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1. HATÁROZAT-TERVEZET
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2022. (…) sz. önkormányzati határozata
Mány Község Településszerkezeti tervéről
1. Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Mány község Településszerkezeti tervét jelen
határozat 1-6. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg.
2. Jelen határozat mellékletei:
2.1. 1.melléklet: a „TSZT” jelű „Településszerkezeti terv” tervlap
2.2. 2. melléklet: Mány Község Településszerkezeti terv leírása
2.3. 3. melléklet:
3/a melléklet: Változások Mány területfelhasználásában táblázat
3/b melléklet: „VÁLT-1” és „VÁLT-2” jelű „Területfelhasználás változásai”
tervlapok
2.4. 4. melléklet: Mány Község területi mérlege
2.5. 5. melléklet: Mány Településszerkezeti tervének a területrendezési tervekkel való
összhang igazolása
2.6. 6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye
3. Mány Község jelen határozattal elfogadott Településszerkezeti terve hatálybalépésével
egyidejűleg Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2005.(VII.28.) sz.
határozatával elfogadott Településszerkezeti terve érvényét veszti.

polgármester

jegyző

1. melléklet: „TSZT” jelű „Településszerkezeti terv” tervlap
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2. sz. melléklet

2. MÁNY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
2.1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS, A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI
TERÜLETÉNEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI
A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területi egységekből
áll. A beépítésre szánt terület —a település közigazgatási területének a beépített, ill. a további
beépítés céljára szolgáló területrésze—, jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és
tervezett bővítés). A beépítésre nem szánt terület —a település közigazgatási területének a be
nem épített területrészei — jellemzően, de nem kizárólag a külterület.

2.1.1. Beépítésre szánt területek
Területfelhasználási
egység – általános
használat szerint

Területfelhasználási egység – sajátos használat
szerint

Lakóterület

Falusias_Lf

0,5

Vegyes terület

Településközpont - Vt

1,2

Kereskedelmi, szolgáltató - Gksz

1,5

Általános gazdasági - Gá

1,8

Temető – KT

0,2

Spotterület- KSp

0,3

Mezőgazdasági üzemi terület – KMü

0,6

Gazdasági területek

Különleges területek

2.1.1.1.

Legnagyobb
beépítési
sűrűség

Lakóterületek

Falusias lakóterületek: a központi és az egyéb lakóterületek.
2.1.1.2.

Vegyes területek

Településközpont vegyes területek: a központban, a meglévő községi intézmények területei,
tömbjei.
2.1.1.3.

Gazdasági területek

Kereskedelmi, szolgáltató terület: a már kialakult gazdasági területek a belterületen, annak
patak menti részén, valamint az országos utak mellett, a belterület szélén találhatóak. Tervezett
gazdasági területek kerültek kijelölésre még a belterületen, a patak mentén, a meglévő területek
bővítéseként, valamint a belterülettől délre, az elkerülő út mellett.
Általános gazdasági területek: a külterületi kijelölt, tervezett gazdasági területek
2.1.1.4.

Beépítésre szánt különleges területek

Temető (KT): Különleges beépítésre szánt temető területfelhasználásba sorolt a település 2
temetője. További temető bővítési terület az új Településszerkezeti tervben nem került
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kijelölésre. A Különleges temető területen kegyeleti rendeltetésű, vagy a temető üzemviteléhez
szükséges épületek, építmények helyezhetők el.
Sportterület (KSp): Különleges beépítésre szánt sportterület területfelhasználásba tartozik a
focipálya területe és a kiszolgáló létesítményeinek helyet adó terület. A különleges sportterület
a testedzés, a sportolás épületei, építményei elhelyezésére szolgál, kiegészülve vendéglátás
rendeltetésű épületekkel.
Mezőgazdasági üzemi (KMü): Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területbe
kerülnek besorolásra a mezőgazdasági majorok, állattartó telepek területei. A mezőgazdasági
üzemi terület a mezőgazdasági termékek tárolásával, feldolgozásával, az állattenyésztéssel
kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál.

2.1.2. Beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználási
egység – általános
használat szerint

Területfelhasználási egység – sajátos
használat szerint

Közlekedési és
közműterület

Közutak – KÖu

Zöldterület

Közkert – Zkk

Vasútterület - KÖk

Védelmi - Ev
Erdő

Gazdasági - Eg
Közjóléti - Ek
Kertes - Mk

Mezőgazdasági

Tájgazdálkodási - Mt
Általános - Má

Vízgazdálkodási

Vízgazdálkodási terület - V

Természetközeli

Természetközeli - Tk
Rekreációs terület - KbRe
Külszíni bányaterület - KbB

Különleges beépítésre Megújuló energiahasznosítás területe nem szánt területek
KbEn
Mezőgazdasági üzemi terület - KbMü
Közműterület - KbKm
2.1.2.1.

Közlekedési és közműterület

KÖu: az országos közutak területe
Az M1 autópálya, az 1sz. főút, a 1104j., a 1105j., és a 8101j. összekötő utak, a 11041j. bekötőút,
és a 93003 jelű csomóponti ág.
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Tervezett elemként az M100-as út területe, és a Csabdira vezető új mellékút (a kialakult
területével).
KÖk: A település közigazgatási területét délen érintő, MÁV 1-es számú, Budapest–
Hegyeshalom–Rajka vasúti fővonal területe.
2.1.2.2.

Zöldterület

Zöldterületbe az állandóan növényzettel fedett közterületek tartoznak. A zöldterületek
elsődlegesen a pihenés, játék és testedzés helyszínei, továbbá a lakóterületek, illetve a település
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszereinek védelmét szolgáló
területek. A zöldterületeket területnagyságuktól és funkciójuktól függően a terv közpark (Zkp)
és közkert (Zkk) területfelhasználásba sorolja.
Közpark (Zkp): Mány közpark besorolású területe a Rákóczi utcától délre, a Sajgó-patak
mentén kijelölt zöldterület, mely játékra, szabadtéri sportolásra, pihenésre szolgáló területsáv.
Közkert (Zkk): Mány meglévő kisebb, jellemzően egy meghatározott fő funkciót szolgáló
zöldterületei közkert besorolást kaptak.
2.1.2.3.

Erdőterület

Az erdőterületek lehatárolása az Országos Erdőállomány Adattárban erdőtervezett
erdőterületként nyilvántartott erdők figyelembevételével történt, meghagyva több helyen az
üzemtervezett erdők között nem szereplő, ugyanakkor a földhivatali nyilvántartásban erdő
művelési ágú és ténylegesen beerdősült területeket is. Az erdők elsődleges rendeltetését és
tervezett funkcióját figyelembe véve az erdőterületek területfelhasználási egységbe sorolása az
alábbiak szerint alakul:
Védelmi erdőterületek (Ev): Védelmi erdőterületbe tartoznak a természetvédelmi lehatárolással
érintett (Natura 2000 területként, illetve az ökológiai hálózat magterületeként nyilvántartott
erdők), valamint a környezetvédelmi szempontból jelentős (talajvédelmi, vízvédelmi,
településvédelmi stb. szerepű) erdők. Védelmi erdőterületen épületek nem, csak a védelmi
célok megvalósulását szolgáló, épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.
Gazdasági erdőterületek (Eg): Ide tartoznak az erdészeti üzemterv szerinti gazdasági
rendeltetésű erdők. Gazdasági erdőterületen az erdő műveléséhez kapcsolódó, az erdő- és
vadgazdálkodást szolgáló építmények elhelyezésére lehetőség nyílik.
Közjóléti erdő (Ek): Az erdők elsődleges rendeltetését figyelembe véve, közjóléti erdőterületbe
sorolt a Felsőörspusztai majorsághoz tartozó parkerdő területe. Közjóléti erdőterületen
ismeretterjesztő, pihenés, testedzés célját szolgáló erdei közjóléti berendezések helyezhetők el.
2.1.2.4.

Mezőgazdasági terület

Kertes mezőgazdasági terület (Mk): kertes mezőgazdasági területbe a jellemzően kert, szőlő,
gyümölcsös művelési ágú, a földhivatali nyilvántartásban zártkertként szereplő területek
tartoznak. A kertes terület elsősorban a kiskertes mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági
építmények elhelyezésére szolgál, a lakó- és üdülőfunkció megjelenése, erősödése nem
támogatott.
Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület (Mt): Ide soroltak a tájképi, természetvédelmi
szempontból értékes, vízvédelmi szempontból érzékeny – Natura 2000 területként
nyilvántartott és/vagy az ökológiai hálózat részeként magterületbe, illetve ökológiai folyosó
területébe sorolt mezőgazdasági területek, továbbá a helyi ökológiai/zöldfolyosó hálózat részét
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képező, jellemzően vízfolyások menti mezőgazdasági területek. A tájgazdálkodási
mezőgazdasági területen a tájképi, természeti értékek hosszú távú fennmaradása érdekében
épületek, építmények a természetszerű művelési ágak fenntartásához kapcsolódóan, a
természetvédelmi szempontok sérelme nélkül, a tájképi adottságok megőrzése mellett
létesíthetők.
Általános mezőgazdasági terület (Má): Általános mezőgazdasági terület besorolásúak az
előzőekbe nem sorolt, többnyire nagytáblás szántóföldi művelés alatt álló, továbbá a
gyümölcsös használatú mezőgazdasági területek. Az általános mezőgazdasági területen a
növénytermesztés, gyümölcstermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel
kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények
elhelyezésére, valamint amennyiben a gazdálkodáshoz szükséges ottlakás indokolt, lakóépület
kialakítására van lehetőség. A tájhasználat változatossága miatt a területek további övezeti
differenciálása szükséges.
2.1.2.5.

Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási területbe (V) a közigazgatási területen található vízfolyások, közcélú nyílt
csatornák, állóvizek medre és parti sávja, valamint a vízműterületek tartoznak.
Vízgazdálkodási területen a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges, épületnek nem
minősülő, vízgazdálkodással összefüggő építmények helyezhetők el, külön jogszabályokban
foglaltak szerint.
2.1.2.6.

Természetközeli terület

Természetközeli területbe (Tk) a nádasok és mocsarak területei kerültek besorolásra.
Természetközeli területen elsődleges cél a természetes állapot megtartása. Természetközeli
területen épületet elhelyezni nem lehet.
2.1.2.7.

Különleges, beépítésre nem szánt területek

Rekreációs terület (KbRe): Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület besorolásúak a
Településszerkezeti tervben e célra kijelölt szabadidős, rekreációs funkciójú területek, melyek
a pihenés, testedzés, szabadidő eltöltés létesítményei elhelyezésére szolgálnak.
A belterülettől délre, Kálváriahegy és Mányi-tó körzetében elhelyezkedő területek elsősorban
szabadidős, sport és közösségi rendezvények céljára szolgálnak.
Az Örsi-hegy oldalában található terület a pihenés, rekreáció, szelíd turizmus céljait szolgáló
terület.
Nádorpuszta melletti volt bányászati hasznosítású területen rekreációs, ökoturisztikai,
sportolási célú létesítmények, és kapcsolódó épületeik valamint a Nádorpuszta és
környezetének ellátását szolgáló naperőmű létesítményei helyezhetők el.
Külszíni bányaterület (KbB): A különleges beépítésre nem szánt külszíni bányaterületbe a
Mány-I. dolomit bányatelek tartozik. A külszíni bányaterületen kizárólag a bányaműveléshez
kapcsolódó építmények, létesítmények elhelyezésére nyílik lehetőség.
Megújuló energiahasznosítás területe (KbEn): Különleges beépítésre nem szánt megújuló
energiahasznosítás területbe került besorolásra a tervezett M100 és az Örsi-hegy között
található, már megvalósult fotovoltaikus naperőmű területe. A naperőműpark terület a
megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.
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Lovastanya (KbMü): különleges beépítésre nem szánt lovastanya területbe a Zsámbéki úttól
délre található, lovas sport és turizmus, valamint lótartás céljára szolgáló lovastanya területe
tartozik.
Közműterület (KbKm): különleges beépítésre nem szánt közműterületbe a közművek és
hírközlési létesítmények nem épületigényes területei tartoznak.

2.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
2.2.1. Tájkarakter, tájhasználat, tájszerkezet
Mány község két, egymástól jól elhatárolható táji egység határán fekszik: Az északi része a
Gerecsevidékhez, a déli része a Bicske-Zsámbéki medencéhez tartozik. A Gerecséhez tartozó
része völgyekkel aprólékosan felszabdalt eróziós-deráziós dombság. A Zsámbéki-medencéhez
tartozó rész felszíne kevésbé tagolt, lankásabb.
A Zsámbéki-medence területein a jellemző tájhasználat az árutermelő mezőgazdálkodás. Az
erdősültség alacsony, tájképi változatosságot csupám a Sajgó-patak és a Kígyós-patak menti
nedves élőhelyek jelentenek.
A Keleti-Gerecse dombvidéki területein a domborzat adta tájképi változatosságon túl a
területfelhasználás változatossága; erdőterületek, gyepterületek, a tájképet karakteresen
meghatározó gyümölcsösök és szántók váltakozása értékes, védendő tájkaraktert alkot.
Természetvédelmi, ökológiai szempontból kiemelendők a patakok mentén még fellelhető
nedves élőhelyek. A közigazgatási területet É-D-i irányban tagoló patakok, vízfolyások a
tájszerkezet meghatározó elemei, az ökológiai kapcsolatokat biztosító, egyben a tájképi
változatosságot fokozó, értékes tájképi elemek.
A külterületen nagy felületeket borítanak a kiskertes területek (volt zártkerti területek), melyek
nagy része a belterületet övezően alakult ki, e mellett az Örsi-hegy lábánál és Herceghalommal
szomszédosan található még két kiskertes terület.
A mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó beépítéseknek a térségben jellemzően a birtokközpontok,
majorságok adnak helyet. A közigazgatási területen számos major, állattartó telep található.

2.2.2. Táji, természeti értékek, területek
A természetvédelmi lehatárolások a Településszerkezeti terven az államigazgatási szervektől
kapott adatszolgáltatás alapján kerültek lehatárolásra.
2.2.2.1.

Nemzetközi védettség alatt álló területek

Mány közigazgatási területét a következő európai közösségi jelentőségű Natura 2000
természetvédelmi rendeltetésű területek érintik:
 Nyakas-tető Szarmata vonulat (HUDI20037) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület
 Déli-Gerecse (HUDI20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
2.2.2.2.

Magyarországi védettség alatt álló területek

Országosan védett természeti területek
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Mány közigazgatási területén sem a természet védelméről szóló 1996. évi törvény erejénél
fogva, sem egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított országos jelentőségű védett vagy
védelemre tervezett terület, érték nem található.
Helyi védett természeti területek
Mány közigazgatási területén helyi jelentőségű védett természeti terület nem található.
2.2.2.3.

Országos Ökológiai Hálózat területei

Mány közigazgatási területét az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó
terület érinti.
Az ökológiai hálózat magterületéhez a külterület északi részén erdős, gyepes területek
tartoznak, illetve az Őrsi-hegyen gyümölcsösök is, valamint egy gyepes terület a déli
településrészen. A keleti részen ezeket a patak mentén kijelölt ökológiai folyosó köti össze, az
északnyugati településrészen további ökológiai folyosó elemek találhatók. Az ökológiai hálózat
pufferterülete Mányban nem került kijelölésre.
2.2.2.4.
Egyéb, kiemelt természetvédelmi oltalomban nem részesülő (védetté nem
nyilvánított) táji, természeti értékek
Egyedi tájértékek
A község területén 27 db egyedi tájértéknek jelölt érték található.

2.2.3. Tájképvédelmi területek
Az OTrT szerinti tájképvédelmi övezetbe Mány közigazgatási területén a keleti határ mentén a
Nyakas-tető déli vonulatai (Őrsi-hegy és Strázsa-hegy) tartoznak, ezen kívül az északnyugati
határszélen keskeny sávban átnyúlik Mányba a Gerecse tájképvédelmi területe.

2.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
Mány zöldfelületi rendszerét a belterületi zöldfelületi elemek – zöldterületek, közkertek,
zöldfelületi intézmények (temető, sportterület), intézménykertek, közterületek zöldfelületei
(útmenti zöldfelületek, fasorok), egyéni használatú kertek (lakóterületek, gazdasági területek
stb. kertjei) –, valamint az ehhez kapcsolódó külterületi zöldfelületi elemek - erdők,
vízfolyásokat kísérő gyepterületek, mocsaras, nádas területek - alkotják.
A Településszerkezeti terv felülvizsgálata során a zöldfelület fejlesztés célja volt:
 a település zöldfelületi rendszerében kiemelt jelentőséggel bíró zöldterületek
megőrzése, fejlesztése,
 a zöldfelületi intézmények és intézménykertek zöldfelületi szerepének erősítése,
 a zöldfelületi rendszer folytonosságának biztosítása, a zöldhálózat összekötő szerepű
elemeinek (közlekedési zöldfelületek, vízfolyásokat kísérő zöldfelületek) megőrzése,
fejlesztése.
A településközpontban, a Sajgó-patak mentén találhatók Mány meglévő és tervezett
zöldterületei, melyek a pihenés, játék és/vagy sport funkció betöltése érdekében további
fejlesztést igényelnek. A zöldfelület fejlesztések megvalósítása révén a patak mentén
összefüggő zöldfelületi sáv szolgálna a közösség rekreációs és társadalmi életének színteréül.
A Rákóczi utcától délre, a Sajgó-patak mentén kijelölt, több funkciót szolgáló, cca. 2,2 ha
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nagyságú közhasználatú zöldterület közpark, míg a település további kisebb, játékra és/vagy
pihenésre lehetőséget nyújtó zöldterületei közkert besorolást kaptak.
A zöldfelületi rendszer jelentős funkcionális elemei a zöldfelületi intézmények (temető és
sportterületek), valamint az intézménykertek, melyek némelyikének zöldfelületi szerepe a
növényzet gazdagításával tovább erősítendő.
A kondicionálásban, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai mérséklésében és a kedvező
településkép kialakulásában jelentős szerepet játszanak a közhasználat elől elzárt, egyéni
használatú kertek is (lakóterületek, gazdasági területek zöldfelületei). Kiemelt hangsúlyt kell
fektetni a gazdasági területeken előírt zöldfelületek szakszerű megvalósítására.
A külterületi zöldfelületi elemekkel való kapcsolat megteremtése, valamint a külterület
szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületi elemeinek összekötése a külterületi utak és a
vízfolyások menti természetközeli növényzet megőrzésével, további tájfásítással biztosítandó.

2.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
2.4.1. A település országosan védett értékei
2.4.1.1.

Műemlékek, műemléki környezet

Védett örökségi
érték neve

Védettség jogi jellege

Helyrajzi szám

Azonosító

Ref. templom

műemlék

134

1607

R.k. templom

műemlék

1

1608

Ref. templom ex- műemléki környezet
lege
műemléki
környezete

133, 135, 220, 221, 598, 1607
712/1, 713, 714/1, 715/1,

R.k. templom ex- műemléki környezet
lege
műemléki
környezete

2, 3, 7, 50, 51, 52, 1210, 1608
1211, 1212, 1214, 1215,
1216, 1217, 1294/1,

2.4.1.2.
A település területén lévő azonosított régészeti lelőhelyek rövid
összefoglalása
Védett örökségi érték neve

Helyrajzi szám

Azonosító

Szil-hát

016/1-3, /5,

65822

Közép-Gyulai-dűlő

020/12-14, /16, /21, /26-28, 020/4, 038, 82341
039/1, /10, 039/11-16,

Kőhányás I.

020/33

92831

Közép-Sajgó II.

035, 036

92829

Aknaüzem

04/3, 3594/1-2, 3595-3599, 3601, 3602, 65798
3603/2, 3604/1, 3605/1,

Mányi halastó keleti part,

051/37-43, 051/60-61, 062/2

Felső-Sajgó
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Falut elkerülő

066/1-3, 068/1, 1075, 1288, 1290/1-2, 65812
1291, 1292, 1293,

Kálváriadomb

068/1

22017

Kálvária

068/1

65816

Kálváriától délre

068/1, 068/3-6

65818

Bicskei út

066/2, 068/1, 072/2, 076/1-2

65810

Kismány, víz felőli

083/3, 083/8, 3540-3550, 3552-3554, 65806
3556-58, 3838/1, 3838/25, 3838/29-40,
3838/56

Dózsa György utca

153-161, 162/1-2, 164/2, 174-181, 209- 25369
211, 212/1-2, 213-219,

Kossuth utca 8.

237-239

22014

Kismány-dombtető

3478- 3480, 3482, 3483

65804

Legelőföldek

3510/2, 3519, 3520, 3521/1-3, 3522, 3523

21668

Római katolikus temető

4, 5/2-6, 5/8, 5/9

65808

2.4.2. Helyi védelem
Helyi területi védelem alatt álló területek:
1. Községközpont: 53, 54/1-2, 55, 56, 130/2, 131, 151, 168/1, 169/1, 170/1, 171/3, 172,
889/2, 891, 892, 894, 895, 939, 940, 941, 942, 943, 1206, 1207/1, 1208/1, 1209 hrsz.
2. Béke téri terület: 153, 217, 218, 219, 715/2, 716, 717/1, 718, 719, 720 hrsz.
3. Ereszkedői pincesor területe: 3202/1-2, 3365/2 (út) hrsz.
Helyi területi védelemre javasolt terület:
Kálvária-domb és környezete: 067/2, 068/1, 068/3 hrsz
Helyi művi érték védelem alatt lévő épületek, építmények:
Sorszám

Megnevezés
egykori

Cím
felekezeti Béke tér 10. sz.

Helyrajziszám

1

Református
iskola

2

Református lelkészház

3

Római katolikus egykori felekezeti Szent István utca
iskola

2

4

Római katolikus temetőkápolna

Rákóczi utca

4

5

Leimen Ház

Szent István utca 1. sz.

51, 58

6

„Waidmannsheil”
(„Üdv
vadásznak”) vendégház

Béke tér 7. sz.

a Béke tér
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7

Óvoda épülete

8

Lakóház,
gazdasági
utcafronti kerítés

9

Mester sor 17. sz.
épület, Táncsics Mihály utca

165
719

4. sz.

Lakóház

Táncsics Mihály utca

736/1

30. sz.
10

Lakóház, utcafronti kerítés

Rákóczi utca 81. sz.

850

11

Nepomuki Szent János szobor

Szent István utca

2

12

Kőkereszt kő korpusszal

Rákóczi utca 13. sz.
előtt

13

I. és II.
emlékmű

14

1848-as emlékmű

Rákóczi utca

15

Antall József emlékpark

Rákóczi utca

151

16

1956-os emlékmű

Béke tér

133

17

Székelykapu

Béke tér

133

18

Kulák kopjafák

Béke tér

133

19

A mányi svábok betelepülésének Szent István utca
emlékkeresztje

47

20

Kitelepítés emlékköve

R.k. temető

4

21

Cigányzenészek emlékoszlopa

Mátyás telep

521

22

Kitörés emlékmű

23

Béke téri park, kő amfora

Béke tér

220

24

Kálvária

világháborús

Turul Rákóczi utca

131

068/1

2.5. A KÖZLEKEDÉS
O RS Z Á GO S

U T AK :

Mány közigazgatási területét az M1 autópálya, az 1sz. főút, a 1104j., a 1105j., és a 8101j.
összekötő utak, a 11041j. bekötőút, és a 93003 jelű csomóponti ág érintik.
Az autópálya, az 1sz. főút, és a 8101j. út a közigazgatási terület déli szélét, a 1105j. út az
északkeleti szélét érinti, a 1104j. út áthalad a településen. A 11041j. bekötőút, és a 93003 jelű
csomóponti ág két egészen rövid országos út a település belterületén.
AZ

OR S Z Á G OS UT AK T E RVE Z E T T FE J L E S Z T É S E I :

A település közigazgatási területét egy tervezett országos, ill. nagytérségi jelentőségű
gyorsforgalmi út, az M100 érinti. Mányon a nyomvonal északkelet-dél irányban halad át. A
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szerkezeti terv a tervezett nyomvonalat, és csomópontokat azok területigényével együtt
tartalmazza.
Az M1 autópályát a tervezett gyorsforgalmi úttal alkotott csomóponton kívül szerkezeti jellegű
fejlesztés nem, csak tervezett sávbővítés érinti. Az autópálya szélesítésének, és új
csomópontjának területigénybevétellel járó következményei beépülnek a szerkezeti tervbe.
Mány közvetlen főúthálózati kapcsolatait továbbra is a 1104j. összekötőút biztosítja, a
belterületet elkerülő nyomvonalon. Megtartja jelenlegi nyomvonalát és szerepét a 1105j. út.
Mindkét útnak csomópontja lesz az M100 gyorsforgalmi úttal. A csomópontok területigénye
beépül a szerkezeti tervbe.
Új országos mellékúttá válik a Csabdira vezető Rákóczi F. u.-Mester u.-Kossuth L. u. útvonal,
mellékútként egyúttal összekötve a belterületre bevezető két bekötőutat is.
Az országos úthálózat tervezési kategóriák szerint javasolt besorolása:
M1 autópálya: K.I.
M100 gyorsforgalmi út: K.II.
1104 j. út: K.V.
1105 j. út: K.V.
8101 j. út: K.V.
Tervezett új mellékút: K.V., B.V.
11041 j. út: K.V., B.V.
93003 j. út: K.V., B.V.
T E L E P ÜL É S I

A

U T AK :

kiszolgáló, ill. lakóutak, helyi külterületi utak (kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági
utak, dűlőutak)

T E L E PÜ L É S I U T AK T E RV E Z E T T F E JL E S Z T É S E I :

A kiszolgáló úthálózat bővítése a területfejlesztésekhez kapcsolódik.
A történetileg kialakult, jellegzetes szerkezetet őrző, ill. értékes beépítéssel szegélyezett, de
általában keskeny belterületi utcahálózat, mint helyi jellegzetesség, megőrzendő érték.
A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja:


kiszolgáló (lakó) utak: B.VI.



önálló kerékpárutak: B.VII., K.VII.



önálló gyalogutak: B.VIII., K.VIII.



helyi külterületi utak: K.VI.

G YA L O G O S

FE L ÜL E T E K ,

K E RÉ K P ÁR ÚT :

Országos kerékpárút nyomvonala halad a 8101j. út mentén (a közigazgatási területet éppen csak
érintően), és térségi kerékpárút a 1104j. út mentén. A szerkezeti terv a kerékpárutak elvi
nyomvonalát jelöli.
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A gyalogos közlekedés legfontosabb területe a központ környéke lehet, ahol a közterület
átalakításával lehet hangsúlyozni a főtér jelleget.
P AR K O L Á S ,

R AK OD Á S :

A parkolást, rakodást az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani.
K ÖZ ÖS S É GI

K ÖZ L E K E DÉ S :

A közösségi közlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosítják.

2.6. KÖRNYEZETVÉDELEM
2.6.1. A földtani közeg- és a termőföld védelme
Mány külterületét, elsősorban a déli részeket a magasabb rendű tervekben lehatárolt kiváló,
illetve jó termőhelyi adottságú szántó övezet is érinti. Új beépítésre szánt terület kijelölésekor
a termőföld védelmi szempontok figyelembevétele szükséges.
Mány közigazgatási területének egésze – a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti
blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet értelmében –
nitrátérzékeny. A mezőgazdasági tevékenységet ezért a jogszabályokban és a cselekvési
programban meghatározott helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásai szerint kell végezni.
A földtani adottságok következtében a térségben jelentős a bányászati tevékenység. Ennek
következtében a közigazgatási területet több bányatelek érinti, illetve a közigazgatási területen
működő bányaterület található.
A település térségében földtani veszélyforrással érintett területnek tekinthetők a korábbi
mélyművelésű bányák miatt alábányászottsággal érintett területrészek, másrészt a szél és víz
munkájának hatására felületi és vonalas erózióval érintett területek.
A mezővédő erdősávok megtartásával, illetve növelésével, a mezőgazdasági kultúrák és
művelési módok helyes megválasztásával lehet a szél- és vízerózió mértékét csökkenteni.

2.6.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Mány legjelentősebb felszíni vízfolyása a Sajgó-patak, kisebb vízhozamú, de szintén egész
évben vizet szállít a Kígyós-patak. Mány területén két mesterséges felszíni állóvíz található: a
Mányi-horgásztó, valamint egy víztározó.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Mány nem tartozik az érzékeny
felszíni víznek minősített vizek vízgyűjtőterületén található települések közé.
A vízfolyások, vízfelületek öntisztulásának elősegítése érdekében a vizek környezetében a
természetes, természetközeli ökoszisztémák megőrzése biztosítandó, törekedni kell a
vízfolyások, csatornák menti zöldfelületi sávok megtartására, rendszeres karbantartására, az
ökológiai folyosók folytonosságának biztosítására.
A felszín alatti vizek védettségét meghatározó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet
szerint Mány közigazgatási területe felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny, egyes
részei kiemelten érzékeny területnek minősülnek. A közigazgatási területen nyílt
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karsztterületek találhatók, továbbá Mányt a Bicske-Csabdi-Mány vízellátó rendszer Mány K-6
jelű kútja és annak hidrogeológiai védőidomai érintik (belső, külső, A, B).
A felszín alatti vizek védelme érdekében alapvető elvárás a keletkező szennyvizek
környezetszennyezést kizáró módon való kezelése, melynek feltételei a településen
biztosítottak. Törekedni kell a rákötések arányának további növelésére.

2.6.3. Levegőtisztaság-védelem
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
az ország területét légszennyezettség szerint zónákba sorolja. Mány a 10. számú
légszennyezettségi zónába tartozik. A besorolás a település kedvező levegőminőségi állapotát
mutatja, ahol a legtöbb vizsgált légszennyező anyagra vonatkoztatott légszennyezettség az alsó
vizsgálati küszöböt sem haladja meg.
A településen nem található jelentős légszennyező pontforrás. A forgalmasabb utak
belterülettől távolabbi elhelyezkedése miatt a levegő állapotára a közlekedési eredetű
légszennyezés sincs jelentősebb negatív hatással. A község gázfűtéses lakásainak száma az
elmúlt 20 évben 60% körül mozog, ebből látszik, hogy a hagyományos fűtési módokból
adódóan jelentősebb levegőterhelés éri a települést.
A levegőminőség megőrzése, illetve javítása érdekében a kondicionáló zöldfelületek – erdők,
vízfelületeket kísérő zöldfelületek és a települést átszelő utak menti zöld sávok és az útmenti
fasorok, zöld sávok - megtartandók, illetve fejlesztendők.
A kijelölt gazdasági területeken várható újabb légszennyező pontforrások megjelenése. A
belterülettől távolabb, a széliránnyal ellentétes irányban kijelölt gazdasági területek esetleges
levegőterhelése nem veszélyezteti a lakóterületeket. Új pontforrások csak az elvárható legjobb
technológia alkalmazásával létesíthetők.
A közigazgatási területen nem található olyan létesítmény, amely körül magasabb kibocsátást
megengedő, levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet került volna kijelölésre.
Ilyen létesítmény a jövőben is kizárólag oly módon helyezhető el, hogy a védelmi övezeten
belül nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási
épület.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területek a környezetállapot
változására érzékenyebben reagáló területeken kerülhetnek kijelölésre. E területeken szigorúbb
levegőtisztaság-védelmi követelményeket kell érvényesíteni. Ilyen területnek tekintendők
Mány közigazgatási területén a Natura 2000 területek, valamint az ökológiai hálózat
magterületébe sorolt területek.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területek a környezetállapot
változására érzékenyebben reagáló területeken kerülhetnek kijelölésre. E területeken szigorúbb
levegőtisztaság-védelmi követelményeket kell érvényesíteni. Ilyen területnek tekintendők
Mány közigazgatási területén a Natura 2000 területek, valamint az ökológiai hálózat
magterületébe sorolt területek.

2.6.4. Zaj- és rezgés elleni védelem
Jelentősebb környezeti zajt, rezgést okozó terhelőforrás nincs Mányban, sem üzemi
tevékenység, sem a szórakozóhelyek működése nem jár jelentős zajterheléssel. Mány
közigazgatási területén jelentősebb forgalommal terhelt az 1. sz. főút és az M1-es autópálya,
ezek azonban a belterülettől távolabb húzódnak, így zajhatásuk nem éri a lakóterületeket.
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A fejlesztési területeken azon épületek, amelyek zajtól védendő helyiségeket tartalmaznak, oly
módon helyezhetők el, hogy a zajtól védendő homlokzatok előtt az adott területfelhasználásra
vonatkozó zajterhelési határértékek betarthatók legyenek.
Új közúti közlekedési létesítmény nyomvonalának vezetése a Településszerkezeti tervben
elhatározott területfelhasználások figyelembevételével történhet, az engedélyezés során a zajtól
védendő meglevő- és tervezett területfelhasználásokra vonatkozóan is igazolni kell a vonatkozó
zajterhelési határértékek teljesülését.

2.6.5. Hulladékkezelés
Mány község területén a hulladékok begyűjtése, szállítása megoldott. A szelektív
hulladékgyűjtés és újrahasznosítás feltételei adottak.
A tervezett fejlesztési területek a szervezett hulladékgazdálkodási rendszerbe bekapcsolandók.
A működő vállalkozások tevékenysége során keletkező termelési hulladékok elszállításáról és
ártalmatlanításáról a jogszabályok szerint kell gondoskodniuk a termelőknek.
A keletkező veszélyes hulladékokat jogszabályban foglaltak szerint kell nyilvántartani,
gyűjteni, a telephelyen belül ideiglenesen tárolni. Veszélyes hulladékok kezelésre csak
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezeteknek adhatók át. (Jelenleg a vonatkozó
jogszabály a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet)

2.7.VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK
2.7.1. Vízvédelemmel, vízrajzi veszélyeztetettséggel kapcsolatos védelmek és
korlátozások
 vízműkutak hidrogeológiai belső és külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B”
védőidomok
 vízminőség-védelmi terület övezete

2.7.2. Közműlétesítmények védőterületei, védőtávolságai
A szerkezeti tervben korlátozó adottságként kell kezelni, a közműszolgáltatással összefüggő
korlátozásokat:
2.7.2.1.

Vízellátás szolgáltatási területén

 vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei
2.7.2.2.

Szennyvízelvezetés

 szennyvízátemelő berendezése
 gerinc szennyvízgyűjtő vezeték
2.7.2.3.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

 csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávval
 felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, csatorna menti 6-6 m-es mederkarbantartó sáv
fenntartásával
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Energiaellátás

Villamosenergia
 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért
biztonsági övezete
Földgázellátás- szénhidrogén ellátás
 nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és csőpalásttól mért 4-4 m-es biztonsági
övezete
 települési gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás
2.7.2.5.

Elektronikus hírközlés

 vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei

2.7.3. Közlekedés védőterületei, védőtávolságai
Az országos közutak és vasútvonalak mentén egyes területfelhasználási módok kijelölésére
vonatkozó OTÉK szerinti korlátozások (OTÉK 38. § (8)-(9)-(10) bekezdések szerint).
A közutak mentén a közúti közlekedési törvényből adódó korlátozások (1988. évi I. törvény
42/A. § szerint).
A közforgalmú vasútvonal mentén az Országos Vasúti Szabályzat szerint, továbbá
vasútfejlesztési nyilatkozat megkérése szükséges (a MÁV-tól) minden olyan nem vasútüzemi
létesítmény építési engedélyköteles beruházásakor, új nyomvonalas létesítmény
elhelyezéséhez, vagy a vasúti pálya keresztezéséhez, ha az elhelyezendő létesítmény az
országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m, valamint környezeti
hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében 100 m távolságon belül helyezkedne el.

2.7.4. Táj- és természetvédelem
2.7.4.1.

Nemzetközi védettség alatt álló területek

Natura 2000 terület
- Nyakas-tető Szarmata vonulat (HUDI20037) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
- Déli-Gerecse (HUDI20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
2.7.4.2.

Országos Ökológiai Hálózat területei

- Magterület
- Ökológiai folyosó
2.7.4.3.

Tájképvédelem

- Tájképvédelmi terület

2.7.5. Örökségvédelem
- Műemlékek, műemléki környezet, régészeti lelőhelyek, helyi védettségek

2.7.6. Területi adottságból, területhasználatból eredő korlátozások
 levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területek (Natura 2000
területként, ökológiai hálózat magterületeként nyilvántartott területek)
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 Kiváló vagy jó termőhelyi adottságú szántók
 átlagosnál jobb minőségű termőföldek
 bányatelek
- Mány I. - dolomit
- Mány V. - szén
 felszínmozgások által veszélyeztetett terület
- Mány V. – szén mélyművelésű bánya felszíni hatásterülete
- Mány (Mányi bányaüzem) - szén mélyművelésű (bezárt) bánya külszíni hatásterülete
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3. sz. melléklet
3/a melléklet

3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
A „VÁLT” jelű Területfelhasználás változásai c. (rajzi) mellékletek mutatják be a hatályos
településszerkezeti terv és jelen „új” településszerkezeti terv eltéréseit, kivéve a földhivatali
nyilvántartási térkép módosult határvonalaiból adódó kisebb területfelhasználási határvonal
módosításokat.
A „VÁLT” jelű Területfelhasználás változásai c. (rajzi) mellékletek a területhasználati
változásokat területi kiterjedéssel és azonosító jellel mutatják be. A területfelhasználás
változással érintett területek részletesen a Változások c. táblázatokban kerülnek felsorolásra, az
érintett területek azonosítása, nagyságának meghatározása, a területfelhasználás módosításának
és a módosítás indokának bemutatása által.
A változások oka az alábbiak szerint csoportosítható:
1) A települési önkormányzat döntései okozta módosítások
a) Korábbi döntésű, meg nem valósult módosítások törlése
Korábban elhatározott, meg nem valósult fejlesztési szándékok, melyeket a továbbiakban
nem szerepeltet a terv.
b) Új fejlesztési igényekből, lakossági kérésekből eredő új döntések okozta módosítások
A változtatási szándékok elsősorban a belterületre és környékére irányulnak.
2) „Kényszer-változások”
a) Jogszabály-változások, jogszabály követések miatt szükséges módosítások
A hatályos terv készítése óta több jogszabály, szakágazati előírás megváltozott, egyes
kérdésekben a tervezői szemlélet módosult. Ezek nem döntés-függőek, ezek kényszerből
(magasabb rendű jogszabály következtében) szükséges változások. Ilyenek pl. az OTÉK
területfelhasználási egységeiben történt módosulások (pl. a vegyes területet, különleges
területet, gazdasági területet, természetközeli területet érintő változások), vagy a
magasabbrendű tervek (OTrT, FM TrT módosulása) révén a települést érintő országos és
megyei övezetek változásából, előírásaiból adódó módosítások.
b) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási
szervek adatszolgáltatásából, a területek nyilvántartásából adódó pontosítások
A településrendezési eszközök a jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek
adatszolgáltatása alapján, az állami ingatlan-nyilvántartási térkép felhasználásával
készülnek. Az adatszolgáltatásban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező
változások a településrendezési eszközök pontosítását, módosítását vonhatja maga után. Ide
tartoznak pl. a hatályos terv elfogadása óta az üzemtervezett erdők területi kiterjedésében,
rendeltetésében történt változások, a természetvédelmi lehatárolásokban történt
módosítások, a bányatelkek, bányaterületek kijelölésében bekövetkező változások, melyek
a területfelhasználásra módosító hatással vannak.
Az 1) pontban szerepeltetett változásokat a „VÁLT-1” jelű, „Az önkormányzat fejlesztési
elképzelései/döntései, lakossági kérések szerinti változások és egyéb, funkciójában
megváltozó területek” c. (rajzi) melléklet, a 2) pontban szerepeltetett változásokat a „VÁLT2” jelű „Egyéb (jogszabály-változásokból, adatszolgáltatás/nyilvántartás frissítéséből adódó)
változások” c. (rajzi) melléklet tartalmazza.
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Az alábbi táblázat a „VÁLT-1” és VÁLT-2” jelű tervlapokon jelölt területek részletes
bemutatását tartalmazza.
VÁLTOZÁSOK TÁBLÁZAT JELMAGYARÁZATA
(zárójelben a területfelhasználások korábbi jele)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:
Lf = falusias lakóterület
Lke = kertvárosias lakóterület
Gksz = kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Gip = ipari gazdasági terület
Gá = általános gazdasági terület
Vt = településközpont vegyes terület
Üh = hétvégiházas üdülőterület
(K-rk) = beépítésre szánt különleges sportolási, rekreációs célú terület
(K-eü) = beépítésre szánt különleges egészségügyi, szociális terület
KMü = beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:
KÖu = közúti közlekedési terület
Zkk = közkert
E = erdőterület
Ev = védelmi erdőterület
Eg = gazdasági erdőterület
Má = általános mezőgazdasági terület
Má védendő = védendő tájhasználatú mezőgazdasági terület
Mt = tájgazdálkodási mezőgazdasági terület = megfelel a hatályos terv szerinti védendő
tájhasználatú mezőgazdasági területnek (2021. évi OTÉK módosítás szerinti elnevezés)
V = vízgazdálkodási terület
Tk = természetközeli terület
KbRe = különleges beépítésre nem szánt rekreációs célú terület
KbLov = különleges beépítésre nem szánt lovastanya
(K(b)B) = különleges beépítésre nem szánt bányaterület
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL
TerületTerületfelhasználás változás
Tervezett
Jelenlegi
nagyság
Változás indoka
területhasználat
területhasználat
(ha)
„VÁLT-1” jelű „Az önkormányzat fejlesztési elképzelései/döntései, lakossági kérések szerinti változások és
egyéb funkciójában megváltozó területek c. tervlapon jelölt területek
I/a
1999/8 a, c és
3,0478
Gá
Má
új gazdasági terület
d egy része
fejlesztés
I/b
0197/2 c,
15,8498
Gá
Má
új gazdasági terület
0197/6 a,
fejlesztés
0197/7,
0197/8,

Sorszáma

Hrsz.

20
PLANNER-T Kft.

MÁNY KÖZSÉG TRE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL
Sorszáma

Hrsz.

Területnagyság
(ha)

Területfelhasználás változás
Tervezett
területhasználat

Jelenlegi
területhasználat

I/c

0197/10 a-b,
0197/11,
047/25-26;
047/27 része
047/30 részei

0,7018

Gksz

Ev

Változás indoka

jogi keretek változása/
érintett telek egységes
kezelése érdekében/
önkormányzati
elképzelések változása
I/d
5/8-9
0,6230
Lf
Ev
új lakóterületi fejlesztés
I/e
07/7 része
2,6019
Gksz
K(b)B
új gazdasági területi
fejlesztés
„VÁLT-2” jelű „Egyéb (jogszabály-változásokból, adatszolgáltatás/nyilvántartás frissítéséből adódó)
változások c. tervlapon jelölt területek - „Kényszer-változások”
nincs
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL
TerületTerületfelhasználás változás
Tervezett
Jelenlegi
nagyság
Változás indoka
területhasználat
területhasználat
(ha)
„VÁLT-1” jelű „Az önkormányzat fejlesztési elképzelései/döntései, lakossági kérések szerinti változások és
egyéb funkciójában megváltozó területek c. tervlapon jelölt területek
nincs
„VÁLT-2” jelű „Egyéb (jogszabály-változásokból, adatszolgáltatás/nyilvántartás frissítéséből adódó)
változások c. tervlapon jelölt területek - „Kényszer-változások”
II/1
0154/1-2,
8,7096
KMü
Gksz
tényleges használatnak
0154/6-9
megfelelő OTÉK szerinti
besorolás

Betűjele

Hrsz.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL

TerületTerületfelhasználás változás
Tervezett
Jelenlegi
Betű jele
Hrsz.
nagyság
Változás indoka
területhasználat
területhasználat
(ha)
„VÁLT-1” jelű „Az önkormányzat fejlesztési elképzelései/döntései, lakossági kérések szerinti változások és
egyéb funkciójában megváltozó területek c. tervlapon jelölt területek
III/a
0115/2
44,8762
KbRe
Vt
önkormányzati
elképzelések
változása,
tervezett
rekreációs
fejlesztési terület
III/b
1583 és 02/5
0,0824
Zkk
Lf
lakóterület miatti
részei
zöldterület pótlás
III/c
055/3 a és b
0,5157
Ev
Vt
megszűnő
fejlesztési
egy része
szándék,
lakóterület
védelme
érdekében
védelmi
erdőterület
kiegészítés
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL

Betű jele

Hrsz.

III/d

066/3 a egy
része

Területnagyság
(ha)
2,9725

Területfelhasználás változás
Tervezett
területhasználat

Jelenlegi
területhasználat

KbRe

Lke

Változás indoka

önkormányzati
elképzelések
változása,
tervezett
rekreációs
fejlesztési terület
III/e
051/81
7,4023
Má
Lke
önkormányzati
elképzelések
változása,
meg
nem
valósult
lakóterület fejlesztés
III/f
0163/5 egy
0,1143
Má
K-eü
önkormányzati
része
elképzelések változása,
meg
nem
valósult
III/g
0163/6, 0163/7
4,8626
Ev
K-eü
fejlesztés
III/h
0185/9
1,8426
KbRe
K-rk
önkormányzati
elképzelések
változása,
tájvédelmi
lehatárolás
miatt kevésbé intenzív
tervezett
rekreációs
fejlesztési terület
III/i
0187/8
4,7212
KbEn
Gip
időközben megvalósult
beruházás tényleges
használatnak megfelelő/
OTÉK szerinti besorolása
III/j
07/7 b egy
0,1035
KbB
Gksz
beruházói
elképzelések
része
változása,
bányatelek
határ módosulása
„VÁLT-2” jelű „Egyéb (jogszabály-változásokból, adatszolgáltatás/nyilvántartás frissítéséből adódó)
változások c. tervlapon jelölt területek - „Kényszer-változások”
III/1
0185/7 és
15,6110
Mt
K-rk
védelmi céloknak és
0185/26
természetbeni állapotnak
megfelelő besorolás,
III/2
0185/28
4,1534
Mt
K-rk
természetvédelmi
adatszolgáltatás szerint
III/3
07/6 része
0,4432
Ev
Gksz
természetbeni állapot
szerinti pontosítás
III/4
1568/9
0,0101
KbKm
Gksz
OTÉK szerinti besorolás
változás
III/5
055/4
0,1688
Tk
Vt
természetbeni állapot
szerinti pontosítás
III/6
1541; 15444,2880
Má
Üh
védelmi céloknak és
1545; 1548természetbeni állapotnak
1549; 1552megfelelő besorolás,
1553; 1554/1természetvédelmi
6
adatszolgáltatás szerint
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL
TerületTerületfelhasználás változás
Tervezett
Jelenlegi
nagyság
Változás indoka
területhasználat
területhasználat
(ha)
„VÁLT-1” jelű „Az önkormányzat fejlesztési elképzelései/döntései, lakossági kérések szerinti változások és
egyéb funkciójában megváltozó területek c. tervlapon jelölt területek
IV/a
0169/2 egy
2,0049
Má
Ev
hasznosítási cél változása,
része
tényleges használatának
megfelelő besorolás
IV/b
0185/23-24
1,5723
KbEn
Má
IV/c
09/5 b részei
0,1822
Ev
Má
Megváltozó szabályozási
környezet (M100 térsége)
következtében
területhasználat
racionalizálás
IV/d
09/5 d és f
2,0412
KbLov
Má
részei
IV/e
010/24-26
5,0261
Má
Ev
bányaterület megszűnése
részei; 018/1,
következtében funkcióját
018/4-5,
vesztett tervezett védő
018/7-8 részei
erdő,
természetbeni
állapot szerinti besorolás
IV/f
039/10-12 és a
6,6988
Ev
Má védendő
hatályos terv szerinti
039/16 részei
védendő
tájhasználatú
mezőgazdasági
terület
IV/g
035 a részei
5,9883
Ev
Má védendő
tervezett
fejlesztéshez
IV/h
023/1-62
6,1971
Ev
Má védendő
kapcsolódó, illetve a helyi
részei
ökológiai hálózat részét
alkotó vízfolyás védelmét
szolgáló
védő
erdő
kijelölés,
tájhasználati
konfliktusok
kialakulásának
megelőzése
IV/i
068/1 f, h és t
0,8138
V
Má védendő
vízgazdálkodáshoz
kapcsolódó
területhasználat, tényleges
használatának megfelelő
besorolás
IV/j
068/1 n
0,2882
KbRe
Ev
önkormányzati
elképzelések
változása,
IV/k
068/1 m
2,2398
KbRe
Má védendő
tervezett
rekreációs
IV/l
066/3 a egy
0,8915
KbRe
Ev
fejlesztési terület
része és 066/3
b
IV/m
0148/5 d
0,2823
Ev
Má védendő
megtartandó
mezővédő
alrészlete
erdősáv
IV/n
0197/6 b és d
1,5673
Ev
Má
új
beépítésre
szánt
alrészlete
terület miatti zöldfelület
pótlás
IV/o
0197/6 a
0,8604
Ev
Má
új
beépítésre
szánt
alrészlet egy
terület miatti zöldfelület
része és
pótlás
0197/7 egy
része

Sorszáma

Hrsz.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL
Sorszáma

Hrsz.

IV/p

07/8 egy része

Területnagyság
(ha)
0,1602

Területfelhasználás változás
Tervezett
területhasználat

Jelenlegi
területhasználat

KbB

Eg

Változás indoka

bányatelek
határ
módosulása miatt
IV/q
08 egy része
0,5402
KÖu
Eg
gazdasági
terület
megközelíthetőségének
biztosítása
IV/r
07/6 egy része
0,1730
Ev
K(b)B
új
beépítésre
szánt
terület miatti zöldfelület
pótlás
„VÁLT-2” jelű „Egyéb (jogszabály-változásokból, adatszolgáltatás/nyilvántartás frissítéséből adódó) változások
c. tervlapon jelölt területek - „Kényszer-változások”
IV/1
0122/1
1,1629
Ev
Má
erdészeti adatszolgáltatás/
természetbeni
állapot
IV/2
0148/4 egy
0,2040
Ev
Közlekedési
szerinti
pontosítás,
része
magasabb rendű tervek
IV/3
0144/1 egy
0,7633
Ev
Má
erdő övezetével való
része
összhang megteremtése
IV/4
0155/2
0,3349
KbKm
Má
OTÉK szerinti besorolás
változás
IV/5

0191/4

1,0083

Tk

Má

IV/6

0191/3 a, c

2,8365

Tk

Má védendő

IV/7

06/9 egy része

0,6259

Ev

Má

IV/8

09/5 d egy
része
011/1
013/2 b egy
része
013/14 b
07/6 része
010/14,
010/20,
010/23-33,
018/6, 0,19/3
egy része,
020/37, 020/38
egy része,
020/3 egy
része, 020/514, 020/27 és
32-34 egy-egy

0,9769

Tk

Má

1,8914
0,3677

Tk
Tk

Má védendő
Má védendő

0,2800
0,0909
130,2794

Tk
Ev
Má

Má védendő
K(b)B
K(b)B

IV/9
IV/10
IV/11
IV/12
IV/13
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változás
erdészeti adatszolgáltatás/
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erdő övezetével való
összhang megteremtése

OTÉK szerinti besorolás
változás
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természetbeni
állapot,
tényleges
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szerinti besorolása
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL
Sorszáma

Hrsz.

Területnagyság
(ha)

Területfelhasználás változás
Tervezett
területhasználat

Jelenlegi
területhasználat

1,1196

Tk

Má

0,7261

Tk

Má

IV/16

része, 020/3945
044/21-23 b
részletei
044/25-26 b
részei, 044/33
b
044/5 c

1,2888

Eg

Má

IV/17
IV/18
IV/19
IV/20

035 b
036 b része
036 b része
068/11 b

2,1603
0,1643
1,3713
0,1212

Tk
Tk
Tk
Ev

Má védendő
Ev
Má védendő
V

IV/21

061/c, 068/1 b

1,7479

Tk

Má védendő

IV/22

068/1 s

3,1272

V

Má védendő

IV/23

068/1 r

0,2296

Tk

Ev

IV/24
IV/25
IV/26

3,1355
1,7980
0,5814

Tk
Tk
Eg

Má védendő
Má/Má védendő
Má

IV/27
IV/28
IV/29

068/1 r
083/8
095/2 a 095/3
a
095/4 része
0105
0103/6 része

0,2449
1,0444
0,2781

Eg
Ev
Má

Má
Má
E

IV/30

0126/1

0,1823

Tk

Má védendő

IV/31

0132/13 b

0,9322

Má

E

IV/ 14
IV/15

Változás indoka

OTÉK szerinti besorolás
változás
erdészeti adatszolgáltatás/
természetbeni
állapot
szerinti
pontosítás,
magasabb rendű tervek
erdő övezetével való
összhang megteremtése
OTÉK szerinti besorolás
változás
művelési
ágának
és
természetbeni állapotnak
megfelelő besorolás
OTÉK szerinti besorolás
változás
művelési
ágának
és
természetbeni állapotnak
megfelelő besorolás
OTÉK szerinti besorolás
változás
természetbeni állapotának
megfelelő besorolás
erdészeti adatszolgáltatás/
természetbeni
állapot
szerinti
pontosítás,
magasabb rendű tervek
erdő övezetével való
összhang megteremtése
művelési
ágának
és
természetbeni állapotnak
megfelelő besorolás
OTÉK szerinti besorolás
változás

3/b melléklet: A területfelhasználás változásai VÁLT-1 és VÁLT-2 jelű tervlapjai, mely a 3/a
mellékletben ismertettek szerint térképen mutatja be a megváltozó területfelhasználású
területeket
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4. sz. melléklet

4. MÁNY KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK TERÜLETI MÉRLEGE
igazgatási terület

4471,76 ha

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A

B

C

Területfelhasználási egység
általános használat szerint

Területfelhasználási egység sajátos
használat szerint

terület (ha)

Lakóterület
Vegyes terület

Falusias — Lf
Településközpont — Vt
Kereskedelmi, szolgáltató — Gksz
Általános — Gá
Temető — KT
Sportterület — KSp
Mezőgazdasági üzemi — KMü

198,4678
32,7002
41,6996
451,7323
4,2352
1,6142
8,7096

Gazdasági terület
Beépítésre szánt különleges
területek

8.

Összesen:

739,1589

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A

B

C

Területfelhasználási egység
általános használat szerint

Területfelhasználási egység sajátos
használat szerint

terület (ha)

Közutak területe — KÖu
Vasútterület — KÖk
Közkert — Zkk
Közpark — Zkp
Védelmi — Ev
Gazdasági — Eg
Közjóléti — Ek
Kertes — Mk
Tájgazdálkodási — Mt
Általános — Má

167,4948
0,8287
0,9168
2,2763
226,5953
246,7135
1,8157
138,7280
227,1040
2588,5308

Közlekedési és közműterület
Zöldterület

Erdő

Mezőgazdasági

11.

Vízgazdálkodási

Vízgazdálkodási — V

30,7754

12.

Természetközeli terület

Természetközeli terület — Tk

20,2816

Rekreációs terület — KbRe

53,0507
18,6805

16.
17.

Külszíni bányaterület — KbB
Megújuló energiahasznosítás területe
— KbEn
Lovastanya — KbLov
Közmű terület — KbKm

18.

Összesen:

13.
14.
15.

Beépítésre nem szánt
különleges területek
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5. sz. melléklet

5. A
TERÜLETRENDEZÉSI
IGAZOLÁSA

TERVVEL

VALÓ

ÖSSZHANG

A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az
Országos Területrendezési Terv áll. Az Országgyűlés 2018. decemberében hagyta jóvá a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvényt (a továbbiakban Trtv), mely az OTrT és a kiemelt térségek (Budapesti Agglomeráció,
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területrendezési terveiről szóló korábbi törvények helyébe
lépett. A törvény Második része tartalmazza az (új) Országos Területrendezési Tervet.
A Fejér Megyei Közgyűlés az új OTrT-vel összhangban álló új terültrendezési tervét 2020.
februárjában fogadta el – Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.)
rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervéről -, mely 2020. március 29-től hatályos.

2.1.

Térszerkezeti terveknek való megfelelőség igazolása

Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a kiemelt térségi és megyei
tervek készítése során kell figyelembe venni, a településrendezési tervek készítése esetén a
kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek az irányadók. Jelen esetben így a
térszerkezeti terveknek való megfelelést a megyei területrendezési terv, Fejér Megye
Térszerkezeti Tervének való megfelelésével igazoljuk.
Kivonat az FMTrT (2020.) Térségi szerkezeti tervéből (forrás: FMTrT 2. melléklet)
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2.1.1. Térségi területfelhasználási
igazolása

követelményeknek

való

megfelelés

Mány közigazgatási területe
az FMTrT szerint: 4471,76 ha
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
Erdőgazdálkodási térség
területe az FMTrT-ben:
426,38 ha
Az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület Megfelel, lásd még térségi övezeteknek való
területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők megfelelés igazolása.
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és
tervezett erdő övezetként lehatárolni.
Mezőgazdasági térség
területe az FMTrT-ben:
3297,90 ha
A mezőgazdasági térség területének legalább 75%- A mezőgazdasági területfelhasználási térségbe
át
mezőgazdasági
terület
települési sorolt területen nagyvárosias lakóterület és
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a vegyes terület nem került kijelölésre.
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és A Településszerkezeti tervben a FmTrT-ben
vegyes terület nem jelölhető ki.
mezőgazdasági térségbe sorolt terület 92,7 %-a
került
mezőgazdasági
terület
területfelhasználási egységbe besorolásra.
92,7 % > 75 %
Megfelel.
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FMTrT szerinti mezőgazdasági térség
Mány TSZT-ben nem mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területei

Települési térség
területe az FMTrT-ben:
731,97 ha
A települési térség területén bármely települési Megfelel.
területfelhasználási egység kijelölhető.
Vízgazdálkodási térség
területe az FMTrT-ben:
15,50 ha
A vízgazdálkodási térség területét –e törvény Megfelel.
hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre
szánt
területek
kivételével–
vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági
terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági
célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a
működési területével érintett vízügyi igazgatási
szervvel egyeztetve kell pontosítani.
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A Trtv. szerinti egyéb, a térségi területfelhasználással összefüggő előírásoknak való
megfelelőségek igazolása
(Trtv 8. alcím szerinti előírások)
Új beépítésre szánt területek kijelölése
Újonnan kijelölésre kerülő beépítésre
szánt területek
Új zöldterület kijelölés
Új védelmi erdőterület kijelölés

Az új beépítésre szánt terület
 csatlakozik a meglévő települési területhez,
 kijelölése nem okozza a különböző települések
beépítésre szánt területeinek összenövését, és
 kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési
térségben nincs a tervezett rendeltetésnek
megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen
földrészlet, vagy az Étv. szerinti barnamezős
terület (abban az esetben nem kell alkalmazni, ha
a meglévő beépítésre szánt terület – tervezett
rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható
költsége miatt).

Az új beépítésre szánt területek meglévő
beépített területek közrefogásában, illetve
ahhoz kapcsolódóan kerültek kijelölésre, nem
okozzák különböző települések beépítésre
szánt területeinek összenövését.
Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek
egy része a tényleges funkció, illetve már
megkezdett
használat
alapján
került
besorolásra. Új fejlesztésként az Alsóörspuszta térségében kijelölt gazdasági terület
fejlesztés jelenik meg, meglévő gazdasági
funkciójú területhez kapcsolódóan, kihasználva
az M100 tervezett gyorsforgalmi út tervezett
csomópontja által nyújtott kedvező közlekedési
kapcsolatokat. A fejlesztés már kialakult,
meglévő gazdasági terület funkcióbővítését,
területbővítését jelenti.
Új lakóterületként került kijelölésre a Rákóczi
Ferenc utcai temető mögötti 2 telek, mely
korábban védő erdő besorolású volt. Mivel az
OTÉK már nem tartalmazza a temető
környezetében 30 m védő zöld sáv kialakítását,
ezért döntött az önkormányzat a lakóterületi
átsorolás mellett, mely illeszkedik a település
szerkezetébe. Hasonló indokból a focipálya
mögötti temető mellett korábban lehatárolt
védő erdősáv is átsorolásra került Gksz
területbe, 10 m széles védő zöld sáv
megtartása mellett az eltérő területhasználatok
között. Ezen átsorolások - figyelembe véve a
jogszabály-változásokat
a
területfelhasználás
racionalizálását
célozzák.
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 A Trtv. 12. § (3) bekezdése szerint új beépítésre
szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény
legkevesebb
5%-ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági
vagy különleges terület kijelölése esetén
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az
adott területen nem valósítható meg, akkor a
zöldterületet vagy a véderdő területét a település
arra alkalmas más területén kell kijelölni.

Kijelölésre került új beépítésre szánt terület
összesen: 22,8243 ha, ebből
lakóterület: 0,6230 ha (5 %-a 0,0312 ha)
gazdasági terület: 22,2013 ha (5 %-a 1,14 ha)
Az újonnan kijelölésre került lakóterület
esetében zöldterület, az újonnan kijelölt
gazdasági
területek
esetében
védelmi
erdőterület került kijelölésre.
A kijelölt zöldterület nagysága: 0,0824 ha
0,0824 ha > 0,0312 ha
Az új gazdasági terület környezetében kijelölt
védelmi erdőterület nagysága: 2,6014
2,6014 > 1,14 ha
Megfelel.
Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területei

Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. A VINGIS adatbázis szerinti szőlő termőhelyi
osztályú területeihez tartozó földrészlet —a kataszter I-II. osztályú területeihez tartozó
különleges
mezőgazdasági
üzemi
terület földrészlet Mány közigazgatási területén
kivételével— nem minősíthető beépítésre szánt nem található.
területté.
Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe tartozó területek
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével
- beépítésre szánt területté nem minősíthető.

Az
Országos
Gyümölcs
Termőhely
Kataszter területeként nyilvántartott terület
nem került átsorolásra beépítésre szánt
területté.

2.1.2. Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki
infrastruktúra egyedi építmények megfelelőségének igazolása
Mány területét érintő országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok,
elemek:
Országos és térségi közlekedési hálózatok és egyedi építményeik:
 gyorsforgalmi út: M1 (Budapest – Győr – Hegyeshalom) - meglévő
 gyorsforgalmi út: M100 [Bicske térsége (M1) – Kesztölc (M10)] - tervezett
 főút: 1. sz. főút (Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár –
Hegyeshalom) - meglévő
 egyéb mellékutak:
o 1104 (Bicske – Mány – Zsámbék) – meglévő
o 1105 (Zsámbék – Mány – Bajna) – meglévő
o 8101 (Bicske – Mány) – meglévő
o 11041 (Mány) – meglévő
o Mány – Csabdi – tervezett
 egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (Budapest – Hegyeshalom) – meglévő
 országos kerékpárút törzshálózati vonal 1E (Tata – Etyek – Ercsi)
 térségi kerékpárútvonal Felcsút – Bicske – Zsámbék
Országos és térségi energetikai hálózatok és egyedi építmények:
 térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat
 tervezett 5-50 MW névleges teljesítőképességű erőmű
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Fenti műszaki infrastruktúra hálózati elemeket Mány Településszerkezeti terv tervezete
tartalmazza.

2.2. AZ ORSZÁGOS
IGAZOLÁSA

ÖVEZETEKNEK

VALÓ

MEGFELELŐSÉG

Mány közigazgatási területére vonatkozó országos övezetek lehatárolását és az övezetekre
vonatkozó előírásokat
 a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (Trtv.),
 a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint
 a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete Fejér Megye
Területrendezési Tervéről tartalmazza.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be az országos övezeteket és Mány közigazgatási területének
érintettségét.
Trtv.
3/1
3/1
3/1
3/2
3/3
3/4

3/5

MvM FMTrT
rendelet
országos övezetek
melléklete
3.1.
Ökológiai hálózat magterületének övezete
3.1.
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete
3.1.
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
3.2.
Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
1.
3.2.
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
3.3.
Erdők övezete
2.
3.3.
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3.
3.4.
Tájképvédelmi terület övezete
3.5.
Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete*
4.
3.6.
Vízminőség-védelmi terület övezete
5.
3.7.
Nagyvízi meder övezete
3.8.
Honvédelmi és katonai célú terület övezete*

Mány
érintettsége
+
+
—
+
+
+
+
+
—
+
—
—

Trtv.: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
MvM rendelet: a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet
*: közigazgatási területtel jelölt övezet, az övezet tényleges kiterjedését adatszolgáltatás alapján a
településrendezési eszközökben kell pontosan lehatárolni
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ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE
FM TrT 3.1. melléklet

DINPI adatszolgáltatása

___ Magterület, ___ ökológiai folyosó
___ magterület, ___ ökológiai folyosó
Az ökológiai hálózat magterületének övezete
Az övezetbe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és
több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
Területrendezési követelmények

Megfelelőség igazolása

Az övezetben beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja,
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az a) és b) pont szerinti kivételek együttes
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás során kiadott
területfelhasználási engedély alapján jelölhető ki.
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e
a magterület és az ökológiai folyosó természetes
és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a
magterület
természetes
élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai
kapcsolatok
működését
nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
helyezhetők el.
Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő

Az új TSZT nem jelöl ki új beépítésre szánt
területet az övezeten belül.
Ellenkezőleg, az Örsi-hegy területén két terület
beépítésre
szánt
rekreációs
területből
tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe kerül
átsorolásra.

Új közlekedési és energetikai infrastruktúra
hálózatok magterületen nem kerültek tervezésre (a
tervezett M100 gyorsforgalmi út beillesztését a
2021-ben elfogadásra került TSZT módosítás már
tartalmazza).
A HÉSZ tartalmazza az erre vonatkozó
előírásokat.
Az övezet területén új célkitermelőhely és
külfejtéses művelésű bányatelek nem került
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külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan
nem bővíthető.
Az övezetben az erőművek közül csak háztartási
méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.

kijelölésre. Az előírás a HÉSZ-be beépítésre
került.
Az övezet területén erőmű kialakítására nem nyújt
lehetőséget a terv.
Megfelel.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Az övezetbe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek,
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő
részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek
- magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
Területrendezési követelmények

Megfelelőség igazolása

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy
a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
A fenti a) és b) kivételek együttes fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési
hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási
engedély alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület és
az
ökológiai
folyosó
természetes
és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó
és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem
akadályozó
műszaki
megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
Az övezetben új célkitermelőhely és külszíni
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek horizontálisan nem
bővíthető.

Az új TSZT nem jelöl ki új beépítésre szánt
területet az övezeten belül.

Új közlekedési és energetikai infrastruktúra
hálózatok ökológiai folyosó területen nem
kerültek tervezésre.

Az övezet területén új külszíni művelésű
bányatelek nem került kijelölésre. Az előírás a
HÉSZ-be beépítésre került.
Megfelel.
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KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE
FM TrT 3.2. melléklet

FÖMI adatszolgáltatása alapján

___ kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
___ Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

___ kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
___ jó termőhelyi adottságú szántók övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Az övezetbe a kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
Új beépítésre szánt terület – kivéve a települési Az új TSZT nem jelöl ki új beépítésre szánt
térséget - csak területfelhasználási engedély területet az övezeten belül.
alapján jelölhető ki.
Az övezet területét érintő beépítésre szánt terület
Herceghalom irányába, az M1 autópályától délre
található tervezett gazdasági terület, melyet már a
hatályos TRE is tartalmaz. A FÖMI
Új
külfejtéses
művelésű
bányatelek adatszolgáltatása szerint az M1 autópálya mentén
megállapítása és bányászati tevékenység korábban kijelölt gazdasági területek nagy része is
folytatása a bányászati szempontból kivett kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú szántóként
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával nyilvántartott, melyeket azonban az FMTrT már
engedélyezhető.
települési térségként szerepeltet.
Az erőművek közül csak háztartási méretű Az előírást a HÉSZ tartalmazza.
kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.
Megfelel.
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Az övezetbe a jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
A TRE készítése során a mezőgazdasági terület Az övezet területe 1-2 kisebb védő erdősáv
területfelhasználási egység területét elsősorban - kivételével - a TRE-ben mezőgazdasági terület
a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete területfelhasználási egységbe került besorolásra.
mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók
övezetén javasolt kijelölni.
Új
külfejtéses
művelésű
bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység
folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával
engedélyezhető.
Megfelel.
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ERDŐK ÉS ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE
FM TrT 3.3. melléklet

FÖMI adatszolgáltatás és OEA alapján

___ Erdők övezete
___ Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

___ OEA szerinti erdők és erdőgazdálkodási
célokat közvetlenül szolgáló földterületek
___ erdőtelepítésre javasolt területek (FÖMI)

Erdők övezetébe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat
közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott Az erdők övezete által érintett terület nagysága a
településnek a településrendezési eszközében közigazgatási területen: 375,8598 ha. Az M100
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási autóút beillesztése kapcsán 2021-ben elfogadott
egységbe kell sorolnia.
TRE módosítás során az erdők övezetének 0,57 %A Trtv. hatálybalépését megelőzően kijelölt a került erdőterületből más területfelhasználásba
beépítésre szánt területek, valamint a települési átsorolásra, ami alatta marad a megengedett
térség területein lévő erdők övezetének területét a mértéknek. Jelen felülvizsgálat kapcsán a FmTrTszámításnál figyelmen kívül kell hagyni.
ben erdők övezetébe sorolt területek közül az
Az övezetben külfejtéses művelésű bányatelket övezet területének további 0,73%-a kerül a TSZTmegállapítani és bányászati tevékenységet ben nem erdőterületbe besorolásra. Jelen TSZTengedélyezni a bányászati szempontból kivett ben az FmTrT-ben erdők övezetébe tartozó
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
területek
98,7%-a
került
erdőterület
területfelhasználásba.
Az övezet területét érintette a Mány I.-dolomit
védnevű bányatelek határozattal elfogadott
bővítési területe (Ikt.sz.: VE/54/278-3/2021.).
Megfelel.
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Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetbe olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra
való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi
szempontból szükséges vagy indokolt.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
A településrendezési eszközök készítése során az Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetben
Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő tervezett erdő kijelölését sem tulajdonosi szándék,
erdőterület területfelhasználási egységeket a sem védelmi cél nem indokolta.
településfejlesztési
és
településrendezési
célokkal összhangban - a természeti és kulturális
örökségi értékek sérelme nélkül - az
erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén
javasolt kijelölni.
TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
FM TrT 3.4. melléklet
DINPI adatszolgáltatása

___ tájképvédelmi terület övezete

___ Tájképvédelmi terület
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Az övezetbe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása,
változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából
sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
Az övezet területére a település teljes A TRE megalapozó vizsgálata a vonatkozó
közigazgatási
területére
készülő munkarészt tartalmazza.
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
helyi jellemzőit.
Az övezettel érintett területre meg kell határozni A TRE tartalmazza.
településrendezési
eszközökben
a
területfelhasználás és az építés helyi rendjének
egyedi szabályait.
A tájképvédelmi terület övezetében bányászati A HÉSZ az erre vonatkozó előírást tartalmazza.
tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett
helyekre
vonatkozó
előírások
alkalmazásával engedélyezhető.
A közlekedési, elektronikus hírközlési és
energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá
az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető
műszaki
megoldások
alkalmazásával kell megvalósítani.
Megfelel.
VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ÖVEZET
Vízügyi adatszolgáltatás

FM TrT 3.6. melléklet

___ Vízminőség-védelmi terület övezete

vízminőség-védelmi terület övezete/nyílt
karsztterület
vízbázis védőidom
Az övezetbe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a
vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását
szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak
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Területrendezési követelmények
Az övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó
egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban
kell megállapítani.
A vízminőség-védelmi terület övezetében
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

2.3. A
MEGYEI
IGAZOLÁSA

Megfelelőség igazolása
A TRE és a HÉSZ tartalmazza.

A HÉSZ az erre vonatkozó előírást tartalmazza.
Megfelel.

ÖVEZETEKNEK

VALÓ

MEGFELELŐSÉG

Mány közigazgatási területére vonatkozó megyei övezetek lehatárolását és az övezetekre
vonatkozó előírásokat
 a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint
 a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete Fejér Megye
Területrendezési Tervéről tartalmazza.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a megyei övezeteket és Mány közigazgatási területének
érintettségét.
Mány
FM TrT
megyei övezetek
melléklete
érintettsége
Trtv. által meghatározott megyei övezetek
3.9.
ásványi nyersanyagvagyon övezete*
+
3.10.
rendszeresen belvízjárta terület övezete
—
3.11.
földtani veszélyforrás terület övezete*
+
FM TrT-ben egyedileg meghatározott megyei övezetek
3.12.
felzárkóztatandó belső periféria övezete**
—
3.13.
turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet**
+
megyei jogú városok vonzáskörzete gazdaságfejlesztési
3.14.
—
övezete
3.15.
borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet**
+
3.16.
kulturális örökség-történeti fejlesztési övezet**
—
3.17.
majorsági térség övezete**
+
3.18.
karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete**
—
naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető
3.19.
+
terület övezete
*: közigazgatási területtel jelölt övezet, az övezet tényleges kiterjedését adatszolgáltatás alapján a
településrendezési eszközökben kell pontosan lehatárolni
**: közigazgatási területtel jelölt övezet, nem jelenti automatikusan adott terület érintettségét
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ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE
Bányafelügyelet adatszolgáltatása

FM TrT 3.9. melléklet

Külszíni bányatelek, működő bánya
Mélyművelésű bányatelek, bezárt bánya
Bezárt mélyművelésű bánya, aláfejtett
terület
Megkutatott terület
Az övezetben a megállapított bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel le nem fedett, az állam
kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon
nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a A
bányaterületek
Veszprém
Megyei
településrendezési eszközökben kell tényleges Kormányhivatal
Hatósági
Osztálytól
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(Bányafelügyelet)
kapott
adatszolgáltatás
Az érintett területeken a településrendezési alapján kerültek lehatárolásra.
eszközökben csak olyan területfelhasználási Az érintett területekre vonatkozó előírásokat a
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, HÉSZ tartalmazza.
amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati
kitermelését nem lehetetleníti el.
Megfelel.
Ásványi nyersanyagvagyon övezete
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FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE
Bányafelügyelet adatszolgáltatása

FM TrT 3.11. melléklet

Bezárt mélyművelésű bánya,
(felszínmozgások által potenciálisan
veszélyeztetett terület)
Aktív felszínmozgás által veszélyeztetett
terület
Az övezetbe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős tömegmozgások és
egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak.
Területrendezési követelmények
Megfelelőség igazolása
A földtani veszélyforrással érintett terület A Veszprém Megyei Kormányhivatal
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell Hatósági Osztálytól (Bányafelügyelet) kapott
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
adatszolgáltatás alapján az aláfejtett területeket
Az érintett területeken új beépítésre szánt terület (bezárt mélyművelésű bányák), aktív (Mány V.
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet esetében),
vagy
felszínmozgások
által
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása potenciálisan veszélyeztetett területként ajánlatos
során adott véleményében hozzájárul. A beépítés figyelembe venni. A korlátozó tényezőket a TRE
feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró tartalmazza,
a
felszínmozgások
által
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszélyeztetett területekre a HÉSZ előírja, hogy
hozzájárulásával kell meghatározni.
építési tevékenység geotechnikai szakvélemény
alapján végezhető.
Új beépítésre szánt terület az érintett területeken
nem került kijelölésre.
Megfelel.
Földtani veszélyforrás terület övezete
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TURIZMUS SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT, FEJLESZTENDŐ ÖVEZET
Az országos turisztikai fejlesztési célok
megvalósulásának segítése és a kapcsolódó
megyei fejlesztések előmozdítása, a turisztikai
célú különleges területek kialakítása, turisztikai
vállalkozások támogatása, turisztikai potenciál
növelése céljából megállapított egyedileg
meghatározott övezet.

FM TrT 3.13. melléklet

Területrendezési követelmények
A településfejlesztési koncepcióra és az integrált
településfejlesztési
stratégiára
vonatkozóan
tartalmaz szabályokat.
Megfelelőség igazolása
Nem releváns.

___ Turizmus szempontjából kiemelt,
fejlesztendő övezet

BORVIDÉKI ÉS KERTGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSI ÖVEZET
FM TrT 3.15. melléklet

___ Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési
övezet

A szőlő-, és borgazdálkodás, valamint a gyümölcs, és zöldségtermesztés innovatív fejlesztésének
támogatása céljából megállapított egyedileg
meghatározott övezet.
Területrendezési követelmények
Borszőlő termőhelyi kataszter I. és II. osztályú
területeire, valamint a volt zártkerti (kertes
mezőgazdasági) területeire a településrendezési
eszközöket olyan tartalommal kell kidolgozni,
amely a szőlő- és borgazdálkodást és
gyümölcstermesztést segíti és ösztönzi, továbbá
ezen területek beépíthetőségét csak az előbbi célok
érdekében teszi lehetővé. Kerülni kell a beépítésre
szánt
területek
és
a
mezőgazdasági
birtokközpontok kijelölését, kivéve, ha a
birtokközpont szőlészeti-borászati, kertgazdasági
funkciót, illetve ehhez kapcsolódó lakó, szállás és
vendéglátó funkciót szolgál.
A volt zártkertek területe a TSZT-ben beépítésre
szánt területté csak akkor minősíthető, ha a Fejér
megye területrendezési tervéről szóló FM Önk.
Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete 11. § (2)
bek. előírásai teljesülnek.

Megfelelőség igazolása
Borszőlő termőhelyi kataszter I. és II. osztályú terület Mány területén nem található.
A volt zártkerti területeken új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, azok az ún. kertes
mezőgazdasági területbe/övezetbe kerültek besorolásra, melyre vonatkozóan a HÉSZ-ben olyan
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előírások kerültek meghatározásra, melyek a szőlő-, kert- és gyümölcsművelés fennmaradását segítik
elő. Lakóépület, valamint birtokközpont kialakítására a kertes övezetben nem nyújt lehetőséget a HÉSZtervezet.
Megfelel.

MAJORSÁGI TÉRSÉG ÖVEZET
FM TrT 3.17. melléklet

___ Majorsági térség övezete

Az övezetbe tartozó települések külterületein
jellemző,
mezőgazdasági
funkciójú
településrészek (majorok, puszták, a korábbi
nagyüzemi és szövetkezeti agrárgazdálkodás és
feldolgozás színterei, és üzemközpontjai)
sajátosságait figyelembe vevő fejlesztések
előmozdítása
és
összehangolása
céljából
megállapított egyedileg meghatározott megyei
övezet.
Területrendezési követelmények
A mezőgazdasági területeken és mezőgazdasági
üzemi különleges területeken a településrendezési
eszközöket olyan tartalommal kell kidolgozni,
amely a termőföldvédelem, környezetvédelem,
valamint az épített örökségi és táji értékek
figyelembevétele mellett segíti és ösztönzi –
különösen
a
mezőgazdasági
funkcióhoz,
tevékenységekhez kapcsolódó – fejlesztéseket és
beépítéseket.
A
meglévő
majorsági
területek
figyelembevételével, és lehetőség szerinti
felhasználásával
kell
meghatározni
mezőgazdasági birtokközpontok létesítésének,
valamint
beépítésének
speciális,
helyi
adottságokat és igényeket figyelembe vevő
szabályait.

Megfelelőség igazolása
A mezőgazdasági területek eltérő táji, környezeti adottságaik függvényében differenciált
területfelhasználási és övezeti besorolást kaptak. Az egyes mezőgazdasági övezetekre meghatározott
szabályok a tájhasználati hagyományok tovább élését és a táji-, természeti értékek megőrzését kívánják
elősegíteni. A HÉSZ tartalmazza a birtokközpont kialakításának feltételeit. A meglévő majorsági
területek közül Felsőörs-puszta a korábbi besorolással (Gksz) ellentétben különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi területbe került besorolásra, mely az intenzívebb mezőgazdasági tevékenyéghez
kapcsolódó létesítmények elhelyezésére nyújt lehetőséget. Alsóörs-puszta maradt gazdasági (általános)
terület, melynek gazdasági fejlesztési potenciálja vártahóan nő a közlekedési kapcsolatai erősödése
(tervezett M100 autóút) miatt, ezért került olyan besorolásba, mely széles körű tevékenység (köztük akár
mezőgazdasági üzemi tevékenység) megtelepedésére nyújt lehetőséget.
Megfelel.
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NAPERŐMŰ LÉTESÍTÉS CÉLJÁBÓL KORLÁTOZOTTAN IGÉNYBE VEHETŐ
TERÜLET ÖVEZETE
FM TrT 3.19. melléklet

A napelemparkok (háztartási méretűnél nagyobb
naperőművek) kijelölésének orientálása, a más
tényezők, szempontok alapján értékes, be nem
épített területek védelme céljából megállapított
egyedileg meghatározott övezet.
Területrendezési követelmények
A településrendezési eszközöket úgy kell
kidolgozni, hogy az övezet területét érintően – a
háztartási méretű kiserőművek kivételével –
naperőmű ne legyen létesíthető.
Megfelelőség igazolása
A Naperőmű létesítés céljából korlátozottan
igénybe vehető terület övezetben sem meglévő,
sem tervezett naperőmű nem található.
A vonatkozó előírás a HÉSZ-be beépítésre került.
Megfelel.

___ Naperőmű létesítés céljából korlátozottan
igénybe vehető terület övezete
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6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
A biológiai aktivitásérték (BIA érték) fenntartásához igénybe vett területek

terület jele a
változások lapon

kijelöléssel érintett
ingatlanok

mérete

kijelölés előtti általános
használata

kijelölés utáni általános
használata

kijelölés utáni BIA
érték egyenlege

(hrsz)

(ha)

(általános használat rövidítése)

(általános használat
rövidítése)

(BIA számított
értéke)

Új beépítésre szánt terület
I/a

0185/23-24

3,0478

Má

Gá

-10,06

I/b

0187/2 és 0187/6 jelölt
részei

15,8498

Má

Gá

-52,30

I/c

047/25-26; 047/27 része
047/30 részei

0,7018

Ev

Gksz

-6,04

I/d

2005.08.09

0,623

Ev

Lf

-4,11

Összesen:

-72,51
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BIA érték fenntartást szolgáló terület
terület jele a
változások lapon

ingatlanjai

mérete

kijelölés előtti általános
használata

kijelölés utáni általános
használata

átsorolás utáni
BIA érték
egyenlege

III/b

1583 és 02/5 részei

0,0824

Lf

Zkk

0,30

IV/n

1,5673

Má

Ev

8,31

IV/o

0,8604

Má

Ev

4,56

III/e

051/81

7,4023

Lke

Má

7,40

III/f

0163/5 egy része

0,1143

K-eü

Má

0,08

III/g

0163/6, 0163/7

4,8626

K-eü

Ev

29,18

III/j

07/7 a egy része

6,3013

Gksz

Má

20,79

III/6

1541; 1544-1545; 15481549; 1552-1553; 1554/1-6

4,288

Üh

Má

8,58

Pótlás BIA érték egyenleg

Pótlás utáni összes BIA érték egyenleg

79,19

+6,68

A vonatkozó jogszabályok szerint az ezt követő településrendezési tervek, illetve
településrendezési tervek módosítása tekintetében jelen „új” Településszerkezeti terv
figyelembe vehető biológiai aktivitásérték egyenlege:0
1
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