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(3), (4) bekezdése alapján előírt jogosultsággal rendelkező tervezők készítették. 
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H A R C  K Ö Z S É G  

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V E  

2019. 

 

I. BEVEZETÉS 

 

 

1. Munkaindító döntés 

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2017. (V. 23.) számú határozatával döntött új 
településrendezési eszközök elkészíttetéséről. 

 

2. Előzmények 

A község rendelkezik hatályos (OTÉK alapú) településrendezési tervvel.  

Harc község Településszerkezeti terve - elfogadva 27/2009. (V. 21.) számú kt. határozattal; 

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete Harc község 
helyi építési szabályozásáról; 

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelete Harc község 
településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól; 

Településképi Arculati Kézikönyv – elfogadva a 2/2018. (I. 30.) számú kt. határozattal; 

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete a településkép 
védelméről; 

Új Településfejlesztési Koncepció – elfogadva a 94/2018. (IX. 25.) számú kt. határozattal. 

 

3. A településrendezési terv elkészítésének rövid leírása: 

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében el kell készíteni a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő új településrendezési 
eszközöket. A tervkészítésre az Önkormányzat a szekszárdi Meridián Kft-vel kötött szerződést.  

A Településképi Arculati Kézkönyv és Településképi rendelet már elkészült és elfogadásra került. Ezek, 
továbbá az új településfejlesztési koncepció képezik az új településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat 
alapját. 

A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és 
védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi 
irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes területrészeinek 
területfelhasználását, továbbá a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a 
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. (EljR. 9. § (2)) 
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1. melléklet 

Harc község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 3/2020. (I. 8.) önkormányzati határozathoz 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP  
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2. melléklet 

Harc község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 3/2020. (I. 8.) önkormányzati határozathoz 

 

II. HARC KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 

 

1. A tervezési terület felhasználása 

 

A község belterülete és a külterületen található üzemi jellegű területek jellemzően beépítésre szánt 
területekbe, a külterület erdő, szántó, rét-legelő művelési ágú, továbbá művelésből kivett vízfelületei és 
közlekedési út-területei beépítésre nem szánt terület besorolást kapnak.  

  

I. Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek 

1.1. Falusias lakóterület 

A község belterületének túlnyomó része – a családi lakóházakkal beépített, vagy ilyen célra szánt ingatlanok - 
falusias lakóterület övezetbe kerültek besorolásra, igazodva a kialakult állapotokhoz. Az övezetben 
lakóépületek, mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények helyezhetők el. 

Jelenleg a község belterületén 46 db beépítetlen közművesített telek található.  

utca, tér                üres telek hrsz. 
Alkotmány utca - 
Béke utca 1 359/18 
Diós utca 1 137 
Dózsa Gy. utca 4 145, 146, 151, 152 
Fő utca 2 62, 71 
Jókai utca  293/5, 293/12, 293/13, 293/16, 293/32, 293/33 
Kossuth utca 8 185, 189/2, 193, 206, 225, 262, 282, 288 
Kölesdi utca 6 293/22, 293/23, 293/24, 293/25, 293/31, 371/21 
Petőfi utca 5 47/2, 57, 60, 329/2, 330/2 
Sió utca 5 3, 4, 166/1, 166/2, 174 
Siófoki utca  11 360/6, 373/2, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/9, 373/11, 373/12, 373/13 
Széchenyi utca 1 360/4 
Vörösmarty tér 2 233/2, 309/3 
összesen 46 

A jóváhagyott településfejlesztési koncepció értelmében a jövőben várható lakásépítési igények kielégítésére új 
lakóterületek kijelölésére is sor kerül a tervben az alábbiak szerint:  

- a Kossuth utca – Fő utca közti tömbbelsőben kialakítható kb. 40 db új lakótelek (a hatályos 
településrendezési eszközökkel részben összhangban, azonban a tömb keleti részén a korábbi kertes 
mezőgazdasági terület is lakóterületi besorolást kapott; 

- az 52. hrsz-ú út (Diós utcától ÉNY-ra) mentén kialakítható kb. 12 új lakótelek (a hatályos 
településrendezési eszközökkel összhangban).  

- A hatályos településrendezési eszközökben az iskolától északnyugatra kijelölt tartalék lakóterület (kb. 
30 lakótelek)törlésre kerül, mivel a terület kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetébe esik, és a 
hatályos megyei területrendezési terv sem szerepelteti települési térségként. 

A falusias lakóterületek megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,5. A területre vonatkozó közüzemi 
közművesítettség mértéke: teljes. 
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2. Vegyes területek 

2.1. Településközpont területek 

A községháza és templom, a művelődési ház, az orvosi rendelő és posta, valamint az iskola-óvoda tömbje 
sorolandók településközpont területbe. A jövőbeli fejlesztések vagy új intézmények elhelyezése esetén is 
lehetőleg e környéken célszerű az intézményeket elhelyezni.  

Az övezet megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,5. A terület közművesítettsége teljes. 

 

3. Gazdasági területek 

3.1. Kereskedelmi, szolgáltató területek  

A kereskedelmi, szolgáltató területek elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak.  

Kereskedelmi, szolgáltató területek:  

- a község délkeleti részén lévő, jellemzően gépjárművekkel foglalkozó vállalkozás telephelye, melynek 
további déli és keleti irányú bővítése tervezett; 

- a Széchenyi utca nyugati végén lévő vállalkozás (022/10 és 022/67 hrsz.); 

- a sportpályától délre fekvő ingatlan (016/22 és 016/38 hrsz-ú ingatlan keleti része; 

- a belterülettől északra fekvő, új vállalkozások számára alkalmas tartalék terület (057/14-16 hrsz.)   

 Az övezet megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 1,5. A közművesítettség mértéke teljes. 

 

4. Különleges területek 

Beépítésre szánt különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső 
hatásaitól is bizonyos fokú védelmet igényelnek.  

4.1. Különleges mezőgazdasági üzemi terület  

A különleges mezőgazdasági üzemi terület területfelhasználási kategóriát az OTÉK 2012. évi változása vezette 
be, korábban nem létezett.  

A terület elsődlegesen mezőgazdasági üzemi épületek (állattartó épületek, terménytároló- és feldolgozó 
épületek, mezőgazdasági géptároló és gépjavító épületek) elhelyezésére szolgál. Ebbe az övezetbe került 
besorolásra a belterülettől északra fekvő Janyapuszta majorja.  

A mezőgazdasági üzemi terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0. A területre vonatkozó 
közüzemi közművesítettség mértéke hiányos. 

4.2. Különleges vásártér terület  

Különleges vásártér területbe a község használaton kívüli sportpályája sorolt. A területet az Önkormányzat 
kereskedelmi tevékenységre, vásártartásra és közösségi rendezvények tartására kívánja használni. A lakosság 
számára sportolási, és szabadidő-eltöltési lehetőséget a Vörösmarty téren kialakított játszótér és kispálya, 
valamint a Sió menti közjóléti erdőterület nyújt.   

A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,3. A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség 
mértéke teljes. 

4.3. Különleges pincefalu terület 

Különleges pincefalu területbe a zártkert nyugati szélén húzódó aprótelkes pinceser területe került átsorolásra 
tekintettel a kialakult beépítés sűrűségére. 
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II. Beépítésre nem szánt területek: 

5. Erdőterületek 

A tervben az erdők elsődleges rendeltetés szerinti besorolása (védelmi, gazdasági és közjóléti erdők) az 
illetékes erdészeti szervek adatszolgáltatása (erdőkataszter és erdőtelepítésre javasolt területek), valamint 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény országos 
szerkezeti tervében kijelölt erdőgazdálkodási kiemelt térségek figyelembe vétele mellett történt.  

Az ország szerkezeti tervében kijelölt erdőgazdálkodási kiemelt térségekre figyelemmel egyes jelenleg szántó 
művelésű területek is erdőterületként kerültek szabályozásra a község zártkertjétől észak-keletre, valamint a 
közigazgatási terület délkeleti csücskében a Sió mentén, – függetlenül attól, hogy e területeken lesz-e valaha is 
ténylegesen erdő, - mivel csak így teljesíthető a törvényi előírás.   

5.1. Védelmi erdőterületek  

Védelmi erdőterületbe a talajvédelmi, mezővédő, településvédelmi és műtárgyvédelmi kategóriába sorolt 
erdőterületek tartoznak. Kisebb védelmi erdőterület található Janyapusztától keletre lévő belvízjárta területen, 
valamint a szőlőhegy egyes beerdősült részein. 

5.2. Közjóléti erdőterületek  

Közjóléti erdőterületté a belterület keleti oldalán a Sió-csatorna menti 021 hrsz-ú terület sorolt, amely 
szabadtéri rendezvények tartására is alkalmas és ahol játszó-, sport- és szabadidő-létesítmények is 
elhelyezhetők. 

5.3. Gazdasági erdőterületek 

A község többi, foltszerűen elszórt erdői gazdasági erdőterületbe tartoznak. Nagyobb gazdasági rendeltetésű 
erdőterület található Janyapuszta környékén, valamint a közigazgatási terület legdélebbi részén.  

 

6. Mezőgazdasági területek 

6.1. Általános mezőgazdasági területek 

A község külterületének szántó- és gyep művelési ágú földrészletei jellemzően általános mezőgazdasági terület 
besorolást kaptak. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők 
el.  

6.2. Kertes mezőgazdasági területek 

A község zártkerti területe, valamint a belterület egyes kistelkes, lakóépületek elhelyezésére alkalmatlan 
ingatlanai kertes mezőgazdasági területekbe kerültek besorolásra. 

  

7. Zöldterületek 

A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A község területén a 
községközpontban lévő Vörösmarty tér zöldfelülete került zöldterületi, ezen belül – mivel 1 hektárnál kisebb – 
közkert besorolásba. 

Új zöldterület került kijelölésre a Vörösmarty tértől északra a hatályos terv szerint lakóterületként szabályozott 
36/7 hrsz-ú, jelenleg fásított területen, továbbá a Kossuth Lajos utca keleti, kiszélesedő részén. 

 

8. Beépítésre nem szánt különleges területek 

8.1. Beépítésre nem szánt különleges temető terület 

Beépítésre nem szánt különleges temető területbe a községi köztemető és Janyapuszta régi temetője 
tartoznak. 

8.2. Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület 
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Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi területbe a községi vízmű és a szennyvíztisztító telep 
ingatlanainak területe tartoznak. 

 

9. Természetközeli területek 

Természetközeli területbe tartoznak a mocsár és nádas művelési ágú földrészletek. Janyapusztától keletre a Sió 
egykori holtága helyén lévő nádas terület tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. 

 

10. Vízgazdálkodási területek 

Vízgazdálkodási területbe kerültek besorolásra a község területén lévő vízfolyások, árkok. 

 

11. Közlekedési és közműterületek 

Közlekedési és közműterületbe tartoznak a község meglévő és tervezett közúti területei. 
 

Új beépítésre szánt területek 

Új beépítésre szánt területek kijelölése Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. tv. (Trtv.) 12. § előírásainak betartásával lehetséges.  

Új beépítésre szánt területek: 

a) Kossuth Lajos utca – Fő utca közti tömbbelsőben kertes mezőgazdasági területből lakóterület: 2,1964 
ha. A kijelölés a Trtv. 12. § (1) bekezdés előírásait megvizsgálva történt (csatlakozik a meglévő 
települési területhez, nem okozza különböző településék beépítésre szánt területeinek összenövését 
és nincs a rendeltetésnek megfelelő más alkalmas terület). 

b) Sió utca délnyugati szélén általános mezőgazdasági területből lakóterület: 0,5967 ha. A kijelölés a Trtv. 
12. § (1) bekezdés előírásait megvizsgálva történt (csatlakozik a meglévő települési területhez, nem 
okozza különböző településék beépítésre szánt területeinek összenövését és nincs a rendeltetésnek 
megfelelő más alkalmas terület). 

c) Zártkert nyugati szélén különleges pincefalu terület: 1,1269ha. A kijelölés a Trtv. 12. § (1) bekezdés 
előírásait megvizsgálva történt (meglévő települési területhez nem csatlakozik, nem okozza különböző 
településék beépítésre szánt területeinek összenövését és nincs a rendeltetésnek megfelelő más 
alkalmas terület). 

              Összes növekmény: 3,92 ha 

 A Trtv 12. § (3) bekezdése értelmében a területnövekmény legkevesebb 5 %-ának megfelelő zöldterületet kell 
kijelölni. A beépítésre szánt terület-növekmény 5 %-a 0,196 ha. Az új tervben kijelölésre került zöldterület-
növekmény a Kossuth Lajos utca két végén összesen 0,4522 ha, azaz a jogszabályi előírás teljesült. 

 

2. Tájrendezés és természetvédelem 

 

TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE 

Tolna megye területrendezési terve szerint Harc területét érinti a kiváló és jó termőhelyi adottságú 
szántóterület térségi övezete. 

A település alapvetően mezőgazdasági jellegű ezt támasztja alá a mezőgazdasági területek nagy aránya. A 
település közigazgatási területének 83 %-a mezőgazdasági művelés alatt áll. Legnagyobb arányú 79% a 
szántóföldi termelés. A szántóterületeken elsősorban takarmánynövényeket termesztenek, jellemző termények 
a kukorica, búza, napraforgó. A szántóföldi termesztés nagyrészt nagyüzemi táblákon folyik, nem ritka a 20 
hektáros tábla. A szántóterületek elsősorban a Medinával határos északi területeken és a Zombával határos 
délnyugati területeken találhatók. 
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Kertes, gyümölcsös és szőlőterületek a település északkeleti részén a szőlőhegyen találhatók, jellemzőek a kis 
parcellák, présházzal, pincével. Ezek a területek a termőterületek 2 %-át jelentik. 

A község a Szekszárdi Történelmi Borvidék része.  A Szekszárdi borvidék hazánk egyik kis területű, de igen híres 
vörösbor-termelő vidéke. A borvidék területe 2625,78 ha, melyből Harcon 6,58 ha található a borvidéki 
nyilvántartás szerint.  

Az erdőterületek aránya az összterületek 8 %-a, ami jóval alatta marad az országos átlagnak (20 %). 

Az erdők a Baranya Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása szerint a Gemenci Erdőtervezési körzetbe 
tartoznak. A domboldalakon lévő erdők nagy részének elsődleges rendeltetése faanyagtermelő és védelmi 
erdő, fafaj összetétele elegyes akácos. A Sió menti részeken nemes nyárasok és nemes füzesek találhatók. 

Az országos és megyei rendezési terv térségi övezetek besorolása szerint Harc erdők övezetével és 
erdőtelepítésre alkalmas területtel érintett. 

 

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  

Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó természetvédelmi célú területek  

Ramsari területek 

Harc nem szerepel a ramsari listán. 

Natura 2000 területek 

Harcon Natura 2000 területek a Szedresi Ős-Sárvíz HUDD20073 területkódú kiemelt jelentőségű természet 
megőrzésű területek részét képezik, melyek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz tartoznak.  

Natura 2000 területek találhatók az alábbi helyrajzi számokon: 080/49a, 080/49b, 080/49c, 080/49d, 080/51, 
0173, 0198/1, 0198/2, 0198/3, 0198/4a, 0198/4b, 0198/4c, 0198/4d, 0198/4f, 0198/4g, 0198/4h, 0198/7, 
0198/8, 0208/10a, 0208/11, 0208/12. Ezek a területek a Sió-csatorna és a Gulyajáró hely között találhatók. 

Országos jelentőségű védett területek 

Országos jelentőségű védett természeti emlék (Ex lege védett területek) 

 Szentkúti forrás a Várhegy földterület (07/12 hrsz) alján; 

 a Cukor-hegy földterületen (07/9 hrsz) lévő nagy szurdék aljában fakadó forrás; 

 Cukor-hegy (3. régészeti lelőhely - földvár); 

 Várhegy (2. régészeti lelőhely - földvár). 

Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat magterületi övezetébe tartoznak Harcon a Gulyajáró nádassal, gyeppel borított 
területei. A Sió mentén húzódik az Ökológiai folyosó. 

Tájképvédelmi terület övezete  

Harcon tájképvédelmi területek lehatárolása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján történt. Ezek a területek a település keleti oldalán a Sió-csatorna mentén, a Várhegy erdőterületét és a 
Szőlőhegy területét érintik. 

Helyi jelentőségű védelemre érdemes területek 

Helyi botanikai értékek 

Parkok, fasorok, fák: 

1. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 02 hrsz. 

2. Katolikus templom kert idős fái 88 hrsz. 2 db Tilia cordata (Kislevelű hárs)    

3. Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) fasor 371/25 hrsz.  

4. Aesculus hippocastanum (vadgesztenyefa) fasor 307 hrsz. 
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5. Taxus baccata 'Hichsii’ (Tiszafa) fasor (39/1 hrsz) 

 

3. BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK 

Korlátlan használatú zöldfelületek 

Közparkok, közkertek 

Harcon az előírások értelemben közpark jelenleg nincs, mivel a belterületen lévő erre a célra szolgáló 
közterületek nagysága nem éri el az 1 ha-t.  

Közkertek:  

Római Katolikus Templom melletti zöldterület (88 hrsz) 

Vörösmarty téri játszótér (36/5, 36/8 hrsz) 

Az Alkotmány utcától a Vörösmarty tér felé az út déli oldalán kialakított keskeny zöldsáv.  (307 hrsz) 

I. és II. Világháborús emlékmű környezete (36/13hrsz) 

Fasorok 

Az utcákban csak egy-egy szakaszon található szórvány fatelepítés. A kiültetett fák változatosak, sok az 
örökzöld, néhány helyen lombos díszfákat is lehet látni, de legtöbb a gyümölcsfa (meggyfa, szilvafa). Az utcák 
nagy része széles, a zöldsáv is alkalmas fásításra. A szűk utcákban csak keskeny zöldsáv áll rendelkezésre és a 
közművek vezetékei is itt találhatók. Ezért itt kis fák (gyümölcsfa, gömbfa) ültethető és csak az utca egyik 
oldalára. 

Korlátozott használatú zöldfelületek 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

Általános iskola (371/23 hrsz) 

Óvoda (371/23 hrsz) 

Zöldfelületi jellegű intézmények 

Temető (125,126 hrsz.) 

Janya pusztai temető (0123 hrsz.) 

Sportpálya (369/2 hrsz.) 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 

A településen csak családi házas beépítésű lakóházak találhatók. A legtöbb utca széles, járdák mellett árokkal. A 
telkek nagy részén előkert és az oldalkert díszkert, hátul gyümölcsös és zöldségeskert található. A nagy 
zöldfelülettel rendelkező kertek jelentősen javítják a település zöldfelületi ellátottságát. 

 

 

4. Örökségvédelem 

Harc községben nem található világörökség, valamint világörökség várományos terület. 

A községben 1 műemléki védettségű épület (R.k. templom), és annak jogszabály szerint lehatárolt műemléki 
környezete található. 

Műemléki védelem alatt álló építmény 

törzsszám azonosító 
védelem 

státusza 

védelem 

fajtája 

helyrajzi 

szám 
cím név 

4203 8630 
műemléki 

védelem 
műemlék 87 Fő u. Római katolikus templom 

4203 22147 
műemléki 

védelem 

műemléki 

környezet 

36/6, 83, 

85, 86, 
 

Római katolikus templom 

műemléki környezete 
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88, 133 

 

A községben a helyi védelmet a 1/2018. (II. 13.) településképi rendelet szabályozza, mely 29 helyi védelem alatt 
álló objektumot sorol fel. A megalapozó vizsgálathoz készült örökségvédelmi hatástanulmány építészeti 
értékvizsgálata ennél jóval több, összesen 40 építmény védelmére tett javaslatot. 

 

Helyi védelem alatt álló objektumok 

Sorszám Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 

1. 302/1 Vörösmarty tér 12. lakóépület 

2. 32 Vörösmarty tér 9. lakóépület 

3. 29 Fő utca 6. lakóépület 

4. 27 Fő utca 10. lakóépület, kerítés 

5. 26/2 Fő utca 12. lakóépület, kerítés 

6. 46/1 Fő utca 11. lakóépület 

7. 48/1 Fő utca 15. lakóépület 

8. 23 Fő utca 18. lakóépület 

9. 54 Fő utca 23. lakóépület 

10. 20 Fő utca 26. lakóépület 

11. 18 Fő utca 30. lakóépület 

12. 11 Fő utca 44. lakóépület 

13. 79 Fő utca 51. lakóépület 

14. 9 Fő utca 48. gazdasági épület 

15. 80 Fő utca 53. lakóépület 

16. 84 Fő utca 59. községháza 

17. 159 Dózsa Gy. utca 1. kápolna 

18. 36/13 Fő utca  emlékmű, kereszt 

19. 88 Diós utca kereszt 

20. 125 Temető kereszt 

21. 126 Temető kereszt 

22. 287/4 Kossuth L. utca kereszt 

23. 286/4 Kossuth L. utca 12. lakóépület 

24. 221 Kossuth L. utca 25. lakóépület 

25. 303/1 Kölesdi utca kereszt 

26. 369/2 Sportpálya kereszt 

27. 011/6 65.sz. főút keleti oldalán kereszt 

28. 70/1 Fő utca 39. lakóépület 

29. 14 Fő utca 38. lakóépület 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze alapján Harc község közigazgatási területén 16 
régészeti lelőhely található. 

Egyedileg védett régészeti lelőhely nem található a közigazgatási területen, nem is javasol a hatástanulmány 
egyedi védettségre nyilvántartott lelőhelyet. Továbbá nem javasol bemutatásra sem nyilvántartott lelőhelyet. 

A nyilvántartott lelőhelyek állapotának fenntartását, illetve állapotuknak a mezőgazdasági művelés és erózió 
általi folyamatos pusztulását leginkább a korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területbe való bevonás, azaz 
a gyepesítés jelentené.   

A településen található régészeti értékek védelme érdekében be kell tartani a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait. 
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5. Közlekedés 

  

5.1. Hálózatok és közúti hálózati kapcsolatok 

Harc község Tolna megye középső részén, Szekszárdtól 11,5 km, Tamásitól 40 km, Pakstól 43 km, Pécstől 60 km, 
Budapesttől 161 km távolságra található. Fentiek alapján elsődlegesen a megyeszékhely felé jónak mondható a 
közúti megközelítés lehetősége. A település viszonylag jól megközelíthető, átmenő forgalma jelentős. 

A község belterületén keresztül halad a 65. számú Szekszárd – Siófok közti főút. A főútból ágazik ki a község 
központjában a 6317. sz. Harc – Simontornya összekötő út. Az átmenő forgalom mindkét úton számottevő, 
amely jelentős zaj-, rezgés-, porterheléssel jár és a gyalogosokat illetve kerékpárosokat is veszélyezteti.  

5.2. Vasúti közlekedés: A települést vasútvonal nem érinti. A legközelebbi körzeti vasútállomás Szekszárdon (12 
km) található.  

5.3. Közösségi közlekedés: A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. Távolsági autóbusz járatok 
áthaladnak a településen. A buszmegállóhelyek kiépítettsége megfelelő, de korszerű buszvárók létesítése 
szükséges lenne. 

5.4. Vízi közlekedés: A település közigazgatási területének keleti határán húzódik a Sió-csatorna, amelynek vízi-
turisztikai célú hasznosítása tervezett.  

5.5. Légi közlekedés: A községhez legközelebbi repülőtér (sport-repülőtér) Szekszárd mellett, Őcsényben (19 
km) található. 

5.6. Kerékpáros és gyalogos közlekedés: A község jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a regionális 
jelentőségű kerékpárút hálózatba. Azonban több tervezett kerékpáros útvonal is érinti a községet.  

a) A község keleti határán, a Sió balparti töltésén, de már Sióagárd közigazgatási területén halad keresztül a 
tervezett Sió-völgyi Siófok – Simontornya - Szekszárd országos kerékpárút törzshálózat egy szakasza.  

b) Tolna megye területrendezési tervében szerepel a 65. út mentén Szekszárdtól Harcon és Zombán keresztül a 
teveli elágazásig egy térségi kerékpárút, mely itt csatlakozik a Siófok – Iregszemcse – Tamási – Hőgyész - 
Bonyhád útvonalon tervezett országos kerékpárúthoz. 

c) Harc területén a Sió turisztikai hasznosítására irányuló Sió projekt keretében a Fő utca – Széchenyi utca 
mentén kerékpárút kiépítése tervezett. E kerékpárút északi irányban az Alkotmány utcán tovább folytatódik 
Kölesd felé a 6317. sz. közút mentén, délkelet felé pedig a Dózsa György utcán éri el a tervezett evezős kikötőt 
a Sión, illetve a Sió jobbparti töltésén folytatódhat Szekszárd felé. 

5.7. Helyi úthálózat: A község belterületi úthálózata a 65. számú főút (Siófoki út) és a 6317. sz. összekötő út 
(Alkotmány utca) átkelési szakaszához kapcsolódik.     

A község belterületi úthálózati szerkezete megfelelő, a lakóutcák kiépítettsége azonban nem mindenhol 
kielégítő. Általában az utak burkolati szélessége csak egyirányú forgalom bonyolítására alkalmas. A 
csomópontok a forgalmi igények számára megfelelőek.   

5.8. Parkolás: A község központjában és a temetőnél csak szerény léptékű, az igényeknek nem megfelelő számú 
parkolóhely található.  

Fejlesztési elképzelések, javaslatok 

A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról 
és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) és az azt módosító 1656/2017. (IX. 13.) 
Kormányhatározat szerint Harc község területén 2022-ig országos hálózatot érintő közlekedés-fejlesztési 
beruházás nem tervezett. Továbbá Magyarország Területrendezési Terve és Tolna Megye Területrendezési 
Terve sem irányoznak elő Harc községet érintő közlekedési célú fejlesztést. 

Ugyanakkor a 65. országos főút (Sió utca), valamint a 6317. országos mellékút (Alkotmány u.) átkelési szakaszai 
jelentős baleset-veszélyességi és települési környezetvédelmi szempontú problémákat vetnek fel. 
Magyarország, továbbá Tolna megye hatályos területrendezési tervei azonban sajnos nem tartalmaznak a 
község számára kívánatos változásokat az országos közúthálózat viszonylatában, ezért a hatályos 
településszerkezeti terven szereplő javasolt elkerülő út nyomvonal is törlésre került. 
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A település helyi úthálózatát az igények figyelembevételével az Önkormányzat lehetőségeit mérlegelve 
szükséges fejleszteni. A lakókörnyezet minőségének ugyanis fontos tényezője a helyi közlekedési feltételek 
állapota.    

A község központjában és a temetőnél szükséges új, az igényekre méretezett kiépített parkolóhelyeket 
kialakítani. 

A kerékpárosok érdekében fontos az Alkotmány és Kölesdi utcák mentén önálló kerékpárutak kiépítése.   

Közösségi közlekedés terén a rendezési tervben szerepeltetendő infrastrukturális fejlesztések nem várhatóak, 
itt elsősorban a lakosság utazási igényeit minél tökéletesebben kielégítő járatszámra és menetrend 
kialakítására kell törekedni. Az autóbusz-várókat a lehetőségek keretein belül minél komfortosabb és 
esztétikusabb módon kívánatos kialakítani. 

 

6. Közműellátás, hírközlési javaslat 

6.1. Ivóvíz-ellátás 

Harc község közüzemű vízellátását önálló vízmű biztosítja, üzemeltetője az ERÖV Vizi közmű ZRT (7100 
Szekszárd Epreskert út 9.). 

A rendszer vízbázisát 2 db mélyfuratú kút képezi. A községi vízműhöz 2 x 50 m3 térfogatú mélytároló szolgálati 
medence tartozik a 322/2 hrsz-ú vízműtelepen. A hálózati nyomást a vízmű telepen található hidroforos 
nyomásfokozó berendezés biztosítja. 

FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

1. Lakóterületek: 

A község belterületén beépítetlen ingatlanok közművesített területen találhatók. A beépítetlen ingatlanok 
száma 46 db. Az ingatlanok vízellátását a meglevő vízmű hálózatról történő leágazással biztosítható.  

A Kossuth Lajos – Fő utca közti tömbbelsőben kialakítható kb. 40 db lakóingatlan. A lakóingatlanok vízellátását 
a Vörösmarty téren kialakításra kerülő körvezetékről történő leágazással lehet biztosítani. Az ingatlanok 
vízellátására egy DN 100-as átmérőjű ág vezeték épül. 

Az 52. hrsz-ú-út mentén kialakítandó kb. 12 db lakóingatlan. A lakóingatlanok vízellátása a Diófa és Petőfi utcai 
vízvezetékek összekötésével kialakításra kerülő DN 90-es körvezetékről bitósítható. 

A távlati fejlesztési tervek készítésénél figyelembe kell venni a 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló előírásait. 

2. Vegyes területek: 

A területeken a fejlesztések vízellátását a meglevő vízvezeték hálózatról biztosítani lehet. 

3. Gazdasági területek: 

A kereskedelmi szolgáltató területeken levő fejlesztések vízellátása a meglevő vízvezeték hálózatról 
biztosítható.  

Különleges területek: 

4. Különleges mezőgazdasági üzemi terület: 

Harc településhez tartozó Janyapuszta településrészen nincs vezetékes ivóvízellátó rendszer. A terület 
vízellátását egyedi vízellátó rendszerrel lehet megoldani. A településrész fejlesztése esetén a hosszú távú 
biztonságos ivóvízellátás érdekében a vezetékes ivóvizet Harci vízvezeték hálózat bővítésével lehet megoldani. 

5. Különleges vásártér terület: 

A vásártér terület vízellátása a meglevő vízmű hálózatról biztosítható. 
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6.2. Szennyvízkezelés 

Harc község közüzemű csatornahálózattal rendelkezik. A szennyvízhálózat kiépítése a 2010-es évben fejeződött 
be. A szennyvízhálózat kiépítését az Önkormányzat a DDOP program keretein belül az 5.1.4 sz. Kistelepülések 
szennyvízkezelésének fejlesztése konstrukcióban kiírt pályázati konstrukción elnyert összegből és lakossági 
hozzájárulásból valósította meg. A Kossuth Lajos utca kivételével pályázati forrásból a településen kiépült a 
szennyíz-csatorna hálózat. 

A DDOP program keretében megépült szennyvízelvezető rendszerből kimaradt a Kossuth Lajos utcai ingatlanok 
szennyvízelvezetése. Az Önkormányzat 2018-ban pályázatott nyújtott be a Széchenyi 2020- vidéki térségek 
falvainak megújítására az egyedi szennyvízkezelés VP6-7.2.12.16 kódszámú pályázatra: A pályázat elbírálása 
folyamatban van. A pályázat keretében csak természetközeli szennyvíztisztító építhető. A Kossuth Lajos 
utcában keletkezett szennyvizeket egy közterületi szennyvízátemelő közbeiktatásával jutatjuk a meglevő 
szennyvíztisztító mellé építendő gyökérmezős szennyvíztisztító telepre. A tisztított szennyvizek befogadója 
szintén a Sió-csatorna. 

  

FEJLESZTÉSI JAVASLAT: 

A község belterületén lévő 46 db beépítetlen ingatlan közművesített területen található. Az ingatlanok 
szennyvízelvezetése a meglevő szennyvízhálózatra történő rákötéssel biztosítható.  

A Kossuth Lajos – Fő utca közti tömbbelsőben kialakítható kb. 40 db lakóingatlan szennyvízelvezetése a terep 
adottságokat figyelembe véve nyomott szennyvízelvezető rendszerrel (házi szennyvízátemelők) oldható meg. A 
szennyvizek elvezetésére a tömbbelső közterületén DN 90 KPE nyomócső épül. A keletkezett szennyvizek 
befogadója a Petőfi Sándor utcai meglevő szennyvízgerinc csatorna. 

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyízcsatorna hidraulikailag fogadni tudja. 

Az 52. hrsz-ú-út mentén kialakítandó kb. 12 db lakóingatlan. Az ingatlanok szennyvízelvezetése a Diós utcai 
meglevő szennyízcsatorna hálózat bővítésével megoldható.  

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyízcsatorna hidraulikailag fogadni tudja. 

Vegyes területek: 

A településközpont területeken levő fejlesztések szennyvízelvezetése a meglevő szennyízcsatorna hálózatra 
rákötéssel biztosítható. 

Gazdasági területek: 

Kereskedelmi, szolgáltató területek: 

A gazdasági területen kialakítandó kereskedelmi és szolgáltató területek szennyvízelvezetése a meglevő 
szennyízcsatorna hálózat bővítésével bitósítható. 

Különleges területek: 

Harc településhez tartozó Janyapuszta településrész szennyvízelvezetése egyedi zárt szennyvízgyűjtők 
építésével biztosítható, az összegyűjtött szennyvizeket a Harci szennyvíztisztító telep TFH tudja fogadni. 

A vásártér területen keletkező szennyvíz a meglevő szennyízcsatorna hálózatra történő rákötéssel elvezethető. 

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyvíztisztító telep csak kapacitásbővítés után tudja 
biztonságosan fogadni, és a megfelelő határértékre tisztítani. 

6.3. Csapadékvíz-elvezetés 

Harc község belterületi csapadék vízelvezetése nyílt árokrendszerrel történik. 

A csapadék vízelvezetés szempontjából kedvező, hogy a Sió csatorna érinti a település belterületi határát.  

A terv távlatán belül feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos karbantartása. A Sió csatorna közcélú 
vízfolyás meder karbantartási munkáit az országos program szerint kell elvégezni. A fejlesztési területek 
csapadékvíz elvezetése nyílt árok rendszerrel lesz megoldva.  
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6.4. Hírközlés 

Meglévő állapot: 

Harc község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe tartozik, 
melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) tulajdona. 

Harc község telefonközpontja Sióagárdon található, mely a szekszárdi primer központ kihelyezett 
fokozata. Harc község ellátása rézvezetőjű földkábelen történik. A község törzshálózata közvetlenül földbe 
fektetett kábelekből áll. A hálózat második síkja jellemzően Telekom tulajdonú oszlopokra van függesztve, de a 
Siófoki utcában erősáramú tartószerkezeteket is igénybe vesznek.  

A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak, műholdas TV szolgáltatással, ill. 
mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 133 áramkör üzemel, ebből 52 SAT TV. 

Hálózat-fejlesztést a közeljövőben nem terveznek. A szélessávú fejlesztési pályázatot a területen nem a 
Magyar Telekom nyerte. 

A község másik vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft (7100. Szekszárd, Bezerédj u. 2.) mely TV, 
internet és vezetékes telefon szolgáltatást kínál előfizetőinek.  

A Magyar Telekoménál kisebb kiterjedésű (belterületi), koax kábeles előfizetői hálózata részben földbe 
fektetett, részben az E.ON ZRT kisfeszültségű hálózatának oszlopaira van függesztve.  

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak: 

 Magyar Telekom Nyrt. 

  Telenor Magyarország Zrt 

 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt  

A községben egyik mobil szolgáltatónak sincs bázisállomása, de – honlapjuk szerint – kiváló (4G) 
mobiltelefon, és internet szolgáltatást tudnak biztosítani a községben. 

Fejlesztést egyik vezeték nélküli szolgáltató sem tervez, de kérik, hogy a rendezési terv ne legyen akadálya 
egy – a későbbiekben esetleg felállítandó – átjátszó állomás létesítésének. 

Tervezett fejlesztések: 

      A község belterületi utcáinak beépítetlen telkei (igény esetén) az utcák meglévő – a Magyar Telekom, vagy a 
Tarr Kft által üzemeltetett – hírközlő hálózataira való csatlakozással elláthatók. 

A Kossuth utca – Fő utca közötti tömbbelsőben kialakítandó, kb. 40 db. lakótelket, (annak ellenére, hogy a 
fenti két utcában mindkét szolgáltatónak van vezetékes hálózata) a Vörösmarty tér felől tervezett, új bekötőút 
mentén kiépítendő, új hálózat-szakasz építésével célszerű bekapcsolni bármelyik szolgáltató hálózatába. 

Az 52. hrsz-ú út mentén kialakítandó, kb. 12 új lakótelek a két vezetékes szolgáltató Petőfi Sándor utcai 
hálózatainak meghosszabbításával bekapcsolható. 

A Diós utcától délre fekvő, új gazdasági területeken egyik vezetékes hírközlési szolgáltatónak sincs 
kiépített hálózata. Ezért az oda települő gazdasági vállalkozások (majdani) hírközlési igényeinek kielégítése 
jelentős fejlesztést igényel akármelyik szolgáltatótól. Célszerű tehát a felmerülő igényeket a terület konkrét 
fejlesztési céljainak kialakításával egyidejűleg ismertetni a hírközlési szolgáltatókkal. 

Mivel a megszűnt sportpálya helyén tartandó rendezvények hírközlési igénye csak időszakos (és mobil 
szolgáltatásokkal kielégíthető), vezetékes hírközlő hálózatok kiépítését erre a területre nem javasolt. 
 

6.5. Elektromos energia ellátás 

Meglévő állapot: 

Harc község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a Szekszárd 
alállomás, ill. Bonyhád alállomás 22 kV-os celláiból induló szabadvezetékre csatlakozó 22/0,4 kV-os 
transzformátor állomásokon keresztül. A község belterületén 3 db., külterületén 1 db. E.ON tulajdonú 
transzformátor állomás található.  
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A 22 kV-os, szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os hálózat – mely nagyrészt csupasz, 
helyenként szigetelt szabadvezetékes – beton, ill. betonlábas faoszlopokon húzódik. A fogyasztói csatlakozások 
szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást energiatakarékos fényforrások biztosítják. 

A község külterületét keresztezi még egy 132 kV-os szabadvezeték is. 

A villamos művek biztonsági övezetének nagyságát, és az ott létesíthető objektumokat, valamint az ott 
végezhető tevékenységeket a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szabályozza. 

Az E.ON ZRT által tervezett fejlesztések: 
- A Kölesdi utca KIF hálózatának felújítása, 
- A Kossuth utca – Jókai utca KIF hálózatának átépítése. 

A fentieken, ill. az új energia-igények teljesítésén, az állagmegóváson és megelőző karbantartáson kívül az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt jelentősebb stratégiai beavatkozást, átépítést nem tervez.  

Tervezett fejlesztések: 

A község belterületi utcáinak beépítetlen telkei (kb. 46) az utcák meglévő, kisfeszültségű hálózataira 
történő csatlakozással elláthatók. 

A Kossuth utca – Fő utca közötti tömbbelsőben kialakítandó lakótelkek HARC KG I jelű, 2/0,4 kV-os 
transzformátor állomást tápláló, 22 kV-os, szabadvezeték hálózatról leágazó vezetéken táplált – és a tervezett 
lakótömb mellé telepítendő – új, 22/0,4 kV-os transzformátor állomás létesítésével, és új, kisfeszültségű hálózat 
kiépítésével ellátható. 

Az 52. hrsz-ú út mentén kialakítandó új lakótelkek (valamint a Siófoki utcától nyugatra fekvő, tartalék 
lakóterület) a HARC KG III. jelű, 22/0,4 kV (250 kVA)-es transzformátor állomás teljesítményének növelésével és 
új, kisfeszültségű hálózatok építésével elláthatók. 

A 65-ös fő-közlekedési út déli, kivezető szakasza mentén kialakítandó, gazdasági fejlesztési területek 
ellátására a meglévő, 22 kV-os szabadvezeték hálózatra csatlakozó, új, 22/0,4 kV-os transzformátor állomást 
kell létesíteni. Teljesítményét az oda települő gazdasági létesítmények várható igénye szabja meg. 

A község megszűnt sportpályája helyén tartandó rendezvények esetleges villamos energia-igénye a HARC 
KG III. jelű transzformátor állomásra csatlakoztatott, 0,4 kV-os, ideiglenes elosztó szekrény és kábel-hálózat 
létesítésével kielégíthető. 
 

6.6. Gázellátás 

A község vezetékes földgáz-ellátását az E.on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja a település déli részén, a 
sportpálya ÉNY-i sarkán a Szekszárd és Zomba között húzódó nagyközépnyomású vezetékről lecsatlakozó 
gázfogadó állomáson keresztül. A középnyomású rendszer kiinduló pontja a nyomásszabályozó állomás.  

A község belterületi utcáinak mintegy 90 %-án található kiépített földgáz-vezeték. 

Az ellátatlan település-részek a Diós utca egy része, a Sió utca és a Dózsa György utca. 

Az elosztó vezetékrendszer jellemzően 32 mm átmérőjű KPE műanyagvezeték, az Alkotmány utcán halad végig 
egy KPE 63 vezeték, melyről a Széchenyi utca és a Vörösmarty tér egy részén is 63 mm-es vezetékek ágaznak le.   

A középnyomású elosztó hálózat a rendezési tervek figyelembevételével készült, a település fejlesztési 
terveinek megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A közintézmények többsége átállt az új, korszerűbb 
energiahordozó felhasználására. 

A mezőgazdasági és ipari jellegű fogyasztók a földgáz megjelenése után az energetikai berendezések cseréjét, 
illetve átállítását szintén végrehajtották. 

A lakossági felhasználás is folyamatosan bővül, amit az évenkénti bekapcsolások száma jelez. 

A fejlesztésre szánt új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek közvetlenül a gázfogadó állomástól láthatók 
el a közterületen kiépítendő elosztó-hálózat segítségével. 
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7. Környezetvédelem 

7.1. Felszíni vizek védelme 

A település belterületi csapadékvíz elvezetése túlnyomórészt nyílt árokrendszerrel történik. Zárt csapadékvíz 
csatorna szakaszok csak a településközpontban találhatók. A csapadékvíz befogadója a Sió-csatorna. A Fő 
utcában és a Kossuth utcában a csapadék hatékonyabb elvezetése szükségszerű. 

A felszíni és felszín alatti vizek minőségét több tényező is veszélyezteti a településen: a csatornázatlan 
háztartásokban keletkező szennyvizek talajba történő szikkasztása; a főútról bemosódó szennyezőanyagok és a 
sózás, a mezőgazdaságban használatos kemikáliák, az állattartásból eredő trágya elsősorban Janyapusztán. 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Harc nem tartozik az érzékeny felszíni vizek 
vízgyűjtő területét kijelölő települések közé. A felszíni vizek mentén meghatározott vízgazdálkodási területen 
belül a területhasználatot és az építést a vízvédelem érdekeinek kell alárendelni. A tisztítatlan szennyvizek 
élővízfolyásba történő jutásának esélyét csökkenti, hogy a település 90 %-os csatornázottsága kiépült. 

7.2. Felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat 
pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely szerint Harc község közigazgatási területe az 
érzékeny területek körébe sorolható, és nem tartozik bele a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi területek közé is. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízi-létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a 
hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának 
módját. A település közcélú ivóvízbázis védelmére lehatárolt vagy kijelölt hidrogeológiai védőzónával nem 
érintett. 

A vizek védelme érdekében nitrátérzékeny területek kerültek kijelölésre az alábbi szempontok szerint: - 
geológiai okok (karsztos területek) - felszíni vizek minőségének biztosítása - nagy létszámú állattartó telepek, 
valamint a hozzájuk tartozó trágyatárolók területe. A nitrátérzékeny területek fizikai blokkazonosítóit MEPAR 
szinten történő közzétételét a 43/2007. ( VI.1.) FVM rendelet melléklete tartalmazza. Harc közigazgatási terülte 
teljes egészében nitrátérzékeny terület. A vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében 
követendő helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A 
melléklet előírásai a településen kötelezően betartandók! 

Külterületi területeken is, ha lehetőség van rá, a csatorna-hálózatra való rákötés a vízvédelmi (és talajvédelmi) 
szempontból elvárható megoldás. A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhető a közigazgatási 
területen. 

7.3. Földvédelem 

A Megyei Területrendezési Terv kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületeket jelöl a közigazgatási terület 
jelentős részén. Harcon a termőföldek jó minőségűek, átlagos aranykorona értékük 22-30 körüli. Ennek 
köszönhetően a külterület nagy része szántóföld.  

A talajvédelem érdekében a felszíni vízelvezetést korrekt rendszer kiépítésével meg kell oldani. A lehullott és 
káros szennyező anyagoktól mentes csapadék „helyben tartását” a zöldfelületeken, illetve burkolatlan gyepes 
árkokban történő szikkasztással meg kell oldani. A település területén a településrendezés eszközeivel is 
segíteni kell a talaj- és vízszennyezés veszélyével járó kemikáliák (növényvédőszerek, műtrágyák) használatának 
szabályozását, a közterületi és magán telkek gyom- és allergén növényektől mentesítésének kötelezettségét. Az 
ágazati jogszabályi előírások mellett, azokat kiegészítő előírások érvényesítésére helyi rendelet készítése 
javasolt. 

A talaj és a vizek minőségét befolyásoló külső tényezők a vízellátás, a szennyvízelhelyezés, trágyakezelés és a 
csapadékvíz-elvezetés. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapotát érintő tevékenységek kivitelezése csak 
az elérhető legjobb technika illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között 
történhet meg. Fokozott odafigyelés szükséges a szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen 
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bevezetése (ugyan úgy, mint a felszín alatti vizekbe történő közvetlen bevezetéskor is), esetében, ami szintén 
engedélyköteles tevékenység. 

A településrendezési eszközök által a legjelentősebb talajra és a termőföldre kifejtett hatás a területfoglalás. A 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során termőterület igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölése a tényleges területhasználatnak való átsorolásnál, illetve a lakóterület kijelölés bővítésével 
történt. 

A Siófoki utcától nyugatra tartalék lakóterületek kerültek kijelölésre. A kijelölt terület termőföldeket érint. A 
településen számos beépítetlen közművesített telek található belterületen. A lakásépítési igények kielégítésére 
elsősorban ezeket a területeket kell használni. Az új lakóterületek belterületbe vonása kizárólag akkor célszerű, 
ha elfogytak a beépíthető belterületi telkek. 

A javasolt, területhasználatukban már beépítésre szánt területként hasznosított területek egyike sem érint, sem 
az országos területrendezési terv, sem a megyei terv övezeti tervlapján lehatárolt kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületet. 

7.4. Levegőtisztaság-védelem 

Harcon a levegőminőséget meghatározó szennyezőanyagok egyik felét a közlekedés, míg másik felét a helyhez 
kötött források eredményezik. A közlekedési emissziókat a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom és kén-dioxid 
szennyezőanyagok jellemzik. Harc község területén halad át a 65 sz. Szekszárd-Siófok közti másodrendű 
főútvonal, mint országos főút. Ebből ágazik ki a község belterületén a 6317. sz. Harc-Kölesd-Simontornya 
összekötő út, mint országos mellékút.  

Fontos feladat a hiányosan kiépített, belterületi útszakaszok stabilizálása, illetve a megromlott állapotú részek 
kijavítása, a földes utak szilárd burkolattal történő kiépítése. Porterhelésre számíthatunk a mezőgazdasági 
munkák idején, amikor a talajmunkák során jelentős mennyiségű por kerül a levegőbe, valamint megnövekszik 
a tehergépjármű-forgalom. A mezőgazdasági területek körül létesített mezővédő erdősávok, illetve egyéb, 
védelmi funkciót betöltő növénysávok sok helyen eltűntek, illetve hiányosak. 

A településen jelentős légszennyező forrás nem található, jelentős légszennyező ipari létesítmény nincs. Ennek 
a kedvező állapotnak a fenntartása érdekében a jövőben csak olyan új tevékenységeket célszerű támogatni, 
melyek a lakókörnyezetet minimális mértékben terhelik. 

A mezőgazdaság légszennyezése a porterhelésen túl a terményszárítók és állattelepek üzemeléséből 
származhat. A településen terményszárító nem üzemel.  

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A kibocsátások vizsgálata 
alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján 
Harc az „F" zónacsoportba sorolható, azaz azon területek közé tartozik, ahol a légszennyezettség az alsó 
vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

A község belterületén áthaladó 65. számú főút és a belőle elágazó 6317. sz. összekötő út átmenő forgalma is 
számottevő, amely jelentős zaj-, rezgés-, porterheléssel jár, továbbá elsősorban a 65. út átkelési szakasza 
komoly közlekedési problémát jelent, a gyalogosokat illetve kerékpárosokat is veszélyezteti.   

A település belső úthálózatának fejlesztése is fontos a levegő védelme szempontjából. Még van néhány utca, 
amely burkolatlan, így a közlekedési eredetű porszennyezés jelentős. A település levegőminősége az utak 
rendezésével, a földutak burkolásával és fasorok telepítésével javítható. 

7.5. Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés 

Harc községben a települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2015. (II.16.) számú rendelet rendelkezik a helyi 
hulladékgazdálkodás szabályairól. Az Önkormányzat kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
szervez és tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 
A szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. biztosítja hetente egy alkalommal.  

A felülvizsgálat a hulladékgazdálkodásra hatással nincs. 

7.6. Zaj és rezgésvédelem 

Közlekedési zaj 
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A településen áthaladó 65. számú másodrendű főút, illetve a 6317. számú országos mellékút forgalmi adatai 
alapján a település közlekedésből eredő zajterhelése nem elhanyagolható. A legjelentősebb túllépés a 65. 
számú főút éjszakai forgalmából adódik, mely a Siófoki utcától nyugatra tartalék lakóövezetnek kijelölt területet 
is érinti. Az itt esetlegesen létesítendő lakóházak esetében erre különös tekintettel kell lenni. 

A jelentős környezeti zavaró hatással, így zaj- és rezgésterheléssel járó belterületi úthálózatot is úgy kell 
fejleszteni, hogy a forgalom a védendő területek környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított 
jellegű legyen. 

Üzemi zaj 

Harc belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A községben működő vállalkozások 
által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, de ilyen jellegű lakossági panasz még nem 
merült fel. A telephelyeken a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a 
környezetbe jutó zaj a területre vonatkozó zajterhelési határértéket ne haladja meg. A zajterhelési határértékek 
teljesüléséről az üzemeltetőknek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell.  

Az új létesítmények telepítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a zajvédelmi határértékek, előírások 
betartására. Ezek használatbavétele, üzembe helyezése során műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, illetve 
igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. Törekedni kell arra, hogy a zaj- és rezgésártalmak 
minimalizálására már a telepítéskor történjenek intézkedések. 

A terv szerint fejlesztések esetén törekedni kell arra, hogy a jelenlegi megfelelő állapot maradjon fenn. 

 

8. Védőterület és védősávok 

8.1. Katasztrófavédelmi besorolás 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló jogszabály (62/2011. (XII. 29.) BM rendelet) értelmében Harc község II-es katasztrófavédelmi osztályba 
sorolt a nukleáris létesítménytől való távolsága alapján. 

8.2. Vasút, utak védőterülete 

Nyomvonal jellegű létesítmények (országos közutak, nagyfeszültségű elektromos vezetékek, nagynyomású 
gázvezetékek) esetén az OTÉK 38. § nyomvonal jellegű építményekre vonatkozó előírásait kell betartani. 

8.3. Medinai Radarállomás védőterülete 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályának a tájékoztatása alapján Medina község területén működik 
az MH 54. Veszprém Radarezred által működtetett radarállomás. A radarállomás működési területén belül 
létesítendő középmagas és annál magasabb építmények kedvezőtlenül érinthetik a berendezés működését, 
ezért Harc község teljes közigazgatási területén a Honvédelmi Minisztérium hatósági szervezete a honvédelmi 
rendeltetésű radaroktól való távolság függvényében, engedélyezési eljárás keretében, mint szakhatóság 
egyedileg vizsgálja a 11 méternél magasabb építmények megvalósíthatóságának feltételeit.   

8.4. Vízbázis-védelmi területek 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilatkozata szerint a község területén vízbázisvédelmi terület 
nincs kijelölve. A község területe a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny és kevésbé érzékeny 
területekbe van sorolva. 

 

8. Korlátozások 

9.1. Ásványi nyersanyagvagyon terület:  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály nyilatkozata szerint Harc község területén sem 
szilárdásvány- sem szénhidrogén-bányászati létesítmény nem található, továbbá megkutatott ásványi 
nyersanyagvagyon sem ismeretes. 
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9.2. Belvízzel veszélyeztetett terület  

Harc község külterületének keleti része a Sió-csatorna Szekszárd-Simontornyai belvízvédelmi szakasz 04.04.01. 
Sióagárdi őrjárás területén helyezkedik el.    

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 
együttes rendelet melléklete szerint a község területe a „C” enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozik. 

 

9.3. Vízminőségvédelmi területek 

A Trtv szerint Harc község területe nem tartozik a vízminőség-védelmi terület övezetébe. A felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 27/2004. KvVM rendelet szerint a község 
érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik. A község közigazgatási határán belül nincs 
ivóvízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőzóna. 
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3. melléklet 

Harc község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 3/2020. (I. 8.) önkormányzati határozathoz 

 

II. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

Harc község rendelkezik OTÉK alapú, hatályos rendezési tervvel. Így az egyes területek területfelhasználási 
egységbe történő besorolása túlnyomó részben a korábbi tervhez, kisebb részben pedig a fejlesztési igényekhez 
igazodóan történt. 

a) A közlekedési elemek változása 

A hatályos településszerkezeti terven szereplő 65. út belterületet délnyugat felől elkerülő javasolt nyomvonal – 
mivel ilyen változást a magasabb szintű tervfajták nem tesznek lehetővé – törlésre került. 

b) A területfelhasználási elemek változása 

1. A község falusias lakóterületei a Kossuth L. utca – Fő utca közötti területen a hatályos terv szerint kertes 
mezőgazdasági terület igénybevételével bővítésre kerültek. 

2. A Sió utca délnyugati oldalán fekvő telekvégek mögött lévő külterületi ingatlanok (016/23-32 hrsz.) 
belterületbe csatolást és telek-egyesítést lehetővé tevő szabályozást kaptak. 

3. Janyapuszta majorja az OTÉK előírásaival összhangban környezetre jelentős hatást gyakorló terület helyett 
különleges mezőgazdasági üzemi terület besorolást kapott. 

4. A belterülettől északra kijelölt kereskedelmi-szolgáltató terület keleti lehatárolása a kialakult 
telekhatárokhoz igazodott.   

5. A községi sportpálya területe különleges sportolási területből különleges vásártér területbe került. 

6. A vízmű és a szennyvíztisztító telep ingatlanai beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület 
besorolást kaptak. 

7. A szőlőhegyek aprótelkes pince-présházas ingatlanai kertes mezőgazdasági területbe kerültek.  

8. A település temetője déli és nyugati irányban területileg megnövelve beépítésre nem szánt különleges 
temető területi besorolást kapott. 

9. A Kossuth Lajos utca nyugati végén fekvő 36/7 hrsz-ú telek és az utca keleti végén lévő teresedés 
zöldterületi (közkert) besorolást kapott. 

10. Az erdőterületek lehatárolása és besorolása az erdészeti hatóság hivatalos adatszolgáltatása és az új 
országos területrendezési terv előírásai figyelembevételével történt.   

11. Külterületen, a Sió egykori holtágai helyén található nádas, mocsár és vízállás területek természetközeli 
területbe kerültek. 

 

c) A változásokhoz szükséges beavatkozások   

1. A lakóterületek bővítése, az új telekosztások történhetnek magánerőből is, de ennek kicsi a realitása. Ha a 
községben megélénkül a lakótelkek iránti igény, célszerű az önkormányzat részéről a kiszemelt és 
rendezési tervben fejlesztésre szánt területet felvásárolni és előközművesíteni, majd ezt követően lehet 
értékesíteni.  

2. A Sió utca délnyugati oldali kertvégeinek belterületbe csatolása az érintett tulajdonosok egybehangzó 
szándéka esetén a terület művelésből történő kivonása és a belterületbe vonási eljárás (képviselő-
testületi határozat, földmérési munkarészek elkészítése és földhivatalhoz történő benyújtása) 
végrehajtható. Az eljárás költségeit az Önkormányzat településrendezési szerződés (Étv. 30/A. §) 
keretében az érdekeltekre átháríthatja.  

3. A belterülettől délre és északra kijelölt új gazdasági területek önkormányzat általi felvásárlása nem 
feltétlenül szükséges, ezek a tulajdonosi illetve befektetői szándékok függvényében cserélhetnek gazdát. 
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4. A vásártér új funkciónak megfelelő kialakítása beruházói igények függvényében történhet, ide célszerű a 
terület ésszerű felosztását koordináló beépítési tervet készíteni. 

5. A temető bővítésére szánt területeket (116, 119, 120, 123, és a 127/1 hrsz-ú ingatlan nyugati része) 
önkormányzati tulajdonba kell venni, vagy szükség esetén ki kell sajátítani. 

6. A zöldterületként szabályozott 36/7 hrsz-ú ingatlant az önkormányzatnak meg kell vásárolnia. 

 

d) A változások ütemezése 

A b) pontban említett változások egyike sem sürgős, vagy előre meghatározható határidőhöz kötött.  

Az Önkormányzat döntéseit a gyakran változó lakossági és befektetői igények, továbbá az éppen aktuális 
pályázati lehetőségek nagymértékben befolyásolhatják.  

Jelen pillanatban égetően sürgős területfelhasználási beavatkozásra nincs szükség, mivel jelenleg jelentős 
számú beépítetlen üres telek, valamint gazdasági célú fejlesztésre alkalmas terület is egyaránt található a 
községben. 
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4. melléklet 

Harc község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 3/2020. (I. 8.) önkormányzati határozathoz 

 

III. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

Közigazgatási terület (ha) 1585,75  

Beépítésre szánt terület (ha) 90,23 

Beépítésre nem szánt terület (ha) 1495,52 

 

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei  

Lakóterület 

Falusias lakóterület 71,87 

Vegyes terület 

Településközpont terület 1,51 

Gazdasági terület 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  10,01 

Különleges terület 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület  4,31 

Különleges pince-présházas terület  1,12 

Különleges vásártér terület 1,41 

Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt különleges temető terület 1,58 

Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület 0,44 

Zöldterület  

Zöldterület-közkert 0,77 

Erdőterület 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 138,03 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 24,46 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület 6,28 

Mezőgazdasági terület 

Általános mezőgazdasági terület 1199,55 

Kertes mezőgazdasági terület 20,65 

Közlekedési és közműterület 

Közutak, közművek területe 53,41 

Természetközeli terület 

Természetközeli terület 40,55 

Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási terület 9,8 
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5. melléklet 

Harc község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 3/2020. (I. 8.) önkormányzati határozathoz 

 

IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv) előírásaival.  

Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv. 22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   

A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 

Az ország Szerkezeti Terve: 

A terv a település legnagyobb részét mezőgazdasági térségbe sorolta, de kisebb foltokban 
erdőgazdálkodási térség is megjelenik. Az erdőgazdálkodási térség növekedése miatt a 
településrendezési eszközökben az előző tervekhez képest nagyobb erdőterületek kerülnek 
kijelölésre a törvénynek való megfelelés miatt.  A települési térség a község belterületét, továbbá 
Janyapusztát jelöli. A község délnyugati részén északnyugat – délkeleti irányban áthalad a 65. számú 
országos főút. A Sió-csatorna mentén elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat jelöl a terv. A 
közigazgatási terület déli részét átszeli a Paks-Pécs közti 400 kV-os távvezeték. 

A Trtv országos övezetei 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) A Sió egykori holtágára terjed ki. 

2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: (Trtv. 26. §) A Sió menti területsáv érintett. 

3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: (Trtv. 27. §) a község területén nem fordul elő.   

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) A község északi és nyugati részeit érinti.  

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 2.§) A község északi 
részén fordul elő kis foltokban. 

6. Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A település területét csak kis foltokban érinti.  

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3.§) A község középső 
részén fordul elő egy jelentősebb foltban. 

8. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4.§) A község keleti része érintett. 

9. Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) A község nem érintett.  

10. Vízminőség-védelmi terület övezete:  (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§) Harc területén nem fordul elő. 

11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 6.§) A Sió-csatorna medre érintett.  

12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 7.§) A község területén nem fordul elő. 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) A község területe nem érintett. 
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Az ország szerkezeti terve 

 

Ökológiai hálózat 
magterület, ökológiai 
folyosó, pufferterület 

 

Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 

 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 

Erdők övezete 

 

Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

 

Tájképvédelmi terület 
övezete 

 

Világörökség és 
világörökség várományos 
terület övezete 

 

Vízminőségvédelmi 
terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 
 

VTT tározók övezete 
 

Honvédelmi és katonai 
célú terület övezete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve 

Tolna Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: MTRT) Tolna Megye Közgyűlése az 1/2005. (II. 
21.) mö. rendelettel fogadta el. A tervet 2016. szeptemberében aktualizálták a 11/2016. (IX. 26.) mö. 
rendelettel. 

A Trtv. 91. § előírásai értelmében azokat az országos és megyei térségi övezeteket, amelyeket a 
törvény nem állapít meg, a törvény hatályba lépését követően (2019. III. 16-tól) nem kell alkalmazni.      

Megyei Szerkezeti Terv 

Az MTRT térségi szerkezeti tervlapja a település belterületét települési térségbe, a külterület egészét 
mezőgazdasági térségbe sorolta. A terv a 63. sz. főutat és 6317. sz. mellékutat a kialakult 
nyomvonalon jelöli. A terv tartalmazza a Paks-Pécs 400 kV-os és 132 kV-os elektromos vezeték 
belterülettől délre húzódó szakaszát, valamint a Sió mentén az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat. 

 

A megyei területrendezési terv övezetei  

3.1. Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület övezete: A magterület a Sió egykori holtágának 
területét, az ökológiai folyosó a Sió-csatorna menti területsávot érinti. 

3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete. A 
község területe érintett.  

3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete. A község 
területét egy nagyobb és több kisebb területen érinti. 

3.4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: A község keleti része érintett. 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: A község nem érintett. 

3.6. Országos vízminőségvédelmi terület övezete: A község területe nem érintett. 

3.7. Nagyvízi meder övezete: A Sió-csatorna területe érintett. 

3.8. Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodási terület: A község területe nem érintett. 

3.9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: A község területe nem érintett. 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A község területének keleti része érintett. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete: A község területe érintett. 

3.12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete: A község területe nem érintett. 

3.13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: Harc külterületének nagy 
része érintett. Az övezet lehatárolása azonban ellentétben áll az OTÉK 10. § (4) bekezdésének 
előírásával (beiktatta a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet) miszerint: „Beépítésre szánt területen 
és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül – a háztartási méretű 
kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.” 
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Megyei szerkezeti terv 

 

Magterület, ökológiai folyosó, 
pufferterület övezete 

 

 

Kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület, Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 

 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kez. terület övezete 

 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

 

Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

 

Ásványi nyersanyag-vagyon 
gazdálkodási terület övezete 

 

Kiemelt honvédelmi terület, 
Honvédelmi terület övezete 

 

Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

 

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete 

 

Szélerőműpark elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 
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A település területfelhasználása megyei szerkezeti terv szerinti megfelelőségének igazolása 

HARC település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 

Az adott térségre 
vonatkozó %-os 
megoszlás 

  

Települési térség   117,59   

Ebből: Lakóterület 71,87 61,12 

  Vegyes terület 1,51 1,28 

  Gazdasági terület 7,67 6,53 

  Különleges terület 6,31 5,36 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 1,41 1,2 

  Zöldterület 0,77 0,65 

  Erdőterület 15,08 12,82 

  Mezőgazdasági terület 2,7 2,2 

  Közlekedési terület 10,3 8,7 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 0,16 0,14 

Összesen:   117,59  100 

  

Mezőgazdasági térség   1465,09  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 2,34 0,14 

  Különleges terület 1,2 0,1 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0,17 0,09 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 153,69 10,5 

  Mezőgazdasági terület 1217,5 83,1 

  Közlekedési terület 43,11 2,94 

  Természetközeli terület 40,55 2,77 

  Vízgazdálkodási terület 6,57 0,45 

Összesen:   1465,09 100 

 

Vízgazdálkodási térség   3,07  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 0 0 

  Mezőgazdasági terület 0 0 

  Közlekedési terület 0 0 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 3,07 100 

  3,07 100 
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6. melléklet 

Harc község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 3/2020. (I. 8.) önkormányzati határozathoz 

 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan beépítésre 
szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján 
számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Harc község Településrendezési tervéhez készített biológiai aktivitásérték számítás a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült. 

 

A 2009. évi településrendezési terv alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre számítva 

6263,62. 

A 2019. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre 6675,33. 
 

A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 

 

 

 


