ezek a sávok folytonosságuknak köszönhetően hálózatot 
alkotnak, amely hálózat az utcák végénél kapcsolatban áll a külterületi zöldfelület 
hálózattal. 
Az utcai zöldsávok rendszeréhez két rekreációs célú zöldterület csatlakozik: 

• a horgásztó és környezete 
• a sportpálya területe a játszótérrel. 

 
Jelen tervmódosítás a fejlesztéseket megőrzéssel, új elemek létesítésével és 
funkcionális, minőségi kiegészítésekkel támogatja. 
A feladatok részletezését a szakági javaslat tartalmazza. 
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A terv a zöldfelületi rendszer elemeinek javasolt fejlesztésével inkább a zöldfelületek 
minőségi, értéknövelő fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amely közvetve ellátottságot 
javító hatásokat eredményezhet, a felületek mennyiségi változása nélkül is. 
A fejlesztések során alapvető fontosságú, hogy a tájban honos fajok fajtái, vagy azok 
kertészetben nevelt faiskolai változatai kerüljenek telepítésre. Az allergén, gyomfa 
fajok ültetése kerülendő. 
 
2.1.1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 
 
A településszerkezeti terv jelöli a különböző jogszabályokban megfogalmazott 
védelemmel és korlátozással érintett területeket, melyek közül kiemelkedő 
jelentőségű: 

• az ökológiai folyosó határa 

• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa 

• a régészeti lelőhelyek határa 

• vízminőségvédelmi terület határa 
 

Kétújfalu közigazgatási határán belül az OTrT-vel összhangban a megyei 
területrendezési terv országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezeteket 
jelöl ki a település K-i részén a Gyöngyös menti területeken, valamint Ny-i irányból 
Zádor felől benyúlóan egy sávban.   
 
Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység 
kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területeket fed le, ahol a táj 
látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró elemek találhatók. Itt a tájjelleget a vízfolyások 
menti üde élőhelyek láncolata és az ezzel járó mozaikos tájjelleg jelenti. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelt területek jelentős részén a természetes és 
természetközeli állapotú területek megőrzését biztosító jelenlegi területfelhasználási 
övezeteket továbbra is fenn kell tartani, ezáltal megakadályozva az esetleges 
beépítéseket. 
 
A szénhidrogén kitermelés üzemi területe a tájképvédelmi övezetbe esik, így a funkció 
bővítése kapcsán a tájbaillesztés szabályait (védőfásítás telepítése) különösképpen 
figyelembe kell venni.  
 
Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület (Natura 2000) nincs Kétújfalu 
területén.  
 
Országos jelentőségű természetvédelmi területek közül kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület található Kétújfalun „Fás legelők Baranyában” elnevezéssel.  
Az országos ökológiai hálózat részeként ökológiai folyosó található Kétújfalun a 
Gyöngyös-patak sávjában. Célja a természeti területek közötti ökológiai összeköttetés 
biztosítása.  
 
Helyi jelentőségű védett táji értékek a jelentős mennyiségben fellelhető idős fák közül 
kettőre vonatkozik: 

• „Kétújfalui hársfa”, (1/25/TE/74 törzskönyvi szám), hrsz 361/2 
• „Kétújfalui kocsányos tölgyek” (1/29/TE/75 törzskönyvi szám), hrsz 06/2, 06/3. 
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A természeti területen a természetvédelmi törvény értelmében a természetközeli 
állapotot fent kell tartani.  
 
A védett területeken övezeti módosítás nem javasolt, a védettség szintjének 
csökkenése sehol nem megengedhető, az a hatályos tervnek megfelelően 
megtartandó.  
A védett területeken a Duna-Dráva Nemzeti Park előírásai betartandók.  
 
A helyi védelem alatt álló fákat továbbra is az önkormányzat előírásai alapján kell 
fenntartani és megóvni, az érintett területeken a beépíthetőség a védett érték rovására 
nem növelhető.  
 
Kétújfalu község örökségvédelmi hatástanulmánya a településszerkezeti tervvel egy 
időben készült. A tanulmány kitér a település történetére, a településszerkezet 
alakulására, fejlődésére. 
Részletesen tartalmazza a régészeti örökség nyilvántartott (1 db) lelőhelyét, az 
azonosítatlan régészeti érdekű területeket (4 db). 
A község műemlékekkel nem rendelkezik. 
Felülvizsgálatra került a helyi védelemre javasolt épületek listája (15 db). 
A tanulmány ismerteti a változtatási szándékokat, a „Hatáselemzés” fejezet pedig a 
településszerkezetet, lelőhelyeket, védett épületeket érintő követelményekre tér ki. 
 
Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet és a többször módosított, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint az egyes tervek, ill. programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település 
egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási 
terv” esetén minden esetben környezeti vizsgálat készítése szükséges.  
 
A települések egyes részeinek településszerkezeti és szabályozási tervei 
kidolgozásakor, módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(ok) 
figyelembevételével dönt a döntéshozó, ill. a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
valamint a vízügyi hatóság a környezeti értékelés elvégzésének szükségességéről.  
 
A környezeti hatások értékelését a meglévő, a települési környezet minőségét, 
állapotát befolyásoló környezethasználatok feltárásával, elemzésével kezdtük. 
 
Célirányosan rögzítettük környezeti elemenként, szakterületenként a 
követelményeket, elvárásokat, melyek a környezethasználat minősítésén túl a 
szabályozási terv kialakítását és a helyi építési szabályzat kereteit határozták meg. 
 
Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési 
irányokat. 
Külön javaslatot adtunk a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb 
önkormányzati intézkedésekre, melyek a települési környezetminőségnek a javítását 
eredményezhetik. 
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Kétújfalu község Baranya-megye nyugati határához közel fekszik. Szomszédai Északon 
Gyöngyösmellék, Nyugaton Szörény, Zádor, Délen Teklafalu, Dél-Keleten Bürüs, Keleten 
Várad. 
 
A község földrajzi értelemben a Dunántúl nyugat-baranyai részén, az Ormánság középtáj 
Fekete-víz síkja kistájában helyezkedik el. Domborzata a tájtipológiának megfelelően síksági, 
enyhén tagolt hordalékkúp-síkság. Az Ormánságra jellemző egykori futóhomok-
felhalmozódások, ormok teszik változatossá a felszínt. Az igazgatási területet több vízfolyás, 
árok is tagolja, a térség többi településéhez hasonlóan az É – D-i irányú patakvölgyek - árkok 
közé települt, melyek közül a legjelentősebb a település keleti természetes határát is képező 
Gyöngyös patak, Gyöngyösmelléki-árok és ágaik. 
A település külterületének legnagyobb részét a szántóföldek foglalják el. Viszonylag nagy a 
gyepes és az erdős területek aránya. Kétújfalu településszerkezetét meghatározó vonalas 
elemek a fő- és mellék csatornák, az 5808, 5809, 58142 j. közutak és a Gyöngyös-patak. Az 
árkok mentét, a szántóföldek nagytábláit mezsgyék, ligetes növénysávok teszik változatossá. 
A zöldsávok megbontják az antropogén tájhasználatot, fokozzák a táj diverzitását, értékes 
elemei a tájnak. 
Területi kiterjedésű szerkezeti elemek jól tükrözik az ormánsági mezőgazdasági tájat. A tájra 
jellemző,hogy a vizes talajon kialakult legelők, mocsarak, erdőfoltok elszórtan, tömbszerűen 
megmaradtak a szántóföldi táblák mellett. A külterületet egyik jellegzetes eleme még a 
belterülettől északra elhelyezkedő horgásztó. 
 
A település belterületi szerkezetét tekintve három különálló településrészből áll, melyek 
valamikor valóban három különálló települést is alkottak (Magyarújfalu, Németújfalu és 
Szentmihályfa-puszta). 1940-ben Nagyújfalu néven egyesült Magyarújfalu és Németújfalu, 
majd 1942-ben a neve Kétújfalura változott. E két településrész ma már összefüggő egységet 
alkot. Szentmihályfa-puszta régen önálló település volt, az idők során egyszer 
elnéptelenedett teljesen, majd újra betelepült. Belterülete ma is különálló egységet alkot a 
település többi belterületi részétől. A két településrész között húzódó vasútvonal ezt a 
kettéválasztott szerkezetet tovább fokozza. 
 
A település egybeépült magyar- és németújfalusi része az 5809 j. összekötő út valamint az 
erre előbb északról, majd délről csatlakozó utcák mentén települt. Szentmihályfa-puszta 
beépült utcái T-alakot formáznak, amelynek délnyugati szárához hegyes szögben csatlakozik 
az 5808 j. ök. út déli szakasza. 
 
A község összefüggő, központképző intézményterületeként a katolikus templom és az iskola 
körüli terület határolható le. A meglévő intézmények a nagyrészt itt találhatók, az iskolán és 
a templomon kívül orvosi rendelő, gyógyszertár található még itt, egy bolt, a vízmű területe, 
valamint a tűzoltószertár helyezkedik el ezen a területen. 
 

  

                  2.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA 
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
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A népesség számának stagnálása, illetve várhatóan kisméretű növekedése a községben a 
minőség javítására irányítja, a figyelmet. A fejlesztés alapja a meglévő, értékes települési 
adottságok megtartása 
kell hogy legyen, ugyanakkor a településszerkezet fejlesztésével biztosítani kell új 
területfelhasználások, új települési funkciók számára a megfelelő területeket. A ma még 
előre nem látható igények távlatban történő megvalósulását csakis egy nyitott, fejleszthető 
településszerkezet biztosíthatja. 
 
A külterület történetileg kialakult úthálózata és tájszerkezete távlatban is megőrzendő. 
Szerkezeti változást a gyűjtőúttá fejleszthető Petőfi S. u északi meghosszabbítása jelent, 
amely Gyöngyösmellékre és ezáltal a jövőbeli M60-as gyorsforgalmi út csomópontjához is 
vezet. 
 
A településen felmerülő építési igények kielégítése céljából távlatban cca. 50 telek 
kialakítására nyújt lehetőséget a terv. A jelenlegi két különálló belterületi rész 
összekapcsolásával és belterületbe vonásával, a kiosztandó telkek a Kossuth utca és az Arany 
János utca összekapcsolásával létrejövő új lakóutca hálózatban kerülhetnek kiosztásra. 
Kétújfalu belterülete szerkezetének másik jelentős változását jelenti a belterülettől Északra 
elhelyezkedőhorgásztó belterületbe vonása, bővítése, valamint egy hozzá kapcsolódó 
jelentős zöldfelülettel rendelkező turisztikai-rekreációs terület kialakítása a tótól nyugati 
irányban. Az érintett, ma még külterületi ingatlanokat belterületbe kell vonni. 
 
A terv a belterületi területfelhasználás fejlesztése érdekében javasolja a belterületi határ 
módosítását, a sportpálya belterületbe vonásával. 
 
 

    
 
Kétújfalu hatályos településrendezési terve 2006-ban készült. Az elmúlt 14 évben a 
községben a szokásoshoz képest jelentősebb változás történt a stagnáló lakosságszám 
ellenére. 
Új gazdasági területek valósultak meg a meglévők fejlesztése mellett, az egykori major – 
Szentmihályfa-puszta – területén a rendkívül avult állagú életveszélyes épületek bontásra 
kerültek. 
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2.2.1 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

1. SZ-1 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 0190/48-49 hrsz-ú ingatlanokon 0,5 MW 
teljesítményt meg nem haladó napelem park 
kialakítását tervezi a beruházó, ezért a terület 
ennek megfelelő övezetbe sorolása 
szükséges. 

A módosítás leírása 

 
A módosítási igény a megnevezet hrsz-ú 
ingatlanok általános mezőgazdasági terület 
övezetéből (Má-1) különleges beépítésre nem 
szánt napelem park övezetébe (Kb-np) 
sorolása napelem park létesítése céljából. 
A tárgyi ingatlan különleges beépítésre nem 
szánt napelem park övezetébe kerül 
besorolásra.   
Bár a módosítás során új beépítésre szánt 
területet nem kerül kijelölésre, de a 
felülvizsgálati eljárásban igen, ezért a biológiai 
aktivitásérték változását számítani szükséges, 
amelyet külön fejezet részletez. 
 
A HÉSZ tervezetében a 25. § (3) bekezdés 
tartalmazza az övezetre vonatkozó 
előírásokat, amelyek a következők: 
„(3) A „K-np” jelű különleges beépítésre nem 
szánt napelempark övezet területén a 
megújuló 
energiaforrások hasznosításának és 
villamosenergia-alállomás létesítményeinek, 
valamint ezek 
kiszolgáló építményeinek elhelyezésére 
szolgál.” 
Az övezeti előírásokat a rendelet 4. melléklet 
4.2 táblázata tartalmazza a következő képpen: 
A kialakítható telek minimális területe 1000 m2, 
a beépítés módja szabadonálló, a legnagyobb 
beépíthetőség 10%, a minimális zöldfelület 
20%, a maximális épületmagasság 5 m.  
 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Nem 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

2. SZ-1 
Környei Agráripari 

Zrt. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 067/17 hrsz-ú ingatlanokon meglévő sertés 
tenyésztő telep további bővítése érdekében a 
környező, a fejlesztésben érintett területek 
terület-felhasználási módjának és az építési 
szabályoknak a felülvizsgálata. A 
módosításban érintett ingatlanok a következők: 
067/17, 068/2, 067/13-14, 067/19, 067/8, 
066/2, 068/4, 083 

A módosítás leírása 

 
A település számára különös gazdasági 
érdeket jelentő fejlesztés megvalósulása 
érdekében a különálló 083 hrsz-ú ingatlan és a 
067/17 hrszú ingatlan a környezetében 
található 068/2 és a 068/4 hrsz-ú ingatlanok 
különleges mezőgazdasági üzemi terület 
övezetébe (K-mü) kerülnek besorolásra. A A 
szomszédos 067/19, 067/13-14, 067/8 és a 
066/2 hrsz-ú ingatlanok az eddigi ipari 
övezetből (Gip) általános gazdasági övezetbe 
(Gál) kerülnek átsorolásra.  
Bár a módosítás során új beépítésre szánt 
területet is kijelölésre kerül, ezért a biológiai 
aktivitásérték változását számítani szükséges, 
amelyet külön fejezet részletez. 
 
A HÉSZ tervezetében a 16. § (4) bekezdés 
tartalmazza K-mü jelű övezetre vonatkozó 
előírásokat, amelyek a következők: 
„(4) A „K-mü” jelű különleges mezőgazdasági 
üzemi övezet területén a mezőgazdasági 
alapanyagok 
feldolgozását, raktározását célzó, és az ezeket 
kiszolgáló építmények, valamint nagyüzemi 
állattartó telepek építmények elhelyezésére 
szolgál. 
a) Az építési telek növényesítése szaktervező 
által készített kertépítészeti terv alapján 
történhet. 
b) A belső zöldfelületek legalább 50%-át 
őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell. 
c) Az építési telkek telekhatárai mellett 
legalább 8 m szélességű, háromszintes 
növényállomány telepítendő és tartandó fenn. 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Igen 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 
103



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

3. SZ-1 TDE ITS Kft. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 036/3 és 036/4 hrsz-ú ingatlanokon Lakocsa 
mezőfejlesztés, a HHE-Lakocsa főgyűjtő 
létesítése érdekében történő különleges 
beépítésre nem szánt terület kijelölése. A 
fejlesztés jelentős része külön hatósági 
engedéllyel már megvalósult. 

A módosítás leírása 

 
A területrendezési tervek kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterületként jelölik a területet, 
ezért beépítésre szánt terület nem jelölhető ki 
a területen, habár a főgyűjtő területe a 
megvalósult beruházás miatt már művelésre 
alkalmatlan. 
A módosítási igény a megnevezet hrsz-ú 
ingatlanok általános mezőgazdasági terület 
övezetéből (Má-1) különleges beépítésre nem 
szánt olajipari terület övezetébe (Kb-ol) 
sorolása az olajipari célokat szolgáló HHE-
Lakocsa főgyűjtő létesítése érdekében. 
A HÉSZ-ben a 25. § (4) bekezdése 
szabályozza a területre vonatkozó előírásokat 
a következő képpen: 
„(4) A „K-ol” jelű különleges beépítésre nem 
szánt olajipari övezet területén a olajipari 
kitermelés létesítményei helyezhetők el.” 
Az övezeti előírásokat a rendelettervezet 4. 
melléklet 4,3 táblázat tartalmazza, amely 
szerint a beépíthetőség max. 10%, a 
zöldfelület min. 20%, a legnagyobb 
épületmagasság 9 m, technológiai építmény 
esetében legfeljebb 15 m lehet. A kialakítható 
telek min. területe 1000 m2, a beépítési módja 
szabadonálló lehet. 
 
Bár a módosítás során új beépítésre szánt 
területet nem kerül kijelölésre, de a 
felülvizsgálati eljárásban igen, ezért a biológiai 
aktivitásérték változását számítani szükséges, 
amelyet külön fejezet részletez. 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Igen 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

4. SZ-1 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A közigazgatási terület számos pontján a 
tényleges telekhasználatnak megfelelően az új 
erdőterületek jelölése.  

A módosítás leírása 

 
A jelenleg hatályos településrendezési terv 
elhatározásaihoz képest számos 
mezőgazdasági területen erdőt telepítettek az 
ingatlan tulajdonosai. A területrendezési tervek 
térségi övezeti e változást már tartalmazzák.  
A tényleges telekhasználatnak megfelelően az 
erdőként használt és üzemtervezett 
erdőrészleteket tartalmazó ingatlanok terület-
felhasználási módja mezőgazdasági (Má) 
területről erdőterület övezetébe (Ev, Eg) kerül 
átsorolásra.  
Bár a módosítás során új beépítésre szánt 
területet nem kerül kijelölésre, de a 
felülvizsgálati eljárásban igen, ezért a biológiai 
aktivitásérték változását számítani szükséges, 
amelyet külön fejezet részletez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Igen 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 1. 

  

Tervezett szabályozási terv 1. 

  



 

Hatályos szabályozási terv 2. 

  

Tervezett szabályozási terv 2. 

 

 



 

 

 

Hatályos szabályozási terv 3. 

  

Tervezett szabályozási terv 3. 

  



 

Hatályos szabályozási terv 4. 

 

 

Tervezett szabályozási terv 4. 

  

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

5. SZ-1 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 0176/3 hrsz-ú ingatlanon, amely kétféle 
művelési ágban van (halastó, rét-legelő) 
tulajdonosa a rekreációs funkcióra kívánja 
használni a telkét a jövőben, ezért ilyen terület-
felhasználási kategóriába történő besorolást 
kért.  

A módosítás leírása 

 
A módosítási igény kielégítése érdekében a 
megnevezet hrsz-ú ingatlan általános 
mezőgazdasági terület (Má) különleges 
beépítésre nem szánt rekreációs övezetbe 
(Kb-rek) sorolása történik. A halastó 
vízgazdálkodási területe nem módosul. 
 
Bár a módosítás során új beépítésre szánt 
területet nem kerül kijelölésre, de a 
felülvizsgálati eljárásban igen, ezért a biológiai 
aktivitásérték változását számítani szükséges, 
amelyet külön fejezet részletez. 
 
A HÉSZ tervezet a 25. § (5) bekezdése a 
következőképp szabályoz: 
„(5) A „Kb-rek” különleges beépítésre nem 
szánt rekreációs övezet területén 
rendezvényház, kilátó, 
lovarda, állatsimogató, valamint a lovas 
állattartás és bemutatás és ezek kiszolgáló 
építményei 
helyezhetők el.” 
A HÉSZ tervezet 4. melléklet 4.4 táblázata a 
következőképp határozza meg az övezetre 
vonatkozó előírásokat: a kialakítható telek 
minimális területe 3000 m2, szabadonálló 
beépítési mód, min. 40% zöldfelület, max. 10% 
beépíthetőség, legfeljebb 5 m 
épületmagasság. 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Nem 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

6. SZ-2 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 041/7-10 és a 043/1 hrsz-ú ingatlanok 
belterületbe vonása, különleges beépítésre 
szánt rekreációs terület övezetébe történő 
besorolása. 

A módosítás leírása 

 
Önkormányzati módosítási igény, amely révén 
a megnevezet hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonásával, egységesen különleges beépítésre 
szánt közcélú rekreációs terület övezetébe 
kerül. A hatályos terv nagyobb területet jelölt ki 
e célra, de számos földrészletet más terület-
felhasználási kategóriában van, úgymint erdő, 
mezőgazdasági és vízgazdálkodási terület 
övezetében. A változás után a fejlesztési 
terület egységesen rekreációs terület lesz, 
ugyanakkor a fejlesztési terület teljes 
nagysága mégis csökken. A peremterületen 
található szántók és vízgazdálkodási területek 
erdősültek, így azok erdőként kerülnek 
szabályozásra. 
Bár a módosítás során új beépítésre szánt 
területet nem kerül kijelölésre, de a 
felülvizsgálati eljárásban igen, ezért a biológiai 
aktivitásérték változását számítani szükséges, 
amelyet külön fejezet részletez. 
A különleges beépítésre szánt rekreációs 
terület övezeti előírásait a HÉSZ tervezet 3. 
melléklet 3.7 táblázata tartalmazza, amely 
szerint a legkisebb terület 2000 m2, a max. 
beépíthetőség 10%, a minimális zöldfelület 
70%, a maximális épületmagasság 6 m, a 
beépítés módja szabadonálló, az előkert 5 m, 
az oldal- és hátsókert 6 m.  
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Nem 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

7. SZ-1, SZ-2 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 0186 hrsz-ú ingatlanon található sportpálya 
területi és közlekedési kapcsolatainak 
fejlesztése új területek belterületbe vonásával. 

A módosítás leírása 

 
A módosítás során a 0187/1-2 hrsz-ú 
ingatlanok általános mezőgazdasági terület 
övezetéből (Má-1) különleges beépítésre szánt 
sportterület övezetébe (K-sp) sorolása a 
sportpálya fejlesztése érdekében, a 
szomszédos lakóterületi tömb DK-i sarkán 
található 0182 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe 
sorolása az egységes kialakítású tömb elérése 
érdekében, a lakóterületi tömböt K-i irányból 
határoló három közút 0183, 0184 és 0185 
hrsz-ú ingatlanjainak belterületbe sorolása, a 
sportpálya D-i oldalán található 0187/3 hrsz-ú 
ingatlan mezőgazdasági területből (Ma-1) 
belterületi közút övezetébe sorolása történik. 
Továbbá a sportpálya kap egy új 
közútcsatlakozást a Petőfi Sándor utca felé a 
101 hrsz-ú ingatlan terhére. 
A Petőfi Sándor utca és a Rákóczi utca 
metszéspontjának belterületbe vonása is 
megtörténik, mert a két belterületi közút 
csatlakozása eddig külterületen volt. A 
változtatás célja az út egységes belterületi 
kezelése.  
A tervezett módosítások biztosítják a 
sportpálya területi fejlesztése mellett annak 
közlekedési kapcsolatainak fejlesztését is. 
Új beépítésre szánt és nem szánt területek 
kijelölése egyaránt tervezett a módosítás 
során, ezért a biológiai aktivitásérték 
változását számítani szükséges, amelyet külön 
fejezet részletez. 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Nem 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



 

Hatályos belterület szabályozási terv 

 

Tervezett belterület szabályozási terv 

 



 

Hatályos külterület szabályozási terv 

 

Tervezett külterület szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

8. SZ-2 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 055/2 hrsz-ú ingatlan térségében a 
településközpont fejlesztése érdekében a 
közterület-szabályozás és az övezeti előírások 
felülvizsgálata.  

A módosítás leírása 

 
A módosítási igényt a korábban két különálló 
településrész infrastrukturális és 
településszerkezeti kapcsolatának fejlesztése 
indokolja. Ez a közbenső terület a hatályos 
szabályozási terven is elsősorban lakóterület 
fejlesztésre volt kijelölve, ugyanakkor jelen 
módosítás során mind a gazdasági területek 
kialakításának, mind a faluközpont 
kialakításának igénye is kiszolgálásra kerül a 
tervezett módon. Ennek során Rákóczi utca É-i 
oldalán található telekvégekkel szomszédos 
területekből intézményi terület (Vi), a vasút D-i 
oldalán található 055/10 hrsz-ú ingatlan 
térségében településközponti terület kerül 
kilakaításra településközpont fejlesztése 
érdekében, míg a vasút É-i oldalán található 
054/2, 054/4-5 és 308/4 hrsz-ú ingatlanok 
Gksz övezetbe kerülnek besorolásra kamionos 
pihenőhely létesítése érdekében. A terület 
többi részén a tervezett utcák 
vonalvezetésének átalakítása mellett továbbra 
is lakóterület fejlesztés érdekében falusias 
lakóterület kerül kijelölésre.  
A módosítás során egyaránt kijelölésre 
kerülnek beépítésre szánt és nem szánt 
területek, ezért a biológiai aktivitásérték 
változását számítani szükséges, amelyet külön 
fejezet részletez. 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Nem 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
tervlap 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

9. SZ-1, SZ-2 Hivatalból 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
  A település K-i, a József Attila utca D 
található alapvetően gazdasági terület-
felhasználású tömbök övezeti előírásainak 
felülvizsgálata  

A módosítás leírása 

 
A módosítás során a József Attila utca D-i 
oldalával érintkező területek falusias és ipari 
övezetből településközponti övezetbe, míg a 
tömb D-i és a tömbbelsőben található része 
általános gazdasági (Gál) és gazdasági 
kereskedelmi (Gksz) övezetbe kerül át. A 
módosítás során a korábban is már külterületi 
beépítésre szánt 07/12 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonása javasolt, hasonlóan a jelen 
felülvizsgálattal kijelölt 07/11 hrsz-ú Gksz 
övezetbe sorolt ingatlanhoz.  
Új beépítésre szánt és nem szánt területek 
kijelölése egyaránt tervezett a módosítás 
során, ezért a biológiai aktivitásérték 
változását számítani szükséges, amelyet külön 
fejezet részletez. 
 
 

alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 

Település-rendezési 
szerződés szükséges 

Nem 

127

Berkecz Balazs



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos belterület szabályozási terv 

 

Tervezett belterület szabályozási terv 
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Hatályos külterület szabályozási terv 

 

Tervezett külterület szabályozási terv 
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TELEPÜLÉSHÁLÓZATI KAPCSOLATOK, TERÜLETRENDEZÉSI ÉRINTETTSÉG 
 

      
 
Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 1.2.2. pontja a településszerkezeti terv 
alátámasztó munkarészeként előírja a településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatását. 2019. VII. 16. óta hatályos Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: MATrt), melynek második része foglalja magában az Országos 
Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT.) rendelkezéseit.  
Az MATrT rendelkezéseit ugyan a 90. § (1) bekezdése értelmében csak a törvény 
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell kötelezően alkalmazni, azonban a 91. § (2) 
bekezdés rendelkezik a településrendezési eszközök 2021. december 31-ig történő kötelező 
felülvizsgálati kötelezettségről, melyre tekintettel jelen terv készítésekor már figyelembe 
vételre kerülnek a MATrT előírásai. 
 

Az Ország Szerkezeti Terve 

 
 
Kétújfalu igazgatási területét nem érintik tartalmi elemek. 
A térségi területfelhasználási kategóriák közül a jó termőhelyi adottságú szántók övezete, az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdők övezete, a tájképvédelmi terület 
övezete, és a vízminőség-védelmi terület övezete érinti Kétújfalu igazgatási területét. 
AZ MATrT. 91. § (1) b) pontja szerint a településrendezési eszköz készítése során a 
törvénnyel összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén a megyei 

         
     

2.2.2 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 
VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA
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területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az 
MATrT. 11. § előírásait kell alkalmazni. 
Ennek értelmében az Ország Szerkezeti Tervében jelzett területfelhasználásokat a 
településszerkezeti tervben nem kell figyelembe venni, a megfeleltetést a megyei 
területrendezési tervvel való egyezéssel kell igazolni.  
 
Térségi övezetek az OTrT-ben 
Országos övezetek (pirossal kiemelve a Kétújfalut érintő övezetek): 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,  
5.  jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
6.  erdők övezete, 
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
8. tájképvédelmi terület övezete, 
9. világörökség és világörökség várományos területek övezete, 
10. vízminőség-védelmi terület övezete, 
11. nagyvízi meder övezete, 
12. VTT-tározók övezete, 
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

 
Az 5., 7., 8., és 10-12. pontokban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és 
övezeti szabályait a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet.) 
állapítja meg.  (Fenti felsorolásban vastagon szedve.) 
 
Megyei övezetek: 

1. Erdőgazdálkodási térség 
2. Mezőgazdasági térség 
3. Sajátos területfelhasználású térség 
4. Települési térség 
5. Vízgazdálkodási térség 
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Országos övezetek 
 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv 

 
Az országos ökológiai hálózat magterület, ökológiai folyosó és pufferterület területeit a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által adott adatszolgáltatást mérlegelve kell 
lehatárolni. A mérlegelésnél az OTrT és a megyei tervben meghatározott szerkezeti terv 
szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.  
Az OTrT. 25. – 27. §-ai tartalmazzák az övezetekre vonatkozó előírásokat.  
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
 

Erdők övezete 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv 

 
Az Országos Erdőállomány Adattárában szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat 
közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak. Lehatárolását a megyei kormányhivatal 
erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala által közölt adatszolgáltatás alapján kell 
megtenni. 
Az erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközben legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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Az MvM rendelettel kihirdetésre kerülő, Kétújfalut érintő országos övezetek: 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
Forrás: MvM rendelet 

 
Az Országos Erdőállomány Adattárában nem szereplő erdőterület területfelhasználási 
egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban, ebben az 
övezetben javasolt kijelölni. 

 
 

Tájképvédelmi terület övezete 

 
Forrás: MvM rendelet 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatásának megfelelően kell a 
lehatárolást megtenni, amely területen a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztést biztosítani szükséges. 

 
 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
 
Baranya Megye Területrendezési Terve 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (IV. 22.) rendeletével megalkotott 
Baranya Megye területrendezési tervében (továbbiakban: BMTrT) kijelölt 
területfelhasználási kategóriákat a települések rendezési tervében figyelembe kell venni, és a 
rájuk vonatkozó előírásokat az MATrT átmeneti rendelkezéseinek megfelelően kell 
biztosítani.  
 
A BMTrT-ben szereplő megyei övezetek (pirossal kiemelve a rendezési terv készítése során 
releváns övezetek): 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete 
2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
5. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
6. Erdők övezete 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
8. Tájképvédelmi terület övezete 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
10. Vízminőség-védelmi terület övezete 
11. Nagyvízi meder övezete 
12. Honvédelmi és katonai célú területek övezete 
13. Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 
14. Rendszeren belvízjárta terület övezete 
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15. Földtani veszélyforrás területének övezete 
16. Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete 
17. Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete 
18. Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete 
19. Együtt tervezésre javasolt térségek övezete 

 

Baranya Megyei Területrendezési Terv - Szerkezeti Terv – részlet 

 

Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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BMTrT Szerkezeti Terv - jelkulcs: 

 

 

Kétújfalu igazgatási területe erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, sajátos területfelhasználású, 

települési és vízgazdálkodási térségbe sorolt. A patakok, csatornák és vízállások 

vízgazdálkodási övezetben szerepelnek. 
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A települést érintő megyei tervi övezetek 

Magterület, Ökológiai folyosó, pufferterület 

 

Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

 
Erdők övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

 
Tájképvédelmi terület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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Név betűjel HA % HA %

1 Falusias lakóterület Lf 97,46 6,0%

2 Falusias lakóterület-1 Lf-1 76,58 4,7%

3 Falusias lakóterület-2 Lf-2 16,12 1,0%

4 Településközpont terület Vt 3,47 0,2%

5 Intézményterület Vi 4,40 0,3%

6 Mezőgazdasági üzemi terület Gip-m 14,56 0,9%

7 Különleges mezőgazdasági üzemi terület K-mü 16,50 1,0%

8 Kereskedelmi, gazdasági szolgáltató terület Gksz 2,14 0,1%

9 Kereskedelmi szolgáltató terület Gksz 6,33 0,4%

10 Általános gazdasági terület Gál 5,62 0,3%

11 Különleges terület - jelentős zöldfelületű Kz 8,94 0,5%

12

Különleges beépítésre szánt 

rekreációs terület K-rek 13,00 0,8%

13 Különleges terület - szennyvízkezelő telep Ksz 1,34 0,1%

14 Különleges terület - sportterület Ksp 2,54 0,2%

15 Különleges sportpálya területe K-sp 3,46 0,2%

16 Különleges terület - temető Kt 3,59 0,2%

17 Különleges terület - hulladék gyűjtő udvar Khu 0,66 0,0%

18 Különleges terület - lőtér Kl 0,60 0,0%

131,82 8,1% 145,47 8,9%

10 Általános közlekedési terület KÖu 67,51 4,1%

Közúti közlekedési terület KÖu 69,44 4,3%

11 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 7,94 0,5%

Kötöttpályás közlekedési

terület KÖk 7,86 0,5%

12 Zöldterület - közpark Z 0,87 0,1%

Közpark Zkk 0,80 0,0%

13 Erdőterület E 197,70 12,1%

Védelmi erdőterület Ev 91,73 5,6%

Gazdasági erdőterület Eg 291,27 17,9%

14 Általános mezőgazdasági terület Má (1) 1059,72 65,0%

Általános mezőgazdasági

terület - szántó Má-1 778,40 47,7%

15 Általános mezőgazdasági terület - gyep, rét,legelő Má (2) 115,31 7,1%

Általános mezőgazdasági

terület - gyep, legelő Má-2 189,98 11,7%

16 Vízgazdálkodási terület V 49,43 3,0%

Vízgazdálkodási terület V 30,34 1,9%

Különleges beépítésre nem

szánt olajipari terület Kb-ol 15,74 1,0%

Különleges beépítésre nem szánt rekreációs övezet Kb-rek 3,01 0,2%

Különleges beépítésre nem szánt  temető területe Kb-t 3,59 0,2%

Különleges beépítésre nem szánt

napelempark terület Kb-np 2,20 0,1%

Különleges beépítésre nem szánt beépítésre nem szánt 

hulladékgyűjtő udvar

területe Kb-hu 0,24 0,0%

Különleges beépítésre nem szánt

szennyvíztelep terület Kb-sz 0,22 0,0%

1630,30 100,0% 1630,30 100,0%

TERÜLETI MÉRLEG

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Beépítésre szánt területek

Beépítésre szánt területek

MIND ÖSSZESEN

Összesen

MEGLÉVŐ TERVEZETT
sorszám

    A település területi mérlege 

 
 
 
 

          2.2.3. Változással érintett területek mérlege
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

Erdők övezetének területe (BMTRT)

Tervezett

V

Köu

Védelmi erdőterület

Gazdasági erdőterület269,7 ha 75,3%

69,5 ha 19,4%

16,4 ha 4,6%

0,4 ha 0,1%

2 ha 0,6%

0,2 ha 0,1%

358,1 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

Ev

Eg

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Erdők övezete (BMTRT)
Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés

Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Má-1

Má-2

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Erdők övezete (BMTRT)
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

Tervezett

V

Köu

Védelmi erdőterület

Gazdasági erdőterület0,1ha 0,8%

0,2 ha 1,3%

11,4 ha 84,6%

0,1 ha 0,6%

1,5 ha 11,2%

0,2 ha 1,4%

13,5 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

Ev

Eg

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete (BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Má-1

Má-2

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (BMTRT)

Erdőtelepítésre javasolt terület (BMTRT)
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

Tervezett

V

Köu

201,1 ha 92,0%

1,7 ha 0,8%

1,4 ha 0,7%

8,5 ha 3,9%

0,5 ha 0,2%

2,2 ha 1,0%

3,1 ha 1,4%

218,5 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete (BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Má-1

Má-2

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (BMTRT)

Jó szántók területe (BMTRT)

Általános gazdasági terület

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

Különleges beépítésre nem szánt napelempark terület

K-mü

Kb-np

Gál
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

Tervezett

V

Köu

Védelmi erdőterület0,5 ha 0,2%

181,4 ha 82,7%

4,95 ha 2,3%

8,26 ha 3,8%

10,4 ha 4,0%

15,6 ha 7,1%

0,07 ha 0,03%

219,5 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

Ev

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete (BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Má-1

Má-2

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (BMTRT)

Kiváló szántók övezetének területe (BMTRT)

Különleges beépítésre nem szánt olajipari terület

Különleges beépítésre szánt rekreációs terület

Kb-ol

Kb-rek
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

Tervezett

V

Köu

Védelmi erdőterület0,2 ha 1,3%

11,4 ha 84,6%

0,1 ha 0,6%

1,5 ha 11,2%

0,2 ha 1,4%

13,5 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

Ev

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Erdőgazdálkodási térség 
(BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Má-1

Má-2

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Erdőgazdálkodási térség (BMTRT)

Kiváló szántók övezetének területe (BMTRT)

Gazdasági erdőterület0,1 ha 0,8% Eg
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Tervezett

Védelmi erdőterület20,2 ha 1,9%

15,7 ha 1,4%

2,2 ha 0,2%

1,8 ha 0,2%

1,1 ha 0,1%

1089,1 ha 100%

Ev

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Mezőgazdasági térség 
(BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Mezőgazdasági térség (BMTRT)

Mezőgazdasági térség (BMTRT)

Különleges beépítésre nem szánt rekreációs területKb-rek

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

V

Köu

754,87ha 69,3%

1,3 ha 0,1%

1,0 ha 0,1%

184,43ha 16,9%

23,48 ha 2,2%

47,96 ha 4,4%

6,7 ha 0,6%

9,0 ha 0,8%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

Má-1

Má-2

Kereskedelmi szolgáltató terület

Általános gazdasági terület

Különleges mezőgazdasági üzemi területK-mü

Kötöttpályás  közlekedési területKÖk

Gksz

Gál

Különleges beépítésre nem szánt olajipari terület

Különleges sportpálya területe

Különleges beépítésre nem szánt napelempark terület

Kb-ol

K-sp

Kb-np

Gazdasági erdőterület19,2 ha 1,8% Eg
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Közlekedési terület

Tervezett

Köu

Védelmi erdőterület2,1 ha 14,1%

0,1 ha 0,1%

0,5 ha 3,4%

2,4 ha 15,9%

9,5 ha 63,5%

14,9 ha 100%

Ev

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Sajátos területfelhasználá-
sú térség (BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Sajátos területfelhasználású térség (BMTRT)

Sajátos területfelhasználású térség (BMTRT)

Különleges sportpálya területe

Különleges beépítésre szánt rekreációs terület

K-sp

K-rek

Falusias lakóterületLf

Vízgazdálkodási területV0,3 ha 2,0%
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

Tervezett

V

Köu

0,2 ha 0,1%

16,1 ha 11,8%

75,9 ha 55,5%

3,4 ha 2,5%

5,0 ha 3,7%

4,6 ha 3,3%

4,4 ha 3,2%

0,3 ha 0,2%

0,4ha 0,3%

14,2 ha 10,4%

1,2 ha 0,8%

0,8 ha 0,6%

6,8 ha 5,0%

3,5 ha 2,6%

137 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Települési térség (BMTRT)
Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés

Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Má-1

Má-2

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Települési térség (BMTRT)

Települési térség BMTRT)

Településközpont terület

Kereskedelmi szolgáltató terület

Általános gazdasági terület

Különleges beépítésre nem szánt temető területe

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

Kb-t

K-mü

Kötöttpályás  közlekedési terület

Közpark

KÖk

Zkk

Vt

Gksz

Gál

Falusias lakóterület

Falusias lakóterület

Lf-2

Lf-1

IntézményterületVi
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő

Közigazgatási terület határa

Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

Külterületi beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa

Tervezett

HÜBNER TERVEZŐ KFT. 
7900 Szigetvár, Muszola u. 25.

Vízgazdálkodási térség 
(BMTRT)

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Megrendelő:
Vezető tervező:

Munkatárs:

Kétújfalu Község Önkormányzata
M 1:15000

Berkecz Balázs TT-02-0664

Gáspár Róbert okl. településmérnök

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Településtervező: Hajdu Csaba TT-02-01503

Baranya Megye Területrendezési Tervének való megfelelés
Vízgazdálkodási térség (BMTRT)

Vízgazdálkodási terület

Közlekedési terület

V

Köu

0,41 ha 4,5%

0,08 ha 0,9%

0,28 ha 3,1%

7,01 ha 68,5%

0,14 ha 1,6%

0,7 ha 8,2%

0,03 ha 0,4 %

8,9 ha 100%

Általános mezőgazdasági terület - szántó

Általános mezőgazdasági terület - gyep, legelő

Má-1

Má-2

Vízgazdálkodási térség (BMTRT)

Különleges beépítésre szánt terület

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

K-rek

K-mü

Falusias lakóterületLf-1

Védelmi erdőterület

Gazdasági erdőterület0,13 ha 1,5%

0,12 ha 1,3% Ev

Eg
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Név betűjel HA % HA %

1 Gazdasági erdőterület Eg 269,7 75,3%

2 Védelmi erdőterület Ev 69,5 19,4%

3
Közúti közlekedési

terület
Köu 0,2 0,1%

4 Má-1 16,4 4,6%

5 Má-2 0,4 0,1%

6 Vízgazdálkodási terület V 2,0 0,6%

Név betűjel HA % HA %

1 Gazdasági erdőterület Eg 0,1              0,8%

2 Védelmi erdőterület Ev 0,2 1,3%

3
Közúti közlekedési

terület
Köu 0,2 1,4%

4 Má-1 11,4 84,6%

5 Má-2 0,1 0,6%

6 Vízgazdálkodási terület V 1,5 11,2%

Név betűjel HA % HA %

1 Gazdasági erdőterület Gál 0,5              0,2%

2
Különleges mezőgazdasági 

üzemi terület
K-Mü 3,1              1,4%

3
Közúti közlekedési

terület
Köu

8,5              
3,9%

4 Má-1 201,1         92,0%

5 Má-2 1,7              0,8%

6 Vízgazdálkodási terület V 1,4              0,7%

7

Különleges beépítésre nem 

szánt

napelempark terület

Kb-np 2,2              1,0%

Név betűjel HA % HA %

2 Védelmi erdőterület Ev 0,5              0,2%

3
Közúti közlekedési

terület
Köu

8,74
4,0%

4 Má-1 181,44 82,7%

5 Má-2 4,95 2,3%

6 Vízgazdálkodási terület V 8,26 3,8%

7
Különleges beépítésre nem 

szánt terület
Kb-rek

0,07
0,03%

8 Különleges beépítésre nem

szánt olajipari terület

Kb-ol

15,6           

7,1%

Név betűjel HA % HA %

1 Védelmi erdőterület Ev 2,1              14,1%

2
Közúti közlekedési

terület
Köu

0,5              
3,4%

3 Falusias lakóterület Lf-1 0,1              1,0%

4
Különleges beépítésre  

szánt rekreációs terület
K-rek 9,5              63,5%

5
Különleges sportpálya 

területe
K-sp 2,4              15,9%

6 Vízgazdálkodási terület V 0,3              2,0%

Név betűjel HA % HA %

1 Védelmi erdőterület Eg 19,2           1,8%

2 Védelmi erdőterület Ev 20,2           1,9%

3 Általános gazdasági terület Gál
1,0              

0,1%

4
Kereskedelmi szolgáltató

terület
Gksz

1,3              
0,1%

5

Különleges mezőgazdasági 

üzemi

terület

K-Mü

9,0              

0,8%

6

Különleges beépítésre nem 

szánt

napelempark terület

Kb-np

2,2              

0,2%

7
Különleges beépítésre nem

szánt olajipari terület
Kb-ol 15,7           1,4%

8
Kötöttpályás közlekedési 

terület
KÖk 6,7              0,6%

9
Közúti közlekedési

terület
Köu 47,96 4,4%

10
Különleges beépítésre nem 

szánt rekreációs terület
Kb-rek 1,8              0,2%

11
Különleges sportpálya 

területe
K-sp 1,1              0,1%

12
Általános mezőgazdasági

terület
Má_1 754,87 69,3%

13
Általános mezőgazdasági

terület
Má_2 184,43 16,9%

14 Vízgazdálkodási terület V 23,48 2,2%

100%1089,1

Mezőgazdasági térség (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Mezőgazdasági térség (BMTRT)

Sajátos területfelhasználású térség (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Sajátos területfelhasználású térség (BMTRT)

14,9 100%

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (BMTRT)

Általános mezőgazdasági 

terület

219,5 100%

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (BMTRT)

Általános mezőgazdasági 

terület

218,5 100%

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (BMTRT)

13,5 100%

Általános mezőgazdasági 

terület

Erdők övezete (BMTRT)

358,1 100%

Általános mezőgazdasági 

terület

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELÉS

Erdők övezete (BMTRT)
TERÜLETFELHASZNÁLÁS

sorszám
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Név betűjel HA % HA %

1 Védelmi erdőterület Eg 271,9         71,7%

2 Védelmi erdőterület Ev 69,2           18,2%

3
Közúti közlekedési

terület
Köu

4,8              
1,3%

4
Általános mezőgazdasági

terület
Má_1

26,3           
6,9%

5
Általános mezőgazdasági

terület
Má_2

1,6              
0,4%

6 Vízgazdálkodási terület V 5,6              1,5%

Név betűjel HA % HA %

1 Általános gazdasági terület Gál
4,6              

3,3%

2
Általános mezőgazdasági

terület
Má_1

0,2              
0,1%

3
Általános mezőgazdasági

terület
Má_2

0,3              
0,2%

4 Falusias lakóterület Lf-1 75,91 55,5%

5 Falusias lakóterület Lf-2 16,1           11,8%

6 Intézményterület Vi 4,4              3,2%

7
Kereskedelmi szolgáltató

terület
Gksz

5,0              
3,7%

8
Kötöttpályás közlekedési 

terület
KÖk

1,2              
0,8%

9 Közpark Zkk 0,8              0,6%

10
Közúti közlekedési

terület
Köu

14,2           
10,4%

11

Különleges mezőgazdasági 

üzemi

terület

K-Mü

6,8              

5,0%

12 Különleges temető területe Kb-t
3,5              

2,6%

13 Településközpont terület Vt 3,4              2,5%

14 Vízgazdálkodási terület V 0,4              0,3%

Név betűjel HA % HA %

1 Védelmi erdőterület Eg 0,13           1,5%

2 Védelmi erdőterület Ev 0,12           1,3%

3
Különleges beépítésre szánt 

rekreációs terület
K-rek

0,03
0,4%

4

Különleges mezőgazdasági 

üzemi

terület

K-Mü

0,73           

8,2%

5
Közúti közlekedési

terület
Köu

0,14           
1,6%

7 Falusias lakóterület Lf-1 0,08           0,9%

8
Általános mezőgazdasági

terület
Má_1 0,41           4,5%

9
Általános mezőgazdasági

terület
Má_2 0,28           3,1%

10 Vízgazdálkodási terület V 7,01 78,5%

Vízgazdálkodási térség (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Vízgazdálkodási térség (BMTRT)

8,9 100%

Települési térség (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Települési térség (BMTRT)

136,9 100%

Erdőgazdálkodási térség (BMTRT)

sorszám
TERÜLETFELHASZNÁLÁS Erdőgazdálkodási térség (BMTRT)

379,3 100%
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
Kétújfalu - hosszú távú stratégiai célját tekintve - 2035-re olyan község kíván lenni, mely 
szolgáltatásaira, környezetére és belső struktúrájára alapozva hosszú távon is vonzó a 
környékbeli emberek számára, egyben folyamatosan szinten tudja tartani a lakosságszámát a 
zömében magasan képzett beköltözők segítségével. Az épített, valamint a természetes 
környezeti adottságaival fenntartható és tartalmas módon gazdálkodó falu képes legyen 
magas színvonalon kiszolgálni az itt élők igényeit. 
 
Az átfogó cél röviden:  

 
KÉTÚJFALU A VIRÁGZÓ KÖZSÉG, AHOL JÓ ÉLNI. 

 
A község társadalmát és gazdaságát jellemző tendenciák, illetve járási/kistérségi súlyának 
változásait, a község jövőre vonatkozó célkitűzéseit egyaránt figyelembe véve Kétújfalu 
jövőképét röviden így foglalhatjuk össze: „a lehetőségeivel élő, gondosan tervező falu”.  
A „lehetőségeivel élő, gondosan tervező falu” fogalma a helyi társadalomra, a helyi 
gazdaságra, a természeti és épített környezetre egyaránt vonatkozik. 
Az ehhez kapcsolódó főbb részcélok: 

- Biztonságos és boldog falu megteremtése   
- Vonzó lakókörnyezet és harmónia biztosítása  
- Környezetbarát és virágzó gazdaság megvalósítása, együttműködés   

      
       

          
       

       
     

       
       

     
        

        
         

       
    

       
         

     
      

       

A jövő tervezésének különféle keretei, formátumai vannak, az önkormányzatok 
számára a legfontosabb és kötelező keretet a településfejlesztési dokumentumok 
jogi eszközei jelentik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény szándékai szerint a településfejlesztési koncepció a fejlesztés 
összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a 
település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési 
döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, 
amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció 
elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti- 
művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és 
az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A településfejlesztési 
koncepció tehát hosszú, több mint 15 év időtávra rendszerbe foglalja az 
önkormányzat településfejlesztési szándékait, tartalmi követelményei szerint a 
területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település 
jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az 
infrastruktúra átfogó fejlesztési célrendszerére, a műszaki, az intézményi, valamint a 
táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosításának részcéljaira, 
valamint a célok értelmezését az egyes településrészekre. A településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben juttatja érvényre.

       
  

     
  

2.2.5. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 
VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA
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A község élhetőbbé tételével, és a helyi gazdaság folyamatos mértékű növekedésére 
tekintettel közép- és hosszútávon a lakosságszám mérsékelt növekedésével számolunk, 
amely 2035-ig megközelítheti a 800 főt. A helyi lakosság kormegoszlásában a jelenlegi 
trendek fognak érvényesülni, azzal, hogy a jelenlegi szintnél magasabb lesz a közép-és 
időskorúak aránya, akiknek a speciális igényeivel számolni kell. 
 
2035-re megújul a település képe, és a múlt évezred végén volt „aranykorhoz” hasonlóan a 
porták többsége takaros lesz, a nyugodt és stabil megélhetést biztosító munkahelyek zöme 
helyben lesz. 
 
A településen tevékenykedő vállalkozások számának növekedésével, a mezőgazdasági, a 
kereskedelmi, az ipari, a turisztikai (jellemzően vadász-, horgász-, lovas- és bakancsos 
turizmus), az egészségügyi, a sport és egyéb szolgáltatások gazdagodásával, valamint a 
helyben feltárt nyersanyagokhoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások révén a helyi 
foglalkoztatási lehetőségek száma növekszik erre tekintettel és a helyi lakókörnyezet 
fejlődésével nő a község népességmegtartó és népességvonzó képessége. 
 
A helyi lakókörnyezet fejlődése abban nyilvánul meg, hogy a község teljes belterülete – 
beleértve a közeljövőben kialakításra kerülő új területeket, lakóövezeteket is – teljes 
közművel, pormentesített és szilárd aszfaltburkolattal, valamint járdával ellátott.  
 
A fentieken felül a jelenleg már kijelölt gazdasági területek hasznosításával a magas 
hozzáadott értéket teremtő vállalkozások megtelepedésével továbbá a község külterületi 
részein megvalósított fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos fejlesztések révén 
tovább erősödik a helyi gazdaság.  
 
Az előzőekben leírt fejlesztéseknek és a technológiai fejlődésnek köszönhetően az 
elvándorlás és a napi munkába járásból eredő ingázás mértéke csökken, és Kétújfalu immár a 
legkülönfélébb képzettségű munkavállalók számára is munkalehetőséget tud kínálni.  
 
A község helyi gazdaságának fejlődésére tekintettel a lakosság szociális helyzete és 
életminősége jelentősen javul. A településen jelenleg sincs és nem is alakul ki szegregátum. 
Az önkormányzat által segélyezett személyek száma a megyei és régiós átlag alatti mértékű.   
 
Kétújfalu belterületén a közművesítettség teljes körű. A műszaki (telekommunikáció, 
internet, intranet, távközlési hálózatok) és környezetvédelmi infrastruktúra teljes körűen 
kiépített.  
 
A község központja a helyi kulturális és társadalmi élet centruma, a helyi turisztikai 
programok kiindulópontja, amely a helybeliek és a környékre érkező vendégek számára 
egyaránt magas szintű és sokszínű szolgáltatásokat képes nyújtani.  
 
A község élhetőbbé válásához, a levegő tisztaságának további javulásához nagyban 
hozzájárul a rendezett, és a legmodernebb technológiák segítségével rendszeresen 
karbantartott települési zöldfelületek kiépülése megfelelő funkciókkal való ellátása.  
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A vízkészletek védelme a korszerű ivóvíz- és szennyvízelvezető rendszer kiépítésével és 
üzemeltetésével, a különféle környezetvédelmi korlátozások szigorú betartásával, a 
szennyezések lehetőségének minimális mértékre csökkentésével, és a terület-felhasználás 
fenntartható fejlesztésével valósul meg.  
 

ÁTFOGÓ CÉL: KÉTÚJFALU A VIRÁGZÓ KÖZSÉG, AHOL JÓ ÉLNI 
Biztonságos és boldog falu 
megteremtése 

Vonzó lakókörnyezet és 
harmónia biztosítása 

Környezetbarát és virágzó 
gazdaság megvalósítása, 
együttműködés  

- a településen élők és 
betelepülők igényeinek 
megfelelő szolgáltatások 
fejlesztése különösen az 
oktatás, az egészségügy és a 
szociális ellátások területén; 

- az elesettek támogatása és a 
hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatása, a szegregáció 
kialakulásának 
megakadályozása; 

- tehetséggondozás segítése; 
- családok boldogulásának 

előmozdítása; 
- munkahely teremtés 

előmozdítása; 
- helyi kultúra, 

néphagyományok ápolása, 
- kulturális nevelés; 
- közbiztonság fenntartása, 

javítása; 
- a közösségi tervezés és 

együttműködés 
platformjainak folyamatos 
fenntartása. 

- minőségi közterületek 
kialakítása és folyamatos 
biztosítása; 

- a zöldfelületek, közösségi 
terek kiépítése, hálózatba 
rendezése, fenntartása; 

- emberléptékű 
lakókörnyezet fenntartása; 

- helyi természeti és épített 
környezet védelme; 

- a fenntartható fejlődés 
elveinek szem előtt tartása 
a dinamikus 
településfejlesztés 
közepette is; 

- környezeti 
fenntarthatóság 
megteremtése. 

- a település gazdasági célú 
övezeteinek bővítése, és a 
meglévők fejlesztése; 

- a munkahelyek számának 
növelése és stabilizálása 
Kétújfalu adottságaira 
alapozva; 

- energetikai fejlesztések az 
olcsó és környezetbarát 
működés biztosításához; 

- vízgazdálkodási fejlesztések a 
klímaváltozás hatásainak 
mérséklése érdekében; 

- egymásra épülő csatornák, 
víztározók, vízpótlási 
rendszerek hálózatának 
kiépítése és fenntartása; 

- innovatív 
hulladékgazdálkodás, 
hulladékkezelés és 
hulladékhasznosítás 
ösztönzése. 

Horizontális célok: 
• Foglalkoztatás növelése és a humánerőforrás fejlesztése 
• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség társadalmi, gazdasági 

felemelkedésének és beilleszkedésének előmozdítása 
• Az infokommunikációs technológiák (IT) minőségének, használatának és hozzáférésének 

előmozdítása 
• A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, kockázatkezelés, lépések az 

energiafüggetlenség felé, ivóvízvédelem és az ivóvízmegtartó képesség fejlesztése, 
megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszertermelés biztosítása 

• Alacsony vízfelhasználású és alacsony széndioxid (CO2) kibocsátású formák felé történő 
elmozdulás előmozdítása valamennyi szektorban 

• A környezet védelme, a hatékony erőforrás- felhasználás elősegítése 
• A fenntartható közlekedés támogatása, szűk keresztmetszetek felszámolása 

kulcsfontosságú infrastrukturális hálózatokban 
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Jól látható tehát, hogy a tájhasználat maximálisan alkalmazkodott a Dráva-menti területekre jellemző 

helyi klimatikus és talajviszonyokhoz. Ennek köszönhetően a belterületet gazdag növényvilág veszi 

körbe.  A jelenlegi tájszerkezet a táj alakulásának évszázados hagyományát őrzi, melybe új elemként a 

szénhidrogén kitermelés üzemi területe jelent meg.  
 

B) Javaslat 

Kétújfalu külterületén tájhasználati változás és övezeti módosítás nem javasolt a kialakult, kedvező 

mozaikos tájszerkezetre való tekintettel. Kivételt képez ez alól a szénhidrogén kitermelés üzemi 

területe, ahol a már elindult termelési folyamatok erősítésére különleges területi besorolás kijelölése 

szükséges.  

A tájkarakter és a helyi klíma megőrzése szempontjából javasolt a meglévő mezőgazdasági utak és 

művelési táblák határai mentén álló mezővédő erdősávok, fasorok megőrzése, a hiányos területeken 

pedig ezek visszaállítása őshonos fajok alkalmazásával. Ezek a zöld sávok hozzájárulnak a változatosabb 

tájképhez, ezen kívül kedvező ökológiai körülményeket biztosítanak (pormegkötés, defláció elleni 

védelem, ökológiai folyosó, kedvezőbb vízháztartás, biológiai sokféleség megőrzése). A zöldfelületi 

hálózat megőrzése és fejlesztése a teljes közigazgatási területen fontos hosszútávú cél, melyben 

szintén nagy szerepet kapnának ezek a zöld sávok, amik összeköttetést biztosítanak a belterület 

zöldfelületi rendszere és a táji zöldfelületi rendszerek között.  

A kialakult természetközeli állapotú területeken továbbra is az élőhely zavartalanságát biztosító 

területfelhasználás javasolt, ennek érdekében meg kell őrizni a jelenleg is érvényben levő 

területhasználati kategóriákat. A gyep, legelő besorolású területeken a beépíthetőség nem 

megengedhető. Ezáltal a tájhasználatban sem várható változás. Az esetleges vízépítési munkálatok 

során a természetkímélő, mérnökbiológiai megoldásokat kell előnyben részesíteni, a természetközeli 

állapot megőrzése érdekében feltöltéseket, mederburkolást meg kell akadályozni. 

3. SZAKÁGI JAVASLATOK

3.1 TÁJ- TERMÉSZETVÉDELMI, ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSI JAVASLATOK
3.1.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
    

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás

Kétújfalu közigazgatási területe a Dráva-menti síkság részét képező Fekete-víz síkjához tartozik. Ennek 
következtében a síkvidéki táj legfőbb felszínformáló tényezője a Dráva volt, medrének változása, a 
folyó romboló és építő ereje folyamatosan alakította a felszínt. Az így létrejött üledéklerakódásokon a 
Dráva mai medrének kialakulásával később futóhomokformák tudtak lerakódni. Az ebből adódó 
nyersanyagok (homok, tőzeg) mellett jelentős szénhidrogén készlet áll rendelkezésre, melynek 
bányászása folyamatban van. Kétújfalu felszíni vizeit a Gyöngyös-patak gyűjti össze, amely a Fekete-víz 
vízgyűjtő területéhez tartozik, ezen keresztül pedig a Drávába ömlik. A közigazgatási terület Ny-i részén 
több felszíni vízfolyás és csatorna található, közülük a Gyöngyös-patak medre a könnyebb kezelhetőség 
érdekében mesterségesen kialakított. Ennek következtében a patakmenti sáv is sokkal inkább művi 
környezetnek értelmezhető, mint egy vízparti gazdag élőhely sávnak. Az erősen belvízveszélyes 
területeken a mezőgazdasági hasznosíthatóság korlátozott. A K-i területeken a felszíni vizek 
elvezetésére vízelvezető árokrendszert alakítottak ki, így itt a mezőgazdasági hasznosíthatóság 
megoldott. Kétújfalu tájszerkezetét és a tájhasználat alakulását is ezek a tényezők alakították. A 
nedves, kedvező vízellátottságú területeken természetközeli élőhelyek, illetve erdők tudtak 
fennmaradni gazdag élővilággal. A szántóföldi termesztésre alkalmas kevésbé vizes területeken az 
erdőfoltok és a szántóföldek közötti növénysávok kivételével szegényes az élővilág.
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Az erdőterületeken problémát jelentő tájidegen fajok fokozatos leváltása a körzeti erdőtervek 

feladata. A kijelölt erdőterületek megőrzését az erdő területfelhasználási kategória megőrzésével 

támogatni kell. Az érvényben levő erdővisszatelepítésre vonatkozó előírások továbbra is betartandók. 

A sertéstelep és a főgyűjtő üzemi területének tájbaillesztésére javasolt a telekhatárra vonatkozó 

fásítási kötelezettség előírása.  

Naperőművek esetében azok tájbaillesztését telekhatáron telepített őshonos, lombhullató 

cserjesávokkal szükséges megoldani a tájkarakter megőrzése miatt.  

   

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület (Natura 2000) nincs Kétújfalu területén.  

Országos jelentőségű természetvédelmi területek közül kiemelten fontos érzékeny természeti terület 

található Kétújfalun „Fás legelők Baranyában” elnevezéssel.  

Az országos ökológiai hálózat részeként ökológiai folyosó található Kétújfalun a Gyöngyös-patak 

sávjában. Célja a természeti területek közötti ökológiai összeköttetés biztosítása.  

Helyi jelentőségű védett táji értékek a jelentős mennyiségben fellelhető idős fák közül kettőre 

vonatkozik: 

• „Kétújfalui hársfa”, (1/25/TE/74 törzskönyvi szám), hrsz 361/2 

• „Kétújfalui kocsányos tölgyek” (1/29/TE/75 törzskönyvi szám), hrsz 06/2, 06/3. 

Egyedi tájérték kataszter nem készült.  

B) Javaslat 

A nemzeti ökológiai hálózat elemeit képező értékes élőhelynek számító területrészek fennmaradását 

a területfelhasználási kategóriák megtartásával támogatni szükséges. A vízgazdálkodási (tó, árok-

patak, nádas) illetve mezőgazdasági (gyep, legelő) területfelhasználási kategóriák megőrzése biztosítja 

az ökológiai folyosók természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradását, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működését. Ezeken a területeken a beépítés továbbra sem 

megengedhető. A természeti területen a természetvédelmi törvény értelmében a természetközeli 

állapotot fent kell tartani.  

A védett területeken övezeti módosítás nem javasolt, a védettség szintjének csökkenése sehol nem 

megengedhető, az a hatályos tervnek megfelelően megtartandó.  

A védett területeken a Duna-Dráva Nemzeti Park előírásai betartandók.  

A helyi védelem alatt álló fákat továbbra is az önkormányzat előírásai alapján kell fenntartani és 

megóvni, az érintett területeken a beépíthetőség a védett érték rovására nem növelhető.  

  

     

A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Kétújfalu közigazgatási határán belül az OTrT-vel összhangban a megyei területrendezési terv országos 

és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezeteket jelöl ki a település K-i részén a Gyöngyös menti 

területeken, valamint Ny-i irányból Zádor felől benyúlóan egy sávban.   

3.1.1.2. Természetvédelmi javaslat

3.1.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslata
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Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, 
változása következtében kialakult olyan területeket fed le, ahol a táj látványa szempontjából sajátos és 
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró elemek találhatók. Itt 
a tájjelleget a vízfolyások menti üde élőhelyek láncolata és az ezzel járó mozaikos tájjelleg jelenti. Ez a 
változatosság ökológiai jelentősége mellett a látványértékek szempontjából is igen nagy jelentőségű. A 
mozaikos tájszerkezet tájképvédelmi szempontból fontos és kedvező. 
 
B) Javaslat 
 
A tájképvédelmi szempontból kiemelt területek jelentős részén a természetes és természetközeli 
állapotú területek megőrzését biztosító jelenlegi területfelhasználási övezeteket továbbra is fenn kell 
tartani, ezáltal megakadályozva az esetleges beépítéseket. Ezeken a területeken a 7,5 méteres 
magasságot meghaladó bármely létesítmény tervezésekor a tervezett funkció tájbaillesztését a 
tervezési fázisban látványtervekkel is igazolni szükséges. 
A szénhidrogén kitermelés üzemi területe a tájképvédelmi övezetbe esik, így a funkció bővítése kapcsán 
a tájbaillesztés szabályait (védőfásítás telepítése) különösképpen figyelembe kell venni. 
 
 3.1.1.4. Biológiai aktivitásérték 

 
3.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

3.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

AZONOSÍTÓ
VÁLTOZÁS 

ELŐTT
VÁLTOZÁS UTÁN

VÁLTOZÁS 

ELŐTT

VÁLTOZÁS 

UTÁN

VÁLTOZÁS 

ELŐTT

VÁLTOZÁS 

UTÁN
EGYENLEG

A01 Köu Má_2 0,54 0,6 3,7 0,32 2,00 1,67

A02 Má2 Eg 6,98 3,7 9 25,83 62,84 37,00

A03 Gksz Ev 0,10 0,4 9 0,04 0,94 0,90

A04 Köu Ev 0,26 0,6 9 0,16 2,37 2,21

A05 Khu Kb-hu 0,24 0,1 3,2 0,02 0,76 0,73

A06 Kl Ev 0,60 1,5 9 0,89 5,36 4,46

A07 Má1 Ev 7,58 3,7 9 28,04 68,22 40,17

A08 Kt Kb-t 3,59 3 6 10,77 21,53 10,77

A09 Gksz Vi 1,37 0,4 0,5 0,55 0,68 0,14

A10 Köu Má_1 0,63 0,6 3,7 0,38 2,33 1,95

A11 V Ev 2,14 6 9 12,85 19,28 6,43

A12 Má1 Eg 147,40 3,7 9 545,37 1326,57 781,20

A13 Köu K-rek 0,18 0,6 1,5 0,11 0,28 0,17

A14 Khu V 0,43 0,1 6 0,04 2,55 2,51

A15 Köu Lf-2 0,28 0,6 2,4 0,17 0,67 0,50

A16 Má1 V 0,17 3,7 6 0,62 1,01 0,39

A17 V Eg 8,68 6 9 52,07 78,11 26,04

A18 Má2 Ev 13,79 3,7 9 51,02 124,10 73,08

A19 KÖk Lf-2 0,08 0,6 2,4 0,05 0,19 0,15

A20 Lf Zkk 0,0023 2,4 6 0,01 0,01 0,01

A21 Gksz Köu 0,17 0,4 0,6 0,07 0,10 0,03

A22 Gksz Vt 0,50 0,4 0,5 0,20 0,25 0,05

A23 Köu V 1,64 0,6 6,0 0,99 9,85 8,87

B01 Má1 Gksz 1,34 3,7 0,4 4,97 0,54 -4,43

B02 Má2 Vi 2,71 3,7 0,5 10,04 1,36 -8,69

B03 V Köu 0,88 6 0,6 5,27 0,53 -4,74

B04 Lf Vi 0,27 2,4 0,5 0,65 0,14 -0,52

B05 E K-Mü 0,61 9 0,7 5,52 0,43 -5,09

B06 Má2 Lf-2 1,20 3,7 2,4 4,43 2,87 -1,56

B07 Má2 Köu 0,39 3,7 0,6 1,45 0,24 -1,22

B08 Má1 Kb-np 2,20 3,7 3,2 8,14 7,04 -1,10

B09 Lf Köu 1,95 2,4 0,6 4,68 1,17 -3,51

B10 Gip-m Vt 0,78 0,7 0,5 0,54 0,39 -0,16

B11 Má2 Kb-sz 0,22 3,7 3,2 0,81 0,70 -0,11

B12 Má1 K-Mü 3,02 3,7 0,7 11,17 2,11 -9,05

B13 E Má_2 1,53 9 3,7 13,73 5,64 -8,08

B14 Z Köu 0,07 6 0,6 0,42 0,04 -0,38

B15 Má2 Vt 0,33 3,7 0,5 1,21 0,16 -1,05

B16 V K-rek 0,00 6 1,5 2,17 0,54 -1,63

B17 V Má_2 1,88 6 3,7 11,30 6,97 -4,33

B18 E Gksz 0,09 9 0,4 0,84 0,04 -0,80

B19 V Má_1 0,19 6 3,7 1,13 0,70 -0,43

B20 Má2 Gál 0,98 3,7 0,4 3,64 0,39 -3,24

B21 Má1 Kb-ol 15,74 3,7 0,2 58,25 3,15 -55,10

B22 Má2 K-Mü 5,05 3,7 0,7 18,69 3,54 -15,15

B23 Má1 Lf-1 0,12 3,7 2,4 0,46 0,30 -0,16

B24 Lf K-rek 0,15 2,4 1,5 0,37 0,23 -0,14

B25 Má2 K-sp 1,02 3,7 1,5 3,78 1,53 -2,25

B26 Gip-m Gksz 2,54 0,7 0,4 1,78 1,01 -0,76

B28 Gip-m Gál 4,64 0,7 0,4 3,24 1,85 -1,39

B29 Lf Gksz 2,35 2,4 0,4 5,65 0,94 -4,71

B30 Má1 Kb-rek 1,16 3,7 3,2 4,30 3,72 -0,58

B31 Ksz K-Mü 1,34 1,5 0,7 2,01 0,94 -1,07

B32 V Lf-1 0,00 6 2,4 0,00 0,00 0,00

B33 Köu Vi 0,04 0,6 0,5 0,03 0,02 0,00

B34 Gip-m Köu 0,13 0,7 0,6 0,09 0,08 -0,01

B35 Lf Vt 1,86 2,4 0,5 4,47 0,93 -3,54

B36 Ksp Köu 0,10 1,5 0,6 0,15 0,06 -0,09

E Ev 67,26 9 9 605,30 605,30 0

E Eg 128,22 9 9 1153,95 1153,95 0

Gip-m K-Mü 6,48 0,7 0,7 4,53 4,53 0

KÖk KÖk 7,86 0,6 0,6 4,72 4,72 0

Köu Köu 63,93 0,6 0,6 38,36 38,36 0

Ksp K-sp 2,44 1,5 1,5 3,66 3,66 0

Kz K-rek 8,94 1,5 1,5 13,40 13,40 0

Lf Lf-1 76,31 2,4 2,4 183,13 183,13 0

Lf Lf-2 14,57 2,4 2,4 34,96 34,96 0

Má1 Má_1 767,13 3,7 3,7 2838,39 2838,39 0

Má1 Má_2 113,85 3,7 3,7 421,25 421,25 0

Má2 Má_2 68,85 3,7 3,7 254,74 254,74 0

Má2 Má_1 13,79 3,7 3,7 51,01 51,01 0

V V 35,30 6 6 211,81 211,81 0

Z Zkk 0,80 6 6 4,78 4,78 0

6749,92 7604,28

854,37

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁS:

A TERÜLET-FELHASZNÁLÁS MÓDJA

TERÜLET (ha)

ÉRTÉKMUTATÓ

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK ÖSSZESEN:
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A) Meglévő állapot értékelése, összefoglalás 

Kétújfalu teljes belterületét a széles utcák és a kerítések előtti széles közterületi zöldsávok jellemzik, 

melyek mindenhol szépen karbantartott zöldfelületként vannak jelen a településképben. Ezek a sávok 

folytonosságuknak köszönhetően hálózatot alkotnak, amely hálózat az utcák végénél kapcsolatban áll 

a külterületi zöldfelület hálózattal. A településközpont igényesen kialakított zöldfelületekkel és gazdag 

növényzettel rendelkezik. Az egykor két különálló településrészt a vasút menti, kissé elhanyagolt 

zöldsáv és az attól D-re található köztes zöldfelületek ma is elválasztják egymástól, jelentősen növelve 

a belterület növényzettel fedett területeit. Az utcai zöldsávok rendszeréhez két rekreációs célú 

zöldterület csatlakozik: 

• a horgásztó és környezete 

• a sportpálya területe a játszótérrel. 

Mindkét terület erdősávval határolt, ökológiai és rekreációs értelemben egyaránt értékes terület. A 

műfüves sportpálya közvetlen környezete még kopár, itt hiányzik a határoló és klimatizáló növénysáv.  

A lakóterületek zöldfelületeiről általánosságban elmondható, hogy gazdag növényzettel rendelkező, 

szépen karbantartott kertek, melyek legtöbb esetben kapcsolódnak az utcai zöldsávokhoz. 

A temetőkben sok idős faegyed található, de bizonyos részeken a fásítás hiányos, pótlásra szorul.  

 

B) Javaslat 

Ahhoz, hogy a meglévő zöldfelületi elemek rendszert alkotva tovább tudják egymást erősíteni, néhány 

helyen fejlesztésre van szükség. Jelen tervmódosítás a fejlesztéseket megőrzéssel, új elemek 

létesítésével és funkcionális, minőségi kiegészítésekkel támogatja. A három fő kategória feladatai a 

következők: 

1. megőrzési feladatok:  

- az ökológiai folyosók védelmének biztosítása a jelenleg is érvényben levő területfelhasználási 

kategóriák megtartásával és a törvényi előírások betartásával 

- a zöldfelületi vonatkozású helyi védettségek megőrzése 

- temetőkben a meglévő idős növényzet megőrzése 

- eddig kialakult fasorok megőrzése 

- a zöldterület területfelhasználási kategóriák megőrzése, ezáltal a zöldfelületi rendszer 

szerkezetének megőrzése 

- horgásztó és sportpálya körüli erdősávok megőrzése 

 

2. új elemek létesítése:  

- az É-i temetőhöz vezető út és a temető D-i telekhatára menti fásítás megteremtése 

- a mezőgazdasági tájfásítás (fasorok, cserjesávok, mezsgyék) kiegészítése  

- a sertéstelep és a szénhidrogén kitermelés üzemi területének telekhatár menti, őshonos 

fajokból álló fásítása tájbaillesztés céljából 

- a műfüves focipálya környezetében, telekhatár menti fásítás telepítése 

 

3. funkcionális és minőségi kiegészítés: 

161



- a felhagyott vasútállomás és környezetének fejlesztése, az elvadult növényzet visszaszorítása, 

ezáltal a két településrész közötti gyalogos tengely hangsúlyozása. 

 

  

Kétújfalu belterületén a zöldfelületi ellátás megfelelő, az adottságok és a puffer területek mérete és 

eloszlása egy jól használható, a teljes belterületet lefedő zöldfelületi hálózat meglétét eredményezik.  

A módosítások során zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi változást nem okoz a 

tervmódosítás.  

A terv a zöldfelületi rendszer elemeinek javasolt fejlesztésével inkább a zöldfelületek minőségi, 

értéknövelő fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amely közvetve ellátottságot javító hatásokat 

eredményezhet, a felületek mennyiségi változása nélkül is. 

A fejlesztések során alapvető fontosságú, hogy a tájban honos fajok fajtái, vagy azok kertészetben 

nevelt faiskolai változatai kerüljenek telepítésre. Az allergén, gyomfa fajok ültetése kerülendő. 

 

 

A települési zöldfelületek ökológiai szerepe növelhető az ökológiai értékkel rendelkező területek 

védelmével, értéktudatos fenntartásával, fejlesztésével. Az ökológiai szempontból jelentőséggel bíró 

meglévő és kijelölt zöldfelületek védelmét javasolt a továbbiakban is megőrizni:  

• az ökológiai hálózathoz tartozó zöldfelületek övezeti módosítása nem javasolt, 

• a település meglévő és tervezett erdőterületei, gyep és legelői lényegileg a meglévő 

szerkezettel és lehatárolásokkal fenntartandók. 

Ökológiailag kiemelkedő fontosságúak a vizes területekhez kapcsolódó élőhelyek, melyek Kétújfalu Ny-

i területein találhatók. Tudatos mérnökbiológiai-, tájépítészeti beavatkozásokkal, szükség szerint 

vízjogi engedélyek alapján továbbra is segíteni kell az értékes élőhelyek megmaradását, kialakulását, 

területük növekedését. 

Az erdőfelújításoknál, új erdők telepítésénél az erdőtörvénnyel és a természet védelméről szóló 

törvénnyel összhangban a tájban honos fa- és cserjefajták alkalmazását, az erdők fafajösszetételében 

a honos fajokból telepített erdőrészletek területi arányának növelését támogatni szükséges. 

A zöldfelületi rendszer ökológiai értéke és jelentősége a tervezett módosítások eredményeképpen 

nem csökken. 

 

      

Összességében elmondható, hogy a tájhasználat maximálisan alkalmazkodott a Dráva-menti 

területekre jellemző helyi klimatikus és talajviszonyokhoz. Ennek köszönhetően a belterületet gazdag 

növényvilág veszi körbe.  A jelenlegi tájszerkezet a táj alakulásának évszázados hagyományát őrzi. A 

külterületi és a belterületi övezeti besorolások egyaránt összhangban állnak a tájhasználattal és a 

zöldfelületekkel, ezáltal a már kialakult funkciókhoz igazodó kisebb változtatásokon kívül lényegi 

módosításra nincs szükség.  

3.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

3.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok

              !.!. #!"!#$%& &'()*+,*-.#/ .# -0%,1*%2%*&/ /+&.-3*,.#*3 $ 0##-*1$4%!%'#
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A hangsúly inkább a meglévő zöldfelületi hálózat elemeinek megőrzésén és kiegészítésén van. Fontos 

távlati cél átgondolt tervezéssel a meglévő zöldterületek minőségi, funkcionális fejlesztése és azok 

összekapcsolása fásítással.  

A zöldfelületi tervezések során szakági tervező által készített kertépítészeti tervek elkészítése javasolt 

a tájképvédelmi előírások mindenkori betartása mellett. A tervezés során minden esetben figyelembe 

kell venni, hogy honos fajok, vagy azok faiskolai alakjai kerüljenek kiültetésre.  
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Msz: VV-T 2020 – 19 

Tsz: VV-T 2020 – 19 

 

  

  

     

   

 

   

 

 

SZÖVEGES ISMERTETŐ 

 

 

   

 

 

     

 

Kétújfalu Község Önkormányzata megbízást adott a HÜBNER TERVEZŐ KFT-nek (7900 Szigetvár, 

Muszola u. 25.) a 2020 évi teljes településrendezési terv felülvizsgálatára, melynek keretén belül a 

HÜBNER TERVEZŐT KFT. (7900 Szigetvár, Muszola u. 25.) megbízta Halász István egyéni vállalkozót 

(6000 Kecskemét, Katona József utca 7. 1/10.) annak közlekedési alátámasztó munkarészének az 

elkészítésére. 

 

Kétújfalu község Baranya-megye nyugati határához közel fekszik. Szomszédai Északon 

Gyöngyösmellék, Nyugaton Szörény, Zádor, Délen Teklafalu, Dél-Keleten Bürüs, Keleten Várad 

határolja. 

A község földrajzi értelemben a Dunántúl nyugat-baranyai részén, az Ormánság középtáj Fekete-víz 

síkja kistájában helyezkedik el. 

A település külterületének legnagyobb részét a szántóföldek foglalják el. Viszonylag nagy a gyepes 

és az erdős területek aránya. Kétújfalu településszerkezetét meghatározó vonalas elemek a fő- és 

mellék csatornák, az 5808, 5809, 58142 j. közutak, a Barcs-Villány vasútvonal, és a Gyöngyös-patak. 

Kétújfalu község a Dél-dunántúli régióban található, a fővárostól mintegy 240 km-re dél-nyugatra, 

míg a megyeszékhelytől, Pécstől 50 km-re nyugati irányba fekszik. 
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A település belterületi szerkezetét tekintve három különálló településrészből áll, melyek valamikor 

valóban három különálló települést is alkottak (Magyarújfalu, Németújfalu és Szentmihályfa-puszta). 

1940-ben Nagyújfalu néven egyesült Magyarújfalu és Németújfalu, majd 1942-ben a neve Kétújfalura 

változott. E két településrész ma már összefüggő egységet alkot. Szentmihályfa-puszta régen önálló 

település volt, az idők során egyszer elnéptelenedett teljesen, majd újra betelepült. Belterülete ma is 

különálló egységet alkot a település többi belterületi részétől. A két településrész között húzódó 

vasútvonal ezt a kettéválasztott szerkezetet tovább fokozza. 

A település egybeépült magyar- és németújfalusi része az 5809 j. összekötő út valamint az erre előbb 

északról, majd délről csatlakozó utcák mentén települt. Szentmihályfa-puszta beépült utcái T-alakot 

formáznak, amelynek délnyugati szárához hegyes szögben csatlakozik az 5808 j. ök. út déli 

szakasza. A község összefüggő, központképző intézményterületeként a katolikus templom és az 

iskola körüli terület határolható le. A meglévő intézmények nagyrészt itt találhatók, az iskolán és a 

templomon kívül orvosi rendelő, gyógyszertár, bolt, a vízmű területe, valamint a tűzoltószertár 

található meg ezen a területen. 

A külterület történetileg kialakult úthálózata és tájszerkezete távlatban is megőrzendő. Szerkezeti 

változást a gyűjtőúttá fejleszthető Petőfi Sándor utca északi meghosszabbítása jelent, amely 

Gyöngyösmellékre, és ezáltal a jövőbeli M60-as gyorsforgalmi út csomópontjához is vezet. 

Hozzá legközelebb lévő jelentősebb város Szigetvár és Pécs. A település területe 16,3, km2, 

népsűrűsége a 2019. évi népszámlálás idején 41,29 fő/km2.  

 

A település lakos száma: 697 fő. (KSH 2019. évi adatai alapján) 

 

A település egyszerű településszerkezetű. Az e-UT 02.01.41 számú útügyi előírás alapján a 

településrész „B” települési osztályba tartozik. 

 

A folyamatosan felújított, illetve újonnan épített aszfalt utak jó minőségűek. 

A belső feltáró és kiszolgáló úthálózat a jelenlegi igényeket ki tudja szolgálni, de 

forgalomnövekedéssel járó fejlesztések esetén, egyes útvonalakon szélesítésre (kapacitásnövelésre) 

lehet szükség. A jelenleg kiépítetlen utakat, valamint hiányzó kapcsolatokat a jövőben javasolt 

kiépíteni. 

A mezőgazdasági területeken keresztül dűlőutakon is megközelíthetők a környező települések, 

melyek megfelelően ki tudják szolgálni a jelenlegi használatot. 

A külterületen élők számára az egyik legfontosabb szempont a jól használható földút. Folyamatos 

karbantartásuk, szélesítésük állandó feladatot jelent. 

 

A településnek közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen. 
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A település közúti közlekedési szempontból jól megközelíthető. A településen lévő országos közutak: 

 5808 j. Szigetvár – Drávafok összekötő út, 

 5809 j. Kétújfalu – Kastélyosdombó összekötő út, 

 58142 j. Kétújfalu – Gyöngyösmellék összekötő út. 

 

Az országos utak 2x1 sávosak. Jelentősebb számú kiépített parkolók a különböző forgalomvonzó 

létesítményeknél, pl. Polgármesteri Hivatal, iskola, templom, és orvosi rendelő közelében találhatók. 

Kétújfalu alacsony átmenő forgalommal rendelkezik, jellemzően csak az ottlakók, valamint a 

forgalomvonzó létesítmények generálják a meglévő forgalmat. Az utca kiépítettsége és használata 

miatt kevésbé alkalmas a tranzit forgalom levezetésére. 

 

A község területén helyi közösségi közlekedés nem működik. A várost érintő helyközi autóbusz 

szolgáltatást túlnyomó többségben a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. látja el, a 

közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. 

 

A település térségében, a két településrész között húzódik a Barcs – Villány vasútvonal, amelyen 

azonban jelenleg nincs menetrend szerinti személyszállítás, Kétújfalu területén pedig teherszállítás 

sincs. Így Kétújfalu vasúti kapcsolattal nem rendelkezik. 

A legközelebbi szóba jöhető lehetőség Szigetvár. 

A település vízi közlekedési kapcsolattal, kikötővel nem rendelkezik. 

A területen repülőtér nem található. 

Összességében elmondható, hogy a térség fekvése közúti közlekedési szempontból kielégítő. 

Megfelelő sűrűségű helyi úthálózat is rendelkezésre áll, azonban javasolt annak további bővítése. 

 

 

     

 

KÜLTERÜLETI UTAK 

 

Országos mellékút 

 5808 j. Szigetvár – Drávafok összekötő út, 

 5809 j. Kétújfalu – Kastélyosdombó összekötő út, 

 58142 j. Kétújfalu – Gyöngyösmellék összekötő út. 

Külterületi kiszolgáló utak (mezőgazdasági utak) 

!"#"$"% &'() *+ ,-(.'/-('.0 1.23(456.
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BELTERÜLETI UTAK 

Jelentős gyűjtő / kiszolgáló út 

 

 Arany János utca, 

 Kossuth Lajos utca, 

 Petőfi S. utca, 

 Zrínyi utca. 

 

Egyéb kiszolgáló út (lakóutak) 

 

 

  

 

A város forgalmi helyzetét alapvetően az országos közutak határozzák meg. Forgalmi terhelését az 

alábbi ábra mutatja. A legjelentősebb forgalom az 5808 j. összekötő úton van, annak is az 5809 j. 

összekötő úttól északra lévő szakaszán. A két képen szereplő adatokat összehasonlítva jól látszik, 

hogy 5 év alatt ~ 45 %-kal emelkedett a forgalom az országos közutakon. Ez a növekedés annak 

köszönhető, hogy a település az elmúlt időszakban a település beépített területe folyamatosan nő. 

Alapvetően kertvárosi karakterű lakóingatlanok épülnek, melynek környezete, parkosítása, utcaképe 

tetszetős. 

Átmenő forgalom azonban nem jelentős, jellemzően a településen lakók generálják a forgalmat. 
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1. térkép - Kétújfalu főbb útjainak forgalmi terhelése 

 

Forrás: ”Az országos közutak 2013. évre vonazkozó keresztmetszeti forgalma”, 2014.07. MK Nonprofit Zrt. 

 

Forrás: ”Az országos közutak 2018. évre vonazkozó keresztmetszeti forgalma”, 2019.06. MK Nonprofit Zrt. 
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Fizetőparkolók nincsenek a településen. Jelentősebb számú kiépített parkolók a különböző 

forgalomvonzó létesítményeknél, pl. Polgármesteri Hivatal, iskola, templom, és orvosi rendelő 

közelében találhatók. 

 A motorizáció növekedése a településen a parkoló hiány erősödését vonja maga után, különösen 

az újonnan kiépülő forgalomvonzó létesítményeknél. Nagy forgalmú idegenforgalmi szolgáltató 

helyek épülnek a jövőben, mint pl. a Halastó és környezete, különböző munkahely teremtő 

beruházások területei, kamion parkoló, sportcsarnok, szociális bérlakások, játszótér, sport 

centrum, lovarda, új temető stb. Ezek és a városi rendezvények parkolási igénye még nincs 

kielégítve. Ezeken a területeken új parkolók kiépítése válik szükségessé. 

 A parkolók létesítése összhangban kell, hogy legyen a fejlődő környezettel és azzal, hogy a 

jövőben, a település közelében épülő gyorsforgalmi út révén a korábbi országos út belterületi 

szakasza jellemzően nagyobb forgalmi igényt fog szolgálni. 

 

 

   

 

A csomópontok egyszerű szintbeni kialakításúak. 

A település belterületi közúti hálózatában két helyen található jelenleg jelentősebb szintbeni 

csomópont. Az egyik a település északi részén, az 5808 j. ök. út és az 58142 j. bekötőút 

kereszteződése, a másik az 5808 j. ök. út és az 5809 j. ök. út csatlakozása. A csomópontok típusai 

mind szintbeni 3 ágú csomópont. 

 

 

    

 

A településen autóbuszállomás nem található.  

A buszmegállóknál jellemzően nincsenek buszvárók, illetve a legtöbb helyen kiépített autóbuszöböl 

és peron sem található. Továbbá a hozzájuk vezető járdakapcsolat sem jellemző. 

Az utasok tájékoztatása hirdetmény útján történik. 
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A települést érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Dél-dunántúli 

Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (DDKK Zrt.) látja el, a közszolgáltatói 

szerződésben foglalt feltételekkel.  

A település közvetlen járatokkal rendelkezik a környező települések felé, azonban a megyeszékhelyre, 

Pécsre nem közlekednek közvetlen járatok. 

Kétújfalu és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány 

összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden környező 

település elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely 

található. Kétújfalun a helyközi megállóhelyek döntő többsége az országos mellékutak belterületi 

szakaszain helyezkedik el, lefedve ezzel a települést. Kétújfalu közigazgatási területén ~14 helyközi 

megálló található. A település központja, az oktatási és közintézmények elérhető a környező 

településekről. Jellemző az átmenő forgalom, de a kapcsolat a környező településekkel is jó. 

A település helyközi megállóiban nem jellemző a nagy autóbuszforgalom. 

További buszmegállók, illetve fejlesztéseik a későbbiekben vizsgálandók a helyi igények alapján. 

Helyi autóbuszközlekedés nincs a településen. 

A járművek számára a leállás és fordulás, illetve az utasok számára a várakozás megfelelő 

szolgáltatási szintű. 

 

 

   

 

A település térségében, a két településrész között húzódik a Barcs – Villány vasútvonal, amelyen 

azonban jelenleg nincs menetrend szerinti személyszállítás, Kétújfalu területén pedig teherszállítás 

sincs. Így Kétújfalu közvetlenül működő vasúti kapcsolattal nem rendelkezik. 

A vasút pályája és területe rendelkezésre áll, azonban jelenleg nem üzemel, a pálya állapota vasúti 

közlekedésre nem alkalmas. 

A legközelebbi szóba jöhető lehetőség Szigetvár. 

 

 

      

 

Meglévő országos közúti - vasúti átjáró jelenleg nem található a település belterületén. 
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Egyéb helyi közúti – vasúti átjáró a vasút mentén több helyen is található. A vasúti átjárók 

Andráskereszttel, félsorompóval vagy fénysorompóval nem ellátottak. A közúti-vasúti átjárók 

jellemzően merőleges helyzetűek. 

Jelenleg az átjárókat a vasúti közlekedés nem használja. 

 

 

   

 

A tervezési területen kiépített kerékpárút nem található. A lakosok a kis forgalmú közutakat 

használják kerékpározásra.  

 

A meglévő kerékpártámaszok az intézményekhez kapcsolódóan kerültek telepítésre. A legnyagyobb 

kapacitásúak: 

 Gyógyszertár 

 Üzletek, posta előtt 

Kerékpártámaszból a kis forgalom miatt hiány általában még nem tapasztalható, további igény 

esetén azonban szükséges lehet újak kialakítása. A tárolók jelentős része hagyományos, az első 

kereket rögzítő szerkezet. A gyalogos felületek általában átjárhatóak kerékpár által. 

 

   

 

A településen a járdák kiépítettsége a településközponti részeken, illetve a lakóutcákban általában 

megfelelőek. A Zrínyi utcán, az iskola és a templom térségében térkő burkolat található. Egyéb 

helyeken aszfalt és járdalap a burkolat.  

A fejlődő településközpontban, illetve az újonnan kialakításra kerülő forgalomvonzó létesítményeknél 

a gyalogos közlekedés egyre nagyobb területet követel. A növekvő igények növekvő területeket 

igényelnek, melyek az adott keresztmetszeti elrendezés mellett nem, vagy nehezen teljesíthetők. 

A jelentősebb forgalomvonzó létesítmények a korábban említett, többségében a település 

központjában lévő intézmények és szolgáltatások. 

A település nem rendelkezik kijelölt gyalogosátkelővel. A településközpontban jelentkezhet gyalogos 

átközlekedési igény, az országos mellékúton. A forgalombiztonság további javítása szükséges a 

nagyszámú gyermek és az út forgalma miatt. 
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Kétújfalu lakóinak üzemanyagigényét a településen található üzemanyagtöltő állomás elégíti ki. 

További töltőállomás vagy gépjárműszerviz telepítése nem indokolt. 

 

 

   

 

Távlatilag kismértékű forgalomnövekedéssel célszerű számolni, a település gazdasági fejlődését is 

figyelembe véve. Drasztikus növekedésre számítani nem kell. 

A szabályozási előírásoknak lehetővé kell tenni, hogy a – fejlesztésre javasolt útszakaszok mentén - 

szükséges szélesség kialakuljon (a területbe eső épületek átépítésére/bővítésére ne kerüljön sor). 

 

 

   

 

A meglévő keleti–nyugati irányú országos közúthálózat a települést kielégítő mértékben kiszolgálja, 

azt tovább bővíteni nem szükséges. Az északi-déli, illetve nyugati irányú (Gyöngyösmellék felé) 

bekötöttség nagyon hiányos. A Kétújfalutól északra, a Petőfi Sándor utca folytatása felújításra, 

szélesítésre, illetve padkarendezésre szorul.  

 

A külterületi országos közutakat távlatilag indokolt min. 6,0 m széles szilárd burkolattal és min. 1,50 

m széles padkával ellátni. 

 

A javasolt külterületi közutak, meglévő nyomvonalon: 

 - Petőfi Sándor utca folytatása (Gyöngyösmellék felé): 22,0 m szabályozási szélességet 

figyelembevéve szükséges kialakítani a szükséges keresztmetszetet, a temető mellett parkolási 

lehetőség biztosításával. A javasolt keresztmetszet a jelen dokumentumhoz csatolt Tervezett 

keresztszelvényekben kerül bemutatásra. 

 

Helyi gyűjtőutak: 

 

 - országos közúton kívüli helyi gyűjtőút kijelölésére a fennálló keresztmetszeti kötöttségek miatt 

nincs mód 
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Egyéb külterületi kiszolgáló utak: 

 

 - hálózati jelentőségű gazdasági kiszolgáló utak (tanyákhoz, üzemekhez stb.) 

 

Karbantartásukról gondoskodni szükséges. 

 

 

   

 

A meglévő hálózati rendszer általában elégséges. 

 

A településen belül jelentős hosszban lévő, országos közúti szakasz a helyi gyűjtőúti szerepet is jól 

ellátják. 

 

A belterületen új hálózati jelentőségű kiszolgálóutak a Tervezett keresztszelvényeken ábrázoltak 

szerint építendők ki. Helyeik a Helyszínrajzokon jelölve találhatók. 

 

Halastó és környezete 

A fejlesztendő terület jelenleg is az 5808 j. ök. útról érhető el, mely a későbbiekben is alkalmas lesz a 

terület megközelítésére, abba beavatkozás nem szükséges. A területen közforgalom számára 

megnyitott parkolók kerülnek kialakításra, illetve a terület 12,0 m szabályozási szélességű 

útterületről lesz megközelíthető. Ehhez szükséges kiszabályozni az érintett területet, illetve a szántó 

területet művelési ág alól ki kell vonni. A tó mellett 4,0 m széles aszfalt utat szükséges kiépíteni, a 

parkoló területe mellett azonban 6,0 m széles aszfalt utat kell biztosítani. 

Továbbá, szintén 12,0 m szabályozási szélesség kijelölése javasolt az újonnan kiszabályozásra 

kerülő, a Helyszínrajzon is jelölt lakóutcákban. 

 

A központban, a Templom környékén kialakításra kerülő helyi utak, összekötő utak 16,0 m 

szabályozási szélességgel veendők figyelembe. Ezen kívül, a temetőhöz vezető elválasztás nélküli 

gyalog- és kerékpárút burkolat szélessége: 3,5 m. 

A Rákóczi utcai Sport Centrumhoz vezető út útcsatlakozásként veendő figyelembe, annak belső 

elrendezései, keresztmetszeti kialakítása a későbbiekben a tervekkel együtt vizsgálandó. A terület 

megközelítése a 6,0 m széles aszfalt burkolatú Rákóczi utcáról történik, abba beavatkozás nem 

szükséges. 
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Az Arany János utca és a Kossuth Lajos utca közötti hiányzó szakaszt javasolt kiépíteni, a két utca 

paramétereivel azonos szélességekkel, új, méretezett aszfalt burkolattal, járdával, illetve szikkasztó 

árokkal. Esetleges vasúti érintettség esetén szükséges a MÁV üzemeltetői hozzájárulása. 

Fejlesztés esetén a Magyar Közút NZrt-től szükséges beszerezni a közútkezelői hozzájárulást. 

 

A Petőfi utcai Halastó és Lovarda területe mellett, az utca végén sárrázó útszakaszok létesülnek, 

melyek biztosítják a terület megközelíthetőségét. Az útterület kiszabályozása nem indokolt, azt a 

Petőfi utca folytatásaként javasolt kiépíteni, a csatlakozástól 100,0 -100,0 m távolságban, 4,0 m 

széles burkolattal, illetve 1,25 -1,25 m széles padkával, gyalogos felület biztosításával. 

 

A gázgyűjtő területének fejlesztése folyamatban van. A tervek szerint 2 útcsatlakozás épül, 

megközelítése az 5808 j. összekötő útról történik. Csomópont fejlesztés, pl. balra kanyarodó sáv 

kiépítése nem indokolt, a terület kiszolgálása a későbbi fejlesztések esetén is innen biztosított. 

 

A fejlesztés alatt álló sertéstelep közúti kapcsolata továbbra is megoldott az 5809 j. összekötőút 

révén, mely a későbbiekben is alkalmas a terület megközelítésére, abba beavatkozás nem szükséges. 

Az esetleges bővítés esetén, az új területek megközelítése telken belül biztosítandó. További 

fejlesztés esetén a terület mellett lévő, ~19,0 m szabályozási szélességű földút kiépítendő új 

méretezett aszfalt burkolattal, padka és szikkasztó árok biztosításával. 

Közútra történő útcsatlakozás esetén szükséges a Magyar Közút NZrt-től közútkezelői hozzájárulást 

beszerezni. 

 

Egyéb esetekben a meglévő utcákban javasolt fejlesztés a leromlott útburkolatok felújítása, 

kiépítése, a hiányzó járdaelemek kiépítése és a szikkasztó-árokrendszer kiegészítése, javítása a 

meglévő, valamint javasolt szabályozási vonalakon belül. 

 

 

   

 

Új csomópontok: 

 

- A fentebb említett új kiszolgálóutak környékén tervezett új lakóutak csomópontjai egyszerű 

szintbeni csomópontok, közel merőleges keresztezésűek. A várható forgalom összetett csomóponti 

kialakítást nem indokol. 
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- A tervezett új lakóutak, gyűjtőutak kiépítésével a későbbiekben a közúti csomópontok átépítése is 

várható. Jelenleg azonban új kanyarodósávos, összetett kialakítást nem irányzunk elő. 

 

  

 

Az egyes útfajták mintakeresztszelvényét, kialakítását és területigényét külön tervlapon ábrázoltuk.  

 

 

   

 

A terület új beépítéseinél, új közlekedési létesítmények elhelyezésénél az alábbi minimális 

szabályozási szélességeket kell biztosítani a helyi kialakult szerkezeti kötöttségek figyelembe 

vételével: 

 

- Meglévő összekötő út   min. 22,00 m      

 

- Új (kül- és belterületi) kiszolgálóutak 5,00 - 19,00 m 

 

- Kiszolgálóutak (mg-i bekötőutak)  meglévő szabályozási szélességek között 

 

 

  

 

 

A településen megfelelő számú parkolóhely biztosított, azonban több parkolóhely kiépítése a 

település központjában indokolt, valamint az újonnan épült, vagy felújított forgalmat vonzó 

létesítmények térségében (Halastó, Lovarda, stb.). 

 

Új szolgáltató – kereskedelmi vagy ipari létesítményeknél az OTÉK normatívái szerint kell a 

parkolóhelyeket biztosítani – telken belül. 

Ezután építendő lakóépületeknél törekedni kell a lakásonkénti 1 db garázs + 1 db parkoló szám 

biztosítására – telken belül. 
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A fejlődő településközpontban a gyalogos és kerékpáros közlekedés egyre nagyobb területet követel. 

A növekvő igények növekvő területeket igényelnek, melyek az adott keresztmetszeti elrendezés 

mellett nem, vagy nehezen teljesíthetők. 

A fejlődő településközpontban, illetve az újonnan kialakításra kerülő forgalomvonzó létesítményeknél 

a gyalogos közlekedés egyre nagyobb területet követel. A növekvő igények növekvő területeket 

igényelnek, melyek az adott keresztmetszeti elrendezés mellett nem, vagy nehezen teljesíthetők. 

A jelentősebb forgalomvonzó létesítmények a korábban említett, többségében a település 

központjában lévő intézmények és szolgáltatások. 

A település nem rendelkezik kijelölt gyalogosátkelővel. A településközpontban jelentkezhet gyalogos 

átközlekedési igény, az országos mellékúton. A forgalombiztonság további javítása szükséges a 

nagyszámú gyermek és az út forgalma miatt. 

Külterületen kiépített gyalogos járda jellemzően nem található. 

Lakóutaknál a hiányzó gyalogjárda szakaszok kiépítése javasolt mindkét oldalon min. 1,50 m 

szélességgel, indokolt esetben 1,0 m szélességben. Esetleges új gyalogos-átkelőhely kijelölése 

esetén, azt min. 3,0 m szélességgel, felállási területtel, kiemelt megvilágítással kell megtervezni a 

szükséges helyen. 

 

 

   

 

A rendezési terv tartalmaz tervezett kerékpárutat az 5808 j. összekötő út mentén. Engedélyezési 

tervek azonban még nem állnak rendelkezésre erre vonatkozóan. 

Továbbá, felmerült az igény a temetőhöz vezető elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítésére. 

Javasolt kialakítása a „Tervezett keresztszelvények” rajzi mellékletben található. 

Egyéb önálló helyi/belterületi kerékpárút kiépítését a forgalom nagyság nem indokolja, és a kialakult 

keresztmetszeti adottságok sem biztosítják. 
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Az autóbuszok közlekedésére az országos közutak állnak rendelkezésre. 

Az autóbusz közlekedés infrastrukturális létesítményei (új megállóhely, buszöböl, peron, 

járdakapcsolat) belterületen - a beépítési kötöttségek miatt - csak a jelenlegi szabályozási 

vonalakon belül bővíthetőek. 

 

A kiépítetlen autóbusz-megálló helyeknél, igény esetén javasolt a buszöblök, illetve buszvárók 

kiépítése. 

 

 

   

 

A meglévő vasútvonal jövőbeli újbóli üzemelésére vonatkozóan nincs információ. A vasúti 

közlekedés esetleges újbóli üzemelése esetén a vasútvonal teljes felújítása javasolt, továbbá az 

átjárókat biztosítani kell. 

 

A jelenlegi rendezési tervben a vasút fennmaradásával javasolt számolni. 

 

 

     

 

A meglévő közúti - vasúti csomópontok állapota és szolgáltatási szintje nem megfelelő, a vasút 

újraüzemelésekor javasoljuk azok felülvizsgálatát, fejlesztését, illetve felújítását.  

 

 

   

 

Országos másodrendű főút és összekötőút mellett 50 m-en belül az út mindkét oldalán építményt 

elhelyezni csak az állami közút kezelőjének hozzájárulásával lehet. 

Vasútvonal mellett (MÁV 62 sz. vasútvonal) építményt elhelyezni a vágánytól számított 50 m-en 

belül csak külön jogszabályban előírt feltételekkel, a MÁV Zrt. hozzájárulásával, lehet. Az 50 métert 

védőtávolságként kell kezelni. 
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1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

(OTÉK) 

2003. évi CXXVIII. tv. a gyorsforgalmi úthálózat közérdekűségéről és fejlesztéséről 

1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 

20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

e-UT 03.01.11  Közutak Tervezése Útügyi Műszaki Előírás 

e-UT 02.01.41  A Településrendezési Tervek Közúti Közlekedési Munkarészei Útügyi Műszaki előírás 

e-UT 03.03.21  Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése Útügyi Műszaki előírás 

e-UT 03.03.22 Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése Útügyi Műszaki előírás 

e-UT 03.04.11  Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Útügyi Műszaki előírás 

e-ÚT 03.07.24 A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi 

létesítményeinek tervezése Útügyi Műszaki Előírás 

e-UT 03.07.23  A gyalogosközlekedés közforgalmi követelményeinek tervezése Útügyi Műszaki 

előírás 

e-UT 03.02.21 A parkolási létesítmények geometriai tervezése Útügyi Műszaki Előírás 

e-UT 03.02.41:2012 Közterületek tervezése Tervezési Útmutató 

e-UT 03.02.42. Közművek elhelyezése közterületen Tervezési Útmutató 

e-UT 03.01.13. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai TU.18. 

e-UT 03.06.11 Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása, Útügyi Műszaki előírás 

  

 

Kecskemét, 2020. november hó 

 

 

  

         Halász István 

                     okl. építőmérnök, vezető tervező 

                                       Tkö  03-0785 
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RAJZI MELLÉKLETEK 

 

 

Rajzszám 

 

Részművelet 

KÖZL – 1 Helyszínrajz 1. 

KÖZL – 2 Helyszínrajz 2. 

KÖZL – 3 Meglévő keresztszelvények 

KÖZL – 4 Tervezett keresztszelvények 
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VÍZGAZDÁLKODÁS,  KÖZMŰELLÁTÁS,   

MEGÚJULÓ  ENERGIAFORRÁSOK, 

ELEKTRONIKUS  HÍRKÖZLÉS   
 

Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes 

szakmai véleményeinek figyelembevételével, illetve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

részletezettek alapján készült. 

 

A terület általános jellemzése: 

 

Kétújfalu közigazgatási területe Baranya megye Ny-DNy – i szélén a Szigetvári járáson belül 

Zádor, Szörény, Gyöngyösmellék, Várad, Bürüs, Teklafalu és a Somogy megyei Potony által 

határolt területen található. 

 

Kétújfalu térsége a Dráva menti síkság Ny-ÉNy – i szélére, ezen belül a Fekete-víz síkja ÉNy – i 

szélére eső tájegységén helyezkedik el a 101-115 mBf.-i tengerszint feletti magasságon.  

A terület igen enyhe lejtésű a csatornák felé mutató, fő lejtésviszonya É – ról D – i, DK – i irányú. 

Az alacsonyabb területek a csatornák alsó szakaszai mentén a közigazgatási terület D – i, DNy – i 

és K – i részén találhatóak 101-105 mBf. magasságon, a magasabb területek a közigazgatási 

terület É – i, ÉNy- i részén találhatóak, míg a belterület a középmagas-magas részen (~105-112 

mBf.) települt.  

 

 

VÍZGAZDÁLOKODÁS 
 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott víztestek állapotértékelése és a kitűzött 

célok eléréséhez szükséges intézkedések: 

  

A vizek védelmét, a vízhasználatokat és a vízgazdálkodás többi elemét, azaz a vízpolitikát az 

Európai Unió minden tagállamában a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv) szabályozza, mely 

2000. december 22-én lépett hatályba. Az EU-hoz való csatlakozásunk óta (2004. május 1.) 

Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírtak végrehajtása.  

 

A Víz Keretirányelv általános célja a vizek jó állapotának elérése legkésőbb 2027-ig, és a jó 

állapot hosszú távú fenntartásának biztosítása. Ez a célkitűzés a felszíni és a felszín alatti vizekre 

egyaránt vonatkozik. A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz megfelelő minőségét, 

hanem a megfelelő vízmennyiséget is jelenti, valamint a vizek és a víztől függő élőhelyek minél 

zavartalanabb állapotát is.  
 

Fontos, hogy a vizek jó állapotának megőrzése és a társadalom fejlődését, létét, életminőségét 

biztosító vízszükséglet hosszú távon is fenntartható kielégítése egyszerre valósuljon meg. 

 

A Víz Keretirányelv általános céljai az alábbiak: 
 

- Megakadályozni a vízi és a vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását; védeni és 

javítani állapotukat; 

- Támogatni a rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználatot; 

- Fokozottan védeni és javítani a vízi környezetet a veszélyes és mérgező anyagok bevezetésének fokozatos 

csökkentésével és megszüntetésével; 

- Biztosítani a felszín alatti vizek szennyezettségének fokozatos csökkentését, megakadályozni további 

szennyezésüket; 

- Hozzájárulni az árvizek és aszályok mérsékléséhez. 

  3.5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
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A Víz Keretirányelv a fentebb megfogalmazott célok eléréséhez feladatokat fogalmaz meg, 

melyek végrehajtásához módszertani előírásokat ad, a feladatok végrehajtását határidőkhöz köti, 

és a végrehajtást kötelező jelentések adásán keresztül ellenőrzi; mulasztások esetén pedig 

szankcionál. 
 

A Víz Keretirányelv ezen feladatok között előírta, hogy az EU minden tagállama 2009 végéig 

készítsen a vízgyűjtő területeire vízgyűjtő-gazdálkodási terve(ke)t, amely összefoglalja a 

vízgyűjtőn található vizek állapotfelmérése alapján azokat a szabályozásokat, programokat, 

intézkedéseket, amelyek biztosítják a Keretirányelvben kitűzött célt, azaz a vizek jó állapotának 

elérését és a jó állapot fenntarthatóvá tételét, azaz a teendőket 2015-ig és az azt követő 12 évben. 
 

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat 

mellékleteként jelent meg, mely 2015-ben felülvizsgálatra került.  

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve a Kormány 1155/2016. (III. 

31.) Korm. határozata mellékleteként került közzétételre. Ezzel egy időben hatályát vesztette a 

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat. 
 

Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett felosztva, melyen belül 

Kétújfalu közigazgatási területe teljes egészében a 3-3 számú Fekete-víz tervezési alegységre 

esik. A tervezés legkisebb egységei a víztestek, melyek közül a felszíniek a vízfolyások és az 

állóvizek, valamint egy külön csoportban találhatóak a felszín alattiak.  
 

A felszíni víztesteket a Keretirányelv 3 kategóriába sorolja: természetes, erősen módosított és 

mesterséges víztestek. 
 

A Keretirányelv szerint a természetes vízfolyásoknál és állóvizeknél a jó ökológiai és kémiai 

(vízminőségi) állapot elérése a cél. Míg az erősen módosított és a mesterséges vizeknél a jó 

kémiai (vízminőségi) állapot és a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása a cél. Felszín alatti 

vizeknél pedig a jó mennyiség és a jó kémiai (vízminőségi) állapot elérése és fenntartása a cél. 
 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a 3-3 számú Fekete-víz tervezési alegységre vonatkozóan is 

tartalmazza a víztestek állapotértékelésének eredményét, valamint a kitűzött célok eléréséhez 

szükséges intézkedéseket. A Tervben az érintett víztestekre meghatározott célkitűzések megadott 

határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez biztosítani kell felszíni vizek esetén a 10/2010. 

(VIII. 18.) VM rendeletben rögzített vízszennyezettségi határértékek betartását. 

 

Kétújfalu közigazgatási területén 2 db vízfolyás víztest található:  
 

Víztest neve Víztest 

kategóriája 

Típus 

kódja 

Ökológiai 

minősítés 

Hidrológiai 

állapot 

Kémiai 

állapot 

Ökológiai 

célkitűzés / 

elérése 

Kémiai 

célkitűzés / 

elérése 

Egyesült-

Gyöngyös  

(VOR: AEP457) 

erősen 

módosított 

6M gyenge jó adathiány a jó potenciál 

elérendő / 

2021 

a jó állapot 

elérendő / 

2027 

Korcsina-

főcsatorna felső 

és Tekeresi-árok  

(VOR: AOC808) 

természetes 6S mérsékelt jó adathiány a jó állapot 

elérendő / 

2027 

a jó állapot 

elérendő / 

2027 

 
Kétújfalu közigazgatási területén (a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint) állóvíz 

víztest nem található.  
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Kétújfalu közigazgatási területét 3 db felszín alatti víztest érinti: 
 

Víztest neve Víztest 

jele 

Víztest 

típusa 

Mennyiségi 

állapot 

Kémiai 

állapot 

Mennyiségi 

állapot 

célkitűzés / 

elérése 

Kémiai 

állapot 

célkitűzés / 

elérése 

Feketevíz-vízgyűjtő sp.3.3.1 sekély 

porózus 

gyenge: oka 

sz.földi és 

vizes 

FAVÖKO 

gyenge 

oka: 

szennyezett 

vb.: NO3 

a jó állapot 

elérhető / 2027 

a jó állapot 

elérhető / 2027 

Feketevíz-vízgyűjtő p.3.3.1 sekély 

porózus 

jó jó a jó állapot 

fenntartandó 

a jó állapot 

fenntartandó 

Délnyugat-Dunántúl pt.3.1 porózus 

termál 

jó jó a jó állapot 

fenntartandó 

a jó állapot 

fenntartandó 

 

Mindegyik felszín alatti víztest a teljes közigazgatási területet lefedi. 

 

A szükséges főbb – a TRT. szempontjából releváns – intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Terv tartalmazza. 

 

A Kétújfalu közigazgatási területét érintő víztestenként megfogalmazott célok, intézkedések 

településrendezési tervben kezelendő releváns részleteit az alábbi fejezetek tartalmazzák. 

 

 

Felszíni vízrendezés, csapadékvíz gazdálkodás 
 

Megalapozó vizsgálat: 

 

Kétújfalu település felszíne viszonylag egyenletes, a közigazgatási terület döntő részén réti 

öntéstalajok, a nagyobb csatornák mentén réti talajok, míg a magasabb területeken (Ramann-féle) 

barnaföldek a jellemzőek.  

 

A település területe nem szerepel „a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról” szóló módosított 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet Mellékletében 

sem az erősen, sem a közepesen, sem pedig az enyhén veszélyeztetett települések között.  

 

Kétújfalu nem tartozik a dr. Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolással érintett települések 

közé. A 05.01. számú Drávamenti belvízvédelmi szakasz nem érinti a település közigazgatási 

területét. 

 

Ezt a korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazoltak a település mélyebben fekvő részein.  

 

A belvíz által veszélyeztetett területek: 

 

Rendszeresen belvízjárta területek övezete: 
 

Baranya Megye területrendezési tervében foglaltak szerint a közigazgatási területet rendszeresen 

belvízjárta terület övezete nem érinti.  

 

A belvízzel veszélyeztetett területek: 
 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a belterületen belvízzel veszélyeztetett területek 

nem találhatóak (a település vízkár-elhárítási tervében foglaltak szerint), melyet az 1999-2000 és a 

2010-2011-s rendkívül csapadékos évek tapasztalatai is alátámasztanak.  
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A rendezési szinteket, illetve a beépített területek csapadékvíz elvezető rendszerét úgy kell 

kialakítani, hogy a csapadékvíz maximális tározási vízszint mellett is befogadóba vezethető 

legyen.  
 

A telkek csapadékvíz-elvezetését úgy kell kialakítani, hogy a víz az építményekben, közterületen kárt ne okozzon, a 

rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a szomszédos 

telkek, építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a 

közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 

Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése 

csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet még előtisztítás után, 

vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. 

 

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése: 

 

A település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának rendszere a település természetes 

mélyvonulatait követve alakult ki. A jelenleg működő rendszer a belterület vízelvezetésére épült. 

A csapadékvíz elvezetés-elhelyezés nyílt árkos rendszerű, illetve a burkolatok melletti határoló 

felületeken történik.  

A község nem rendelkezik belterületi vízrendezési tervvel, így erre vonatkozó vízjogi engedély 

sem került kiadásra.  

 

A Petőfi S. u.-ban üzemel kétoldali vízelvezető árok, melynek a befogadója a Gyöngyösmelléki-

árok, a Rákóczi u.-i és Kossuth u.-i vízelvezető árkok befogadója a Galozsai-csatorna, míg a 

József A. u.-i vízelvezető árkok befogadója részben a Galozsai-csatorna, részben pedig a 

Gyöngyös (Nyugati ágból) lefűződő csatorna. A vízelvezetés mellett szikkasztó funkcióval is 

üzemelő árkok a kapubejárók, útcsatlakozások alatt átereszekkel vannak összekötve. 

 

A vízelvezető, -elhelyező rendszer elemei folyamatosan karbantartásra, felülvizsgálatra, 

rekonstrukcióra kerültek, kerülnek. 

Ezen meglévő vízelvezető, -elhelyező hálózatok általában megfelelően biztosítják és a tervezett 

vízelvezető árok építésekkel együtt várhatóan a későbbi beépítéseket követően is megfelelően 

biztosítani tudják – a megfelelő karbantartás, a talajok jó víznyelése és jó víztartása (ilyen 

értelemben megfelelő vízgazdálkodási tulajdonságai), az általában közepes talajvízszintek, illetve 

a megfelelő lejtésviszonyok miatt – a belterületi vízelvezetést, -elhelyezést.  

 

A fentiek miatt és ellenére, illetve ezért a belterületi vízelvezető, -elhelyező rendszer 

felülvizsgálatára – a vízelvezető és szikkasztó árkok teljes kiépülését és karbantartási utasításait is 

tartalmazó – vízrendezési terv készítését/felülvizsgálatát javasoljuk a későbbi, a 1999-2000-eshez 

és a 2010-eshez hasonló esetleges csapadékosabb évek által okozható károk megelőzésére. Ezen 

túlmenően szorgalmazzuk a hálózat mielőbbi teljes megépítését (illetve szükséges átépítését) és az 

előírások szerinti karbantartását, üzemeltetését, hogy a várható későbbi beépítéseket követően is 

megfelelő, megbízható legyen a belterületi vízelvezetés. 

 
Magyarország felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében foglalt célkitűzések értelmében a település területén 

keletkező csapadékvizek befogadóba vezetése helyett gondoskodni kell a csapadékvizekkel történő gazdálkodásról, 

ami magában foglalja a csapadékvizek alkalmas módszerekkel történő helyben tartását, tározását és felhasználását – a 

lehetőségek mérlegelésével. 

A település belterületi vízrendezését ennek figyelembevételével szükséges fejleszteni. 

 

Vízkár-elhárítás: 

 

A csapadékvíz-elvezető hálózatok üzemeltetését az elkészült és rendszeresen felülvizsgált 

települési vízkár-elhárítási tervben foglaltak alapján kell végezni, illetve ezen tervet a 

továbbiakban is rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezen tervnek összhangban kell lennie a község 

veszély-elhárítási tervével. 
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A térség talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai, továbbá a nyugalmi talajvízszintek a belterület 

alatt általában közepes mélysége, továbbá az általában megfelelő lejtésviszonyok miatt a beépített, 

illetve beépítésre szánt magasan fekvő területek belvizek szempontjából kevésbé veszélyeztetettek, 

melyet a néhány évvel korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazolnak a korábbiak szerint. 

 

A külterületi vízrendezési művek (csatornák) és főbb adataik: 

 

Kétújfalu község a Dráva mentén a Fekete-víz síkjához, azon belül pedig a Fekete-víz és a 

Korcsina-főcsatorna vízgyűjtőjéhez tartozik, fő befogadója a Dráva. 

 

A külterületen található közcélú csatornák az alábbiak:  
 

Az Állam kizárólagos tulajdonában lévő csatornák (főművek): 
(A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja alapján) 
 

- Egyesült-Gyöngyös (Kétújfalu 039/2, 025/1 hrsz.) 
 

A csatornák kezelője: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

   (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.) 
 

Egyéb csatornák: 
(A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján) 
 

• A DDVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák: 
 

- Tekeresi-árok  
 

• Egyéb vagyonkezelésben lévő csatornák: 
 

- Galozsai-csatorna 

- Pelencai-árok 

- Gyöngyösmelléki-árok 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 1. sz. mellékletének:  
 

A. I. 4 pontja szerint a 20 m3/s torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások: 

- Egyesült-Gyöngyös 

 

A fentieken túlmenően a közigazgatási területen találhatóak árkok, illetve létezhetnek még üzemi 

csatornák, melyek Önkormányzati, illetve Mg. Szövetkezeti kezelésben vannak, ezekről azonban 

nem rendelkezünk adatokkal. 

 

Kétújfalu területét belvízvédelmi szakasz nem érinti. Legközelebb a községhez a 05.01. számú 

Drávamenti belvízvédelmi szakasz Korcsina belvízvédelmi öblözete húzódik a közigazgatási 

területtől D – re. 

 

További előírások: 
 

A beépítésre szánt területek kijelölésénél, illetve az építési (rendezési) szintek meghatározásánál 

figyelemmel kell lenni a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra, hogy a kérdéses területről a 

csapadékvíz megfelelő eséssel az érintett befogadóba – mértékadó belvízszint mellett is – 

bevezethető legyen. 
 

Mély fekvésű területen az épületek alápincézése csak komoly műszaki megszorításokkal lehetséges. Természetes 

korlátot jelentenek a vízjárta területek, melyeknek feltöltését csak abban az esetben javasoljuk, ha vízpuffer 

szerepüket alternatív záportározó kiváltotta. A fejlesztésbe mély fekvésű területrész a szükséges mértékű feltöltés és 

alkalmas pótlólagos vízrendezés nélkül célszerűen nem vonható.  
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Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervében elfogadott települési csapadékvíz-

gazdálkodási stratégia alapelvei szerint a 20 mm alatti csapadékok helyben tartása az érintett 

ingatlanok tulajdonosának a feladata (zöld megoldás), a 20-40 mm közötti csapadékmennyiség 

elhelyezése a település feladatkörébe tartozik (szürke megoldás), míg a 40 mm feletti 

csapadékmennyiség elvezetése állami főművekben történik. 
 

A parti sávokra vonatkozó előírások: 
 

Külterületi beépítés során vízrendezési érdekből az alábbi építési tilalmi területeket kell 

biztosítani: 
 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 

rendelet értelmében: 
 

- a kizárólagos állami tulajdonú (Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő) csatorna (Egyesült 

Gyöngyös), tó, tározó és holtág partvonalától számított 6,0 m-t; 

- az egyéb tulajdonú (Vízügyi Igazgatósági, Társulati, Önkormányzati és Üzemi kezelésű) 

csatorna (egyéb csatornák) és tározó partvonalától számított 3,0 m-t  
 

fenntartási célokra szabadon kell tartani, ezen a területen (parti sávon) gyepgazdálkodás, valamint 

a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség 

szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység 

folytatható, ahol csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, 

jelző állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi 

vagy vízirendészeti építmény helyezhető el a 3. §-ban foglaltak szerint. (Az Országos Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv célkitűzéseit figyelembe véve vízminőség-védelmi szempontból előnyben 

részesítendő a parti sávon folytatott gyepgazdálkodás.) 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 18. §-ban foglaltak szerint természeti területen 

tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 

számított 50 m-en belül új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. 
 

Az előzőeken túlmenően a fenti rendelet szerinti vízjárta területek beépítésével és hasznosításával 

kapcsolatosan is a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.  
 

A rendelet 1. § 16. pontjában foglaltak értelmében vízjárta területnek minősülnek többek között az időszakosan 

elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen: 

- az olyan terepmélyedések, síkvidéki erek, semlyékek, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt 

rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak, 

- a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó 

részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített, 

- a folyók elhagyott ősmedrei, a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, 

terepmélyedések, amelyek eredete a folyó egykori medrére vezethető vissza. 

 

A vizek természetes lefolyásának akadályozására alkalmas művek (út, vasút, csatorna, 

nyomvonalas létesítmények) építtetője, illetve fenntartója a természetes lefolyás biztosításával az 

illetékes vízügyi hatóság előírásainak megfelelően köteles gondoskodni. 

A vizek természetes lefolyását, illetve szabad áramlását csak a vízügyi hatóság engedélyével, az 

abban foglalt előírások megtartása mellett szabad megváltoztatni. 

 

Alátámasztó javaslat: 
 

A tervezett fejlesztések általános elvei: 

A belvízzel nem veszélyeztetett területeken törekedni kell a csapadékvizek minél nagyobb arányú 

visszatartására, ill. késleltetett levezetésére, azaz a vízvisszatartáson alapuló belvízgazdálkodásra. 
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Ennek érdekében: 
 

- Kidolgozandók a csapadékvizek visszatartására, késleltetett (kisebb intenzitással történő) 

levezetésére vonatkozó előírások a beépítésre szánt területek ingatlanaira vonatkozóan – az 

ellenőrzések és a szankciók rendszerével együtt. 

- A község belterületén a lefolyási tényezők csökkentése (zöldfelületek növelésével, illetve a 

burkolt felületek növelésének a korlátozásával). Azon területeken, ahol megfelelő használata és 

kezelése biztosított, javasolt a kisebb lefolyási tényezőjű (gyep)hézagos burkolatok alkalmazása a 

zárt burkolatok helyett. Nem megfelelő használat és kezelés esetén azonban kevésbé töltik be 

szerepüket ezen felületek; növelik a környezetterhelést (sár, por); alkalmazásuk nagy 

körültekintést igényel.  

- Az ingatlanokon belül történő csapadékvíz elhelyezés szorgalmazása (talajban történő 

elszikkasztásra), vagy tározást követően egyéb nem ivóvíz minőséget igénylő célra (pl.: öntözés, 

szürkevíz hasznosítás) történő felhasználásra, hasznosításra. 

- Az így fennmaradó, elvezetendő vízmennyiségeket pedig biztonsággal vezesse el a belterületről 

a csapadékvíz elvezető rendszer a befogadók terhelésnövelésének az elkerülésével.  

 

Az új beépítésre szánt területek csapadékvíz elvezetése-elhelyezése: 

 

- A belterületen tervezett lakóterület fejlesztési területeken kialakítandó közterületekről a 

csapadékvizeket nyílt vízelvezető árkokkal szükséges elvezetni a Galozsai-csatornába – az 

általános elveknél leírtak figyelembevételével.  

- A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás területéről lefolyó és az ingatlanokon belül el nem 

szikkasztható (20 mm-t meghaladó) csapadékvizek – amennyiben indokolt a megfelelő előtisztítás 

után – a területet D – ről határoló csatornában vezethetőek el. 

 

 

Vízhasznosítás 
 

Kétújfalu közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, öntözőcsatorna, vízügyi 

érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs – a Vízügyi Igazgatóság, illetve a vízügyi 

hatóság adatszolgáltatása szerint. Fejlesztési tervekről nincs tudomása a hatóságnak. 

 

Halastavak, horgásztavak – a belterület É – i szélén a 041/9 hrsz.-ú ingatlanon található 

horgásztó, valamint a belterület Ny – i szélén a 062/4 hrsz.-ú ingatlanon, illetve a belterület D – i 

szélén a 0176/3 hrsz.-ú ingatlanon található egy-egy tó kivételével – a település közigazgatási 

területén nem találhatóak és tervezett létesítményekről sincs tudomásunk.  

 

A térséget érintő – a rendezési terv léptékében is számottevő fentieken túli – a közeljövőben 

megvalósítandó vízrendezési, vízhasznosítási jellegű fejlesztésekről, kezdeményezésekről nem 

tudunk. Adatszolgáltatás szerint ilyen jellegű beavatkozáshoz elvi, vagy létesítési engedélyt nem 

kértek a vízügyi hatóságtól. 

 

 

Árvízvédelem 
 

Kétújfalu közigazgatási területe és térsége árvízzel nem veszélyeztetett terület. A település 

területét a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben felsorolt 

folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt nagyvízi meder nem érinti. 

 

Mivel a község területét árvízvédelmi szakasz nem érinti, így a 10/1997. (VII. 17.) KHVM 

rendelet szerinti árvízvédekezési terv készítésére nem kötelezett. 
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KÖZMŰELLÁTÁS 
 

A település vízellátása (közműves vízellátás) 
 

Megalapozó vizsgálat: 
 

Kétújfalu község közműves vízellátása a Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-

Várad-Szörény-Zádor települési ivóvízmű vízellátó rendszerről és az ahhoz kapcsolódó vízbázis 

kútjairól biztosított.  

 

A vízmű üzemeltetője a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (7900 Szigetvár, 

Gyár u. 1.)  

 

A vízellátás főbb adatai: 

 

A vízellátás vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek száma:  

Az 35200/735-12/2015.ált. számú engedéllyel módosított 7037-1/2010-1865.  

 

A vízmű átlagosan lekötött vízmennyisége:  229 m3/nap 

 

A vízmű (technológia) mértékadó kapacitása:  20 m3/óra – a vízkezelés kapacitása alapján   
 

A 2019-ben termelt vízmennyiség:          86.910 m3/év 

   ebből Kétújfaluban értékesített vízmennyiség: 21.467 m3/év 
 

Kétújfalu átlagos napi vízigénye 2019-ben:   58,8 m3/nap volt. 

 

A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény 

növekedést ki tud elégíteni.  

 

A vízbeszerzés létesítményei: 

 

A települések, így Kétújfalu vízellátása a Kétújfalu területén lévő 2 + 1 db (üzemelő + tartalék) 

mélyfúrású kútból történik, melyek a 65-140 m közötti mélységközben található vízadó rétegekre 

települtek.  

 

A szükséges vízmennyiséget a belterület középső, K-i részén lévő vízmű teleptől ÉK-re található 

kutak biztosítják: 
 

Kút 

száma 

Kataszteri 

száma 

Helye Fúrás éve Talpmélység Üzemi 

vízhozam 

Megjegyzés 

III. B-8 195 hrsz. 1989 110,2 m 500 l/p üzemi 

IV. B-9 195 hrsz. 2006 76,0 m 240 l/p tartalék 

V. B-10 195 hrsz. 2014 144,0 m 540 l/p üzemi 
 

A vízbázis: rétegvíz, II. kategória 

 

Megjegyezzük, hogy az üzemelő kutakon kívül Bürüs területén 1 db, míg Zádor területén 2 db 

további kút működött a vízműhöz kapcsolódóan, melyek jelenleg megfigyelő kútként szolgálnak. 

 

A vízbázis fejlesztésének tervezéséről nincs tudomásunk.  
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A vízkezelés létesítményei: 

 

A Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szörény-Zádor települési ivóvízmű 

vízkezelővel rendelkezik. 

A vízmű kutak nyers vize a határérték feletti arzén- (>0,01 mg/l), ammónium- (>0,5 mg/l), vas- 

(>0,2 mg/l) és mangánion tartalma  (>0,05 mg/l) miatt nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet előírásainak, mely miatt kifogás alá esett, ezért szükséges volt vízkezelő technológia 

segítségével a kifogásolt paramétereket határérték alá csökkenteni, melyet megoldott a települési 

vízmű. 

 

A rendeletben foglalt vízminőségi követelményeknek minden tekintetben megfelelő minőségű víz 

a vízkezelő technológia segítségével biztosított és a későbbiekben is biztosítható. 

Jelenleg a kutak vizét a Kétújfalu község 183 hrsz.-ú ingatlanán található vízmű telepen kiépített 

vízkezelő berendezésben kezelik Vattenteknik Femnas-200 típusú vas- és mangántalanító, 

valamint arzén- és ammóniamentesítő technológiával. 

(oxidáló- és koagulálószer adagolást követően nyomás alatti homokszűrés a vas, mangán és arzén 

eltávolítására, majd törésponti klórozás és aktívszén adszorpció az ammónium eltávolítására, 

fertőtlenítés). 

 

A vízkezelő részei: 

- oxidáló- és koagulálószer adagolás 

- homokszűrő tartály 

- törésponti klórozás  

- aktívszén szűrő  

- fertőtlenítés 

- iszapkezelés (ülepítő medence) 

 

A kezelt víz a szűrőről klórozást követően a tisztított víz tárolókba kerül, ahonnan nyomásfokozó 

szivattyúk (1 + 1 db) segítségével jut a hálózatba. A szivattyúk üzeme a víztornyok szintjéről van 

vezérelve. A szivattyúk, illetve a hálózati nyomásfokozók által nyomásfokozott víz a hálózatba, 

illetve a víztornyokba kerül.  

 

A szolgáltatott ivóvíz minőségi paramétereit a BARANYA-VÍZ Zrt. akkreditált laboratóriuma 

rendszeresen ellenőrzi. Az ivóvíz minősége a jelenleg hatályos jogszabály előírásainak minden 

tekintetben (kémiai és bakteriológiai szempontból) 100 %-ban megfelel. 

 

A vízkezelő technológia a vízmű területén (Kétújfalu, 183 hrsz.) található. 

 

Ivóvízminőség-javítás: 

 

A Dél-dunántúli regionális Ivóvízminőség-javító Programon belül a Szigetvári Kistérség 

Ivóvízminőség-javító Program keretében EU-KEOP forrásból valósult meg Kétújfalu, 

Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, Várad, Szörény, Zádor települések vízminőség 

javítása.  

 

A fejlesztés keretében Kétújfalu területén új kút (V. sz.) létesült, korszerű vas-, mangán-, arzén- 

és ammóniummentesítő vízkezelő technológia, valamint új térszíni tározó került kialakításra a 

vízmű telepen távfelügyeleti rendszerrel, hálózati nyomásfokozók és távvezetékek kerültek 

kiépítésre, továbbá hálózatrekonstrukció (csomópontok felújítása, gerincvezeték-szakaszok, házi 

bekötővezetékek és szerelvények cseréje), mosatási csomópontok kiépítése valósult meg. 
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Az elkészült beruházások hosszú távon biztosítják a megfelelő vízbiztonságot és vízminőséget a 

településen.  

 

A vízelosztó hálózat létesítményei: 

 

Vezetékes vízzel ellátott: A belterület és a belterülettől Ny – ra lévő gazdasági területek a 

Vízellátás, víziközművek tervlapon ábrázoltak szerint. 

 

A település területén NA 80-100 KM-PVC, KPE csőből épült ki a vízvezeték hálózat. A 

bekötővezetékek 3/4”-s hga. csővel kerültek kialakításra. 

A Kétújfalut Gyöngyösmellékkel, Váraddal, Szörénnyel és Teklafaluval összekötő távvezetékek 

Ø 110 KPE csővel épültek. 

 

A fejlesztésre kijelölt területeken az ivóvízellátás NA 100 KM-PVC, vagy KPE cső vízhálózat 

kiépítésével biztosítható. 

 

A települési ivóvízmű nyomásviszonyai a terepadottságoknak megfelelően elhelyezett 4 db 

aquaglóbusz által dominánsan meghatározottak. Az üzemi nyomásérték valamennyi területen az 

előírt 1,5 – 6 bar közötti nyomáshatáron belül van.  

 

Négy nyomászónás a kiépített rendszer:  

I. nyomászóna: Kétújfalu - Gyöngyösmellék  

II. nyomászóna: Teklafalu – Endrőc  

III. nyomászóna: Várad – Bürüs  

IV. nyomászóna: Zádor – Szörény 

 

A hálózati nyomást és a tüzivíz igényt a rendszerben lévő magastározók és nyomásfokozók 

biztosítják. 

Kétújfalu vízmű telepen 1+1 db 30 m3-es és 50 m3-es térszinti vasbeton medencében történik az 

ivóvíz ideiglenes tárolása. Innen átemelő szivattyúk juttatják a vizet a Gyöngyösmellék községben 

található 200 m3-es aquaglóbuszba. A magastárolóból gravitációs úton kerül az ivóvíz Kétújfalu 

község elosztó hálózatába.  

A Kétújfalu belterületi elosztói hálózat ÉK – i végpontjára telepített nyomásfokozó szivattyúk 

távvezetéken keresztül juttatják el az ivóvizet a Váradi 50 m3-s glóbuszba, majd gravitációsan jut 

el az ivóvíz a Vára-Bürüs elosztóhálózatba.  

A Kétújfalu belterületi elosztó hálózat Ny – i végpontjára telepített nyomásfokozó szivattyúk 

távvezetéken keresztül juttatják el az ivóvizet Szörény és Zádor települések ivóvíz 

elosztóhálózatába, illetve töltik a kettő település közt elhelyezkedő Zádori 100 m3-s víztornyot.  

A Kétújfalu belterületi elosztói hálózat DK – i végpontjára telepített nyomásfokozó szivattyúk 

távvezetéken keresztül juttatják el az ivóvizet Teklafalu és Endrőc települések ivóvíz 

elosztóhálózatába, illetve töltik a két település közt található Teklafalu-Vitézpuszta 100 m3-es 

aquaglóbuszt.  

 

A Várad és Szörény irányába dolgozó nyomásfokozóknál fertőtlenítő vegyszer adagolás is 

történik a hálózatba. 
 

A település(ek) fejlődésével szükségessé váló vízigény növekedést az előírt minőségben a vízmű, 

illetve a vízbázis kapacitása – a tisztító technológiával megfelelő minőségben – a fentiek szerint 

biztosítani tudja. 
 

A község(ek) üzemelő vízbázisa földtanilag védettnek tekinthető, jelenleg szennyeződése nem 

tapasztalható.  
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A vízmű vízbázisára a különböző pontszerű és diffúz szennyező forrásokon kívül a felhagyott és 

szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak jelentik a legnagyobb potenciális 

veszélyforrást, ezért eltömedékelésük a rétegvíz készlet védelme érdekében elsősorban indokolt 

az üzemelő vízbázis védőidomainak védelme érdekében. 

 

A vezetékes ivóvízhálózat a település belterületén gyakorlatilag teljesen kiépített (95 % feletti az 

ellátottság). A belterület és a belterület melletti gazdasági területek a meglévő hálózat bővítésével 

elláthatóak és ellátandóak vezetékes ivóvízzel. 

Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a későbbiekben is. 
 

A szükséges oltóvíz biztosítására vonatkozóan a lehetőségek és megoldások tekintetében az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat 

kell betartani.  
 

A településekre vonatkozó fontosabb előírások az alábbiak: 
- Egyirányú táplálás (ágvezeték) esetén a vízhálózati gerincvezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig 

legalább NA 80 kell legyen. 

- Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál, fali tűzcsapnál 

200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 2 bar kifolyási nyomást kell biztosítani.  

- A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 

100 m-nél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad. 

- A településen és a létesítményekben az oltóvizet – vezetékes vízellátás létesítése esetén – földfeletti tűzcsapokkal 

kell biztosítani. 

- Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyével oltóvízellátásra 200 m-en belül figyelembe vehető természetes, vagy 

mesterséges víznyerő helynek kell lennie, vagy a szükséges oltóvizet más műszaki megoldással kell biztosítani. 

- A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 

- A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 

m közlekedési út szabadon maradjon. 

 

Alátámasztó javaslat: 
 

Az új beépítésre szánt területek vízellátása: 
 

- A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek vízellátása 

a területek közelében meglévő hálózatokról, azok továbbépítésével biztosítható.  

- A község belterületén tervezett lakóterület fejlesztési területek vízellátása a meglévő vízvezeték 

hálózatokról, illetve azok bővítésével biztosított-biztosítható, az érintett vezetékek rendelkeznek 

kellő tartalékkapacitással. 

- A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás vízellátása a Kétújfalu-Várad távvezetékről leágazó 

gerincvezeték kiépítésével biztosítható. 

- A Környei Agráripari Zrt. 083 hrsz.-ú ingatlanon tervezett állattartáshoz kapcsolódó 

létesítményeinek a vízellátása a 067/17 hrsz.-ú ingatlanon lévő saját fúrt kutakról és vízellátó 

rendszerről biztosítható 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett ivóvíz gerincvezetékek létesítése, üzemeltetése vízjogi 

engedélyköteles tevékenység. 

 
Általános szempont a tervezett vízvezetékek elhelyezésére vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló 

út közterületen – az ajánlott keresztszelvény javaslat figyelembevételével – úgy kell őket 

elhelyezni, hogy az előírt közművesítettségi mérték teljesíthetőségéhez szükséges egyéb közművek 

is megfelelő keresztmetszettel és – az előírások szerinti védőtávolságokkal – megépíthetők és 

üzemeltethetők legyenek. 

A vízvezetékek kialakításánál minden esetben törekedni kell a körvezetékes hálózatokra. 
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Vízbázis védelem 
 

Üzemelő vízbázis: 

 

A Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szörény-Zádor települési ivóvízmű 

kútjainak közegészségügyi védőterülete kialakított, illetve mint sérülékeny vízbázis, a védőterülete 

előzetesen lehatárolásra került, azonban a pontos védőidom-védőterület lehatárolások még nem 

történtek meg. 

Az Európai Unió vízpolitikáját megalapozó „Víz Keretirányelv” fő célkitűzése a felszíni és a 

felszín alatti vizek jó állapotba hozása, illetve a jó állapot megőrzése. A Víz Keretirányelv 

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az érvényben lévő, módosított 123/1997. (VII. 31.) 

Korm. rendelet értelmében – mely a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

biztosító vízilétesítmények védelméről rendelkezik – az ivóvízbázisok védőterületeit a rendelet 

előírásainak megfelelően kell megállapítani, kijelölni és biztonságba helyezni. Kétújfalu 

vízbázisának esetében a rendelet életbe lépésétől (1997. szeptember 1.) számított 10 éven belül 

végre kell hajtani. A védőterületekre vonatkozó korlátozásokat a rendelet 5. számú mellékletében, 

valamint a kijelölő határozatban foglaltak szerint kell figyelembe venni. 

A rendelet előírásának teljesítéséig a települések vízellátását biztosító kutak körül a 10 m sugarú 

védőterület, valamint az előzetesen lehatárolt védőterület fenntartása szükséges. 

A vízbázis egyéb védőterületei még nem kerültek kijelölésre. 

 

Megjegyezzük, hogy az előzetesen lehatárolt védőterületen belüli terület Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltak 

szerint Országos vízminőség-védelmi terület övezetbe soroltak. 

 

Egyéb üzemelő vízbázis, valamint ehhez kapcsolódó védőterületek nem érintik Kétújfalu 

közigazgatási területét. 

 

Távlati vízbázis: 

 

Kétújfalu település közigazgatási területét távlati ivóvízbázis, valamint az ehhez kapcsolódó 

védőterületek nem érintik. 

 

 

Egyedi kutas vízellátás 
 

A bel-, illetve külterületen előforduló egyedi kutas vízellátás létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 

fennmaradásához és megszüntetéséhez a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § a) bekezdése 

alapján a jegyző hatósági engedélye szükséges, amennyiben a létesítendő kútból legfeljebb a 

létesítő magánszemély a beépítésre szánt ingatlanán a házi ivóvíz- és háztartási igényének – 

maximum 500 m3/év mennyiségig terjedő – biztosításáig termelhető ki víz – a lehatárolt, vagy 

kijelölés alatt álló belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, illetve karszt-, vagy 

rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával. 

Talajvíznek minősül az első vízzáró réteg felett található vízkészlet.  

 

A fentebb rögzített talpmélységtől mélyebb kutak, s a rendelettől eltérő vízbeszerzés vízjogi 

engedély köteles. A vízjogi engedélyezési eljárásokban a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. és a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 

előírásai az irányadók. 
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Öntözővíz igény a vezetékes vízen kívül – a felszín alatti vizek közül – talajvízből elégíthető ki és 

csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában – az öntözött növénykultúra víznormája alapján a 

meghatározott vízkontingensen belül.  

Ennek értelmében ilyen célra (pl: öntözés) csak maximum 30 m mélységű kutak létesíthetők (az 

első vízzáró réteg feletti vízkészlet igénybevételével) korlátozott számban és korlátozott 

időtartammal. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a halastavak, horgásztavak, látványtavak és jóléti tavak 

feltöltésére és táplálására csak megfelelő minőségű felszíni vizet lehet használni. 

 

Javasolt az egyedi vízszennyezési lehetőségek, szakszerűtlenül, engedély nélkül fúrt csőkutak 

ellenőrzési rendszerének kimunkálása. 

 

További vonatkozó előírások: 
Egyedi kutas vízellátás esetén a fentieken túl a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a módosított 18/1996. 

(VII. 13.) KHVM és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai 

is betartandók a létesítés, üzemeltetés és a védőtávolságok tekintetében.  

A víz minőségére vonatkozó követelményeket "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" 

szóló módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint kell alkalmazni a különböző átmeneti 

rendelkezések figyelembe vételével. 

 

 

Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
 

Megalapozó vizsgálat: 
 

A településen jelenleg szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep nincs kiépítve és 

kiépítését a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 

többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak sem indokolják, ugyanis 

Kétújfalu 2000 lakosegyenértéknél (LE) kisebb terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású, 

normál területen lévő agglomerációba nem tartozó település. (Kétújfalu nem szerepel a rendelet 

mellékleteiben.) 

 

Megjegyezzük, hogy a környező településeken (Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, 

Várad, Szörény, Zádor) sincs szennyvízcsatorna hálózat.  

Ezen települések és Kétújfalu nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeit korábban a 

Teklafalu területén üzemelő gyökérzónás szennyvíztisztító telepre szállították, melynek jelenleg 

nincs üzemeltetési engedélye. Folyamatban van a létesítmény környezetvédelmi felülvizsgálata 

annak érdekében, hogy tovább üzemelhessen a szennyvíztisztító telep. 

 

Jelenleg és az üzemeltetési engedély újbóli kiadásáig Kétújfalu – és a felsorolt 8 környező 

település – területéről a szippantott szennyvizeket (nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizeket) a szigetvári tisztítótelep fogadó műtárgyára szállítják. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását és szállítását az Endrőc-Tekla 

Kommunális és Mezőgazdasági Szolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 7973 Teklafalu, Fő utca 

18.) végzi közszolgáltatás keretében.  

 

Kétújfalu és a környező 7 település (Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, Várad, Szörény, 

Zádor) távlatban tervezi szennyvízcsatorna hálózat és Kétújfalu területén egy közös 

szennyvíztisztító telep kialakítását – megfelelő pályázati források rendelkezésre állása esetén. 
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A tervezett szennyvíztisztító telep helye szerepel a rendezési tervben, a 021/2 hrsz.-ú ingatlan ÉNy 

– i részén. 

A szennyvíztisztító telepeknek a jelenlegi előírások szerint nincs már védőtávolsága. A 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) jelenleg már nem hatályos függelékében foglaltak alapján a 

tisztítótelep védőtávolsága ~150 m lett volna. A tervezett szennyvíztisztító telep és a legközelebbi 

lakóépület távolsága mintegy 260 m. 

 

Előzetes elképzelés szerint várhatóan gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózatok épülnek 

a településeken a szükséges nyomott szakaszokkal. A települések és a szennyvíztisztító telep 

közötti távvezetékek várhatóan nyomóvezetékkel épülnek. 
 

A tisztított szennyvíz tervezett befogadója az Egyesült-Gyöngyös árok. 

 

A csatornahálózattal a későbbiekben sem ellátott külterületeken ezután is keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket továbbra is a települési szennyvíztisztító telepen 

kialakított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó helyre, azaz jelenleg a 

szigetvári városi szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyára kell szállítani. 

 

A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep úgy kerül kialakításra, hogy biztonsággal 

be tudja fogadni és kezelni tudja a települések területén távlatban keletkező 

szennyvízmennyiségeket is. 

 

Egyedi szennyvízelhelyezés: 

 

A szennyvízcsatornával el nem látandó – döntően a beépítésre szánt területektől távol eső – 

területeken a szennyvizek elhelyezése részben zárt gyűjtéssel (vízzáróan kialakított 

medencékben), részben pedig egyedi szennyvíz előkezelést követően szikkasztással történik.  

 

A gyakorlati tapasztalatok szerint a valóságban ritka a megfelelő zárt gyűjtő kialakítás és a 

szakszerű (legalább mechanikai előtisztítást követő megfelelő) szikkasztás is. Általában köztes 

megoldások találhatóak, melyek talaj- és talajvízszennyező források. (A lakóterületek alatti 

talajvizek legkomolyabb szennyező forrásai a szakszerűtlenül kialakított szennyvízgyűjtő, -

elhelyező létesítmények.) 

 

A kizárólag zárt gyűjtők (egyedi zárt szennyvíztárolók) kialakítását tartjuk szükségesnek az 

alábbi területeken a következő indokokkal: 
 

- A Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szörény-Zádor települési 

ivóvízmű előzetesen lehatárolt védőterületén, mely egyben Országos vízminőség-védelmi terület 

övezetbe sorolt terület is, a vízbázis biztonságba helyezése és biztonságban tartása érdekében. 

- Azokon a területeken, ahol a teleknagyság nem éri el a 600 m2-t. 

- Ahol a talajvíz évi maximális szintje a terepszinthez 1,5 m-nél közelebb van, vagy az 

elszivárogtatásra igénybeveendő talaj elszivárogtatásra alkalmatlan. 

 

A talajvíz évi maximális szintjének és a talaj szennyvíz elszivárogtatásra való alkalmatlanságának, 

illetve alkalmasságának bizonyítása a beruházó feladata. A bizonyítás arra jogosult szakember 

által elkészített talajmechanikai szakvéleménnyel történhet. 

 

A fentieket tovább erősíti az a tény, hogy Kétújfalu térségének mélyebben fekvő részei közepes, 

illetve időnként magas talajvíz-állású területek. 

(Egy terület több – fentebb vázolt – szempont alapján is beletartozik az egyedi zárt 

szennyvíztárolók kötelező alkalmazását indokló területek közé.) 
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A zárt műtárgyak vízzáróságát – javaslatunk szerint – üzembe helyezés előtt szabványos víztartási 

próbával kell ellenőrizni, a rendszeres ürítést és szállítást pedig dokumentálni szükséges. 

 

A közigazgatási terület egyéb (magasan fekvő) részein, melyek nem érintenek a fenti pontokban 

megjelölt területeket, és ahol a talajszerkezeti adottságok és a talajvízszint adatok megfelelőek a 

szikkasztáshoz (a szikkasztó fenékszintje és a maximális talajvízszint között mindenkor megvan a 

legalább 1,0 m – s távolság) – ez a közigazgatási terület magasabban fekvő részein általában 

biztosított, és a telekméretek is megfelelőek szakszerű egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel 

kell a szennyvizek egyedi gyűjtéséről, tisztításáról és ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni.  

 

Az egyedi szennyvízkezelő berendezések (az egyedi zárt szennyvíztárolók kivételével) az 

alábbiak lehetnek: 
- egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények 

elemei a hagyományos mechanikai előtisztító (ülepítő) berendezések (oldómedencék, oldóaknák), 

valamint a kavics/homokszűrők (szikkasztó akna, szikkasztó alagcsőhálózat, stb.), mint szennyvíz 

elhelyező létesítmények (a szennyezőanyag lebontás energia bevitel  nélkül történik) 

- egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 

egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással 

(a szennyezőanyag lebontás energia bevitel  segítségével történik) 

 

A szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények tervezését, kialakítását és 

üzemeltetését a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vonatkozó hatósági előírások és 

az MSZ 15287/2000. számú szabvány előírásai szerint kell végezni, vagy ezzel egyenértékű 

hatásfokot biztosító technológiai megoldást kell biztosítani. 

(A módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyek 

háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységekre.) 

 

A fentieket összefoglalva a vízellátás, a szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés, a vízrendezés, 

illetve a vízhasznosítás területén egyaránt figyelembe kell venni a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait. 

 

Alátámasztó javaslat: 

 
- A települési szennyvízcsatorna hálózat kiépítése esetén szennyvízcsatornával ellátandó a 

központi belterület és az egyéb beépítésre szánt területek – a lakó-, különleges- és gazdasági 

fejlesztési területeket is beleértve.  

- A beépítésre szánt területeken a szennyvízelvezetés  200 KG-PVC gravitációs csatornákkal, 

illetve szükség esetén szennyvízátemelőkkel és  63-90 KPE nyomóvezetékek kiépítésével 

biztosítható. 

- A szennyvízcsatorna hálózat kiépüléséig a házi jellegű kommunális szennyvizek, valamint a 

technológiai szennyvizek gyűjtését megfelelő közműpótló berendezéssel (egyedi zárt 

szennyvíztárolóval) szükséges megoldani a szennyvízcsatornával távlatban érintett területen, 

valamint az Országos vízminőség-védelmi terület övezetbe sorolt területen. 

- A szennyvízcsatornával el nem látandó külterületen a szennyvízelhelyezés egyedi közműpótlók 

segítségével biztosítható a későbbiekben is. 

 

Általános szempont a tervezett szennyvízcsatornák elhelyezésére vonatkozóan, hogy a 

rendelkezésre álló út közterületen – az ajánlott keresztszelvény javaslat figyelembevételével – úgy 

kell őket elhelyezni, hogy az előírt közművesítettségi mérték teljesíthetőségéhez szükséges egyéb 

közművek is megfelelő keresztmetszettel és – az előírások szerinti védőtávolságokkal – 

megépíthetők és üzemeltethetők legyenek. 
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ENERGIAELLÁTÁS 
 

Kétújfalu energiaellátása jelenleg a villamos energiára és a szilárd (vegyes) tüzelőanyagra épül. 

Földgáz hálózat a településen – a környező településekhez hasonlóan – nem épült.  

 

 

Szénhidrogén bányászati létesítmények 
 

Megalapozó vizsgálat: 
 

Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezetékek: 

 

Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezeték, annak biztonsági övezete, valamint gázátadó 

állomása és annak biztonsági övezete Kétújfalu közigazgatási területét nem érinti. 

 

Nagyközép-, közép- és kisnyomású hálózat: 
 

Kétújfalu közigazgatási területét sem nagyközép-, sem közép-, sem pedig kisnyomású gázellátó 

vezetékhálózatok és azok biztonsági övezeti nem érintik. 

 

Információink szerint gázellátó vezetékhálózat távlatban sem épül a település közigazgatási 

területén. 

  

Szénhidrogén bányászati létesítmények: 

 

Kétújfalu közigazgatási területén a TDE ITS Kft. üzemeltetésében lévő alábbi bányászati 

létesítmények találhatóak: 
 

- HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás a kapcsolódó szénhidrogén kutaktól beérkező nyersolaj, 

olajkísérő gáz, termeléskísérő víz fogadására, fázisszétválasztására, tárolására és továbbítására – 

beleértve a gázfáklyát is – a 036/3, 036/4 hrsz.-ú ingatlanon. 

- Szénhidrogén ipari mélyfúrás: 2 db kút: HHE-Pettend-K-3 a 036/3 hrsz.-ú és HHE-Pettend-K-

6A a 026/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakított területen. 

- A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomáshoz kapcsolódóan – döntően a közigazgatási területen kívül – 

létesített szénhidrogén ipari mélyfúrások (kutak), gyűjtősorok és a főgyűjtő állomás közötti DN 

80-200 szénhidrogén vezetékek, vízvezetékek, optikai hírközlő kábelek és katód kábelek.  

 

A hírközlő kábelek biztonsági övezete 1-1 m mindkét oldalra, mely a szénhidrogén vezetékek 

biztonsági övezetén belülre esik, a szénhidrogén vezetékek biztonsági övezete a tengelytől mérten 

15-15 m mindkét oldalra, míg a szénhidrogén ipari fúrások és a gázfáklya biztonsági övezete a 

fúrás (kút), illetve a fáklya középpontjától számított 50 m sugarú kör. 

 

A fentebb felsorolt létesítmények és „burkoló” biztonsági övezeteik feltüntetésre kerültek a rajzi 

munkarészen. 

 

A szénhidrogén bányászati létesítmények üzemeltetése a jelenleg hatályos 1993. évi XLVIII. tv. 

és a végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a 79/2005. (X. 11.) GKM 

rendelet, valamint a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet utasításai szerint történik.  

A létesítmények rendeletben meghatározott biztonsági övezetére a Bányatörvény végrehajtására 

kiadott jelenleg hatályos 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A. és 19/B. §-ban, valamint a 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet 14. és 15. §-ban szereplő tiltások és korlátozások vonatkoznak. (A 

biztonsági övezetben mindennemű építési tevékenység tilos.) 
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Egyéb védőtávolság, védelmi övezet, veszélyességi övezet a bányászati létesítményeket nem 

érinti. 

 

Ha a későbbiekben a főgyűjtő állomás területe besorolásra kerül a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében – 

a IV. fejezet hatálya alá tartozó – veszélyességi övezet kijelölés köteles alsó, vagy felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek, akkor a veszélyességi övezeteket fel kell 

tüntetni a településrendezési tervben. 
 

A veszélyességi övezetek egyes zónáiban tervezett fejlesztések esetében – az építmény jellegétől függően – az 

engedélyezési eljárás során a hatóság, vagy a hatóság által létrehozott bizottság országos jogszabályban 

meghatározott szempontok figyelembevételével hozza meg – az engedélyezés feltételeit tartalmazó – állásfoglalását a 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 29. §-ban és 7. mellékletének 2.2. pontjában foglaltak figyelembevételével. 

 

A bányászati létesítmények üzemeltetője a TDE ITS Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.) 

 

Alátámasztó javaslat: 
 

Az új beépítésre szánt területek hőenergia ellátása: 
 

- A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek hőenergia 

ellátása egyedi fűtéssel, szilárd tüzelőanyagokkal, vagy egyéb megújuló energiaforrásokat 

felhasználó technológiákkal (hőszivattyú, stb.) biztosítható – a meglévő beépített területekhez 

hasonlóan.  

 

 

Villamos energia ellátás 
 

Megalapozó vizsgálat: 
 

Alaphálózat: 

 

Nagyfeszültségű villamos energia átviteli, illetve alaphálózat és biztonsági övezeteik Kétújfalu 

közigazgatási területét nem érintik. 

 

Közép- és kisfeszültségű hálózat: 

 

A község villamos energia ellátása a középfeszültségű, illetve kisfeszültségű hálózatokon 

keresztül biztosított.  

 

A község villamos energia ellátása több oldalról (ÉK – ről Szigetvár, Ny – ról Szörény, valamint 

D – ről Teklafalu irányából) biztosított. A település ellátását a belterületre K – i és D – i irányból 

bekötő 20 kV-s elektromos légvezeték hálózatok biztosítják.  

 

A belterületre bekötő 20 kV-s hálózatokról leágazva épültek a belterületi – általában – 

oszloptranszformátorok, ahonnan 0,4 kV-s kisfeszültségű – általában – légvezeték hálózatok 

épültek. 

 

Légvezeték hálózat és a földkábelek védőtávolságait, valamint a biztonsági övezetre vonatkozó 

tilalmakat és korlátozásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet, illetve az MSz 151/5-86. és az MSz 

7487/2-80 tartalmazza. 

A bővítéssel érintett területrészek energia igényét az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Üzemigazgatóságánál kell bejelenteni. 
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Villamos energia hálózat építés és bővítés az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által 

jóváhagyott tervek alapján végezhető. 

 

A középfeszültségű villamos energia hálózat üzemeltetője az EON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.). 

 

Alátámasztó javaslat: 
 

A fejlesztési területek villamos energia ellátása: 
 

- A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek villamos 

energia ellátása a területek közelében meglévő kis-, illetve középfeszültségű hálózatok bővítéssel, 

esetenként új transzformátor állomások telepítésével biztosítható. 

- A község belterületén tervezett lakóterület fejlesztési területek villamos energia ellátása a 

meglévő kis- és középfeszültségű hálózatokról biztosított-biztosítható, az érintett vezetékek 

rendelkeznek kellő tartalékkapacitással. 

A hálózat bővítésénél be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. 

 

 

EGYÉB  ELLÁTÓRENDSZEREK 
 

Jelentősebb decentralizált energia ellátórendszerek a település területén nem üzemelnek. 

 

A lakások közel 100 %-a alkalmaz hagyományos tüzelőanyagokat főzés, fűtés és használati 

melegvíz előállításához (vezeték nélküli hőenergia forrásként). Vezetékes gázellátás a község 

területén nincs. 

A tüzelőanyagok: döntően fa, esetleg szén és háztartási tüzelőolaj, valamint a PB gáz.  

 

 

MEGÚJULÓ  ENERGIAFORRÁSOK  ALKALMAZÁSA,  

KÖRNYEZETTUDATOS  ENERGIAGAZDÁLKODÁS 
 

Megalapozó vizsgálat: 
 

Az energiastratégia alapelveiből (az ellátásbiztonság, a gazdasági versenyképesség, valamint az 

energiaellátás hosszú távú fenntarthatósága) következő törekvések között a legfontosabb az 

energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása, valamint a megújuló energiák 

részarányának növelése, melyek a Nemzeti Energiastratégia 2030, illetve Magyarország Megújuló 

Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020 (NCsT) dokumentumokban foglalt 

célkitűzések érdekében kell, hogy történjenek. 

 

Az EU közösségi szinten előírt célkitűzéseinek elérése érdekében Magyarország számára 2020-ra 

a bruttó összenergia végfelhasználásban, a megadott ütemezés szerint 13,0 %-os megújuló 

energiaforrás részarányt kell biztosítani (a közlekedés megújuló energiaforrásait is beleértve). Az 

NCsT-ben vállalt a megújuló energia részarányára vonatkozó 2020. évre szóló nemzeti célkitűzés 

14,65 %.  

 

Az NCsT-ben foglaltak szerint a megújuló energia részaránya a fűtés és hűtés vonatkozásában a 

2010 évi 9,0 %-ról 2020-ra 18,9 %-ra növekszik (2018-ban 18,1 % volt), míg a villamos energia 

vonatkozásában a 2010 évi 6,7 %-ról 2020-ra 10,9 %-ra növekszik (2018-ban 8,3 % volt). 

Kétújfalu térségében arányaiban vélhetően a geotermikus és a napenergia felhasználás 
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jelentősebben növekszik, mint az egyéb megújuló energiafajták alkalmazása – a helyi 

adottságokhoz igazodóan.  

 
Az Energiastratégiában foglaltak szerint:  
 

- A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő biogáz és biomassza erőművek és a geotermikus 

energia-hasznosítás formái kapnak, amelyek elsősorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak.  

- Emellett a napenergia alapú hő- és villamos energia mennyiségében várható növekedés. 2020 után nyílhat lehetőség 

a hazai napenergia-potenciál nagyobb mértékű közvetlen áramtermelésre való felhasználására a fotovillamos 

technológia árcsökkenése révén.  

- A bioenergia-hasznosítás szempontjából az energetikai rendeltetésű ültetvényekről származó alapanyaggal, valamint 

mezőgazdasági és ipari (pl. élelmiszeripari) melléktermékekkel dolgozó decentralizált energiatermelő egységek (pl. 

biogáz üzemek) kerülnek előtérbe.  

- Szintén hangsúlyos kérdés az anyagában már nem hasznosítható kommunális és ipari hulladékok, illetve 

szennyvizek energetikai felhasználása. 

 

Mindezekkel lehetővé válik a fosszilis energiahordozók részarányának jelentős csökkentése és az 

energiaellátással kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése. 

 

Kétújfalu közigazgatási területén mind az önkormányzati, mind pedig az egyéb intézmények és 

létesítmények energiaellátásában jelenleg igen csekély arányt képvisel a megújuló energia 

felhasználása. Ezek általában kis kapacitású, illetve háztartási méretű napelemek, napkollektorok, 

szélkerekek. 
 

A községi intézmények megújuló energiákat és azokat hasznosító berendezéseket – a vegyes 

tüzelésű fűtőberendezések kivételével – jelenleg nem használnak. Továbbá a termelő szolgáltató 

tevékenységek esetében sem tudunk jelentősebb megújuló energiahasznosító rendszerek 

üzemeltetéséről. 

 

Tervezi az Önkormányzat pályázati forrásokból háztartási méretű fotovoltaikus kiserőművek 

(napelemes áramtermelő rendszer) kiépítését a Polgármesteri Hivatal, a Közös Önkormányzati 

Hivatal, az Óvoda, valamint az Iskola tetőszerkezetén – részben az épületek energetikai 

korszerűsítésével együttes beruházásban. 

 

A közigazgatási területen 1 db 0,5 MW-s napelemes kiserőmű (napelem park) kialakítása tervezett 

a 20 kV-s légvezeték hálózat közelében, mellyel közvetlenül a hálózatra termelnének elektromos 

áramot. A tervezett napelemes kiserőmű a 0190/48 hrsz.-ú ingatlanon épül. Ezen létesítmény a 

Villamos energia ellátás, villamos energia közművek és a Környezetvédelem tervlapon került 

ábrázolásra. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a napelemparkok elhelyezésére jó minőségű mezőgazdasági 

termőterületek nem használhatók. 

 

Szélerőmű park a község közigazgatási területén nem található és tervezett szélerőmű park 

kialakításáról sincs tudomásunk. Szélerőművek telepítését a terv – az egyéb fentebb részletezett 

megújuló energia hasznosító létesítményekkel ellentétben – kevésbé preferálja. 

 

A fejezet elején részletezett hazai energiapolitika céljainak eléréséhez a megújuló energiák 

részarányának növelése mellett igen fontos törekvése az energiatakarékosság és 

energiahatékonyság növelése. 

 

Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság célja a lehető legnagyobb energia-

megtakarítás elérése, ami egyszerre szolgál gazdasági és környezetvédelmi célokat egyaránt. A fel 

nem használt energia ugyanis nemcsak a legolcsóbb, hanem a leginkább környezetbarát energia. 
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Magyarországon a jelentős energiafüggőség miatt az energiahatékonyság növelése egyszerre 

egyéni és közösségi érdek is. 

 

A közelmúltban elkészült az EU2020 növekedési stratégia, ennek keretében az EU 20 százalékkal 

kívánja növelni az energiahatékonyságot, a magyar vállalás mindössze 2,96 %-s. 

A célok elérése érdekében az ország energiaellátásában az előző fejezetben részletezettek szerint 

kell növelni a megújuló energiahordozók használatának arányát is. Az EU 2020 stratégia 

harmadik klímaváltozást, energiahatékonyságot illető célja, hogy az 1990-es célhoz képest 

legalább 20 százalékkal csökkenjen a szén-dioxid kibocsátás, Magyarország feleekkora vállalást 

tett, 10 százalékos csökkentéssel.  

 

A Bizottság által elfogadott Energiahatékonysági cselekvési terv (2007-12) szerint a legnagyobb 

energia megtakarítás a lakóépületek és kereskedelmi épületek (szolgáltatási ágazat) esetében 

érhető el (27 %, illetve 30 %); a feldolgozóipar lehetséges megtakarítása 25 %; míg a 

közlekedésben a fogyasztás csökkenését 26 %-osra becsülik. 

 

A fentiek érdekében elkészült, illetve tervezik egyes községi önkormányzati intézményi épületek 

hőszigetelését és nyílászáró cseréjét, valamint a fűtéskorszerűsítését.  

 

Az energiahatékonyságot, valamint a – releváns – megújuló energiák (napenergia, geotermikus 

energia, biomassza, biogáz, esetleg szélenergia) részarányát – a fentiek miatt – a jövőben növelni 

szükséges mind az önkormányzat intézményeinek, mind a termelő, szolgáltató létesítményeknek, 

mind pedig a lakóépületeknek az energiaellátásában. 

 

Alátámasztó javaslat: 
 

Megújuló energia alkalmazás és energiahatékonyság növelésének javaslatai: 
 

- Szorgalmazandó a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányban történő alkalmazása a 

település területén, melyre a településrendezési eszközök kevésbé alkalmasak, ez elsősorban 

gazdasági (támogatási) ösztönzőkkel lehetséges. 

- Javasoljuk a meglévő és a tervezett megújuló energiákat hasznosító rendszerek minél nagyobb 

arányú összekapcsolási, okos rendszerekké fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatát. 

- A fűtés és használati melegvíz ellátás esetében előnyben részesítendők a szilárd tüzeléssel 

szemben (jelentős levegőterhelő hatása miatt) az egyéb megújuló energiaforrások alkalmazása. 

 

A fentebbiekben részletezetteken túl egyéb konkrét megújuló energia hasznosító létesítmények 

megvalósításának terveiről nem tudunk, így ilyen létesítmények számára a terv nem tartalmaz 

fejlesztési területeket azok előre nehezen tervezhető terület- és elhelyezési igényei miatt. 

 

 

ELEKTRONIKUS  HÍRKÖZLÉS   

(TÁVKÖZLÉS,  MŰSORSZÓRÁS,  ADATÁTVITEL) 
 

Megalapozó vizsgálat: 
 

A kiépített vezetékes, illetve vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók a község teljes 

közigazgatási területét lefedik. A belterületen kiépültek a vezetékes elektronikus hírközlési 

hálózatok, míg az egyéb külterületi létesítmények területén a szolgáltatás vezeték nélküli 

rendszerekkel biztosított.  
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A közigazgatási területen az alábbi gerinchálózatok (optikai és/vagy réz kábel hálózat) 

üzemelnek: 

Az 5808 jelű közút mellett ÉK felől érkezik a településre a Magyar Telekom Nyrt. Szigetvár-

Kétújfalu gerincvezetéke (körzet kábel), illetve D felé vezet tovább az ugyancsak Magyar 

Telekom Nyrt. Kétújfalu-Teklafalva gerincvezeték (körzet kábel), mely előbbiről ágazik le a 

település belterületét ellátó vezetékhálózat.  

A belterülettől Ny – i irányban az 5809 jelű közút mellett vezet a Magyar Telekom Nyrt. 

Kétújfalu-Szörény gerincvezetéke (körzet kábel), továbbá a 063 hrsz.-ú út mentén vezet a 

belterülettől É – i irányba a Magyar Telekom Nyrt. Kétújfalu-Gyöngyösmellék gerinc légvezetéke 

(körzet légkábel). 

 

A község belterületén a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetésében lévő elosztó hálózatok (optikai 

és/vagy réz kábel hálózat) üzemelnek.  

A Magyar Telekom Nyrt. települést ellátó gerincvezetéke az 5808 jelű közúton, majd az Arany J., 

Kossuth, Zrínyi és Rákóczi u.-n épült a telefonközpontig.  

 

A község telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték. A körzetszám: 73.  

 

A telefonhálózat üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 

36.) 

 

A telefonhálózat döntően légvezeték, míg kisebb részben földkábel kialakítással épült. A települési 

hálózat telefonközpont épülete a belterület középső, DNy – i részén a Rákóczi u. 5. sz. alatt (234 

hrsz.) található. Ezen központhoz a Magyar Telekom Nyrt. gerinchálózatáról a fentebb részletezett 

utak mentén épültek ki a bekötő vezetékek. 

 

A község közigazgatási területén belül 1 db kereskedelmi mobil távközlő erősítő állomás van 

kiépítve: 

- Vodafone: A belterület széle mellett a 058 hrsz.-ú ingatlanon – önálló toronyként  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a további mobiltelefon bázisállomás tornyok telepítése előtt be 

kell szerezni a területileg illetékes földhivataltól az érintett termőföld más célú hasznosítását 

engedélyező határozatot. Az építési engedély, illetve a bejelentés nélkül végezhető építési 

tevékenységeket a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18. §-a tartalmazza. 

 

A községben a szélessávú vezetékes műsorelosztó (kábel TV és internet) hálózat kiépült, melyen 

jelenleg még nincs szolgáltatás – adatszolgáltatás szerint. Belterületen kiépült a hálózat a 0,4 kV-s 

légvezeték hálózat oszlopain.  

 

A település jelentősebb vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó cégei: Magyar 

Telekom Nyrt. (T-home) (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), DIGI Kft. (1134 Budapest, 

Váci út 35.). 

 

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó 

szabályait a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26. §-a részletezi. 

 

Kétújfalu közigazgatási területét érintő kormányzati célú, illetve – a fentieken túl – jelentős 

elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztésekről nem 

rendelkezünk információkkal. 
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Alátámasztó javaslat: 
 

- A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek vezetékes 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal történő ellátása a meglévő vezetékhálózatokról 

biztosított-biztosítható, az érintett vezetékek rendelkeznek kellő tartalékkapacitással. 

- A településfejlesztéssel érintett területek vezetékes elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal 

történő ellátása a területek közelében meglévő vezetékhálózatok bővítésével, esetenként 

kapacitásnövelésével biztosítható. 

A hálózat bővítésénél be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. 

- Az 1 db kereskedelmi mobil távközlő erősítő állomás lehetővé teszi a település fejlesztésével 

párhuzamosan a hírközlő berendezések további bekapcsolását is. 

- A településrendezési terv keretei, eszközrendszere nem befolyásolják (nem korlátozzák) a 

szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató- és 

szolgáltatásválasztás, az esélyegyenlőség, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés 

biztosítását, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, új technológiák elterjedési 

lehetőségét. 

- A terv településrendezési terv keretei, eszközrendszere nem befolyásolják (nem korlátozzák) a 

„Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítását. 

 

 

 

Melléklet (rajzi munkarész): 
 

Vízellátás, víziközművek       M = 1:30.000   

Szennyvízelvezetés, szennyvíz közművek     M = 1:30.000 

Csapadékvíz gazdálkodás, csapadékvíz közművek     M = 1:30.000 

Szénhidrogén bányászati létesítmények     M = 1:30.000 

Villamos energia ellátás, villamos energia közművek   M = 1:30.000 

Elektronikus hírközlés       M = 1:30.000 

 

 

 

 

Kecskemét, 2020. október hó.  

 

 

         Csuvár Gábor 
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hálózat (földkábel) optika, réz

Ttf Ttf Ttf

vezetékes hírközlési hálózati központ
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KATASZTRÓFAVÉDELEM  (TERÜLETFELHASZNÁLÁST,  

BEÉPÍTÉST,  BEFOLYÁSOLÓ  VAGY  KORLÁTOZÓ  

TÉNYEZŐK) 
 

Építésföldtani korlátok: 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának a nyilvántartásban nem szerepel a települést 

érintő földtani veszélyforrás. 

Ebből következően Baranya Megye Területrendezési Tervében foglaltak szerint a község 

közigazgatási területét földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti. 

 

Kétújfalu közigazgatási területét étintő területek nem szerepelnek az Országos Felszínmozgás 

Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tömegmozgásokat összegző 

aktuális nyilvántartásokban. 

 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei: 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának adatszolgáltatása szerint Kétújfalu 

közigazgatási területén alábányászott területek, barlangok, pincék területei nem találhatóak. 

 

Csúszás-, süllyedésveszélyes területek: 

 

A község területén csúszás-, és süllyedésveszélyes területek nincsenek. 

 

Földrengés veszélyeztetett területek: 

 

A Pannon-medencében a földrengés aktivitás a lemezperemi területekhez képest mérsékelt. 

A község és térsége az ország kevésbé földrengésveszélyes területei közé tartozik. 

 

Vízrajzi veszélyeztetettség: 

 

Árvízveszélyes területek: 

 

Kétújfalu közigazgatási területe és térsége árvízzel nem veszélyeztetett terület. A település 

területét a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben felsorolt 

folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt nagyvízi meder nem érinti. 

 

Belvízveszélyes területek: 

 

Baranya Megye területrendezési tervében foglaltak szerint a közigazgatási területet rendszeresen 

belvízjárta terület övezete nem érinti.  

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a belterületen belvízzel veszélyeztetett területek 

nem találhatóak (a település vízkár-elhárítási tervében foglaltak szerint). 

 

Kétújfalu nem tartozik a dr. Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolással érintett települések 

közé. A 05.01. számú Drávamenti belvízvédelmi szakasz nem érinti a település közigazgatási 

területét. 

 

 

   3.6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
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Mély fekvésű területek: 

 

Kétújfalu és térségének É-ról D-i, DK-i irányú kismértékű lejtéséből következően az alacsonyabb, 

mély fekvésű területek a csatornák alsó szakaszai mentén a közigazgatási terület D – i, DNy – i és 

K – i részén találhatóak 101-105 mBf. magasságon.  

(A magasabb területek a közigazgatási terület É – i, ÉNy- i részén találhatóak, míg a belterület a 

középmagas-magas részen (~105-112 mBf.) települt.) 

Ugyanakkor a település mély fekvésű területei belvízzel nem veszélyeztetettek. 

 

Árvíz és belvízvédelem: 

 

Mivel Kétújfalu területe és térsége árvízzel és belvízzel nem veszélyeztetett terület, így ár- és 

belvízvédelemre nincs szükség. 

 

Egyéb: 
 

Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás): 

 

A község területén kedvezőtlen morfológiai adottságú (pl. lejtés, falszakadás) területek nincsenek. 

 

Mélységi, magassági korlátozások: 

 

A község területét mélységi és magassági korlátozások nem érintik. 

 

Tevékenységből adódó korlátozások: 

 

A tevékenységből adódó korlátozásokat az országos jogszabályok, valamint a helyi építési 

szabályzat tartalmazza. 

 

A tilalmi és korlátozási előírások elsősorban terület-felhasználási, beépítési korlátozások, melyek 

döntően országos jogszabályokból következő közegészségügyi, környezetvédelmi, 

természetvédelmi, valamint műszaki biztonsági szempontokból, érdekekből kerültek előírásra az 

alábbi területeken: 

- A Környei Agráripari Zrt. 067/17 hrsz. alatt lévő sertéstelepének levegővédelmi (bűz) 

szempontú védelmi övezetén belül.  

- Hígtrágya kihelyezéssel érintett terület védőtávolságán belül. 

- A szénhidrogén bányászati létesítmények (szénhidrogén vezetékek, kút, gázfáklya) 

védelmi övezetein. 

- A nyomvonalas, illetve a területigényes közműhálózatok és építmények védősávjain, 

védőterületein. 

 

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények: 

 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági nyilvántartása szerint a település 

közigazgatási területén a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya, valamint a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 

rendelet szerinti alsó és felső küszöbértékű (veszélyességi övezet kijelölését igénylő) veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem, illetve küszöbérték alatti üzem, valamint kiemelten kezelendő 

létesítmény nem található.  

 

218



 3 

A településen működő egyik üzemben lévő veszélyes anyagok mennyisége sem éri el a rendelet 

előírásai szerinti alsó, vagy felső küszöbértéket, illetve vélhetően az alsó küszöbérték negyedét 

sem, így nem kell az üzemek körül veszélyességi övezetet kialakítani. Továbbá a szomszédos 

települések felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeinek veszélyességi 

övezetei sem érintik Kétújfalu közigazgatási területét.  

 

Amennyiben valamely meglévő, vagy tervezett további üzem esetében szükségessé válik 

veszélyességi övezet kijelölése, úgy azt szerepeltetni kell a rendezési terven a Korm. rendelet 28. 

§-ban foglaltaknak megfelelően, valamint be kell tartani az övezetre vonatkozó előírásokat. 

 

A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása: 

 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint Kétújfalu község 

jelenlegi katasztrófavédelmi osztálya: III. osztály. 

 

Az ehhez az osztályhoz tartozó elégséges védelmi szint követelmények a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklet c) pontja tartalmazza 

részletesen. 

 

A település besorolásának megfelelően megállapított elégséges védelmi szint alapulvételével, az 

élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében készül(t) a település 

veszélyelhárítási terve a Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltak szerint. 

 

 

ÁSVÁNYI  NYERSANYAG  LELŐHELY 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának a tájékoztatása szerint a település 

közigazgatási területén nincs legális, működő építőipari, illetve szilárd ásványi nyersanyag 

lelőhely (működő külszíni bánya, meddőhányó, célkitermelő hely, valamint bányászati 

módszerekkel kialakított föld alatti térség, illetve föld alatti tároló térség – készletezett 

megkutatott terület) sem.  

 

A település területét kutatási engedéllyel rendelkező terület, valamint koncessziós előkészítési 

terület nem érinti. 

 

Baranya Megye Területrendezési Tervében foglaltak szerint a közigazgatási terület nem tartozik 

bele az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetbe. 

 

A Bányászati Osztály tájékoztatása szerint a korábban végzett földtani kutatások eredményei 

alapján összeállításra került Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon 

Nyilvántartásban nem szerepelnek Kétújfalu közigazgatási területéhez tartozó földrészletek, tehát 

a települést nem érinti ásványvagyon védelmi terület övezete. 

 

 

Kecskemét, 2020. október hó.      

 

 

Csuvár Gábor 
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Kétújfalu népességszáma stagnál, jelentősebb gyarapodással a jövőben sem lehet 
számolni.  
 
A község közlekedésszerkezete – akár a fő- és gyűjtőúthálózatot, akár a kiszolgáló 
utakat tekintjük – kialakult, az elkövetkező időszakban az utak minőségének javítása 
a cél. Új kiszolgáló utakra a tömbfeltárások esetében van szükség. 
Jelen településszerkezeti terv a község közel súlypontjában tervezett lakóterület új 
lakóutcák kialakítását igényli. 
A terv az OTRT megoldásait rögzíti. 
 
Kétújfalu lakó-, gazdasági, településközponti és intézményi területeinek fejlesztési 
lehetőségét még nem használta ki, a terv lehetővé teszi új lakóingatlanok, rekreációs 
területek kialakítását. 
 
Új kereskedelmi – szolgáltató - gazdasági terület került kijelölésre a 6808 számú út 
keleti oldalán, új általános gazdasági terület pedig a volt major térségében. 
 
A közeljövő egyik legjelentősebb fejlesztési feladata a községközpont térségének 
funkcionális bővítése, az új intézmények, a zöldfelületek és a parkolás rendjének 
korszerű, igényes kialakítása. 
 
Kétújfalu mind a táj, mind az épített környezet vonatkozásában számtalan értékkel 
bír, melyek megmentése, védelme hangsúlyozottan szerepel a fejlesztések során. Az 
értékek számbavételét az Örökségvédelmi hatástanulmány foglalja össze. 
 
A település közmű infrastruktúrája a vezetékes gázellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás kivételével teljes körű, mind a források, mind a vezetékek és műtárgyak 
vonatkozásában azonban a rekonstrukció, korszerűsítés szükséges.  Az újonnan 
beépítésre szánt területeken, valamint a szabálytalanul kiépített vezetékek esetében 
új hálózat létesítendő. 
 
Kétújfalu önkormányzata az energiatudatos településüzemeltetés gyakorlatát eddig 
is, és a jövőben is meghatározó feladatnak tekinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.7. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása
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Kétújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete településfejlesztési koncepciója 
nem fellelhető. Feltehetőleg 2006-ban készült, és emiatt a koncepció még nem a 
314/2012. Korm. rendelet elvárásai szerint készülhetett el. A településre 
Örökségvédelmi Hatástanulmány sem készült. Jelen teljes felülvizsgálat részeként, 
jelen megalapozó dokumentum alapján készül el a 314/2012. Korm. rendelet 
elvárásainak megfelelő településfejlesztési koncepció. 
 
Kétújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006-ban készítette el az új 
követelményeknek megfelelő, OTÉK-alapú településrendezési tervét (OTÉK: az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. /XII. 20./ 
Kormányrendelet). A teljes tartalmú, a jelen módosításnak is kiindulásául szolgáló 
tervet a Pécsi Építész Kör jegyezte, Horváth Magdolna felelős tervezésével. A 
község Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) jelenleg is az akkor jóváhagyott 
7/2006.(IV.1.) számú helyi rendeleten nyugszik. 
 
2013-ban a rendezési tervet több helyszín tekintetében módosító eljárásnak vetette 
alá a község. A Kokas és Társa Tervező Kft Építész és Településtervező Iroda 
munkája, Pap Zsuzsa felelős tervezésével és Kokas Ignác építészeti 
közreműködésével készült el a dokumentum. 
 
A 2019-es módosítást már a Hübner Tervező Kft. végezte, Berkecz Balázs és 
Zsigmond László településtervezők irányításával. 
 
2020 májusában egy teljes felülvizsgálati folyamat elindításáról önkormányzat, ennek 
eredményeként készül a jelen dokumentum is. 
 
A település nem tervez nagy zöldmezős fejlesztéseket a hatályos tervekhez képest, 
inkább a jelenlegi fejlesztési elképzelésekhez és lehetőségekhez igazítja azokat, 
miközben a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés is megtörténik. 
 
A HÜBNER Tervező Kft. Kétújfalu község közigazgatási területére, Kétújfalu 
településrendezési eszközeihez megalapozó vizsgálat készítése, településfejlesztési 
koncepció készítése, településszerkezeti terv készítése, valamint új 
településrendezési terv készítésére az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv.-ben (továbbiakban Étv.) és a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt 
eljárásokhoz szükséges véleményeztetési dokumentációk, szakmai rész-
munkaanyagok elkészítésére és kidolgozására vállalkozott a külön szerződött 
szakági tervezőkkel közösen. 
 
2020. július 23-án, Klózer Gyula polgármester, Epstein Ferenc jegyző, Dr. Hübner 
Mátyás főépítész, valamint Berkecz Balázs településtervező részvételével Kétújfalu 
Polgármesteri Hivatalban megtartott egyeztetésen, a 2020. július 28-án, Lukáts 
István állami főépítész, Epstein Ferenc jegyző és Berkecz Balázs településtervező 
részvételével Pécsett, a Baranya Megyei Kormányhivatal helyiségébenmegtartott 
egyeztetésen, továbbá a 2020. augusztus 6-án, 18 órai kezdettel megtartott fórumon 

 3.8. Szabályozási koncepció
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elhangzottak alapján történt meg a változtatási igények begyűjtése a lakosságtól, 
vállalkozóktól, civil szervezetektől, és zajlott le az önkormányzati igények tisztázása.  
 
A fentiek alapján az alábbi főbb módosítási elemeket figyelembevételével történik 
Kétújfalu község településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata: 

1. a helyi építési szabályzatról szóló rendelet és a településképi rendelet 

összhangjának megteremtése a hatályos jogszabályok alapján és a készülő 

örökségvédelmi hatástanulmány figyelembevételével; 

2. a TDE ITS Kft. a HHE-Lakocsa főgyűjtő létesítése kapcsán kötött 

településrendezési szerződés szerint a 036/3 és 036/4 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata; 

3. a Környei Agráripari Zrt. (A.Straathof) 068/2-es és 068/4-es hrsz-ú területeken, 

valamint a 083 hrsz-ú területen tervezett fejlesztései vonatkozásában a 

településrendezési eszközök felülvizsgálata; 

4. Borbás Gábor tervező, és az Architekt Építész Tervező Szociális Szövetkezet 

által készített „Kétújfalu Fejlesztési Koncepció 2020” elnevezésű 

dokumentumban megfogalmazott fejlesztési elképzelések, projektek 

vonatkozásában a településrendezési eszközök felülvizsgálata. 

Kétújfalu község hatályos helyi építési szabályzata (szabályozási terve) megfelelően 
biztosította az építés rendjét, az értékek védelmét, lehetővé tette az aktuális 
fejlesztéseket. 
 
Jelen munkával együtt készül a település új helyi építési szabályzata (szabályozási 
terve) is, így az egyes településrendezési eszközök közötti összhang biztosított. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 5. melléklete szerinti 
tartalommal új HÉSZ készült. 
 
A HÉSZ tervezete törekszik arra, hogy a megszerzett építési jogok ne változzanak, a 
természet és az épített örökség védelmére vonatkozó szabályozás ne lazuljon. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
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Határozat tervezet 
 

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. (… …) önkormányzati határozata 

 
Tárgy: Kétújfalu község településszerkezeti tervének elfogadása 

 
 

Határozat 
 

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6. § (1) és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva településszerkezeti 
tervét az alábbi mellékletekkel elfogadja.  
 
1. melléklet: Kétújfalu község településszerkezeti terve (M = 1:15000) 
2. melléklet: A településszerkezeti terv leírása 

3. melléklet: Változások 

4. melléklet: A település területi mérlege 

5. melléklet: A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

 
 
Felelős: Klózer Gyula polgármester 

Határidő: hatályba lépéstől folyamatos 

 
 
Kétújfalu, 2021. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 Klózer Gyula Epstein Ferenc 

 polgármester jegyző 
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Tkv

RL

öf

HVb

JELMAGYARÁZAT
Meglévő
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Kétújfalu Község Képviselő-testületének 
37/2021. (VII.19) sz. határozatának melléklete



2. melléklet 
 
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 

Kétújfalu településszerkezetének alakítása – a rendezési terv készítése során – a magasabb rendű 

területrendezési tervek elhatározásainak, valamint az egyéb jogszabályok figyelembevételével 

történt. 

 

A község területe építési szempontból BEÉPÍTÉSRE SZÁNT illetve BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 

területekre tagolódik. 

 

1.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

LAKÓTERÜLET (Lf) 

 

A település lakóterületei az OTÉK szerinti „Falusias lakóterület” (Lf) területfelhasználási kategóriába 

tartoznak. 

 

A falusias lakóterület lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi 

lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi-, szolgáltató- és kézműipari 

építmények elhelyezésére szolgál. 

 

Tervezett fejlesztés: 

Az újonnan beépíthető területek a következők: 

A településen egykor átmenő vasútvonaltól délnyugatra, a két különálló településrész 

összekapcsolásával és belterületbe vonásával tervezett. A kiosztandó telkek a Kossuth utca és az 

Arany János utca összekapcsolásával létrejövő új lakóutcák mentén cca. 50 új telek létesíthető. 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,3 

 

TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (Vt) 

 

Az 5808-as és 5814-es számú utak találkozásánál (József Attila utca – Kossuth utca  jött létre a 

község egyik központja, mely intézményeket (községháza) és lakásokat, kereskedelmi 

létesítményeket egyaránt tartalmaz. 
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E területfelhasználási egységben lévő létesítmények fejlesztése, minőségének javítása, 

bővíthetősége folyamatosan biztosított. 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 

 

INTÉZMÉNYTERÜLET (Vi) 

 

Az 5808-as számú összekötő út és egykori vasútvonal találkozásánál a ma még beépítetlen 

területen tervezett a település szabadidős (sportcsarnok, uszoda, játszó- és pihenőterületek), 

kulturális és vendéglátó létesítmények elhelyezése. 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK (Gksz, Gál) 

 

1. Kereskedelmi szolgáltató területek (Gksz) 

Az 5808-as számú út keleti oldalán, valamint az egykori vasútállomás környékén (telkén) 

létesítendő területfelhasználás célja új munkahelyi területek kialakítása 

 

2. Általános gazdasági terület (Gál) 

Az egykori Szentmihályfa-puszta jelentős méretű területén (major) a tároló, állattartó 

épületek, csűrök bontásra kerültek, helyükön ipari célú területfelhasználás tervezett. 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 

 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK (Kb-rek, K-sp, K-mü) 

 

1. Rekreációs terület (Kb-rek):  

A község kimagasló értéke a lakóterülettől északra megvalósult halastó. E térségben az 

Önkormányzat fejlesztésre kiválóan alkalmas ingatlantulajdonokkal rendelkezik, melynek célja 

mind a község, mind a térség szabadidős, rekreációs lehetőségeinek biztosítása 

(horgászhelyek, halnevelő, vízimalom, tófürdő, vendéglátás, táborhely, sátrazó, parkolás, stb.). 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 

 

b) Sportterület (K-sp): 
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A Rákóczi utcától délre, az utca felől megközelíthetően jött létre a község sportterülete, 

melynek bővítése déli irányban tervezett. 

A ma zsákutcás megközelítést a szabályozási terven jelölt módon nyugati és déli irányban javasolt 

fejleszteni. 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 

 

c) Mezőgazdasági üzemi terület (K-mü): 

A belterülettől nyugatra, az 5809-es számú összekötő úttól északra helyezkedik el a meglévő 

állattartó telep, melynek fejlesztése biztosított. 

 

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0 

 

 

1.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

 

Az általános közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület (KÖu) az országos és a helyi 

közutak,a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő 

telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, 

vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés 

építményeinek elhelyezésére szolgál. 

 

A település egyszerű szerkezetű, az e-UT 02.01.41. számú útügyi előírás alapján „B” települési 

osztályba tartozik. 

 

A település általános közlekedési területei: 

 5808. j. Szigetvár - Drávafok összekötő út 

 5809. j. Kétújfalu - Kastélyosdombó összekötő út  

 58142. j. Gyöngyösmellék irányába tartó bekötő út 

 58147. j. Várad, Bürüs bekötő út 

 Mezőgazdasági utak 

 Meglévő és új kiszolgáló utak 

 

Közlekedési területek szabályozási szélessége: 8,5-40m 
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A település egykori kötöttpályás közlekedési területei: Barcs – Villány közötti vasúti mellékvonal 

üzemeltetése 2006-ban megszűnt. 

 

ZÖLDTERÜLET 

 

E területfelhasználási egységbe az állandó növényzettel fedett közparkok és közkertek (Z) 

tartoznak. 

 

A terv a meglévő és tervezett zöldterületeket határolja le. Igényes kialakításuk, folyamatos 

karbantartásuk elengedhetetlenül fontos. A település összes zöldfelületének mérete nem 

csökkenhet. A zöldterületek részletes leírását, szabályozását a szakági munkarész zöldfelületi 

fejezete tartalmazza. 

 

ERDŐTERÜLET 

 

Kétújfalu erdősültsége az országos átlag alatti. 

Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint gazdasági és védelmi erdők. A Nemzeti Ökológia 

Hálózatba tartozó és a tájképvédelmi területen az erdő elsődleges rendeltetését védelmire kell 

változtatni. 

A terv célja a kialakult erdőterületek megtartása, a Nemzeti Ökológia Hálózatba tartozó erdőknél 

pedig a természet-közeli gazdálkodás. Az erdők területét, lehatárolását a szabályozási tervlap 

tartalmazza. 

 

Betartandó előírások: 

 Az erdőszegélyek tájképi szempontból jelentősek, fokozott figyelmet érdemelnek. 

 Lehetőleg hosszabb idejű felújítás végzendő, a tarvágásos felújítás korlátozandó, a tájidegen 

fajok mellőzendők, a többszintes telepítések tervezése, kedvezőtlen tájképi elemek takarása 

folyamatosan szükséges. 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 

termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgálnak, - ezek 

építményei helyezhetők el. 

 

Építési szempontból két eltérő területet tartalmaz a terv. 

A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 
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1. Má-1 – általános mezőgazdasági terület (szántó), az alapfunkciót nem korlátozza környezet- 

tájvédelem,ökológiai érdek. 

2. Má-2 - olyan korlátozott használatú gyepek (rét, legelő, fás legelő) és szántóterületek, ahol 

az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai értékek is jelentősek, 

természetközeli gazdálkodást kell fenntartani. Az ÉTT betartása szükséges. Gyepterületek 

szántófölddé nem minősíthetők át. 

 

Betartandó előírások: 

 A szántóföldek területén a mezsgyéket védeni kell, a jelentős földutak mentén fasorokat kell 

telepíteni. 

 A védett természeti területek mentén védősávot (pufferzónát) kell kialakítani. 

 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

 

A község vízgazdálkodási területei (V): 

 Gyöngyös patak, medre és partja, a beletorkoló vízgyűjtő árkok, patakok területei. 

 Gyöngyösmelléki árok, medre és partja, a beletorkoló vízgyűjtő árkok, patakok területei. 

 A település külterületén lévő nádasok, mocsarak, tavak. 

 

Tervezett fejlesztés: 

Meglévő horgásztó bővítése – 1,6 ha 

 

Betartandó előírások: 

 Cél elsősorban a víz levezetésének biztosítása, karbantartása mellett, a táji- és természeti 

értékekmegőrzése. A partszegély értékes növényzete nem pusztítható el. 

 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

K-np napelempark 

K-ol olajipari terület 

K-rek rekreációs terület 

K-sz szennyvíztelep 

K-t temető 

K-hu hulladékgyűjtő udvar 

K-sp sportterület 
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2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 

Kétújfalu közigazgatási határán belül az OTrT-vel összhangban a megyei területrendezési terv 

országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezeteket jelöl ki a település K-i részén a Gyöngyös 

menti területeken, valamint Ny-i irányból Zádor felől benyúlóan egy sávban.   

 

Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, 

változása következtében kialakult olyan területeket fed le, ahol a táj látványa szempontjából sajátos 

és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró elemek 

találhatók. Itt a tájjelleget a vízfolyások menti üde élőhelyek láncolata és az ezzel járó mozaikos 

tájjelleg jelenti. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelt területek jelentős részén a természetes és természetközeli 

állapotú területek megőrzését biztosító jelenlegi területfelhasználási övezeteket továbbra is fenn 

kell tartani, ezáltal megakadályozva az esetleges beépítéseket. 

 

A szénhidrogén kitermelés üzemi területe a tájképvédelmi övezetbe esik, így a funkció bővítése 

kapcsán a tájbaillesztés szabályait (védőfásítás telepítése) különösképpen figyelembe kell venni.  

 

Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület (Natura 2000) nincs Kétújfalu területén.  

 

Országos jelentőségű természetvédelmi területek közül kiemelten fontos érzékeny természeti 

terület található Kétújfalun „Fás legelők Baranyában” elnevezéssel.  

Az országos ökológiai hálózat részeként ökológiai folyosó található Kétújfalun a Gyöngyös-patak 

sávjában. Célja a természeti területek közötti ökológiai összeköttetés biztosítása.  

 

Helyi jelentőségű védett táji értékek a jelentős mennyiségben fellelhető idős fák közül kettőre 

vonatkozik: 

 „Kétújfalui hársfa”, (1/25/TE/74 törzskönyvi szám), hrsz 361/2 

 „Kétújfalui kocsányos tölgyek” (1/29/TE/75 törzskönyvi szám), hrsz 06/2, 06/3. 

 

A természeti területen a természetvédelmi törvény értelmében a természetközeli állapotot fent 

kell tartani.  

 

A védett területeken övezeti módosítás nem javasolt, a védettség szintjének csökkenése sehol nem 

megengedhető, az a hatályos tervnek megfelelően megtartandó.  

A védett területeken a Duna-Dráva Nemzeti Park előírásai betartandók.  
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A helyi védelem alatt álló fákat továbbra is az önkormányzat előírásai alapján kell fenntartani és 

megóvni, az érintett területeken a beépíthetőség a védett érték rovására nem növelhető.  

 

 

3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER – ZÖLDTERÜLETEK 

 

Kétújfalu teljes belterületét a széles utcák és a kerítések előtti széles közterületi zöldsávok 

jellemzik, melyek mindenhol szépen karbantartott zöldfelületként vannak jelen a településképben. 

Ezek a sávok folytonosságuknak köszönhetően hálózatot alkotnak, amely hálózat az utcák végénél 

kapcsolatban áll a külterületi zöldfelület hálózattal. 

Az utcai zöldsávok rendszeréhez két rekreációs célú zöldterület csatlakozik: 

 a horgásztó és környezete 

 a sportpálya területe a játszótérrel. 

 

Jelen tervmódosítás a fejlesztéseket megőrzéssel, új elemek létesítésével és funkcionális, minőségi 

kiegészítésekkel támogatja. 

A feladatok részletezését a szakági javaslat tartalmazza. 

 

A terv a zöldfelületi rendszer elemeinek javasolt fejlesztésével inkább a zöldfelületek minőségi, 

értéknövelő fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amely közvetve ellátottságot javító hatásokat 

eredményezhet, a felületek mennyiségi változása nélkül is. 

A fejlesztések során alapvető fontosságú, hogy a tájban honos fajok fajtái, vagy azok kertészetben 

nevelt faiskolai változatai kerüljenek telepítésre. Az allergén, gyomfa fajok ültetése kerülendő. 

 

4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 

Kétújfalu község örökségvédelmi hatástanulmánya a településszerkezeti tervvel egy időben készült. 

A tanulmány kitér a település történetére, a településszerkezet alakulására, fejlődésére. 

Részletesen tartalmazza a régészeti örökség nyilvántartott (1 db) lelőhelyét, az azonosítatlan 

régészeti érdekű területeket (4 db). 

A község műemlékekkel nem rendelkezik. 

Felülvizsgálatra került a helyi védelemre javasolt épületek listája (15 db). 

A tanulmány ismerteti a változtatási szándékokat, a „Hatáselemzés” fejezet pedig a 

településszerkezetet, lelőhelyeket, védett épületeket érintő követelményekre tér ki. 
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5. KÖZLEKEDÉS 

 

Közúthálózat: 

A helyzetfeltáró munkarész és a településfejlesztési koncepció kimutatta, hogy a jelenlegi és 

távlatban várható forgalom levezetésére a meglévő úthálózat némi kiegészítéssel és 

forgalomtechnikai fejlesztéssel alkalmas. A közúthálózat hierarchiája távlatban is alapvetően két 

kategóriára oszlik, úgymint 

 külterületen összekötő és bekötő utak, belterületen gyűjtőutak 

 külterületen egyéb (mezőgazdasági, szerviz, kerékpár stb) utak, belterületen a mellékutak 

közül a lakó-, kiszolgáló, kerékpár- és gyalog utak. 

 

A közúthálózat elemei: 

 5808. j. Szigetvár - Drávafok összekötő út 

 5809. j. Kétújfalu - Kastélyosdombó összekötő út  

 58142. j. Gyöngyösmellék irányába tartó bekötő út 

 58147. j. Várad, Bürüs bekötő út 

 Mezőgazdasági utak 

 Meglévő és új kiszolgáló utak 

 

Közúti csomópontok: 

A község igazgatási területén kizárólag szintbeni, jelzőlámpás forgalomirányítás nélküli, egyenrangú 

vagy fölé-alárendeléssel szabályozott csomópont található. Jelentősebb csomópontok: 

 az 5808 és 58142 jelű utak 

 az5808 és 5809 jelű utak 3 ágú csatlakozása. 

 

Kerékpáros közlekedés: 

A közutak forgalmi terhelését figyelembe véve sem a külterületi, sem a belterületi szakaszaikon 

nem szükséges önálló kerékpárforgalmi létesítményt építeni, elegendő a megfelelő szélességű és jó 

állapotú útburkolat. 

 

Gépkocsi-elhelyezés: 

Az út menti várakozás lehetőségét a szabályozási terv alátámasztó keresztmetszetei jelzik. Önálló 

parkolók vannak és a távlatban is szükségesek a közcélú épületekhez, sport- és rendezvény-

területekhez kapcsolódóan. 

Az új közellátási intézmények esetében a parkolási igényt telken belül kell biztosítani. 

 

Vasúti közlekedés: 

A települést érintő Barcs – Sellye vasútvonal 2006-ban megszűnt. 
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6. KÖZMŰELLÁTÁS, HÍRKÖZLÉS 

 

6.1. VÍZGAZDÁLKODÁS 

 

Kétújfalu közigazgatási területe teljes egészében a 3-3 számú Fekete-víz tervezési alegységre esik. 

A tervezés legkisebb egységei a víztestek, melyek közül a felszíniek a vízfolyások és az állóvizek, 

valamint egy külön csoportban találhatóak a felszín alattiak. 

 

Kétújfalu közigazgatási területén 2 db vízfolyás víztest található: 

 

Egyesült-Gyöngyös (VOR: AEP457) 

Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok (VOR: AOC808) 

 

Kétújfalu közigazgatási területén (a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint) állóvíz víztest 

nem található. 

 

Kétújfalu közigazgatási területét 3 db felszín alatti víztest érinti: 

 

Feketevíz-vízgyűjtők 

Délnyugat-Dunántúl 

 

FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS: 

 

Baranya Megye területrendezési tervében foglaltak szerint a közigazgatási területet rendszeresen 

belvízjárta terület övezete nem érinti. 

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a belterületen belvízzel veszélyeztetett területek nem 

találhatóak (a település vízkár-elhárítási tervében foglaltak szerint), melyet az 1999-2000 és a 

2010-2011-s rendkívül csapadékos évek tapasztalatai is alátámasztanak. 

 

A település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának rendszere a település természetes 

mélyvonulatait követve alakult ki. A jelenleg működő rendszer a belterület vízelvezetésére épült. A 

csapadékvíz elvezetés-elhelyezés nyílt árkos rendszerű, illetve a burkolatok melletti határoló 

felületeken történik. 
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A KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉSI MŰVEK: 

 

Kétújfalu község a Dráva mentén a Fekete-víz síkjához, azon belül pedig a Fekete-víz és a Korcsina-

főcsatorna vízgyűjtőjéhez tartozik, fő befogadója a Dráva. 

 

A külterületen található közcélú csatornák az alábbiak:  

 

Az állam kizárólagos tulajdonában lévő csatornák: 

- Egyesült-Gyöngyös (Kétújfalu 039/2, 025/1 hrsz.) 

 

Egyéb csatornák: 

- Tekeresi-árok  

 

Egyéb vagyonkezelésben lévő csatornák: 

- Galozsai-csatorna 

- Pelencai-árok 

- Gyöngyösmelléki-árok 

 

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÁLTALÁNOS ELVEI: 

 

A belvízzel nem veszélyeztetett területeken törekedni kell a csapadékvizek minél nagyobb arányú 

visszatartására, ill. késleltetett levezetésére, azaz a vízvisszatartáson alapuló belvízgazdálkodásra. 

 

Az új beépítésre szánt területek csapadékvíz elvezetése-elhelyezése: 

 

 A belterületen tervezett lakóterület fejlesztési területeken kialakítandó közterületekről a 

csapadékvizeket nyílt vízelvezető árkokkal szükséges elvezetni a Galozsai-csatornába – az 

általános elveknél leírtak figyelembevételével.  

 A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás területéről lefolyó és az ingatlanokon belül el nem 

szikkasztható (20 mm-t meghaladó) csapadékvizek – amennyiben indokolt a megfelelő 

előtisztítás után – a területet D – ről határoló csatornában vezethetőek el. 

 

VÍZHASZNOSÍTÁS: 

 

Kétújfalu közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, öntözőcsatorna, vízügyi 

érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs. 
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Halastavak, horgásztavak – a belterület É – i szélén a 041/9 hrsz.-ú ingatlanon található horgásztó, 

valamint a belterület Ny – i szélén a 062/4 hrsz.-ú ingatlanon, illetve a belterület D – i szélén a 

0176/3 hrsz.-ú ingatlanon található egy-egy tó kivételével – a település közigazgatási területén nem 

találhatóak. 

 

ÁRVÍZVÉDELEM: 

 

Kétújfalu közigazgatási területe és térsége árvízzel nem veszélyeztetett terület. A település 

területét a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben felsorolt 

folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt nagyvízi meder nem érinti. 

 

6.2. KÖZMŰELLÁTÁS 

 

VÍZELLÁTÁS: 

 

Kétújfalu község közműves vízellátása a Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-

Szörény-Zádor települési ivóvízmű vízellátó rendszerről és az ahhoz kapcsolódó vízbázis kútjairól 

biztosított. 

 

A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény növekedést ki 

tud elégíteni. 

 

A Dél-dunántúli regionális Ivóvízminőség-javító Programon belül a Szigetvári Kistérség 

Ivóvízminőség-javító Program keretében EU-KEOP forrásból valósult meg Kétújfalu, 

Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, Várad, Szörény, Zádor települések vízminőség javítása. 

Az elkészült beruházások hosszú távon biztosítják a megfelelő vízbiztonságot és vízminőséget a 

településen. 

 

A vezetékes ivóvízhálózat a település belterületén gyakorlatilag teljesen kiépített (95 % feletti az 

ellátottság). A belterület és a belterület melletti gazdasági területek a meglévő hálózat bővítésével 

elláthatóak és ellátandóak vezetékes ivóvízzel. 

Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a későbbiekben is. 

 

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: 

 

A településen jelenleg szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep nincs kiépítve és 

kiépítését a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 

többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak sem indokolják, ugyanis 
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Kétújfalu 2000 lakosegyenértéknél (LE) kisebb terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású, 

normál területen lévő agglomerációba nem tartozó település. (Kétújfalu nem szerepel a rendelet 

mellékleteiben.) 

 

Kétújfalu és a környező 7 település (Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, Várad, Szörény, 

Zádor) távlatban tervezi szennyvízcsatorna hálózat és Kétújfalu területén egy közös szennyvíztisztító 

telep kialakítását – megfelelő pályázati források rendelkezésre állása esetén. 

 

A tervezett szennyvíztisztító telep helye szerepel a rendezési tervben, a 021/2 hrsz.-ú ingatlan ÉNy 

– i részén. 

Előzetes elképzelés szerint várhatóan gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózatok épülnek a 

településeken a szükséges nyomott szakaszokkal. A települések és a szennyvíztisztító telep közötti 

távvezetékek várhatóan nyomóvezetékkel épülnek. 

A tisztított szennyvíz tervezett befogadója az Egyesült-Gyöngyös árok. 

 

A csatornahálózattal a későbbiekben sem ellátott külterületeken ezután is keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeket továbbra is a települési szennyvíztisztító telepen kialakított 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó helyre, azaz jelenleg a szigetvári városi 

szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyára kell szállítani. 

 

6.3. ENERGIAELLÁTÁS 

 

Kétújfalu energiaellátása jelenleg a villamos energiára és a szilárd (vegyes) tüzelőanyagra épül. 

Földgáz hálózat a településen – a környező településekhez hasonlóan – nem épült. 

 

SZÉNHIDROGÉN BÁNYÁSZATI LÉTESÍTMÉNYEK 

 

Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezeték, annak biztonsági övezete, valamint gázátadó 

állomása és annak biztonsági övezete Kétújfalu közigazgatási területét nem érinti. 

 

A községben sem nagyközép-, sem közép-, sem pedig kisnyomású gázellátó vezetékhálózat nem 

épült. 

 

Kétújfalu közigazgatási területén a TDE ITS Kft. üzemeltetésében lévő alábbi bányászati 

létesítmények találhatóak: 

- HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás 

- Szénhidrogén ipari mélyfúrás 
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- A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomáshoz kapcsolódóan – döntően a közigazgatási területen kívül – 

létesített szénhidrogén ipari mélyfúrások. 

 

AZ ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK HŐENERGIA ELLÁTÁSA: 

 

A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek hőenergia 

ellátása egyedi fűtéssel, szilárd tüzelőanyagokkal, vagy egyéb megújuló energiaforrásokat 

felhasználó technológiákkal (hőszivattyú, stb.) biztosítható – a meglévő beépített területekhez 

hasonlóan. 

 

 

VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS: 

 

Nagyfeszültségű villamos energia átviteli, illetve alaphálózat és biztonsági övezeteik Kétújfalu 

közigazgatási területét nem érintik. 

 

Közép- és kisfeszültségű hálózat: 

A község villamos energia ellátása a középfeszültségű, illetve kisfeszültségű hálózatokon keresztül 

biztosított. 

 

A belterületre bekötő 20 kV-s hálózatokról leágazva épültek a belterületi – általában – 

oszloptranszformátorok, ahonnan 0,4 kV-s kisfeszültségű – általában – légvezeték hálózatok 

valósultak meg. 

 

A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA: 

 

A tervezett lakó, gazdasági, különleges és vegyes övezetbe sorolt fejlesztési területek villamos 

energia ellátása a területek közelében meglévő kis-, illetve középfeszültségű hálózatok bővítéssel, 

esetenként új transzformátor állomások telepítésével biztosítható. 

 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

 

Kétújfalu közigazgatási területén mind az önkormányzati, mind pedig az egyéb intézmények és 

létesítmények energiaellátásában jelenleg igen csekély arányt képvisel a megújuló energia 

felhasználása. Ezek általában kis kapacitású, illetve háztartási méretű napelemek, napkollektorok, 

szélkerekek. 
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Tervezi az Önkormányzat pályázati forrásokból háztartási méretű fotovoltaikus kiserőművek 

(napelemes áramtermelő rendszer) kiépítését a Polgármesteri Hivatal, a Közös Önkormányzati 

Hivatal, az Óvoda, valamint az Iskola tetőszerkezetén – részben az épületek energetikai 

korszerűsítésével együttes beruházásban. 

 

A közigazgatási területen 1 db 0,5 MW-s napelemes kiserőmű (napelem park) kialakítása tervezett 

a 20 kV-s légvezeték hálózat közelében, mellyel közvetlenül a hálózatra termelnének elektromos 

áramot. A tervezett napelemes kiserőmű a 0190/48 hrsz.-ú ingatlanon épül. 

 

Szélerőmű park a község közigazgatási területén nem található és nem is tervezett. 

 

 

6.4. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

 

A közigazgatási területen és a belterületen gerinc- illetve elosztó hálózatok (optikai és/vagy réz 

kábel hálózat) üzemelnek a Magyar Telekom Nyrt kezelésében. 

 

A község telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték. A körzetszám: 73. 

 

A község közigazgatási területén belül 1 db kereskedelmi mobil távközlő erősítő állomás van 

kiépítve. Vodafone: A belterület széle mellett a 058 hrsz.-ú ingatlanon – önálló toronyként. 

 

A községben a szélessávú vezetékes műsorelosztó (kábel TV és internet) hálózat kiépült. 

 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet és a többször módosított, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint az egyes tervek, 

ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település 

egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén 

minden esetben környezeti vizsgálat készítése szükséges. 

 

A települések egyes részeinek településszerkezeti és szabályozási tervei kidolgozásakor, 

módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(ok) figyelembevételével dönt a döntéshozó, 

ill. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóság a környezeti értékelés 

elvégzésének szükségességéről. 
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A környezeti hatások értékelését a meglévő, a települési környezet minőségét, állapotát 

befolyásoló környezethasználatok feltárásával, elemzésével kezdtük. 

 

Célirányosan rögzítettük környezeti elemenként, szakterületenként a követelményeket, elvárásokat, 

melyek a környezethasználat minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és a helyi építési 

szabályzat kereteit határozták meg. 

 

Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési irányokat. 

Külön javaslatot adtunk a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb önkormányzati 

intézkedésekre, melyek a települési környezetminőségnek a javítását eredményezhetik. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Kétújfalu településrendezési eszközeinek módosítása segíti 

a település fenntartható fejlődését, a kedvező környezeti helyzetének megtartását és 

hosszútávon biztosítja a környezet védelmét. 

 

8. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK 

 

A településszerkezeti terv jelöli a különböző jogszabályokban megfogalmazott védelemmel és 

korlátozással érintett területeket, melyek közül kiemelkedő jelentőségű: 

 az ökológiai folyosó határa 

 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa 

 a régészeti lelőhelyek határa 

 vízminőségvédelmi terület határa 

 

9. Korlátozások 

 

Nincsenek ilyen elemek. 

 

10. A TELEPÜLÉSSZERKEZET FEJLESZTÉSE 

 

A népesség számának stagnálása, illetve várhatóan kisméretű növekedése a községben a minőség 

javítására irányítja, a figyelmet. A fejlesztés alapja a meglévő, értékes települési adottságok 

megtartása 

kell hogy legyen, ugyanakkor a településszerkezet fejlesztésével biztosítani kell új 

területfelhasználások, új települési funkciók számára a megfelelő területeket. A ma még előre nem 

látható igények távlatban történő megvalósulását csakis egy nyitott, fejleszthető településszerkezet 

biztosíthatja. 
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A külterület történetileg kialakult úthálózata és tájszerkezete távlatban is megőrzendő. Szerkezeti 

változást a gyűjtőúttá fejleszthető Petőfi S. u északi meghosszabbítása jelent, amely 

Gyöngyösmellékre és ezáltal a jövőbeli M60-as gyorsforgalmi út csomópontjához is vezet. 

 

A településen felmerülő építési igények kielégítése céljából távlatban cca. 50 telek kialakítására 

nyújt lehetőséget a terv. A jelenlegi két különálló belterületi rész összekapcsolásával és 

belterületbe vonásával, a kiosztandó telkek a Kossuth utca és az Arany János utca 

összekapcsolásával létrejövő új lakóutca hálózatban kerülhetnek kiosztásra. 

Kétújfalu belterülete szerkezetének másik jelentős változását jelenti a belterülettől Északra 

elhelyezkedőhorgásztó belterületbe vonása, bővítése, valamint egy hozzá kapcsolódó jelentős 

zöldfelülettel rendelkező turisztikai-rekreációs terület kialakítása a tótól nyugati irányban. Az 

érintett, ma még külterületi ingatlanokat belterületbe kell vonni. 

 

A terv a belterületi területfelhasználás fejlesztése érdekében javasolja a belterületi határ 

módosítását, a sportpálya belterületbe vonásával. 
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1. 2021. évi változások 

1.1. táblázatos összefoglalás 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet 

 Változások bemutatása
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Kétújfalu hatályos településrendezési terve 2006-ban készült. Az elmúlt 14 évben a községben a 

szokásoshoz képest jelentősebb változás történt a stagnáló lakosságszám ellenére. 

Új gazdasági területek valósultak meg a meglévők fejlesztése mellett, az egykori major – 

Szentmihályfa-puszta – területén a rendkívül avult állagú életveszélyes épületek bontásra kerültek. 

Gyarapodott a község intézményhálózata, funkcionálisan, nagyságrendben bővültek a kapacitások, 

a fejlesztések során szépült a településkép, gondozott utcák, terek jöttek létre. 

A változással érintett területek mérlege és lapja három tételben mutatja be a változások 

nagyságrendjét az alábbiak szerint: 

 

1. A biológiai aktivitás növelésével járó változások: 

A 20 db tételből kiemelendő az erdő területének növekedése mind a gazdasági, mind a 

védelmi erdők vonatkozásában. 

A 203 ha-t érintő változásból az erdők cca. 185 hektárt jelentenek. Az erdősültség 

elsődlegesen az általános mezőgazdasági területek rovására történt. 

E blokkban az aktivitás érték cca. 730-ról ~1710-re növekedett (kb. 230%). 

2. A biológiai aktivitás csökkenésével járó változások: 

A 24 tételből – mely kb. 51 ha-t jelent – kiemelendő az olajiparból, a különleges 

mezőgazdasági üzemi terület bővítéséből, a belterületen tervezett rekreációs, intézményi és 

kereskedelmi-szolgáltató területekből eredeztető csökkenés. 

E blokkban az aktivitás érték a cca. 195-ről cca. 47-re csökkent. 

3. A biológiai aktivitás érték – cca. 4100 – nem változott a település cca. 1390 hektáros 

területén. 

 

Összességében megállapítható, hogy a hatályos terv módosulásával, a tervezett fejlesztésekkel 

Kétújfalu községre vonatkoztatható biokógiai aktivitás érték cca. 5465 pontról cca. 6366,5 pontra 

növekedett, mely 16,5%-kal kedvezőbb értéket jelent. 

 

 

  
 
 
 

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA
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Név betűjel HA % HA %

1 Falusias lakóterület Lf 97,46 6,0%

2 Falusias lakóterület-1 Lf-1 76,43 4,7%

3 Falusias lakóterület-2 Lf-2 16,12 1,0%

4 Településközpont terület Vt 3,47 0,2%

5 Intézményterület Vi 4,40 0,3%

6 Mezőgazdasági üzemi terület Gip-m 14,56 0,9%

7 Különleges mezőgazdasági üzemi terület K-mü 16,50 1,0%

8 Kereskedelmi, gazdasági szolgáltató terület Gksz 2,14 0,1%

9 Kereskedelmi szolgáltató terület Gksz 6,33 0,4%

10 Általános gazdasági terület Gál 5,62 0,3%

11 Különleges terület - jelentős zöldfelületű Kz 8,94 0,5%

12

Különleges beépítésre szánt 

rekreációs terület K-rek 9,48 0,6%

13 Különleges terület - szennyvízkezelő telep Ksz 1,34 0,1%

14 Különleges terület - sportterület Ksp 2,54 0,2%

15 Különleges sportpálya területe K-sp 3,46 0,2%

16 Különleges terület - temető Kt 3,59 0,2%

17 Különleges terület - hulladék gyűjtő udvar Khu 0,66 0,0%

18 Különleges terület - lőtér Kl 0,60 0,0%

131,82 8,1% 141,80 8,7%

10 Általános közlekedési terület KÖu 67,51 4,1%

11 Közúti közlekedési terület KÖu 67,62 4,1%

12 Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 7,94 0,5%

13

Kötöttpályás közlekedési

terület KÖk 7,86 0,5%

14 Zöldterület - közpark Z 0,87 0,1%

15 Közpark Zkk 0,80 0,0%

16 Erdőterület E 197,70 12,1%

17 Védelmi erdőterület Ev 91,73 5,6%

18 Gazdasági erdőterület Eg 291,27 17,9%

19 Általános mezőgazdasági terület Má (1) 1059,72 65,0%

20

Általános mezőgazdasági

terület - szántó Má-1 781,74 48,0%

21 Általános mezőgazdasági terület - gyep, rét,legelő Má (2) 115,31 7,1%

22

Általános mezőgazdasági

terület - gyep, legelő Má-2 186,65 11,4%

23 Vízgazdálkodási terület V 49,43 3,0%

24 Vízgazdálkodási terület V 37,54 2,3%

25

Különleges beépítésre nem

szánt olajipari terület Kb-ol 15,74 1,0%

26 Különleges beépítésre nem szánt rekreációs övezet Kb-rek 1,32 0,1%

27 Különleges beépítésre nem szánt  temető területe Kb-t 3,59 0,2%

28

Különleges beépítésre nem szánt

napelempark terület Kb-np 2,20 0,1%

29

Különleges beépítésre nem szánt beépítésre nem szánt 

hulladékgyűjtő udvar

területe Kb-hu 0,24 0,0%

30

Különleges beépítésre nem szánt

szennyvíztelep terület Kb-sz 0,22 0,0%

31 1630,30 100,0% 1630,31 100,0%

TERÜLETI MÉRLEG

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Beépítésre szánt területek

Beépítésre nem szánt területek

MIND ÖSSZESEN

Összesen

MEGLÉVŐ TERVEZETT
sorszám
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5. melléklet 
 
A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

 

1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 1.2.2. pontja a településszerkezeti terv alátámasztó 

munkarészeként előírja a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatását. 2019. VII. 16. óta hatályos Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrt.), melynek második része foglalja magában az 

Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT.) rendelkezéseit.  

Az MATrT. rendelkezéseit ugyan a 90. § (1) bekezdése értelmében csak a törvény hatálybalépését követően 

indult eljárásokban kell kötelezően alkalmazni, azonban a 91. § (2) bekezdés rendelkezik a 

településrendezési eszközök 2021. december 31-ig történő kötelező felülvizsgálati kötelezettségről, melyre 

tekintettel jelen terv készítésekor már figyelembe vételre kerülnek a MATrT. előírásai. 

2. térkép – Az Ország Szerkezeti Terve 

 

Kétújfalu igazgatási területét nem érintik tartalmi elemek. 

A térségi területfelhasználási kategóriák közül a jó termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdőtelepítésre 

javasolt terület övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú 

szántók övezete, az erdők övezete, a tájképvédelmi terület övezete, és a vízminőség-védelmi terület övezete 

érinti Kétújfalu igazgatási területét. 

AZ MATrT. 91. § (1) b) pontja szerint a településrendezési eszköz készítése során a törvénnyel összhangban 

nem álló megyei területrendezési terv esetén a megyei területrendezési tervben megállapított térségi 

területfelhasználási kategóriákon belül az MATrT. 11. § előírásait kell alkalmazni. 

Ennek értelmében az Ország Szerkezeti Tervében jelzett területfelhasználásokat a településszerkezeti 

tervben nem kell figyelembe venni, a megfeleltetést a megyei területrendezési tervvel való egyezéssel kell 

igazolni.  
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Térségi övezetek az OTrT-ben 

Országos övezetek (pirossal kiemelve a Kétújfalut érintő övezetek): 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,  

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökség és világörökség várományos területek övezete, 

10. vízminőség-védelmi terület övezete, 

11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

Az 5., 7., 8., és 10-12. pontokban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti 

szabályait a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet.) állapítja meg.  (Fenti felsorolásban vastagon szedve.) 

Megyei övezetek: 

1. Erdőgazdálkodási térség 

2. Mezőgazdasági térség 

3. Sajátos területfelhasználású térség 

4. Települési térség 

5. Vízgazdálkodási térség 

Országos övezetek 

3. térkép – Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az 

ökológiai hálózat pufferterületének övezete  
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Forrás: Országos Területrendezési Terv 

Az országos ökológiai hálózat magterület, ökológiai folyosó és pufferterület területeit a Duna-Dráva Nemzeti 

Park Igazgatósága által adott adatszolgáltatást mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az OTrT és a 

megyei tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.  

Az OTrT. 25. – 27. §-ai tartalmazzák az övezetekre vonatkozó előírásokat.  

4. térkép – Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv 

5. térkép – Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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6. térkép – Erdők övezete 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv 

Az Országos Erdőállomány Adattárában szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló 

földterületek tartoznak. Lehatárolását a megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási 

hivatala által közölt adatszolgáltatás alapján kell megtenni. 

Az erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközben legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

 

 

 

 

Az MvM rendelettel kihirdetésre kerülő, Kétújfalut érintő országos övezetek: 

7. térkép – Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
Forrás: MvM rendelet 

Az Országos Erdőállomány Adattárában nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a 

településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban, ebben az övezetben javasolt kijelölni. 
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8. térkép - Tájképvédelmi terület övezete 

 
Forrás: MvM rendelet 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatásának megfelelően kell a lehatárolást megtenni, 

amely területen a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztést 

biztosítani szükséges.  

 

9. térkép - vízminőség-védelmi terület övezete 

 

2. Baranya Megye Területrendezési Terve 

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (IV. 22.) rendeletével 

megalkotott Baranya Megye területrendezési tervében (továbbiakban: BMTrT) kijelölt 

területfelhasználási kategóriákat a települések rendezési tervében figyelembe kell 

venni, és a rájuk vonatkozó előírásokat az MATrT átmeneti rendelkezéseinek 

megfelelően kell biztosítani. 
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A BMTrT-ben szereplő megyei övezetek (pirossal kiemelve a rendezési terv készítése során releváns 

övezetek): 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete 

2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

5. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

6. Erdők övezete 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

8. Tájképvédelmi terület övezete 

9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete 

11. Nagyvízi meder övezete 

12. Honvédelmi és katonai célú területek övezete 

13. Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 

14. Rendszeren belvízjárta terület övezete 

15. Földtani veszélyforrás területének övezete 

16. Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete 

17. Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete 

18. Építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete 

19. Együtt tervezésre javasolt térségek övezete 
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10. térkép - Baranya Megyei Területrendezési Terv - Szerkezeti Terv – részlet 

 

Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

 

BMTrT Szerkezeti Terv - jelkulcs: 
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Kétújfalu igazgatási területe erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, sajátos területfelhasználású, települési és 

vízgazdálkodási térségbe sorolt. A patakok, csatornák és vízállások vízgazdálkodási övezetben szerepelnek. 

A települést érintő megyei tervi övezetek 

11. térkép - Magterület, Ökológiai folyosó, pufferterület 

 

Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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12. térkép - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

 

13. térkép – Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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14. térkép – Erdők övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

 

15. térkép – Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 
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16. térkép – Tájképvédelmi terület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

17. térkép – Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
Forrás: Baranya Megyei Területrendezési Terv 

 

255



AZONOSÍTÓ
VÁLTOZÁS 

ELŐTT
VÁLTOZÁS UTÁN

VÁLTOZÁS 

ELŐTT

VÁLTOZÁS 

UTÁN

VÁLTOZÁS 

ELŐTT

VÁLTOZÁS 

UTÁN
EGYENLEG

A01 Köu Má_2 0,54 0,6 3,7 0,32 2,00 1,67

A02 Má2 Eg 6,98 3,7 9 25,83 62,84 37,00

A03 Gksz Ev 0,10 0,4 9 0,04 0,94 0,90

A04 Köu Ev 0,26 0,6 9 0,16 2,37 2,21

A05 Khu Kb-hu 0,24 0,1 3,2 0,02 0,76 0,73

A06 Kl Ev 0,60 1,5 9 0,89 5,36 4,46

A07 Má1 Ev 7,58 3,7 9 28,04 68,22 40,17

A08 Kt Kb-t 3,59 3 6 10,77 21,53 10,77

A09 Gksz Vi 1,37 0,4 0,5 0,55 0,68 0,14

A10 Köu Má_1 0,63 0,6 3,7 0,38 2,33 1,95

A11 V Ev 2,14 6 9 12,85 19,28 6,43

A12 Má1 Eg 147,40 3,7 9 545,37 1326,57 781,20

A13 Köu K-rek 0,18 0,6 1,5 0,11 0,28 0,17

A14 Khu V 0,43 0,1 6 0,04 2,55 2,51

A15 Köu Lf-2 0,28 0,6 2,4 0,17 0,67 0,50

A16 Má1 V 0,17 3,7 6 0,62 1,01 0,39

A17 V Eg 8,68 6 9 52,07 78,11 26,04

A18 Má2 Ev 13,79 3,7 9 51,02 124,10 73,08

A19 KÖk Lf-2 0,08 0,6 2,4 0,05 0,19 0,15

A20 Lf Zkk 0,0023 2,4 6 0,01 0,01 0,01

A21 Gksz Köu 0,17 0,4 0,6 0,07 0,10 0,03

A22 Gksz Vt 0,50 0,4 0,5 0,20 0,25 0,05

A23 Köu V 1,64 0,6 6,0 0,99 9,85 8,87

B01 Má1 Gksz 1,34 3,7 0,4 4,97 0,54 -4,43

B02 Má2 Vi 2,71 3,7 0,5 10,04 1,36 -8,69

B03 V Köu 0,88 6 0,6 5,27 0,53 -4,74

B04 Lf Vi 0,27 2,4 0,5 0,65 0,14 -0,52

B05 E K-Mü 0,61 9 0,7 5,52 0,43 -5,09

B06 Má2 Lf-2 1,20 3,7 2,4 4,43 2,87 -1,56

B07 Má2 Köu 0,39 3,7 0,6 1,45 0,24 -1,22

B08 Má1 Kb-np 2,20 3,7 3,2 8,14 7,04 -1,10

B09 Lf Köu 1,95 2,4 0,6 4,68 1,17 -3,51

B10 Gip-m Vt 0,78 0,7 0,5 0,54 0,39 -0,16

B11 Má2 Kb-sz 0,22 3,7 3,2 0,81 0,70 -0,11

B12 Má1 K-Mü 3,02 3,7 0,7 11,17 2,11 -9,05

B13 E Má_2 1,53 9 3,7 13,73 5,64 -8,08

B14 Z Köu 0,07 6 0,6 0,42 0,04 -0,38

B15 Má2 Vt 0,33 3,7 0,5 1,21 0,16 -1,05

B16 V K-rek 0,00 6 1,5 2,17 0,54 -1,63

B17 V Má_2 1,88 6 3,7 11,30 6,97 -4,33

B18 E Gksz 0,09 9 0,4 0,84 0,04 -0,80

B19 V Má_1 0,19 6 3,7 1,13 0,70 -0,43

B20 Má2 Gál 0,98 3,7 0,4 3,64 0,39 -3,24

B21 Má1 Kb-ol 15,74 3,7 0,2 58,25 3,15 -55,10

B22 Má2 K-Mü 5,05 3,7 0,7 18,69 3,54 -15,15

B23 Má1 Lf-1 0,12 3,7 2,4 0,46 0,30 -0,16

B24 Lf K-rek 0,15 2,4 1,5 0,37 0,23 -0,14

B25 Má2 K-sp 1,02 3,7 1,5 3,78 1,53 -2,25

B26 Gip-m Gksz 2,54 0,7 0,4 1,78 1,01 -0,76

B28 Gip-m Gál 4,64 0,7 0,4 3,24 1,85 -1,39

B29 Lf Gksz 2,35 2,4 0,4 5,65 0,94 -4,71

B30 Má1 Kb-rek 1,16 3,7 3,2 4,30 3,72 -0,58

B31 Ksz K-Mü 1,34 1,5 0,7 2,01 0,94 -1,07

B32 V Lf-1 0,00 6 2,4 0,00 0,00 0,00

B33 Köu Vi 0,04 0,6 0,5 0,03 0,02 0,00

B34 Gip-m Köu 0,13 0,7 0,6 0,09 0,08 -0,01

B35 Lf Vt 1,86 2,4 0,5 4,47 0,93 -3,54

B36 Ksp Köu 0,10 1,5 0,6 0,15 0,06 -0,09

E Ev 67,26 9 9 605,30 605,30 0

E Eg 128,22 9 9 1153,95 1153,95 0

Gip-m K-Mü 6,48 0,7 0,7 4,53 4,53 0

KÖk KÖk 7,86 0,6 0,6 4,72 4,72 0

Köu Köu 63,93 0,6 0,6 38,36 38,36 0

Ksp K-sp 2,44 1,5 1,5 3,66 3,66 0

Kz K-rek 8,94 1,5 1,5 13,40 13,40 0

Lf Lf-1 76,31 2,4 2,4 183,13 183,13 0

Lf Lf-2 14,57 2,4 2,4 34,96 34,96 0

Má1 Má_1 767,13 3,7 3,7 2838,39 2838,39 0

Má1 Má_2 113,85 3,7 3,7 421,25 421,25 0

Má2 Má_2 68,85 3,7 3,7 254,74 254,74 0

Má2 Má_1 13,79 3,7 3,7 51,01 51,01 0

V V 35,30 6 6 211,81 211,81 0

Z Zkk 0,80 6 6 4,78 4,78 0

6749,92 7604,28

854,37

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁS:

A TERÜLET-FELHASZNÁLÁS MÓDJA

TERÜLET (ha)

ÉRTÉKMUTATÓ

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK ÖSSZESEN:

6. melléket A biológiai aktivitásérték számítási eredménye
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Kétújfalu Településrendezési Terve

Biológiai aktivításérték változás

mérelg Kód ter.felh_r ter.felh. egyenleg

+ A01 Köu Má_2 1.6746

+ A02 Má2 Eg 37.0035

+ A03 Gksz Ev 0.9004

+ A04 Köu Ev 2.2126

+ A05 Khu Kb-hu 0.7344

+ A06 Kl Ev 4.464

+ A07 Má1 Ev 40.1713

+ A08 Kt Kb-t 10.7673

+ A09 Gksz Vi 0.137

+ A10 Köu Má_1 1.9484

+ A11 V Ev 6.426

+ A12 Má1 Eg 781.2004

+ A13 Köu K-rek 0.1651

+ A14 Khu V 2.5075

+ A15 Köu Lf-2 0.5049

+ A16 Má1 V 0.3885

+ A17 V Eg 26.0367

+ A18 Má2 Ev 73.0812

+ A19 KÖk Lf-2 0.1453

+ A20 Lf Zkk 0.0083

+ A21 Gksz Köu 0.0335

+ A22 Gksz Vt 0.05

+ A23 Köu V 8.87

- B01 Má1 Gksz -4.429

- B02 Má2 Vi -8.6861

- B03 V Köu -4.7417

- B04 Lf Vi -0.5158

- B05 E K-Mü -5.0879

- B06 Má2 Lf-2 -1.555

- B07 Má2 Köu -1.2165

- B08 Má1 Kb-np -1.1002

- B09 Lf Köu -3.5082

- B10 Gip-m Vt -0.155

- B11 Má2 Kb-sz -0.1091

- B12 Má1 K-Mü -9.0549

- B13 E Má_2 -8.083

- B14 Z Köu -0.3764

- B15 Má2 Vt -1.048

- B16 V K-rek -1.6285

- B17 V Má_2 -4.3332

- B18 E Gksz -0.7998

- B19 V Má_1 -0.4322

- B20 Má2 Gál -3.2433

- B21 Má1 Kb-ol -55.0974

- B22 Má2 K-Mü -15.153

- B23 Má1 Lf-1 -0.1603

- B24 Lf K-rek -0.1383

- B25 Má2 K-sp -2.2484

- B26 Gip-m Gksz -0.7608

- B27 V Kb-rek -5.1878

- B28 Gip-m Gál -1.3907

- B29 Lf Gksz -4.7094

- B30 Má1 Kb-rek -0.5811

- B31 Ksz K-Mü -1.0712

- B32 V Lf-1 -0.0014

- B33 Köu Vi -0.0045

- B34 Gip-m Köu -0.0135

- B35 Lf Vt -3.5416

- B36 Ksp Köu -0.0886

+A01 | Köu->Má_2 [1]

+A02 | Má2->Eg [1]

+A03 | Gksz->Ev [1]

+A04 | Köu->Ev [1]

+A05 | Khu->Kb-hu [1]

+A06 | Kl->Ev [1]

+A07 | Má1->Ev [1]

+A08 | Kt->Kb-t [1]

+A09 | Gksz->Vi [1]

+A10 | Köu->Má_1 [1]

+A11 | V->Ev [1]

+A12 | Má1->Eg [1]

+A13 | Köu->K-rek [1]

+A14 | Khu->V [1]

+A15 | Köu->Lf-2 [1]

+A16 | Má1->V [1]

+A17 | V->Eg [1]

+A18 | Má2->Ev [1]

+A19 | KÖk->Lf-2 [1]

+A20 | Lf->Zkk [1]

+A21 | Gksz->Köu [1]

+A22 | Gksz->Vt [1]

+A23 | Köu->V [1]

-B01 | Má1->Gksz [1]

-B02 | Má2->Vi [1]

-B03 | V->Köu [1]

-B04 | Lf->Vi [1]

-B05 | E->K-Mü [1]

-B06 | Má2->Lf-2 [1]

-B07 | Má2->Köu [1]

-B08 | Má1->Kb-np [1]

-B09 | Lf->Köu [1]

-B10 | Gip-m->Vt [1]

-B11 | Má2->Kb-sz [1]

-B12 | Má1->K-Mü [1]

-B13 | E->Má_2 [1]

-B14 | Z->Köu [1]

-B15 | Má2->Vt [1]

-B16 | V->K-rek [1]

-B17 | V->Má_2 [1]

-B18 | E->Gksz [1]

-B19 | V->Má_1 [1]

-B20 | Má2->Gál [1]

-B21 | Má1->Kb-ol [1]

-B22 | Má2->K-Mü [1]

-B23 | Má1->Lf-1 [1]

-B24 | Lf->K-rek [1]

-B25 | Má2->K-sp [1]

-B26 | Gip-m->Gksz [1]

-B27 | V->Kb-rek [1]

-B28 | Gip-m->Gál [1]

-B29 | Lf->Gksz [1]

-B30 | Má1->Kb-rek [1]

-B31 | Ksz->K-Mü [1]

-B32 | V->Lf-1 [1]

-B33 | Köu->Vi [1]

-B34 | Gip-m->Köu [1]

-B35 | Lf->Vt [1]

-B36 | Ksp->Köu [1]

+A01 | Köu->Má_2 [1]

+A02 | Má2->Eg [1]

+A03 | Gksz->Ev [1]

+A04 | Köu->Ev [1]

+A05 | Khu->Kb-hu [1]

+A06 | Kl->Ev [1]

+A07 | Má1->Ev [1]

+A08 | Kt->Kb-t [1]

+A09 | Gksz->Vi [1]

+A10 | Köu->Má_1 [1]

+A11 | V->Ev [1]

+A12 | Má1->Eg [1]

+A13 | Köu->K-rek [1]

+A14 | Khu->V [1]

+A15 | Köu->Lf-2 [1]

+A16 | Má1->V [1]

+A17 | V->Eg [1]

+A18 | Má2->Ev [1]

+A19 | KÖk->Lf-2 [1]

+A20 | Lf->Zkk [1]

+A21 | Gksz->Köu [1]

+A22 | Gksz->Vt [1]

+A23 | Köu->V [1]

-B01 | Má1->Gksz [1]

-B02 | Má2->Vi [1]

-B03 | V->Köu [1]

-B04 | Lf->Vi [1]

-B05 | E->K-Mü [1]

-B06 | Má2->Lf-2 [1]

-B07 | Má2->Köu [1]

-B08 | Má1->Kb-np [1]

-B09 | Lf->Köu [1]

-B10 | Gip-m->Vt [1]

-B11 | Má2->Kb-sz [1]

-B12 | Má1->K-Mü [1]

-B13 | E->Má_2 [1]

-B14 | Z->Köu [1]

-B15 | Má2->Vt [1]

-B16 | V->K-rek [1]

-B17 | V->Má_2 [1]

-B18 | E->Gksz [1]

-B19 | V->Má_1 [1]

-B20 | Má2->Gál [1]

-B21 | Má1->Kb-ol [1]

-B22 | Má2->K-Mü [1]

-B23 | Má1->Lf-1 [1]

-B24 | Lf->K-rek [1]

-B25 | Má2->K-sp [1]

-B26 | Gip-m->Gksz [1]

-B27 | V->Kb-rek [1]

-B28 | Gip-m->Gál [1]

-B29 | Lf->Gksz [1]

-B30 | Má1->Kb-rek [1]

-B31 | Ksz->K-Mü [1]

-B32 | V->Lf-1 [1]

-B33 | Köu->Vi [1]

-B34 | Gip-m->Köu [1]

-B35 | Lf->Vt [1]

-B36 | Ksp->Köu [1]
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betűjel név betűjel név

1 Lf Falusias lakóterület 2,4 7 1 Lf-1 Falusias lakóterület 2,4 7

2 Gksz
Kereskedelmi, gazdasági szolgáltató 

terület
0,4 12 2 Lf-2 Falusias lakóterület 2,4 7

3 Gip-m Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 31 3 Vt Településközpont terület 0,5 9

4 Khu Különleges terület (hull.gyüjt.udvar) 0,1 28 4 Vi Intézményterület 0,5 10

5 Kt Különleges terület (temető) 3 30 5 Gksz
Kereskedelmi szolgáltató

terület
0,4 12

6 Kz
Különleges terület (jelenzős 

zöldfelületű)
1,5 32 6 Gál Általános gazdasági terület 0,4 13

7 Ksz
Különleges terület 

(szennyvízkezelőterület)
1,5 32 7 K-sp Különleges sportpálya területe 1,5 32

8 Ksp Különleges terület (sportterület) 1,5 32 8 K-rek
Különleges beépítésre szánt rekreációs

terület
1,5 32

9 Kl Különleges terület (lőtér) 1,5 32 9 K-Mü
Különleges mezőgazdasági üzemi

terület
0,7 31

10 KÖu Általános közlekedési terület 0,6 36 10 KÖu
Közúti közlekedési

terület
0,6 36

11 KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 0,6 36 11 KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 0,6 36

12 Z Zöldterület (közpark) 6 39 12 Má-1
Általános mezőgazdasági

terület
3,7 46

13 E Erdőterület 9 42-43 13 Má-2
Általános mezőgazdasági

terület
3,7 46

14 Má-1 Általános mezőgazdasági terület 3,7 46 14 Eg Gazdasági erdőterület 9 42

15 Má-2 Általános mezőgazdasági terület 3,7 46 15 Ev Védelmi erdőterület 9 41

16 V Vízgazdálkodási terület 6 47 16 V Vízgazdálkodási terület 6 47

17 Zkk Közpark 6 39

18 Kb-hu
Különleges hulladékgyűjtő udvar

területe
3,2 62

19 Kb-np
Különleges beépítésre nem szánt

napelempark terület
3,2 54

 20 Kb-ol
Különleges beépítésre nem

szánt olajipari terület
0,2 57

: beépítésre  szánt terület 21 Kb-rek Különleges beépítésre nem szánt terület 3,2 62

: beépítésre nem szánt terület 22 Kb-t Különleges temető területe 6 56

23 Kb-sz
Különleges beépítésre nem szánt 

szennyvíztelep övezet
3,2 62

biol.aktiv.érté

kmutató

9/2007. (IV. 3.) ÖTM 

rendelet 1. melléklet 

1. táblázatának sora

sorszám

ÚJ TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

(változás után)sorszám

RÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

(változás előtt) biol.aktiv.é

rtékmutató

9/2007. (IV. 3.) ÖTM 

rendelet 1. melléklet 

1. táblázatának sora
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