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Szebény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2020. (IX. 30.) számú 
határozatával a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött. Az 
önkormányzat a munka elkészítésével generáltervezőként cégünket bízta meg. A tervezési 
folyamat az előzetes tájékoztatási szakasszal elindult, azonban a településrendezési 
eszközök tartalmi követelményeiben és az egyeztetési eljárás menetében várható jelentős 
mértékű változás miatt az önkormányzat a munkafolyamatot felfüggesztette. 

2021. év júliusában hatályba lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet, melynek következtében az önkormányzat 2021. őszén a 
tervezési munkát újraindította. Mivel a tervkészítés a korábban lefolytatott előzetes 
véleményezés miatt megkezdettnek minősül, az új településterv véleményezése a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrenddel történik, de tartalma már az új 
jogszabályi környezetet veszi alapul. 

 
A TELEPÜLÉSTERV KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ TERVEZŐK ÉS SZAKÉRTŐK: 

 Településfejlesztési terv Pap Zsuzsa (Kokas és Társa Tervező Kft.) 
Éberling-Bérdi Katalin  

 Településrendezési terv Pap Zsuzsa (Kokas és Társa Tervező Kft.) 
Éberling-Bérdi Katalin 

 Táji és természeti adottságok, 
zöldfelületi ellátottság, zöldinfrastruktúra 

Böszörményi Krisztina (Böszörméter Bt.) 

 Közlekedés Lovas Attila  

 Víziközművek Keresztes László (tervező-vállalkozó) 

 Villamos energiaellátás Dlusztus Alajos (tervező-vállalkozó) 

 Környezetvédelem Lovasi Katalin (Productus Bt.) 

 Építésföldtan dr. Kaszás Ferenc (földtani szakértő) 

 

A településterv készítésével párhuzamosan a település területére új örökségvédelmi 
hatástanulmány is készül, készítőik: 

 Régészet 
 

 Építészet 

Szabó Máté 

Balog Farkas Csaba 

 

  

1. ELŐZMÉNYEK 



 

Szebény község településterve – Megalapozó vizsgálat 4 

A TELEPÜLÉSTERV KÉSZÍTÉSE SORÁN ALAPUL VETT FONTOSABB JOGSZABÁLYI 
HÁTTÉR 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
 2018. évi CXXXIX. Tv. Második rész – Országos Területrendezési Terv 
 Baranya Megye Területrendezési Terve 4/2020 IV. 22.) Kgy. rendelet 
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) 
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) kormányrendelet 

 a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.(IV.9.) Korm. 

rendelet 
 

A TERVEZÉSI MUNKÁHOZ HASZNÁLT ALAPTÉRKÉP 

 
A tervezési munkához használt alaptérkép az önkormányzat által a Lechner Tudásközponttól 
megigényelt digitális adatállomány felhasználásával készült.  
 
 
AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ ÉRTÉKELÉSE 
 
A polgármester előzetes véleménykérő levelét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. 
melléklete szerinti államigazgatási szerveknek, továbbá a Baranya megyei 
önkormányzatnak, a szomszédos települések polgármestereinek és a partnerségi rendelet 
szerinti partnereknek küldte meg.  
 
A megkeresésre érkezett válaszok alapján a véleményezési eljárásban részt vevő 
államigazgatási és önkormányzati szervek: 
 
1. BAMKH Állami Főépítész  
2. BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály  
3. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
4. BAMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály  
5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
6. BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály  
7. BAMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály  
8. BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály  
9. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
10. BAMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály  
11. BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály - jogutódja: Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága 
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12. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda  
13. Baranya Megyei Önkormányzat  
14. Országos Atomenergia Hivatal 
15. BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

 
Levélben jelezte, hogy az eljárásban nem kíván részt venni: 

1. Somberek Község Polgármestere 
2. Dunaszekcső Község Önkormányzata 
3. BFKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. 
4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  
 
A megkeresésre nem válaszolt, ezáltal az eljárásban nem vesz részt: 
 
1. Rendőrkapitányság Pécs Közlekedésrendészeti Osztály (ha a közlekedési hálózat 

módosítására kerül sor) 
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság  
3. Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály  
4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
5. Feked Község Önkormányzata 
6. Véménd Község Önkormányzata 
7. Palotabozsok Község Önkormányzata 
8. Görcsönydoboka Község Önkormányzata 
9. Szűr Község Önkormányzata 
 
Mivel a tervezési munka felfüggesztésének ideje alatt jelentős jogszabályi változások 
következtek be, a polgármester az illetékes államigazgatási és önkormányzati 
szerveket 2022. márciusában korábbi tájékoztatójuk aktualizálására kérte.  
 
Az újabb megkeresésre érkezett válaszok alapján a véleményezési eljárásban részt vevő 
államigazgatási és önkormányzati szervek: 
 
1. BAMKH Állami Főépítész  
2. BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály  
3. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
4. BAMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály  
5. BAMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály  
6. BAMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály  
7. BAMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 
8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda  
9. Országos Atomenergia Hivatal 
10. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
11. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
12. BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály  
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Levélben jelezte, hogy az eljárásban nem kíván részt venni: 

1. BFKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. 
2. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály 
3. Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
 
 
TERÜLETHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK ÉRTELMEZÉSE A VIZSGÁLATI TERVLAPON 
 
A megalapozó vizsgálat a 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti tartalmi 
követelményeket alapul véve vizsgálati térképen (Megalapozó vizsgálat – V-1 jelű tervlap) 
ábrázolja 
 
- az egyes általános használat szerinti területeket és településrészeket, infrastruktúra-

elemeket, 
- a fejlesztést és rendezést befolyásoló értéket, problémát, védelmet, illetve korlátozást 

meghatározó elemeket (probléma- és értéktérkép), 
- az intézkedést, beavatkozást igénylő területek lehatárolását. 
 

A vizsgálati térkép kiindulási alapja a hatályos településszerkezeti terv. A térkép változásként 
tünteti fel a jogszabályi környezet változása és az államigazgatási adatszolgáltatás miatt 
megváltozott területhasználatokat. Szintén változásként jelennek meg a hatályos 
településszerkezeti terven kijelölt, de meg nem valósult fejlesztések is.  

Megváltozott jogszabályi környezet okozta változások (OTÉK fogalom meghatározás 
változása): 

- ipari gazdasági terület helyett különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület 
- általános mezőgazdasági terület helyett tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 
- általános mezőgazdasági területként lehatárolt mocsarak helyett természetközeli terület 
- felhagyott temető különleges, beépítésre szánt terület helyett különleges beépítésre nem 

szánt terület 
- sportpálya különleges, beépítésre szánt terület helyett különleges beépítésre nem szánt 

terület 
- különleges, beépítésre szánt hulladéklerakó területe, szennyvíz szikkasztó 

Adatszolgáltatásából eredő változások:  

- A vízgazdálkodási területeket az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása 
alapján határolja le a vizsgálati tervlap. 

- Az erdőterületeket a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály adatszolgáltatása alapján határolja le a 
vizsgálati tervlap. 

Meg nem valósult fejlesztések: 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a sportpályától délre 
- kerékpárút a volt vasútvonal helyén 
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2.1. Szebény az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban 
 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, 
gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú 
jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg és kijelöli a 2014–2020-
as programozási és fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. Nevesítve 
Szebény – érthető módon – nem fordul el az anyagban, az OFTK alapvetően nem települési 
szintű kérdésekkel foglalkozó dokumentum.  
 
Közvetetten lehet releváns Szebény számára: 

 A kedvező mező-és agrárgazdálkodásban rejlő potenciál jobb kihasználása; 
 A foglalkoztatottak létszámának és arányának növelése, a képzetlen vagy alacsonyan 

képzett munkaerő foglalkoztatásának segítése a munkaigényes mezőgazdasági 
kultúrák és az erre épülő feldolgozó-ipar kialakításával, fejlesztésével, a táji, környezeti 
szempontok figyelembevételével; 

 Az építészeti értékek védelme, az épített örökség megőrzése. 
 
2.2. Szebény a Dél-dunántúli Operatív Programban 
 
Ez a dokumentum is elég tág keretekben gondolkodik és elég általános ahhoz, hogy 
Szebény neve konkrétan megemlítve ne szerepeljen az anyagban. A program maga kiemeli 
a fő- és mellékúthálózat minőségének javítását.  
 
2.3. Szebény a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióban 
 
A dokumentum Baranya megye észak-keleti területére nem fogalmaz meg konkrét célokat, 
jövőképet, fejlesztési irányt. Általánosságban megyeszinten tárgyalja a gazdaságfejlesztést, 
a feldolgozóipart és a termelést, mint erőforrást.  
 
2.4. Szebény Baranya Megye Integrált Területi programjában 
 
A dokumentum nevesítve nem említi Szebényt, sőt a Mohácsi járást is csak három helyen. A 
meglehetősen általánosan fogalmazó dokumentumba gyakorlatilag a társadalmi-gazdasági 
fejlesztések teljes spektruma belefér. A Mohácsi járás területére vonatkozó elképzelésről a 
22. oldalon ír, ahol nevesíti, hogy a mohácsi járás az élelmiszeriparban lényegesen kisebb 
szerepet játszik, mint ahogy azt a mezőgazdasági alapanyag termelése és az adottságai 
alapján valószínűsíteni lehet, szükséges a feldolgozóipari kapacitások fejlesztése. 
Hosszú távon azonban célszerű megteremteni a feltételeket a magasabb hozzáadott 
értéket előállítani képes helyi élelmiszeripar megerősödéséhez. 
 
2.5.Szebény a Mohácsi Statisztikai Kistérség Területfejlesztési Programjában (PTE 
TTK ROFTK) 
 
A 2006-ban készült tanulmány a település értékei közt sorolja fel a Molyhos tölgyfát a 
település DK-i részén, valamint a belterületen álló Tiszafát.  
  

3. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 



 

Szebény község településterve – Megalapozó vizsgálat 9 

 
Szebény Baranya Megye Területrendezési Tervében  
 
(a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020.(IV.22.) önkormányzati 
rendeletével elfogadva, továbbiakban: BmTRT) 
 

A megye szerkezeti terve a település 
közigazgatási területét erdőgazdálkodási, 
mezőgazdasági, vízgazdálkodási és települési 
térség kategóriába sorolja.  
 
A közlekedési infrastruktúra hálózat a meglévő 
állapotot tükrözi. 
A megye szerkezeti terve jelöli a település déli 
részét metsző meglévő földgáz elosztó 
vezetéket. 
 
Egyetlen fejlesztés érinti Szebényt, a tervezett 
földgázszállító vezeték a település déli 
területén halad majd át. 
 
A településterv készítése során Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: MaTrT) 11.§, 12.§ és 23.§ (2) 
bekezdés előírásait kell figyelembe venni. 

 
Az országos övezetek közül Szebény közigazgatási területét a következő övezetek 
érintik: 
 
Országos ökológiai hálózat területének övezetei 
 

 
Szebény természetesen kialakult 
völgyeiben, jellemzően a vízfolyások 
mentén meglévő zöldfelületek az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosójának 
övezeteként lettek kijelölve. 
 
A településterv készítése során az MaTrT 
25.§ előírásait kell figyelembe venni. 

 
 

4. A TERÜLETRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 

A BmTrT a közigazgatási terület délkeleti 
harmadát az övezet részeként tünteti fel.  

Az övezettel érintett területet jelenleg is 
szántóterületként művelik. 
 
A településterv készítése során az MaTrT 
28.§ előírásait kell figyelembe venni. 

 
 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 

A közigazgatási terület déli részén 
található a BmTrT szerinti jó termőhelyi 
adottságú szántó.  

 
A településterven a lehatárolást a Lechner 
Tudásközponttól kapott adatszolgáltatás 
alapján pontosítani kell.  
 
A településterv készítése során a 
területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) 
MVM rendelet (továbbiakban: MVM 
rendelet) 2.§ előírásait kell figyelembe 
venni. 
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Erdők övezete 
 

 

Az erdők övezetébe az Országos 
Erdőállomány Adattárban szereplő erdők 
és az erdőgazdálkodási célokat 
közvetlenül szolgáló földterületek 
tartoznak. 

 
A hatályos településszerkezeti terven 
erdőterület kategóriába az erdő művelési 
ágba sorolt területek, illetve a biológiai 
aktivitásérték szinten tartása érdekében 
kijelölt erdőterületek tartoznak. 
 
A településterv készítése során a 
lehatárolást az erdészeti hatóságtól kapott 
adatszolgáltatás alapján pontosítani kell, 
illetve meg kell felelni az MaTrT 29. és 
30.§ előírásainak. 

 
 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

 

A BmTrT a közigazgatási terület északi 
közigazgatási határának teljes szakaszát, 
valamint Szűr irányába a közlekedési 
útvonal környezetét sorolja az övezethez. 
 
Ezek a területek jellemzően művelés alatt 
álló, magánkézben lévő szántóterületek.  
 
A településterv készítése során az MVM 
rendelet 3.§ előírásait kell figyelembe 
venni. 

 
 
 
 
 
Tájképvédelmi terület övezete 
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A BmTrT a közigazgatási terület északi 
harmadát az övezet részeként tünteti fel.  

Az övezettel érintett terület jellemzően a 
település mBf. 195 métert meghaladó 
területe. Szántó, erdő, fásított területek, 
valamint a település belterületének kisebb 
hányada tartozik bele. 

A településterv készítése során az MvM 
rendelet 4.§ előírásait kell teljesíteni. 
 

 
 
Az országos övezetek közül Szebény közigazgatási területét a következő övezetek 
nem érintik: 
 

 
   

Vízminőség- védelmi 
terület övezete 

Nagyvízi meder 
övezete 

Világörökségi és 
világörökségi 
várományos 

területek által érintett 
települések 

Honvédelmi és 
katonai célú terület 

övezete 
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A megyei övezetek közül Szebény közigazgatási területét egyik sem érinti: 
 

  
Ásványi 

nyersanyagvagyon-
terület övezete 

Földtani 
veszélyforrás 

terület övezete 
 

Rendszeresen 
belvízjárta terület 

övezete 

Gazdaságfejlesztés 
célterületeinek 

övezete 

 

 

Együtt tervezésre 
javasolt térségek 

övezete 

Építészeti örökség 
szempontjából 

kiemelten 
kezelendő terület 

övezete 

Turizmusfejlesztés 
célterületeinek 

övezete 
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A hatályos településrendezési eszközöket és annak módosítását szakági tervezők 
bevonásával a Városterv Bt. készítette (településtervező: dr. Pap József) 2006-ban. 

 A településszerkezeti terv elfogadásáról nem található információ. 

 Szebény helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervet a 
Képviselő-testület 5/2006.(XI. 10.) sz. rendeletével fogadta el. A HÉSZ az elfogadás óta 
eltelt időszakban egyszer módosult – az elfogadó rendelet száma: 3/2021. (VIII. 19.) 

 A község területére 2006-ban, az akkor készülő településrendezési tervvel 
párhuzamosan településfejlesztési koncepció készült, az anyagnak és az elfogadásnak 
nincs fellelhető nyoma.  

 
Az alapterv hatályba lépése óta eltelt időszakban a településfejlesztési elképzelések zöme 
nem változott, viszont nagymértékben módosultak a településfejlesztést és a 
településrendezést érintő jogszabályok. Új tartalmi követelmények, jelkulcs és eljárásrend 
lépett életbe, ami szükségessé tette a településrendezési eszközök felülvizsgálatát. 
Fentiek miatt Szebény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2020. (IX. 30.) sz. 
határozatával úgy döntött, hogy elkészítteti a hatályos településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát. Az önkormányzat a munka elkészítésével generáltervezőként cégünket bízta 
meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TERVI ELŐZMÉNYEK, ÉRVÉNYES TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK  
    ÉS AZOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 
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5.1. A hatályos településszerkezeti terv  
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
LAKÓTERÜLET  
 
A településszerkezeti terv a község lakóterületeit az OTÉK szerinti „falusias lakóterület” 
területfelhasználási kategóriába sorolta. Tervezett fejlesztések nem voltak kijelölve, a terv 
távlatában nem tervezték a lakóterület bővítését. 
 
GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A település déli részén található kettő olyan terület, amely gazdasági tevékenységre kijelölt. 
Az egyik a meglévő sportpálya mellett tervezett fejlesztés, a másik a most is működő 
csirketelep és vágóhíd.  
 
KÜLÖNLEGES TERÜLET 
 
A területek kialakultak, a terv távlatában bővítésüket nem tervezték. 
 
Különleges terület temetkezési célra 
 
A hatályos terv a kettő felhagyott és a jelenleg is működő temető területét sorolta ebbe a 
kategóriába, fejlesztési területet nem jelölt ki. 
 
Különleges terület sportolási célra 
 
A meglévő sportpálya területe tartozik ebbe a kategóriába. 
Fejlesztési terület kijelölésére nem került sor. 
 
Különleges terület - a belterületi pincék területe 
 
A hatályos terv a belterületen 4 helyen jelölte ki ezt az övezetet, amelyben a történetileg 
kialakult, jellemzően a löszfalba fúrt pincék és az előttük található présház épületek 
együttese található. 
Fejlesztési terület kijelölésére nem került sor. 
 
 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET  
 
Közlekedési területek 
 
Új közlekedési és közműterület kijelölését nem tartalmazza a terv, a jelenlegi úthálózat 
szabályozási szélességének meghatározását helyenként jelöli.  
 
Országos mellékutak 
 5614 sz. Véménd Himesháza összekötő út – ez keresztezi teljes egészében Szebényt 

(Kossuth Lajos utca és Petőfi utca néven) 
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Külterületi egyéb utak 
 Mező- és erdőgazdasági utak 
 
Belterületi kiszolgáló utak 
 Petőfi utca  
 Kiss Ernő utca 
 Kossuth Lajos utca 
 Szent István utca 
 Ady Endre utca 
 Dózsa György utca 
 Táncsics Mihály utca 
 Hősök tere 
 József Attila utca 
 Széchenyi utca 
 Rákóczi utca 
 

Övezeti jel Út Kategória Közlekedési terület 
szélessége 

  Jelenleg Távlatban  
KÖu-1 5606.sz. út –

Himesháza 
közötti út 

(5614sz.út) 

külterületi 
mellékút 

összekötő út 
(K.V.C.) 

külterületi 
mellékút 

összekötő út 
(K.V.C.) 

meglévő 
(14-18 m) 

KÖu-2  Meglévő 
összekötő út 

belterületi 
szakasza 

Kossuth Lajos 
utca 

belterületi 
gyűjtőút 

(B.V.c.C.) 

belterületi 
gyűjtőút 

(B.V.c.C.) 

meglévő (16-20m) 

KÖu-3  Meglévő egyéb 
utak 

külterületi 
egyéb út 

(K.VIII.B.-D.) 

külterületi 
egyéb út 

(K.VIII.B.-D.) 

meglévő (4-12m) 

KÖu-4  Belterületi utcák Belterületi 
kiszolgáló út 
(B.VI.d.B.-D.) 

Belterületi 
kiszolgáló út 
(B.VI.d.B.-D.) 

meglévő (6-12m) 

KÖu-5  Gyalogutak  (B.X.) 4-6m 
  
A megszüntetett vasúti pályát a szabályozási és szerkezeti terv kerékpárút nyomvonalának 
jelöli ki. 
 
ZÖLDTERÜLET 
 
Meglévő, megtartandó, javítandó zöldterületek és zöldfelületek 
 

 A játszótér (633 hrsz) és a mellette található közpark (341 hrsz) a Kossuth Lajos utca 
elágazásánál 
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 Az ezzel a területtel szemben lévő patakpart környéke (342/5 hrsz) 
 A Hősök tere (388 hrsz) 

 
ERDŐTERÜLET 
 
A település területén nagyobb kiterjedésű erdők az igazgatási terület északi részén, 
jellemzően a völgyekben, a vízfolyásokhoz kapcsolódva találhatók. A település területén az 
Országos Erdőállomány Adattár 81,32 ha erdővel borított, és 0,88 ha nem erdővel fedett, de 
az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként megjelölt területet (nyiladék és vezeték 
védősávja, ha 6-m-nél szélesebb, erdei tisztás, cserjés, erdészeti létesítményhez tartozó 
terület) tart nyilván. Az erdőterületek területfelhasználási céljukat tekintve gazdasági és 
védelmi rendeltetésűek. A településszerkezeti terv területi fejlesztést nem irányozott elő. 
 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
Szebény település külterületének jelentős hányadán, ahol a terepviszonyok is alkalmassá 
teszik a mezőgazdasági művelést, szántóföldi növénykultúrák termelésével foglalkoznak. A 
külterületi ingatlanok döntő többsége szántó művelési ágú, csak elvétve található rét és 
legelő. A településszerkezeti terv területi fejlesztést nem irányozott elő. 
 
Kertes mezőgazdasági terület 
 
A település kiskert-művelésű területei a belterületet övező domboldalakon alakultak ki. A 
művelési ágakat tekintve szántó, szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág a jellemző. 
 
Általános mezőgazdasági terület 
 
Általános mezőgazdasági területek a közigazgatási terület külterületi részének nagy 
hányadát kitevő nagykiterjedésű szántók. 
 
Korlátozott használatú mezőgazdasági terület  
 
Ezek jellemzően a gyepek és a legelők területe. 
 
Belterületi kertek 
 
A belterületen található, de jellemzően nem beépített területek tartoznak ide, ahol 
mezőgazdasági művelés folyik. 
 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET  
 
A település igazgatási területét észak-déli irányban a változó vízhozamú Szebényi vízfolyás 
osztja ketté. A Szebényi vízfolyás a település csapadékvizek befogadója, amely a Csele 
patak medrén keresztül a Dunába folyik. 
A településszerkezeti terv területi fejlesztést nem irányozott elő, az adatszolgáltatások 
alapján került kijelölésre a vízfolyás mentén a vízgazdálkodási terület. 
Vízgazdálkodási területnek tekintendők a településen található vízmű területek: vízmű 
épülete a Hősök tere mentén a 496/1 hrsz-ú ingatlanon.  
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Szebény lakosságszámának alakulásáról igencsak beszédes az alábbi diagram. Látható, 
hogy a jelenlegi népesség töredéke az 1900-as évek eleji adatnak. A német betelepítések, 
majd kitelepítések nagy szerepet játszottak ennek alakulásában. Jelenleg 350 fő körüli ez a 
szám a polgármester elmondása szerint. /Megjegyzendő az a jelentős különbség, amelyet a 
KSH helységnévtára és a népesség.com oldal mutat. Az első szerint a lakónépesség 270 fő, 
az utóbbi szerint 355 fő/ 

 
Forrás: http://nepesseg.com/baranya/szebeny 

 
A népesség korcsoportok szerint Szebényben, 20111 

 
 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-X 
0-19+ 
60-X 

Fő 12 18 23 21 76 122 37 30 19 160 
% 3,35 5,02 6,42 5,86 21,22 34,07 10,33 8,37 5,30 44,69 

 
A polgármester elmondása alapján megindult egy fajta érdeklődés Szebény iránt, a 
gyermekes családok a természetközeli, megfizethető életre nyitottá váltak. Nemrég 
beköltözött egy több gyermekes család, valamint folyamatos az érdeklődés az ingatlanok 
iránt. 
 
Szebényre már egyáltalán nem jellemzőek az etnikai konfliktusok, és szegregátum sem 
található a településen. Ebben szerepet játszik a lakosság nagymértékben homogén jellege 
is. A legutóbbi népszámláláskor a lakosság 86,6 %-a magyarnak,65%-a római katolikusnak 
vallotta magát. 
  

                                                            
1 A legutóbbi népszámlálási adatok alapján 

6. A TELEPÜLÉSDEMOGRÁFIAI HELYZETE 
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7.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 
Óvoda és általános iskola nem működik Szebényben. A gyerekeket Himesházára, vagy 
Véméndre szállítják szervezetten az intézmények. A szülők döntik el, hogy melyik települési 
intézményt választják, hova járjon a gyermek. 
Középiskolába jellemzően Mohácsra, Pécsre vagy Pécsváradra járnak a diákok. Az első 
kettő város rendelkezik gimnáziummal és szakközépiskolával is, Pécsváradon technikum 
működik.  
 
Posta a szomszédos Véménd településen található. Helyben a posta mobilszolgáltatásai 
érhetőek el a kézbesítés ideje alatt. 
 
A szociális ellátás helyben megoldott, a falu rendelkezik falugondnoki szolgálattal és házi 
gondozási lehetőséggel.  
 
A háziorvosi szolgálat állandó háziorvossal megoldott a körjegyzőségben. Szebényben heti 
kettő alkalommal rendel a háziorvos a településen. Védőnő hetente egyszer érhető el 
helyben.  
 
7.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló (2003. évi CXXV.) 
törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programmal (HEP), amelyet kétévente felül kell vizsgálni. Az 
esélyegyenlőségi programoknak az adott település területén élő hátrányos helyzetű 
csoportokra kell irányulnia.  
 
Szebény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2020. (IV. 7.). sz. határozatával 
fogadta el Szebény Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP). 
 
Szebény Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja:  

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
 a diszkriminációmentességet,  
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. 
(Szebény HEP 15. oldal). 

 
  

7. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 



 

Szebény község településterve – Megalapozó vizsgálat 21 

 
A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Szebény nem a gazdasági tevékenységről, a kiaknázatlan lehetőségekről híres, hanem a 
nyugodt, természetközeli élet lehetőségéről. A jegyzőtől kapott adatok alapjántöbb nagyobb 
gazdasági szervezet van bejegyezve a településen. Az egyéni vállalkozók viszonylag sokan 
vannak. Ők jellemzően szolgáltatnak, szakmunkások. Két civil szervezet működik, a 
Szebényiek Baráti Köre és a Polgárőr Egyesület. A gazdasági szervezetek egy kivételével 
mikrovállalkozások, akikre fejlesztési beruházások nem jellemzőek, jellemzően működésük 
fenntartása a céljuk, így értelemszerűen a települést érintő fejlesztési elképzeléseikről sem 
beszélhetünk.  
 
Az önkormányzat vállalásaként hamarosan megnyíló német nemzetiségi tájház erősítheti a 
település turisztikai potenciálját, bár vendégéjszakát aligha fog eredményezni, inkább az 
egynapos kirándulók számára lehet vonzó. 
 
Szebény és Mohács között hétköznaponként 10 autóbusz járat közlekedik. Az első 6:00-kor 
indul, az utolsó 22:25-kor. A menetidő 41 perc és 1 óra 11 perc között van.  
Pécsváradról hétköznapokon 7 járat indul. Az első 6:00-kor, az utolsó 18:15-kor. A menetidő 
ezen a vonalon is hasonló.  
 
A megyeszékhelyről naponta 12 járaton lehet elérni településünket, 5:30 és 21:15 között. A 
menetidő igencsak változó, tekintettel arra, hogy Mohácson, Zengővárkonyban, 
Himesházán, Pécsváradon vagy Fekeden kell-e átszállni a csatlakozásra. Egy közvetlen 
járat van Pécsről, a 14:20-as, annak a menetideje 1 óra 10 perc. 
  

8. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
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Szebény éves költségvetéssel rendelkezik, amelyet a képviselőtestület rendelettel fogad el. 
A rendeletek megtalálhatóak az or.njt.hu oldalon a településre keresés után. 
 
Szebény gazdálkodása stabil, a költségvetési bevételek összege az elmúlt években fedezik 
a kiadások összegét, kisebb pénzmaradvány az utóbbi kettő évben keletkezett. 
 
Szebény gazdasági programmal nem rendelkezik. 
 
A helyi iparűzési adó mértéke alacsony. Nagyobb foglalkoztatót, nagyobb léptékű 
vállalkozást a település aligha tud befogadni, de kérdés, hogy a kellemes, csendes lakóhelyi 
környezetet nyújtó település lakói egyáltalán hozzájárulnának-e egy jelentősebb, a falu képét 
és életét megváltoztató fejlesztéshez. 
 
A településen található intézményeket elsősorban a helyi önkormányzat tartja fenn, amely az 
önkormányzatok kötelezően előírt feladatait (mint közszolgáltatás, lakásgazdálkodás, 
közművelődés, helyi tömegközlekedés, oktatás, önkormányzat, pályázat, köztisztaság, 
polgármesteri hivatal, köztemető fenntartása, közigazgatás, önkormányzati igazgatás, 
településfejlesztés és -rendezés, kultúra) lehetőségeihez képest maradéktalanul ellátja. A 
polgármester hivatal helyben található, a közigazgatási szolgáltatások nagy része a 
Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban érhetők el. 
 
Szebény község területén a köztemető megfelelően működik, a ravatalozó nemrégiben 
került felújításra.  
 
A hulladékgyűjtés rendszere gyakorlatilag teljes körűen kiépített, a kommunális hulladék 
mellett a szelektív hulladékgyűjtés is megoldott. A kommunális hulladékot heti 
rendszerességgel, a szelektív hulladékot havonta egyszer szállítja el a szolgáltató. 
 
A település internetes weboldala alapvetően informatív, de elavult. A hírek, információk 
oldalon az utolsó bejegyzés 2016-os, a Polgármesteri Hivatal lapon a 2019-es 
önkormányzati választáshoz tartozó információk ugranak elő. 
  

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
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10.1Településkarakter, településszerkezet 
 
Forrásként idézve használtuk fel Szebény község 2019-ben elfogadott településképi arculati 
kézikönyvét (készítette Virág Attila geográfus és R. Takács Eszter főépítész). 
 
Településszerkezet, településkép, utcaképek 
 
Szebény a Mohácsi Járás községi jogállású kistelepülése. A Dél-Baranyai-dombság ezen 
vidéke az idők során rendkívüli mértékben átalakult mezőgazdasági kultúrtájjá formálódott, 
de a természetközeli tájrészletek és a Szebényi- vízfolyás (vagy másként Malom-patak) és a 
Csele-patak egy felfedezésre váró, értékekben gazdag, rendezett, kellemes klímájú völgyi 
falut rejtenek.  
 
Véméndről érkezve a közigazgatási határt egy dombtetőn érjük el, amelyről csodás kilátás 
nyílik a jobb oldalon egy völgyre, bal oldalon visszatekintve a véméndi pincesorra. A 
belterületet ezen az úton egy szűk szerpentinnel tarkított szakasszal érjük el. Ez az út visz le 
a település szívébe. A központ a vízfolyás kettő ágának találkozásánál található, a főutca 
illeszkedik a főút vonalához. A többi utca a főutcáról nyílik, mindegyik felfelé a domboldalnak. 
A főút nyugati oldalán eleinte pici telkes, sűrű beépítéssel rendelkező romantikus keskeny kis 
utcák alakultak ki, nem mértani formák alakították őket. A kicsi utcák egymás közötti átjárása 
megoldott a rétegvonalak mentén különböző magasságokban. A főúttól keletre a szélesebb 
utcaszerkezet a jellemzőbb nagyobb telkekkel, van amelyik telek a domb tetejéig tart. Itt 
inkább a tudatos tervezés alakíthatta ki a szerkezetet. Az utcák között nem megoldott az 
átjárás, a vonalvezetésük szerteágazó, az utolsó lakóház után földútban folytatódik a terület, 
amely kivezet a faluból.  
 

 

10. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT 
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A külterület szerkezete, művelési ágak 
 
Szebény a dombvidéki táj jegyeit viseli magán, a településre leginkább mezőgazdasági 
nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés a jellemző. 
 
Az igazgatási területet észak-déli irányban vízfolyás osztja ketté változó vízhozammal. A 
vízfolyás mentén erdős területek húzódnak, a közigazgatási határ déli részén egy tóvá 
duzzad a vízfolyás, amelyben gazdasági célú haltenyésztést folytatnak. 
 
Az alábbi térképről leolvasható a településen található zártkerti és külterületi ingatlanok 
művelési ág szerinti megoszlása. 
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Szebény eltérő karakterű településrészei (forrás: TAK) 
 

 
 
Településközpont 
 
E terület a község méretéhez viszonyítva ugyan kicsi, ám rendkívül sokszínű. Magába 
foglalja egyrészt a zártsorúsodott reprezentatív intézményi központot, annak 
közintézményeit, szolgáltató és kiskereskedelmi egységeit és befogadó környezetüket, de 
ide tartozik a templom és a paplak szabadon álló épületegyüttese is. Ugyancsak ide soroljuk 
a jelentős közparkokat és a temetőterületet is. 
 
Sváb falu 
 
E karakterében elkülönülő terület magját a falu lakóterületei, lakóutcái adják, de ide tartoznak 
a belterületi kertek is, melyek szintén rendelkeznek lakófunkcióval is. Ez utóbbiak rendkívül 
élénk építészeti kapcsolatban állnak a völgyi fekvésű lakóterületekkel, azokkal egyben 
kezelendőek. Ez a szemlélet az egységes falukép megőrzését szolgálja.  
Ott, ahol a domboldalakon felfelé sétálunk és érezhetően lazábbá, szellősebbé válik a 
beépítettség, ott kezdődnek a kiskertek, pincesorok.  
 
Kiskertek, présházak 
 
Az egybefüggő települési szövet legkülső héja a kiskertes terület, mely a gyümölcs- és 
szőlőtermesztés, továbbá a borkészítés legjelentősebb tere. 
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Ipari, gazdasági üzemterületek 
 
Ide soroljuk a belterülethez közeli, megmaradt, egykori TSZ telephelyet, mely ma is 
hasznosított terület, továbbá a kisebb belterületi mezőgazdaságilag hasznosított 
üzemterületet a település déli határában. 
 
Természeti területek, egyéb külterület 
 
Mint arra már kitértünk, Szebény rendelkezik ökológiailag is fontos táji részletekkel. A 
külterület legnagyobb része ezeken túlmenően táblás szántó, melyeket kis részben rétek és 
legelők tarkítanak. Majorsági épületek nem találhatóak a külsőségeken. 
 
10.2 Funkció vizsgálat 
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A település belterületének épületállománya döntő mértékben lakóépület, az ezekhez tartozó 
melléképületek (gazdasági épület, garázs) az adott ingatlanon állnak. 
 
Az intézményi és kereskedelmi funkciók (polgármesteri hivatal, élelmiszer bolt épülete, 
orvosi rendelő) a Fő utca mentén elszórtan helyezkednek el.  
 
A kiskertművelésű területek (a valamikori zártkertek) nagyrészt a hagyományos kiskert 
művelés nyomait őrzik. 
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10.3 Telekstruktúra, beépítettség 
 

 
 
 
 
 
 
A belterületen a 
településközponthoz 
közelebb eső, a 
terepviszonyok alakította 
telkek jelentős többsége 
2000 m2 alatti, a templom 
környékén 500 m2 alatti sem 
ritka.  
 
A belterület déli szakaszán 
ennél jelentősen nagyobb és 
rendezettebb telekstruktúra 
található.  
 
 

 
A külterületi kertes mezőgazdasági területeken a hagyományos zártkerti telekstruktúra 
maradt fenn. A telkek mérete jellemzően a településközponttól távolodva egyre nő, számos 
3000 m2-t meghaladó telek is található a területen a zártkertben. 
 
Az általános mezőgazdasági területen (szántók) kialakult telekméret az esetek döntő 
többségében meghaladja az 1 ha-t, nagy részük 5 ha feletti. 
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A telekállomány beépítettsége teljes egészében tükrözi a teleknagyságokat is, a kisebb 
telkek nagyobb beépítettségűek, míg a nagyobb telkek értelemszerűen kisebb 
beépítettségűek. Ennek területi lehatárolása megegyezik a fenti meghatározással.  
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10.4 Tulajdonviszonyok 
 

A külterületen az önkormányzat tulajdonát a földutak képezik. A halastó szövetkezeti 
tulajdonban van. Az állam tulajdonát pedig a Szebényi vízfolyás, a volt vasút vonala, a 
települést keresztező mellékútvonal, valamint az autópálya telkei adják.  
 
A zártkerti részben az utak és néhány kisebb telek található az önkormányzat tulajdonában. 
Állami tulajdon itt csupán egy van. 

 

 
 

A belterületi utak és árkok, illetve az intézmények telkei Szebény Község Önkormányzata 
tulajdonában vannak. Önkormányzati tulajdon ezeken felül több építési telek, a temető és a 
sportpálya, valamint a külterületi utak és árkok jelentős része.  
 
A Magyar Állam tulajdona a mellékútvonal, a vízfolyás telke, valamint néhány lakó és egyéb 
ingatlan. 
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11.1 Rövid történeti áttekintés 
 
Szebény területe és közvetlen környéke igen gazdag régészeti kincsekben. Számos 
régészeti ásatás bizonyítja, hogy ez a terület már az őskorban is lakott volt.  
A legkorábbi időkből származó 7 sírt Dombay János régész tárta fel 1939-ben a falutól délre. 
Ezek későneolit, tehát Kr. e. 5000-4000-ből származó sírok voltak. Ugyanitt rézkori és 
bronzkori telepeket is észleltek. A falu határában összesen 9 helyen végeztek ásatásokat, és 
találtak őskori leleteket. A legtöbb lelet a középső bronzkorból származik, a mészbetétes 
edények népe hagyta ránk. A római korból származó villa és út nyomait tárták fel 
nemrégiben, amikor az autópálya építése miatt leletmentő ásatásokat végeztek.  
A népvándorlás korából származó 3 avar temetőt tártak fel ugyancsak a falutól délre.  
A középkorban ebben a térségben számos olyan falu volt, melyeknek ma már nyoma sincs, 
csak régészeti leletek és írásos források tanúskodnak valamikori létezésükről: Fehéregyház, 
Horpács, Émen, Karakó, Enyezd.  
A falu már Szent István korában is létezett, mert a pécsváradi bencés apátság 
alapítólevelében felsorolják a falvakat és pusztákat, melyek az apátsághoz tartoznak és a 41 
helység közül a 24. Mikusek.  
A 14. században már mint Mikuzeben említik az apátság irataiban.  
A török korból elsősorban adóösszeírások maradtak fenn. Az 1591. év adóösszeírása szerint 
a szekcsujinahije a mohácsi szandzsákhoz tartozik, és itt találhatóak többek között a 
következő falvak és puszták: Szeben falu, Szapud falu, Horpács puszta, Enyizd falu, 
Fejéregyház falu.  
A vármegyei ismertető szerint a római katolikus iskola 1789 óta áll fenn, 1, majd 2 tanerős 
volt.  
1850-ben a népesség: 1066 fő. Nemzetiség szerint: 772 magyar, 288 német. Vallásuk 
szerint: 1060 római katolikus hívő, 6 izraelita.  
Az első világháborúban hadi célokra elviszik a harangokat. 1915-ig a faluból 559 ember 
vonul be. Szebény 65 hőst áldoz a háborúban, kiknek tiszteletére 1923-ban felavatják a Hősi 
emlékművet.  
1938-ban így jellemzik Szebényt: „Kisközség a pécsváradi járásban. Hozzátartozik 
Gyulapuszta (később: Trefort puszta). A községben 1221 lakos él, akik közül 1081 magyar, 
140 német anyanyelvű és (6 izraelita kivételével) mindenki római katolikus hívő.  
1943-ban felépült az országút Trefort-puszta és Szebény között.  
1944 decemberében 32 svábot elhurcoltak, főként fiatal nőket, közülük öten Oroszországban 
lelték halálukat.  
1946-47-ben összesen 39 német családot telepítettek ki házaikból. A második 
világháborúnak negyven szebényi áldozatáról tudunk.  
1947-ben 11 család érkezett Csehszlovákiából, 41 fővel. Kaptak 11 házat és földeket.  
A rendszerváltásig Szebény közigazgatásilag Véméndhez tartozott. Jelenleg önálló 
önkormányzata van, német kisebbségi önkormányzattal rendelkezik.  
 
 
 

11. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VIZSGÁLATA 
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11.2 A településszerkezet történeti kialakulása(forrás: TAK) 
 
A mai Szebény település területe már a pécsváradi bencés apátság alapításakor, azaz Szent 
István idejében lakott terület volt. A korai Mikuzek, majd Szeben falu a török időkben 
folyamatos megpróbáltatások helyszíne volt. E déli területek sokszor gazdát cseréltek, így 
gyakori volt a kettős adóztatás is, ami szegénységbe sodorta a falvakat. A jó termőhelyi 
adottságok, bőséges vízellátás és viszonylagosan védett terület azonban olyan telepítő 
tényezők voltak, melyeket az emberek nem hagytak kárba veszni, újra és újra birtokba vették 
a földeket. Egy 1732-es egyházjegyzék alapján már 250 lakosa volt a faluban, a század 
közepére pedig már a 350 főt is meghaladta. A közösséget eleinte a Pécsváradhoz erősen 
kötődő katolikus magyarok alkották, ám a szőlőművelés lehetőségének hírére jelentős sváb 
lakosság érkezett ide. A völgyi falu főútja a patak lett. Felfedezhető némi útifalu jelleg, a 
széles szabályozás vonal, a kiteresedések, már-már orsós vásárhelyek, de a természet adta 
organikus fejlődés volt a domináns. A 18. századra „meggyökerezett” templomos faluban 
már 1789-re iskola szerveződött, olyan hagyományokkal rendelkezett, olyan örökségekkel 
gyarapodott, melyek később a polgárias eszmék befogadását is lehetővé tették. Ez 
természetesen az építészetében is meglátszik. 
1850-ben már 1066 főt számláltak itt, lakossága csaknem 30%-a volt német ajkú. 1860-ra a 
megoszlás már csaknem fele-fele. A svábok gazdagodása a falu egyéb lakóira is kihatott, 
sorra épültek a fésűs elrendezésű hosszú szalagtelkeken a markáns tömeghatású módos 
parasztházak és gazdasági épületeik, majd később a polgárias igényű, oldalukkal az utcára 
néző lakó és gazdasági épületek is. 
A fejlődés első virágkorának idején a pincék, présházak megszámlálhatatlan sokaságban 
kezdtek felkúszni a domboldalakra. Ez a jellegzetes utcahálózat a kis közökkel ma is 
fennmaradt, talán ez a falu legnagyobb értéke, ez az alapja a műemlékfalvakra jellemző 
hangulatnak, miliőnek. 
 

Szebény az Első Katonai Felmérésen 
1782-1785, forrás: Mapire 

Szebény a Második Katonai Felmérésen 
1806-1869, forrás: Mapire 

 
A 20. század első évtizedeiben a világégés és a német lakosság érezhetően 
bizonytalanabbá váló helyzete ellenére a falu prosperált, lassan ugyan, de gyarapodott. A 
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második háború és a lakosságcserék azonban igen jelentős traumák voltak. Az ötvenes évek 
végén alakult TSZ népességmegtartó ereje korlátozott volt, az emberek az iparilag fejlődő, 
támogatott központokba vándoroltak. Ennek következtében maga a TSZ is zsugorodott, de 
ami jelenleg számunkra fontosabb, hogy az eredeti településkép sem alakult át túlzott 
mértékben. A lakások kétharmada 1946 előtt épült, sátortetős, egyéb típusház szinte alig 
található a településen, összefüggő utcakép-részleteket nem alkotnak. Az 1980-as és 1990-
es évek már kétszintes, a többgenerációs együttélés új igényeire mért házai is csak 
pontszerűen jelennek meg. Kertvárosi arculat sem jött létre, új osztások jelenleg nincsenek, 
az új építkezések helyett a felújítások jellemzőek, ezért is rendkívül fontos a 
településkaraktert meghatározó elemek ismerete. 
 
11.3. Régészeti lelőhelyek 

 Lelőhely 
neve 

Azonosító Védettség 
jogi 

jellege 

Hrsz. EOV Y EOV X 

1. Szabadföldek 25133 szakmai 015/70 615598 84695 

2. Szabadföldek 
II. 25134 szakmai 

015/70, 015/71, 015/72, 
015/73, 015/74 615668 84410 

3. (Csizmadia ... 
vendéglője) 25138 szakmai 

361, 342/10, 365, 342/6, 
362, 363, 364, 366 614448 87401 

4. 
Mogyorós 25139 szakmai 

041/8, 041/9, 041/16, 
041/17, 041/18, 041/19   

5. 

Téglaégető 25140 szakmai 

026/6, 017/4, 018, 
026/7, 026/3, 017/3, 
026/5, 024/2, 016/2 615259 86045 

6. 
Bozsér malom 25141 szakmai 

045/11, 024/3, 024/2, 
045/9, 045/14 615172 85982 

7. 

Kétgáttető 25142 szakmai 

084/9, 077, 079/5, 
079/4, 079/20, 079/18, 
084/8, 079/9, 079/16, 
079/19, 084/7, 072/29, 
079/15, 079/17, 079/10, 
079/2, 079/7, 079/8, 
079/22, 079/21, 079/23, 
076/9, 076/10, 076/2, 
079/11, 076/4, 072/30 613706 88931 

8. Farkaslik-dűlő 
II. 25143 szakmai 

015/60, 015/61, 015/62, 
015/59 615473 85018 

9. 
Halastó 25144 szakmai 

035, 039/16, 039/41, 
039/42, 039/43 615360 84495 
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10. Cserháti dűlő 25145 szakmai 039/33, 039/43 614966 85257 

11. 
Sajtos 25146 szakmai 

015/23, 015/25, 015/24, 
015/48 615380 85657 

12. I. sz. halastó 25147 szakmai 039/16 615363 84265 

13. 

Paperdő 25148 szakmai 

1068, 1754, 1054, 1088, 
1092, 1101, 1100, 1052, 
1051, 1096/2, 1091, 
1753, 1093, 1102, 1053, 
1070, 1082, 1755, 1090, 
1089, 2362, 1064, 1065, 
1066, 1071/1, 1087 613912 87330 

14. 

Kispaperdő 25149 szakmai 

1068, 1088, 1070, 1082, 
1089, 1066, 1071/1, 
1087, 1071/2, 1086, 
1079, 1078, 1072, 1073 613953 87417 

15. 

Fehéregyháza 25150 szakmai 

064/4, 064/5, 063/2, 
063/4, 064/3, 064/2, 
063/3, 065/3, 063/7, 
063/5, 1104, 065/13, 
063/28, 063/8 613331 87083 

16. 

Szebény-Sík-
dűlő 28778 szakmai 

015/48, 010/1, 015/49, 
015/42, 015/45, 015/44, 
010/2, 015/81, 015/82, 
015/83, 017/5 615504 86389 

17. M6-os út 
nyomvonala, 
9. lelőhely 30774 szakmai 012/15, 010/2 615961 86757 

18. M6-os út 
nyomvonala, 
8. lelőhely 30775 szakmai 010/2, 015/35, 015/38 616005 86759 

19. M6-os út 
nyomvonala, 
7. lelőhely 30776 szakmai 

012/15, 010/2, 012/20, 
012/18 616074 86963 

20. Émentető-
dűlő I. 59386 szakmai 015/44, 010/2 615607 86354 

21. Émentető-
dűlő II. 59389 szakmai 

015/49, 015/42, 015/44, 
010/2 615692 86457 

22. Szűri-oldal 68581 szakmai 039/43 615017 85021 
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23. 
Farkaslik-dűlő 
I. 25135 szakmai 

015/60, 015/61, 015/62, 
015/63, 015/64, 015/65, 
015/66, 015/67 615703 84978 

24. 

M6-os út 
nyomvonala, 
12. lelőhely 30788 szakmai 

045, 039/19, 039/20, 
037/1, 031/1, 046, 
047/5, 039/7, 031/85, 
047/10, 031/29, 031/27, 
039/45, 039/46 614012 85213 

 
 
11.4. Műemlék védelem 
 
Szebényben kettő műemlék is található. A temető területén a Szűz Mária kápolna 
(Törzsszáma: 318) valamint a Római Katolikus templom (törzsszáma: 317)  
 
A „200 éves templom” valójában már ennél is idősebb, ugyanis 1775-ben szentelték fel. Az 
országos védelem alatt álló késő barokk műemlék a település éke, műemléki környezete is 
ennek megfelelően gondozott. 
 
Ugyancsak műemléki védettséget élvez az 1827-es klasszicista stílusú Szűz Mária-kápolna 
is, melyet stációk és keresztek vesznek körül. 
 
Jelenleg mindkettő szép felújított állapotban van. 
 
11.5. Helyi védelem 
 
A helyi védelemben részesített értékek védelméről Szebény Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2019.(VIII. 13.) számú 
önkormányzati rendelete rendelkezik. 
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1. Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzéke 
 

 
 
2. Helyi területi védelem alatt álló területek jegyzéke 
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11.6. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Alulhasznosított barnamezős terület Szebényben nem található. 
 
Konfliktussal terhelt területek 
 
 Csapadékvíz elvezetési problémák 

o Szent István utca középső szakaszán 
o Kiss Ernő utca felső szakaszán 
o Kossuth Lajos utca kettéágazásánál 

 A Petőfi utca felső szakasza közlekedés szempontjából veszélyes a közterület szűk 
keresztmetszete miatt 

 A település belterületén több foghíjas telek található, a Hősök tere környékén ez 
csoportosan is fennáll 

 A pincés területeken található pincék nagy részét felhagyták, nem gondozzák 
 A templomtól északra található felhagyott temető gondozatlan 
 Több zárványtelek is található a zártkerti részben 
 A Szent István utcai garázssorhoz tartozó telekcsoport egyes telkein keresztül valósult 

meg egy út, amely tulajdonviszonyai és jogállása is rendezetlen 
 
11.7. Problématérkép, értéktérkép, beavatkozást igénylő területek 
 
A település konfliktusos területeinek, értékeinek és beavatkozást igénylő területeinek térképi 
megjelenítését a „Megalapozó vizsgálat” tervlap (V-1) tartalmazza. 
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12.1 TALAJ, FÖLDTAN 

12.1.1. Általános földtani viszonyok  

A település igazgatási területe alatti földtani felépítést a szilárd kőzetek és a laza üledékek 
együttes előfordulása jellemzi. A felszínen megmutatkozó, valamint a felszínhez közeli 
kőzetteret vizsgálva azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a szilárd kőzeteknek valójában csak 
alárendelt szerep jut, hiszen azok csak a település északi részletében mutatkoznak a 
patakos völgytalpak nyomvonalában. Emiatt a különböző korú és eltérő kötöttségű laza 
üledékek az igazgatási terület nagy részén olyan elterjedésben találhatók, hogy alapvetően 
meghatározó jelentőségűek a helyi mérnökgeológiai adottságokban.  

Az igazgatási terület északi részletében – a belterület határához is igen közel találhatóan – a 
völgytalpakon északra tartva folyamatosan jól követhetően azonosíthatók szilárd kőzetként a 
földtörténet ókorát jelképező képződmények. A Mórágyi Gránit Formációba tartozó kőzetek 
töretlen völgytalpi előfordulása igazolja, hogy a település valójában az északabbra 
elhelyezkedő mórágyi gránittömeg déli határvonalának környezetében alakult ki. Délebbre – 
a belterület irányába tartó patakos völgyek találkozásának környezetében – a gránittömeg 
folytatódása oly mértékben lesüllyedt állapotba került, hogy a neogén képződmények 
fokozatosan kivastagodhattak az egyenetlen felületen. A neogén időszakba sorolt 
takarósávot a pannóniai korúnak tekintett változatos szemcseméretű és eltérő kötöttségű 
képződmények általános elterjedése alkotja. A jellemző képződmények közül megemlíthető 
– a belterület északi szegélyén – a felszínen több helyen is előforduló laza üledékként azon 
durva homokos, helyenként kavicsos sáv (kállai Kavics Formáció), amelyre a 
medencefeltöltődés során keletkezett jóval finomabb szemű homok és aleuritos sávok, 
valamint az agyag és agyagmárga rétegek települtek (Tihanyi és Somlói Formációk). 
Utóbbiak együttes vastagsága a település déli részletében már jócskán meghaladja a 100 m-
t is oly módon, hogy a belterület alatt már általánosan jelen vannak.  

Az előbbiekben említett valamennyi képződményre összefüggő területi elterjedéssel változó 
vastagsággal települt azon negyedidőszaki takarósáv, amelynek legjellemzőbb 
képződménye a pleisztocén kőzetliszt (közismertebb elnevezéssel a lösz). Valójában az 
egykori nagyon egyenetlen felületen történt azon kitartó elterjedése a kőzetlisztnek, amelyet 
a későbbi eróziós hatások hatásosan módosítottak, kialakítva a jelenlegi morfológiai 
jellemzőket. Így a lösz valamennyi idősebb képződményen jelen van, azonban a képződése 
utáni állandó kitettség miatt fellépett lepusztulási folyamatok miatt vastagsági viszonyai 
egyes területrészek között már határozottan különbözőek. A földtani viszonyokat figyelembe 
véve, a megismétlődő lepusztulási folyamatokat ismerve, és az eróziós felszínformálódás 
eredményeihez is igazodva történhetett a település belterületének kialakulása is, hiszen az a 
szűk patakos völgyek alatti határozottan szélesebb völgytalp kihasználásával valósult meg. E 
helyszín valójában enyhébb lejtésű völgyoldalakkal lehatárolt fiatal geológiai korú (holocén) 
áradmányokkal kitöltött területnek minősül. 

A település területén és a közvetlen környezetében érvényes földtani jellemzők, valamint az 
aktuális morfológiai viszonyok alapján megállapítható, hogy az igazgatási területen a 
jelenlegi felszínen nem mutatkoznak a már meglévő és a jövőbeni épített környezet 

12. KÖRNYEZETIÁLLAPOT-JELLEMZŐK 
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fennmaradását veszélyeztető hegységszerkezeti elemek. Nem ismert süllyedést vagy 
emelkedést eredményező aktív törésvonal jelenléte az igazgatási területen. A terepszinten 
nincs olyan morfológiai forma, amelynek jelenléte összefüggésbe hozható a település 
igazgatási területére jellemző hegységszerkezeti elemek jelenlétével, vagyis megalapozottan 
kijelenthető, hogy a település igazgatási területe tektonikai szempontok alapján nyugodtnak 
minősül. Előbbiek alapján a településen a földtani veszélyforrások kialakulása kizárólag a 
nem előre jelezhető klimatikus hatásoktól, valamint az emberi jelenléttől függő, mivel az 
általános területi elterjedéssel jelen lévő pleisztocén lösz olyan állapotváltozásokra hajlamos 
képződmény, amelynek elterjedési területén – az eróziós folyamatok mellett – esetlegesen 
tömegmozgások is kialakulhatnak.       

 

12.1.2. Ásványi nyersanyagok 

A település igazgatási területén található szilárd kőzetekhez és laza üledékekhez kötődően 
olyan anyagnyerési helyek alakultak ki a történelmi időkben, amelyeknek napjainkban nincs 
már valós gazdaságföldtani jelentősége, hiszen csak időszakos helyi igényeket kiszolgálva 
kerültek kialakításra. Ennek megfelelően a település igazgatási területéhez tartozó 
földrészletek közül egyik sem szerepel az országos ásványvagyon nyilvántartásban, továbbá 
napjainkban is érvényes bányatelek sem került kialakításra a településen. Az egykori, vagyis 
a történelmi időkben kialakított művelési helyszínek valójában nem voltak jelentős térbeli 
kiterjedésűek, így nagy részük spontán módon felszámolódott a növényzet térhódításával 
vagy a művelési ág megváltozásával.  

Az egykori történelmi időkben végzett anyagnyerések során a belterület feletti 
völgytalpakhoz kötődve kizárólag helyi felhasználásra szánt gránithoz jutottak, amely 
korábban a szebényi épületek lábazatába került beépítésre. Szilárd kőzetek megszerzésére 
irányuló jelentős területi kiterjedésű bányahely kialakítás nem történt, mivel a völgytalpakon 
egymástól elszigetelt helyzettel csak 1-2 m magas egykori fejtési helyek azonosíthatók. A 
gránitra közvetlenül települt és a terepszinten csak szűk területi elterjedéssel megmutatkozó 
durva homokos sáv célzatos vagy tartós kitermelését a jelenlegi morfológiai jellemzők 
alapján nem végezték, hiszen csak kisebb mélyedéssel lehet feltételesen egykori 
anyagnyerési helyszínt azonosítani. Jóval nagyobb jelentőségű volt viszont a pleisztocén 
kőzetliszt helyi felhasználásra irányuló tevékenység. A település kiépülése keretében sok 
évtizeden keresztül végezhették a lösz helyi felhasználását, hiszen az közismert alapanyagot 
jelentett a vályogvetéshez és a tömésházak építéséhez. A lösz célzatos kitermelése során a 
völgyoldalakat bontották meg kialakítva azon jelenlegi szinteshez is közelítő építési helyeket, 
ahol az építmények mellett a jelenlegi utcák is kialakulhattak. A több szintben megvalósult 
völgyoldali bevágással kiképzett (jellemzően 3-5 m magasságú) kőzetfalak felületét 
megbontva a település egyes részleteiben vájással kerültek kialakításra a napjainkban is 
megtalálható pincék.  

 
12.2 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 
 
Felszíni vizek szempontjából Szebény község igazgatási területe az érvényben lévő 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek szerint a Csele-patak felső és Hímesházi-patak, valamint a 
Horpács-patak felszíni víztesteket érinti. 
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Felszín alatti vizek szempontjából az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett 
Magyarország második (felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján a település a 
Duna részvízgyűjtő, Alsó-Duna jobb part tervezési alegységen belül a Karasica-vízgyűjtő 
megnevezésű, dombvidéki sekély porózus felszín alatti víztestet érinti. A vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint, a felszín alatti víztest mennyiségi (a 
vizes és szárazföldi ökoszisztémák gyenge állapota miatt) és kémiai állapota (nitrát – NO3 
által szennyezett ivóvízbázis védőterülete miatt) egyaránt jó minősítést kapott. 

Szebény Község területe érinti a település vízbázisának belső és külső védőterületét, 
valamint a hidrogeológiai védőterület és védőidom „A” és „B” zónáját.  
 
Vízminőség-védelmi szempontból Szebény közigazgatási területe a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm.rendelet „Felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területek besorolása” című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 
 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
(II. 7.) Korm. rendelet szerint Szebény nem nitrát-érzékeny területű település. 
 
 
12.3 LEVEGŐMINŐSÉG 
 
Szebény közigazgatási területe levegőminőségi állapotát jellemzően a mezőgazdasági és 
lakossági tevékenység, valamint a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás 
környezethasználata határozza meg. A lakossági eredetű tevékenységnél különös tekintettel 
a fűtés jön számításba. 
 
Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a 
szén-, olaj- és gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások 
összehasonlításával jellemezhetők. 
 
A területeken való beruházások során energiatakarékos műszaki megoldásokat és 
környezetkímélő energiahordozókat (földgáz, megújuló) kell alkalmazni az elérhető legjobb 
technika szintjének megfelelően. 
 
A fajlagos értékek alapján szorgalmazni kell a földgázrendszer fenntartását és a megújuló 
energiahordozók igénybevételét. Az energia árak növekedése miatt jellemzően ismételten a 
vegyes tüzelés került előtérbe, amely nagyobb porterhelést eredményez. 
 
A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyag-
kibocsátás is hatást gyakorol. A település északi határoló útja az 5606 jelű, Somberek – 
Pécsvárad összekötő út. Átlagos napi forgalma 2123 egységjármű, ebből 208 a nehéz jármű. 
A falu főutcája az 5614 jelű Szebény – HImesháza összekötő út. Átlagos napi forgalma 539 
egységjármű, ebből 42 a nehéz jármű. Mindkét út igen kis forgalmú. 
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Az egyéb gazdasági és kisipari tevékenységek során a diffúz jellegű kibocsátások 
okozhatnak zavaró hatást (por, bűz). A településen jelenleg nem folytatnak jelentős 
légszennyező hatású tevékenységeket, mely jelentős határérték túllépést eredményezne. Az 
állattartás volumenének jelentős csökkenésére tekintettel nem tapasztalható jelentős 
bűzterhelés. 
 
 
12.4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
A település a Mecsek-Dráva Regionális Programhoz csatlakozott, megoldott a települési 
hulladékok elszállítása. A közszolgáltatás keretében a Dél-Kom Nonprofit Szolgáltató Kft. 
végzi a hulladékok elszállítását. Biztosított a házhoz menő szállítással a hulladékok szelektív 
gyűjtése („kék és barna kukák”) és elszállítása. 

 
12.5 ZAJ ÉS REZGÉS 
 
A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a következők 
vizsgálata szükséges: 
 
– közlekedési jellegű zajforrások, 
– ipari (mezőgazdasági) jellegű zajforrások, 
– egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények 

zajforrásai). 
 
A közlekedési eredetű zajforrások közül a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás 
terheli elsősorban a települési környezetet. 
 
Zajterhelés a közlekedési utak mellett elhelyezkedő területeken észlelhető.  
Közlekedési eredetű zajterhelés a településen haladó, és a belső közlekedést biztosító út 
térségében jellemző, amely zömében a helyi lakosság közlekedéséből származik. Jelenleg 
belterületen nem tapasztalható a közlekedési eredetű zaj-terheltség jelentősebb zavaró 
hatása. 
 
Az ipari jellegű zajforrások terhelő hatása kisebb területet érint, hatása azonban 
koncentráltabban jelentkezhet. 
A község belterületén jelentős zajforrást üzemeltető telephely nem működik. A zajterhelési 
határértékek teljesülését a telepengedélyezés során ellenőrzik. 
 
Az egyéb jellegű zajforrások közé tartoznak a szórakoztatóipari, illetve vendéglátó 
létesítmények (italboltok, büfék), ezek működési jellegükből adódóan közvetlen 
környezetüket terhelhetik. A lakossági zavarást általában a hangosító berendezések 
okozzák, panaszra adhatnak okot.  
A jogszabály értelmében a szórakoztatóipari létesítmények, illetve hangosító berendezések 
is üzemi létesítménynek minősülnek, ezért a környezetükben is gondoskodni kell a 
zajterhelési határértékek betartásáról. 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy Szebény Község zajhelyzete kedvező. 
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13.1 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 
Táji besorolás 
 
 északnyugati magasabb részek déli és középső terület 
Nagytáj  Dunántúli-dombság Dunántúli-dombság 

Középtáj Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék Mecsek és Tolna–Baranyai-
dombvidék 

Kistáj Geresdi-dombság Dél-Baranyai-dombság 
 
Természeti adottságok 

A település és környéke a Dunántúli-dombságban, Baranya és Tolna megyék, illetve a Dél-
Baranyai-dombság és a Geresdi-dombság kistájak határán terül el. A település közigazgatási 
területe emiatt változatos domborzattípusokból áll. 

 
Szebény területének domborzati viszonyai és a tájhatárok 

 

Szebény nagyobbik része völgyközi hátakra tagolt eróziós-deráziós dombvidék. A Dél-
Baranyai-dombságon belül az arra jellemző átlagos morfológiai viszonyokhoz képest igen 
változatos felszíni formák, lejtési és kitettségi viszonyok jellemzik. Legkiemelkedőbb pontjai a 

13. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ÉS ÖRÖKSÉG, JELLEMZŐ TÁJKARAKTER, 
ZÖLDINFRASTRUKTÚRA HÁLÓZAT 
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Geresdi-dombsághoz tartoznak, megközelítik a tengerszint feletti 230 méter magasságot. A 
határ legalacsonyabb pontja a Szebényi-vízfolyás völgyében122 m tszf. 

Dombjai északnyugati-délkeleti irányban nyúlnak el. Közülük kettő öleli körül a falut. A felső 
faluvéget egy harmadik hegyvégződés lezárja, csak két kis völgyet hagyva nyitva, melyben a 
Szebényi-vízfolyás két ága folyik.  

A falu határában északon levő akácerdőben ered a Szebényi-vízfolyás. A főutcán egyesül 
másik ágával, a Malom-patakkal, amely szintén északon, az ággal párhuzamos völgyben 
ered. A falu közepén folyik végig, délen a falu határában beleömlik a halastóba, amelyet 
1961-ben létesítettek. A tó vizét a Szebényi-vízfolyás, majd a Csele-patak vezeti le a 
Dunába. A községben magas a talajvíz, rengeteg a forrás. A főtér – Hősök Tere – régen 
vizenyős terület volt, 1958 előtt itt egy kb. 20m² területű mesterségesen létrehozott, 
összefüggő víztükör volt, amelyet a feltörő források tápláltak. Mivel még télen sem fagyott be 
azért ide jártak az asszonyok mosni. 1967-ben került sor a tér lecsapolására, rendezésére. A 
patakágyat kikövezték, a mocsaras részeket feltöltötték, parkosították.  

Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, a nyár mérsékelten forró, a tél viszonylag 
enyhe. Az évi középhőmérséklet 10,0 - 10,5 Cº körül alakul. A fagymentes napok száma 
több mint 200. A sugárzási adottságok kedvezőek, hőigényes növények termesztésére 
kiválóak. A dombvidék változatos felszíne, a talajfelszín rendkívül változó kitettsége - a 
reliefenergia - gazdag és változatos mikroklíma térségek kialakulását idézi elő. 
Völgyhálózata D-Dk felé nyitott, így sok a kedvező expozíciójú terület, mélyebb völgyei 
azonban fagyzugosak és ködösek. A megye kevésbé csapadékos területéhez tartozik, az évi 
csapadékátlag 620 - 650 mm közötti. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i.    

Növényföldrajzilag az Alföld része, a kistáj a Pécsi flórajárásba (Sopianicum) tartozik. 
Potenciális erdőtársulásai a gyertyános kocsányos tölgyesek, az ezüsthársas gyertyános 
tölgyesek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők. Az ember tevékenysége - földfoglalások, új 
területek igénybevétele, rétek felszántása, szántóföldi növénytermesztés, szőlő- és 
gyümölcstermesztés, erdőfelújítások, nagyban megváltoztatta a terület ökológiai viszonyait, 
amely a természetes vegetáció átalakulásához vagy eltűnéséhez, a flóra 
elszegényedéséhez vezetett. Az eredeti növényzet visszaszorulásával csökkent a vizsgált 
terület fajgazdagsága. A tájban idegen fajok jelentek meg. A természetszerű társulások kis 
területre szorultak vissza, de szerencsésen a vízfolyások mentén, összefüggő, folyosószerű 
területen. Ennek köszönhetően, a szántók és a tájidegen erdők magas aránya ellenére is, e 
völgyekben járva nagy, összefüggő természetközeli területek találhatók. A mezőgazdasági 
területhasználat legelterjedtebb kultúrái a búza, az őszi árpa, és a kukorica.  
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Szebény környékének földtani térképe (Forrás: MBFSZ) 

 

A Geresdi-dombság vonulata 250-300 méter magas. A tájegységre karbonátos kőzetekből 
és homokkőből álló alacsony hegységek és az előterüket képező eróziós-deráziós 
völgyekkel tagolt hegylábak, dombsorok előfordulása jellemző. A Geresdi-dombság 
alapkőzetét átalakult (metamorf) kőzetek –gránit és kristályos palák– képezik, melyek a 
dombság északi peremének felszabdalt, meredek lejtőin több helyütt felszínre is bukkannak, 
míg a déli felén széles völgyközi hátak a jellemző terepi alakulatok. Éghajlata a környék más 
kistájaihoz hasonlóan mérsékelten meleg és mérsékelten nedves.  

Talajai jellemzően barna erdőtalajok, a déli-délkeleti peremen mészlepedékes csernozjom is 
felbukkanhat. A mezőgazdasági művelés alatt álló területeket főleg szántók alkotják, ahol 
búzát, kukoricát és burgonyát termelnek. A talajtakaró agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 
szélsőséges vízgazdálkodással. Termőrétege sekély, minősége gyenge, a VI.-VII. 
kategóriába sorolható.  

A Geresdi-dombság területén az erdők aránya magas, ám jelentős a nem őshonos fajokból 
álló, telepített akácosok, erdei- és fekete fenyvesek részesedése. A patakok mentén 
helyenként égerligetek és mocsárrétek találhatók. A déli oldalakon és tető-helyzetben 
cseres-tölgyesek és kisebb foltokban molyhos-tölgyes erdők tenyésznek. Az egész területre 
jellemző a szubmediterrán fajok magas aránya. A kistájban löszgyep-töredékek is vannak, 
amelyeket a becserjésedés, az akác, gyalogakác és bálványfa spontán terjedése 
veszélyeztet. A patakvölgyek és az azt kísérő gyepek és puhafa-ligetek táji és természeti 
értékének megőrzése érdekében ökológiai hálózatba lettek sorolva. 

 
 

lösz 

deluviális kőzet törmelékes aleurit 

folyóvízi üledék 

proluviális-deluviális üledék 

Mórágyi Gránit Formáció 

Budafai Homokkő tagozat 
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Tájhasználat, tájszerkezet 
 

Szebény a Szebényi-vízfolyás és egyik mellékvizét kísérő dombvidékre települt. Dombjai 
hosszan nyúlnak el Ék-Dny-i irányban. Ugyanezt az irányt követi a településszerkezet  is a 
völgybe és a dombok oldalába épült házaival. A Hősök Tere a Petőfi utca és a Kossuth Lajos 
utca eleje a völgybe, a falu többi utcája már a dombok oldalába épült. Jellemző a két 
párhuzamos Ék-Dny-i irányú löszfal, ami a falu egyes részein a beépített területek 
természetes határait alkotja. Magassága 1-2 m-től a 10 m-t is meghaladó között változik. A 
község határában hat hosszú dombot látunk, szinte egymás mellett sorakozva. Ezek közül öt 
itt végződik. A legnagyobb magasságot (257m) kinn a Szikrási tetőn (dűlőnév) mérték. A 
dombok teteje mindenhol jó termőtalaj, csak északon a dombok oldala és a völgyek kövesek, 
homokosak. A falu északi határában feltárt homokbánya volt, amelyet már rég nem 
használnak. Az 1930-as,-40-es években még kőbánya is működött a Cseszlényi (dűlőnév) 
domb oldalában. 

A falu népe kezdetben feltehetően állattartással foglalkozott, mivel sok volt a rét, legelő. 
Később áttértek a gyümölcs és szőlőtermesztésre. Már az 1700-as évek közepén 
számottevő iparos is dolgozott itt. A Szebényi-vízfolyás vize négy malmot hajtott. 

A táj alakulását alapvetően a termelési viszonyok határozták meg évszázadokon keresztül. 
Termőhelyi adottságai következtében elsődlegesen mező- és erdőgazdasági település, ezek 
domborzat által meghatározott váltakozása meghatározza a tájképi adottságait. A mélyen 
fekvő, vízparti és erdős területek érzékenysége, terhelhetősége természetvédelmi, 
tájképvédelmi, vízvédelmi és turisztikai szempontból eltér a hagyományos mezőgazdasági 
tájhasználattól.  

A településen a jellemző tájhasználat a mezőgazdálkodás, kisebb arányban az erdő-,  gyep- 
és kertgazdálkodás. A táj kettős arculatú: a déli határ erősen átalakított, szántók borította 
agrártáj, míg a Geresdi-dombság magasabban fekvő részei erdőgazdasági tájtípusba 
sorolhatók. Ez utóbbit is jelentősen befolyásolja az intenzív erdő- és vadgazdálkodás. 

A táj legértékesebb részletei a különleges természeti adottságokkal függenek össze. A táj 
karakterének kialakulásában nagy szerepet játszott és játszik ma is a Szebényi-vízfolyás és 
mellékvizei. A természetvédelmi területek elsődleges tájhasználati módja döntően a rét-
legelő-gyepgazdálkodás és az erdőgazdálkodás. A külterület azon részein, melyek nem 
esnek a természetvédelem szabályozása alá, döntően szántóföldi növénytermesztés folyik, 
csekély mértékben erdőgazdálkodás. 

Szebény a báját is elhelyezkedésének köszönheti. A vasút nem törekedett arra, hogy elérje, 
csak megközelítette, így aztán az állomás 2-3 km-re van a településtől. Az M6-os autópálya 
megépülésével Szebény is könnyen elérhető településsé vált. Autópálya csomóponttól való 
távolsága csupán 6 km. 
 
A táj működéséről sok információt nyerhetünk abból, hogy a táj milyen vizuálisan 
elkülöníthető egységek mozaikjából épül fel. A táj külső megjelenése nem tökéletes 
leképezése a táj funkcionális működésének, de számos lényeges tájműködési kérdésre – 
például tájérzékenység, antropogén átalakítottság mértéke, stb. – megfelelő biztonsággal 
lehet következtetni. A település tájszerkezetét az elsősorban a domborzati és borítottsági 
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viszonyokból fakadó tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A 
különböző tájhasználatok alakítják ki a település külterületének tájmintázatát, azaz a tájat 
felépítő természetes, és ember által kialakított tájfoltok tájgeometriai megjelenését. Ennek 
vizsgálatához a homogének tekinthető alapegységeket a CORINE klasszifikáció alapján az 
alábbi ábrán mutatjuk be.  

 

 
Corine felszínborítási kategóriák Szebény területén (Forrás: TeIR) 

 
A felszínborítottság jól mutatja a tájhasználatból adódó szerkezeti hangsúlyokat a 
közigazgatási és ezen belül a külterületek hasznosításban, és ezek %-os megoszlásában, 
amelyet az alábbi táblázatban mutatunk be:  

 
Corine kategóriák (2018) Kategória településre eső 

területe (ha) 
Kategória aránya 

(%) 

Lomblevelű erdők  106,34 7,4% 

Nem öntözött szántóföldek 1147,43 79,8% 

Komplex művelési szerkezet 87,82 6,1% 

Út- és vasúthálózatok és csatlakozó 
területek 

16,98 1,2% 

Állóvizek 15,52 1,1% 

Elsődlegesen mezőgazdasági 
területek jelentős természetes 
formációkkal 

25,65 1,8% 

Nem öntözött szántóföldek

Lomblevelű erdők 

Út- és vasúthálózatok és csatlakozó területek 

Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős 

természetes formációkkal 

Komplex művelési szerkezet 

Állóvizek
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Corine kategóriák (2018) Kategória településre eső 
területe (ha) 

Kategória aránya 
(%) 

Nem összefüggő település 
szerkezet 

36,89 2,6% 

 

A telepüIés közigazgatásí területén az Országos Erdőállomány Adattár 81,35 ha erdővel 
borított, és 0,88 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként 
megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél széIesebb erdei tisztás; 
cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván, ami a település területének 
mintegy 5,7%-a. Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: 

 védelmi: 73,48ha 
 gazdasági:7,87 ha 
 közjóléti: 0 ha 

 

 
 

Az erdők rendeltetés szerinti eloszlása az erdészeti adatszolgáltatás alapján  
(rózsaszín: védelmi, zöld: gazdasági). 

 
A település vonzerejét elsősorban a szebényi település- és tájkép jelenti. A táj jelenlegi 
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szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 
 Szebényi-vízfolyás és mellékvizei, az északnyugat-délkelet irányú kisvízfolyások 
 Az M6-os autópálya Szebénytől délre 
 Szűr és észak felé vezető összekötő út 
 Felhagyott vasútvonal 
 Villamosenergia-átviteli hálózat 

 
12.2 Tájtörténeti vizsgálat 

Számos régészeti ásatás bizonyítja, hogy Szebény területe és közvetlen környéke már az 
őskorban is lakott volt. Hét későneolit, tehát Kr. e. 5000- 4000-ből származó sírt Dombay 
János régész tárt fel a falutól délre. A legtöbb lelet a középső bronzkorból származik, a 
mészbetétes edények népe hagyta ránk. A római korból származó villa és út nyomait tárták 
fel az autópálya építése alatt. A népvándorlás korából származó 3 avar temetőt tártak fel 
ugyancsak a falutól délre. A falu már Szent István korában is létezett. A középkorban ebben 
a térségben számos olyan falu volt, melyeknek ma már nyoma sincs: Fehéregyház, Horpács, 
Émen, Karakó, Enyezd. A török hódoltság alatt folyamatosan lakott falu volt. Népessége azt 
követően is magyar.  

 
Szebény tájszerkezete az első katonai felmérés idején: ekkor még elég nagy területet 

foglaltak el a szőlők, valamint a Szent László kápolna is jelölve van. 
 
A török korban a szekcsuji nahije a mohácsi szandzsákhoz tartozik, és itt találhatóak többek 
között a következő falvak és puszták: Szeben falu, Szapud falu, Horpács puszta, Enyizd falu, 
Fejéregyház falu. 1775. augusztus 20-án szenteli fel a szekszárdi plébános, Szent István 
tiszteletére az új templomot, amelyet a pécsváradi apát építtetett kőből és téglából. Ekkor 
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még áll a falun kívül, negyedórányira Szűr felé a dombocskán egy régi templom, mely Szent 
László tiszteletére volt szentelve. Akkoriban a szebényi és szűri hívek oda temetkeztek.  
 

 
Szebény tájhasználatai a második katonai felmérés idején,  

 

 
Szebény tájhasználatai az 1941-es katonai felmérés idején: kiépült a vasút, a Trefort-pusztai 

út, eltűntek a szőlők. 

1827-ben szentelték fel a Havas Boldogasszony kápolnát a mai temető mellett. A 18. sz. 
közepétől kezdtek németek idetelepedni. Számuk a múlt század folyamán 20–30% között 
ingadozott. 1906-ban Horváth János, Bosnyák Magdolna és családja felajánlásából elkészül 
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a Szentháromság szobor. Szebény 65 hőst áldoz az első világháborúban, kiknek tiszteletére 
1923-ban felavatják a Hősi emlékművet. 1928-ban a községet villamosítják. 1943-ban 
felépült az országút Trefort-puszta és Szebény között. 1946-47-ben összesen 39 német 
családot telepítettek ki házaikból. A második világháborúnak negyven szebényi áldozatáról 
tudunk. 1947-ben 11 család érkezett Csehszlovákiából, kaptak 11 házat és földeket. 1958-
ban termelőszövetkezet alakult. A tájházat 1989-ben vásárolta a Szebényiek Baráti Köre, az 
ott látható tárgyakat a falu lakói gyűjtötték össze. A rendszerváltásig Szebény 
közigazgatásilag Véméndhez tartozott.  

Az állattenyésztés, mint ősi termelési ág, főleg a háborús időkben volt nagyobb jelentőségű. 
A települési szinten zajló változásokat együttesen határozták meg a természeti, a társadalmi 
és a gazdasági folyamatok. A társadalmi krízisek, a mezőgazdaság hanyatlása kihatottak a 
tájhasználatra is. A földművelés felhagyási hullám a második világháború utáni években 
kezdődött, főleg azokban a falvakban ahonnan a német nemzetiségű lakosságot 
kitelepítették. Ez a folyamat a rendszerváltás idejében, harminc évvel ezelőtt tovább 
fokozódott.  

13.3 Tájhasználat értékelése 
 
A tájhasználat (tájhasznosítás) a tájpotenciál társadalmi célú igénybevétele (MSZ-
20370:2003). A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a 
tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az 
egyedi tájértékek fennmaradásáról (1996. LIII. tv. 6§).  
 
Az egyes területek tájhasználataira az OTÉK szerinti területhasználati egység és a művelési 
ág mellett a felszínborítás térképe szolgáltathat adatokat. A felszínborítás térkép a 
tájszerkezet feltárás alapvető eszköze, a földfelszín borításának térképe. A felszínborítás 
térkép a tájléptékű és az e feletti hierarchiaszinteken alkalmazható alapadatbázis, amely a 
felszíni térszerkezet és az ökológiai hálózat nagyléptékű áttekintését teszi lehetővé. 
Felszínborítási információinak részletessége alapján alkalmazása jó alapot ad tájelemzési és 
tervezési feladatok ellátására. A Szebény területére vonatkozó Corine-térképet a 
tájhasználat, tájszerkezet fejezetben mutattuk be. A felszínborítási adatok meglehetősen jó 
korrelációt mutatnak a domborzati tájtípusokkal és az előbb ismertetett tájhasználati 
egységekkel.  
 
Tájváltozási tendenciák: 
 
 Vonalas közlekedési infrastruktúra-elemek létesítése, felújítása, bővítése, megszűnése  
 Szárazodás 
 Intenzív erdő- és mezőgazdasági használat 
 
Tájjelleg (tájkarakter) a természeti és antropogén tájalkotó elemek elkülöníthető, 
felismerhető, konzisztens rendszeréből, sajátos együtteseiből kialakult jellemzők 
összessége, amely a tájakat egyedivé, megkülönböztethetővé teszi. Tájképvédelmi, illetve 
tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek találhatóak a 
közigazgatási terület északi és déli részén: a Geresdi-dombsághoz tartozó részeken és a 
Szebényi-vízfolyás és kapcsolódó vízfolyásai mentén elsősorban természetközeli állapotú 
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területeken. Az övezet lehatárolásának fontos szempontja a tájkarakter, a történelmileg 
kialakult tájképi értékek védelme, a hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése és 
a kilátás-rálátás szempontjából kedvező, nagy távolságból látható tájképi területek védelme, 
a vizuális szennyezés megakadályozása volt.  
 
A tájképvédelmi övezetre vonatkozó szabályozás elsődlegesen a hagyományos tájszerkezet 
és a tájkarakterrel összefüggő települési karakter védelmét szolgálja. Szebény 
belterületének tagolása, kapcsolatai a Baranyai-dombság és a Geresdi-dombság irányába 
harmonikus és karakteres képet mutatnak.  
 
13.4  A táj terhelhetősége 
 
A táj terhelhetőségét az adottságnak tekinthető természeti tényezők és az azon kialakult 
tájhasználat módja határozza meg. Amennyiben a használat nem felel meg az 
adottságoknak, tájhasználati konfliktusok keletkeznek. A tájrészletek stabilitása pedig a táj 
terhelésétől, érzékenységétől, regenerálódó képességétől és a tájgondozástól függ. A 
terhelhetőség továbbá nagyban függ a felszínborítás természetességétől, amely az egyes 
tájtípusokon belül is különböző lehet. A táj terhelhetősége szempontjából Szebény területét 
az eltérő természeti adottságok az ökológiai, természetvédelmi érzékenység és a 
hagyományos tájhasználat alapján a következő tájtípusokra oszthatjuk fel:  
 

 Lakó és települési táj  
 Kertgazdasági táj 
 Természeti táj (erdős illetve vízjárta területek) 
 Mezőgazdasági táj 

 
A lakó és települési táj védelme elsősorban az épített környezet, az örökségvédelem és a 
kilátásvédelem keretében valósítható meg. 
 
A településhez kapcsolódó kisebb kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása a 
cél, amely biztosítja a szőlők, kertek, rétek fenntartását az azokhoz kapcsolódó 
környezetkímélő állattenyésztés fenntartását, élőhelyek rehabilitációját, a táj szerves részét 
képező, tájba illeszkedő présházak, épületek fenntartását.  
 
A természeti táj egyik típusa a településtől délre, a Szebényi-vízfolyás és a kapcsolódó 
patakok mentén található, jellemzően vízjárta területek, másik a település északi és déli 
sávjában található, főleg erdővel borított területek. A település közigazgatási területén észak-
déli irányban keresztül húzódó Szebényi-vízfolyás völgye a tájszerkezet jelentős eleme. A 
vizes és az erdőterületek és az azokhoz szervesen kapcsolódó természetközeli élőhelyek 
meghatározóan ökológiai folyosóként az ökológiai hálózat kiemelt jelentőségű részei. Ezek a 
területek jelentős tájpotenciállal rendelkeznek, az ökológiai rendszer elemei teszik 
változatossá a település meghatározóan mezőgazdasági tájhasználatát. Kiemelten fontos a 
táj kultúrtörténeti érzékenysége is.  
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Kilátás az autópályáról Szebény felé 

 
A hagyományosan árutermelő gazdálkodást szolgáló mezőgazdasági táj a település középső 
és déli részének meghatározó eleme. A mezőgazdasági táj elválaszthatatlan a 
településektől, hiszen a települések fejlődésében a mezőgazdaságnak meghatározó szerepe 
volt. Ma már a foglalkoztatásban az egyes gazdasági ágazatok fontosságában a 
mezőgazdaság háttérbe szorult ugyan, de a táj fenntartása szempontjából, továbbá a 
tájhasználatban meghatározó aránya miatt jelentősége távlatban is jelentős marad. A 
térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, hosszú távú 
fennmaradása biztosítottnak tekinthető. A mezőgazdasági táj területeinek terhelhetőségében 
a termőföld védelmének prioritását kell érvényesíteni.  
 

 
Hullámos felszínű mezőgazdasági tájtípus Szebénytől délre az autópálya-híddal 
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A település déli részének domborzatilag és felszínborításilag is változatos tájképe 

 
13.5  Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 
A település közigazgatási területén fekvő különböző státuszú táj- és természetvédelmi 
kijelölések területeit a következőkben mutatjuk be. 
 
Tájképvédelmi területek 
 
Ide tartoznak a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás 
szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek. Ezek pontos 
meghatározása értékvizsgálat alapján történt, és magában foglalja a védett természeti 
területeket, értékeket és egyedi tájértékeket.  
 

 
A magányos kereszt a tájkép része (az egykori Szent László kápolna helyén) 
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Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 
érték, elemek 
 
A természetvédelem alatt álló területek adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:    
 

Név Vonatkozó jogszabály 

Ökológiai hálózat 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §), 2018. évi 
CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről (25. 26. és 27. §-ok) 

Tájképvédelmi 
övezet 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

Ex-lege védett 
forrás 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

Egyedi tájértékek 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 6. § (3) (4) és (5) 

 
Az öreg tölgyfa és a volt iskola udvarán levő  több, mint 200 éves tiszafa a helyiek szerint 
védett, de a Védett Természeti Területek Törzskönyvében nem szerepelnek. Ennek az lehet 
az oka, hogy a védetté nyilvánítás 1989 előtt történhetett, ekkor helyi jelentőségű védett 
természeti terület létesítésére a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai voltak jogosultak. A 
rendszerváltás után ez a jogosultság a települési önkormányzatok feladatkörébe került.  
Ezután a 2007. évi LXXXII. deregulációs törvény kimondta, hogy az 1989. október 23.-át 
megelőző védettségről rendelkező jogi normák hatályukat vesztik. A törvény viszont azt is 
előírta, hogy a megyei tanács végrehajtó bizottságai által hozott határozatokat települési 
önkormányzati rendelettel kell megerősíteni, kivéve, ha az adott terület megsemmisült, vagy 
nagymértékben károsodott. Valószínűleg ez a rendeletalkotás akkor valamiért elmaradt, így 
jogilag a két fa jelenleg nem tekinthető védettnek. Javasoljuk a helyi jelentőségű védett 
természeti érték és/vagy terület rendelettel történő létesítését a településterv és a korábbi 
védelem alapján. A helyi védelemre tett javaslatokat az eljárásért felelős jegyzőnek meg kell 
küldenie az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, azzal, hogy az nyilatkozzon, kívánja-e az 
adott értéket vagy területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítani. Az 
igazgatóság nemleges válasza esetén megindulhat az előkészítő eljárás, majd annak 
sikeressége esetén a képviselő testület védetté nyilvánító rendeletet alkothat.  A védetté 
nyilvánító jogszabályban rendelkezni kell a terület jellegéről – természetvédelmi terület, 
természeti emlék, illetve annak tartalmaznia kell a terület jellegét, kiterjedését, helyrajzi 
számos jegyzékét, valamint a korlátozásokat, tilalmakat is. A védetté nyilvánító rendelet 
része a területre vonatkozó kezelési terv is, melynek tartalmi követelményeiről külön 
jogszabály – 3/2008. (II.5.) KvVM rendelet – intézkedik. A természet védelméről szóló 
törvény – 1996. évi LIII. törvény – 25. § (2) bekezdés alapján a védetté nyilvánító határozat 
egy példányát meg kell küldeni a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnak. Ez a 
kötelező tájékoztatás képezi az alapját a törvényben előírt nyilvántartás vezetésének, 
amelyik az Országos Természetvédelmi Törzskönyv, melyre vonatkozóan külön 
részletszabályokat tartalmaz a 13/1997. (V.28.) KTM rendelet. 
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A természeti és táji örökség keretében védelem alatt álló területek: 
 

 Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó besorolású területeit az északi településrész 
védelmi rendeltetésű erdői, valamint a Szebényi-vízfolyás és a kapcsolódó 
vízfolyások menti területek alkotják.  

 
 Tájképvédelmi terület a közigazgatási terület északi fele 

 
 A Tvt szerint ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a felszín alatti víz 

természetes felszínre bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az 5 
liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad (Tvt. 23§). A DDNPI adatszolgáltatása 
és az OKIT TIR szerint három forrás található a település északi részén, ezek a F-
4100-1452 kataszteri számú Szikláslegelő-forrás, a F-4100-1449 kataszteri számú 
Szebényisarok-forrás és a F-4100-1423 kataszteri számú Csele-kút. Vízhozamukat 
nem ismerjük. 

 
 A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi 
tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az 
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 
kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára 
jelentősége van. Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára 
van jelentősége, mint például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy 
keresztnek, vagy a korábbi tájhasználat emlékeként egy pincének. Sok esetben 
viszont jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat. Az egyedi tájértékek 
megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzetipark-igazgatóságok feladata. Az 
egyedi tájértékek típusait és fajtáit az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. 
Egyedi tájértékek kataszterezése c. szabvány határozza meg. A településen számos 
tájértéket találunk, amelynek egy része egyben országos vagy helyi védelem alatt 
álló építészeti érték is. Az egyedi tájértékek (nem teljes) listája saját adatgyűjtésünk 
alapján az alábbi: 

 
Szám Név Típus 
T1 Wertmüller-Klug-kereszt 1928 Feszület 

T2 Leopold-kereszt, 1856 Feszület 

T3 Szebényi fehér kereszt Feszület 

T4 Temető Martini - Klasz kereszt Feszület 

T5 Temető Spigler - kereszt, 1823 Feszület 

T6 Horváth-kereszt, 1938 Feszület 

T7 Szebényi (Holicsek) Imre és neje, Jakab Verona 
keresztje 

Feszület 

T8 Szent Rókus szobra Szentek szobra 

T9 Régi temető Temető 

T10 Szent László kereszt Feszület 

T11 Templom előtti kereszt Feszület 
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Szám Név Típus 
T12 Szentháromság-szobor Emlékmű 

T13 Kálvária és Kálváriakeresztek Kálvária 

T14 I. és II. világháborús áldozatok emlékműve Emlékmű 

T15 Szent Vendel szobra Szentek szobra 

T16 Idős molyhos tölgy helyi védett 

T17 Idős tiszafa  

T18 Löszmélyutak, löszpincék Földtudományi egyedi 
tájértékek 

T19 Temetői idős fák Fasor 

T20 Zsidótemető Temető 

 

  

T1 Wertmüller-Klug-kereszt: a gyermektelen 
Wertmüller Péter és neje, Klug Magdolna állíttatta 
1928-ban 
 

T2 Leopold-kereszt: a Dunaszekcsőről származó 
gazdag Leopold család emeltette 1856-ban 
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T3 Szebényi fehér kereszt 
 

T4 Temető Martini - Klasz kereszt 

  

T5 Temető Spiegler - kereszt 1823, állíttatója 
Spiegler Lajos 
 

T6 Horváth-kereszt, 1938 
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T7 Szebényi (Holicsek) Imre és neje, Jakab 
Verona állíttatta 1941-ben, amikor beteges fiuk 
betöltötte a 18. életévét 
 

T8 Szent Rókus szobra Michael Noll állíttatta 1856-
ban fogadalomból. 1945-ig Rókus-napkor körmenet 
vonult ide. A járványos betegségek patrónusaként 
tisztelték. 

 

T10 Szent László kereszt: ugyanezen a helyen 
állt a lebontott Szent László-templom, az egykori 
templom emlékére emelték a régit, majd mikor 
ledőlt, a helyére került a mai 1906 körül.  

T11 Templom előtti kereszt 
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T12 Szentháromság-szobor T13 Havas Boldogasszony-kápolna:. egy pusztító 

jégverés után fogadalomból építették 1827-ben, 
téglából, fatoronnyal. Előtte Kálvária és 
Kálváriakeresztek 

T15 Szent Vendel szobra, az eredetit 1901-ben 
közadakozásból állíttatta a község 

T14 I. és II. világháborús áldozatok emlékműve 
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T16 Az öreg tölgy: Hazánk legnagyobb molyhos 
tölgye kb. 400 éves lehet, 2018-ban indult az “Év 
fája” versenyen, és a 6. helyezést érte el. 

T17 Tiszafa a volt iskola udvarán több, mint 200 
éves, helyi védelem alatt áll. 
 

T18 Löszpince T19 Temetői idős fák: 4 db 1m átmérő fölötti és 7-8 
db kb. 1m átmérőjű tölgy 
 

A legfőbb érték véleményünk szerint a tájhasználati rendszer meglévő részletei: az erdős és 
víz-parti sávok, táji szempontból pedig a változatos domborzat, elsősorban a nem erdősült 
domboldalak és a patakvölgy menti domboldalak számos pontjáról feltáruló nagy kiterjedésű 
tájrészletek. 
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Ökológiai hálózat 
 
Az ökológiai hálózat célja a biológiai sokféleség és a biológiai kapcsolatok fenntartása, 
helyreállítása, amely kiterjed mind az élőlények, mind állományaik, mind pedig 
életközösségeik megóvására, valamint az ökológiai rendszert képező területek 
működőképességének, természetes dinamikájának biztosítására. Az ökológiai hálózatot a 
természetes és természetközeli területek és a köztük kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók, 
valamint a körülöttük a hatások mérséklését biztosító védőterületek egységes, összefüggő 
rendszere alkotja. A hálózat csaknem teljes egészében magába foglalja az érzékeny 
természeti területek és természeti területek egy részét. Igazodva a páneurópai ökológiai 
hálózat rendszeréhez és figyelembe véve az élőhelyek ökológiai funkcionalitását, övezeti 
besorolásai alapján Szebény területén ökológiai folyosó övezetébe tartozó területek 
találhatók. A tájhasználat tervezett alakításában kiemelt hangsúlyt kell fordítani az 
ökofolyosó funkcionális követelményeinek a biztosítására. A területhasználatban biztosítani 
kell az élőhelyek egymáshoz kapcsolódását. 
 
Természetvédelmi, tájvédelmi és tájképvédelmi konfliktusok és problémák 
 
A tájhasználati konfliktus mindig az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól való 
eltérés következménye, a táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenység 
megnyilvánulása.  
 
A település területén előforduló tájhasználati konfliktusok jellegük szerint: 

 megfordítható: talajdegradáció, erózió 
 mérsékelhető: gazdasági területek, szárazodási folyamatok 
 időszakos: légvezeték 
 végleges: szabad területek beépítése, útépítés 

 
Funkcionális konfliktusokat az egymást akadályozó, rendeltetését zavaró, egymással 
konkuráló területhasználatok okoznak. Ilyennek tekinthető a vízfolyások menti területek 
gazdasági hasznosítása, mivel ezek sokszor természeti területek, és ha nem is mindig az 
ökológiai folyosó részei, mégis pufferterületként (gyep, fűz-nyár ligetek) lenne célszerű 
használni ezeket. A tájhasználati konfliktusok leginkább a gazdálkodók és a helyi 
közösségek, ingatlantulajdonosok érdekeinek különbségeiből adódnak.  
 
A szántóföldi művelés következtében az erózió káros hatásai fokozottan jelentkeznek. 
Talajvédelmi szempontból Szebény külterülete vízeróziónak kitett terület. A szántókat, 
ültetvényeket és egyéb művelt területeket sújtó vízmosás-erózió jobbára a lösszel és más 
laza üledékekkel fedett dombsági területeken komoly gondokat okoz. A szántóföldi művelés, 
a természetes fás növénytakaró irtása következtében megnövekedett lefolyás okozta 
felárkolódás elsőrendű felszínformáló tényezővé válik. Vízmosások képződnek és vágódnak 
hátra nem csak a művelt területeken, de olyan erdős vidékeken is, ahol a vízgyűjtőn egy 
bizonyos arányban már megváltozott a felszínborítás. 
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Vízerózió nyomai láthatóak az űrfelvételen a vízfolyások menti keleti és nyugati irányú, 5-

10%-os lejtőkön 
 
A szárazodási folyamatok természetvédelmi szempontból hátrányosak, és hosszú távon a 
területre jellemző egyes élőhely-típusok eltűnéséhez vezetnek. Ezek a folyamatok a 
vízfolyások medrének süllyedése, és ezzel párhuzamosan a vizes élőhelyek feltöltődése, 
magasodása, összességében szárazodása.  
 
A természetközeli területeken az invázív és özönfajok megjelenése jelent veszélyt a terület 
jelenlegi társulásaira.  

Vizuális-esztétikai konfliktust a csúnya látvány, a rendezetlenség, rendetlenség, 
megoldatlanság, a befejezetlenség látványa okozhat, ilyen Szebényen a régi temető  és a 
löszpincesorok esetében fordulhat elő. 
 
A látvány-konfliktus abból adódik, hogy bizonyos területek elemei és épületei nem 
illeszkednek a szomszédos területek tájhasználatába, élesen elütnek attól. Ilyenek a szűri 
bevezető út menti kereszt körbeszántása, a Szent Rókus szobor előtti drótkerítés, a 
távközlési adótorony, vezetékek, oszloptrafók stb.. 
 
13.6 Zöldfelületi rendszer és zöld infrastruktúra vizsgálata 
 
A települési zöld infrastruktúra elemei 
 
A különböző zöld infrastruktúra elemek azok a szerkezeti-, kondicionáló szempontból 
lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó, jellemzően zöld- vagy vízfelülettel 
borított területek, amelyek az életminőség javítását, az egészség-, a környezet-, a természet- 
és a tájvédelem biztosítását szolgálják. Ezek a településtervben kerülnek meghatározásra.  
 
Csoportosításukat a szakirodalmi ajánlásokhoz és a település sajátosságaihoz 
alkalmazkodva a következők szerint végeztük el:  
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 Fák és cserjék: a fák pontszerű elemek, míg a cserjék felületet alkotó és pontszerű 

elemek, melyek nagy számban zöldfelületként kezelhetők.  
 Fasor: a zöld infrastruktúra lineáris elemei, a ZI hálózat folyosói.  
 Park vagy kiterjedt belterületi zöldfelület: felületek, melyek a ZI központjaiként 

szolgálhatnak.  
 Települési szövet elemei: a ZI hálózat fontos elemeit jelentik a magánkertek, udvarok 

felületei is. 
 Felszíni vizek: A település szerkezetét és életét meghatározó Szebényi-vízfolyás és 

mellékvizei. 
 Külterületek: a külterületek ZI hálózata a különböző területhasználatok szerint 

azonosíthatók.  
 

ZI elem 
típusa 

Lehatárolás, jellemzők 

Fák és 
cserjék 

A település fa- és cserjeállománya, amelyek nem részei valamely mási ZI 
elemnek. Ide tartozik az akcióterületek növényzete is. Szebény fáinak és 
zöldfelületeinek kataszterezése eddig nem történt meg. Két helyileg védett 
fa és több védelemre érdemes fa található a településen. 

Fasorok 

A településen védett vagy védendő fasor nem található, a fasorok 
kataszterezése eddig nem történt meg, utcafásítási tervek nem készültek. 
Általában kevés a közterületi fasor, részben a helyhiány, részben a 
légvezetékek miatt. Az utcák jellemzően szűkek, egységes fasorok nem 
jellemzőek, inkább az út menti kisebb zöldfelületek, amik fejlesztésével 
sokat javulhat a települési zöldinfrastruktúra hálózat minősége. Mennyiségi 
bővítésre erősen korlátozott lehetőségek állnak csak rendelkezésre. 
Régebben eperfasorok voltak az utak mentén pl. Szűr, Kis-Geresd felé, 
Gyulapuszta szélén és az egykori  marhahajtó út mentén Sajtosig. Az 
eperfákat azóta nagyrészt kivágták. A vízfolyás mentén még itt-ott látható 
kb. 60-70 éve ültetett jegenye-nyárfák (PopulusnigraItalica) nemcsak 
messziről azonosítható tájékozódási pontok, hanem a településkarakter 
formálói is. Sajnos a hazai tájkép egykor kedvelt elemei már nem 
divatosak, ezért lassú pusztulásuk megjósolható.  

Parkok és 
belterületi 

zöldfelületek 

Szerkezeti, kondicionáló szempontból legfontosabb, a zöld- és kékfelületi 
karaktert meghatározó elemnek valójában a településközponti vízfolyást az 
azt kísérő zöldfelületeket tekinthetjük a belterület vonatkozásában. Itt 
gyakoriak az ezüstjuharok, gömbkőrisek, ezüstfenyők. Ehhez csatlakoznak 
a sportpálya, a templom környéki zöldfelületek, a régi és a jelenlegi temető 
zöldfelületei. Ezek Zkk, V vagy különleges övezetbe tartoznak. Az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében található meghatározás 
szerint Szebény nem rendelkezik települési közparknak megfelelő 
területtel. Helyi védelem alatt álló zöldfelület nincs a településen, de a 
temető öreg fái, táji és épített értékei miatt érdemes lenne helyi védelemre. 
Valaha a paplak kertje is gondosan kialakított kert lehetett, erről a 
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ZI elem 
típusa 

Lehatárolás, jellemzők 

kataszteri térkép tanúskodik. A Szentháromság-szobor és a játszótér körül 
szép zöldfelületek vannak idős (elöregedő) ezüstjuharokkal, a két rész 
között sövénnyel. 

Települési 
szövet zöld 

elemei 

A lakóterületeken, családi házak kertjeiben alapvetően a telekmérettől és a 
beépítési százaléktól függ a zöldfelületek nagysága, aránya. A lakóházak 
telkein és azok körüli növényzet egyrészt függ a lakók igényszintjétől, 
másrészt az adott lakókörnyezettől. Ez tipikusan az a terület, ahol nem 
nagy beruházási költséggel, új zöldfelületek kialakításával lehet látványos 
eredményeket elérni, hanem elsősorban a tulajdonosok, kezelők, tervezők 
szemléletének formálásával, példamutatással, jó gyakorlatok 
bevezetésével, aprólékos előkészítéssel és nagy figyelem- és 
munkaráfordítást igénylő gondossággal és igényességgel.  

Az egykori zártkerti, laza beépítésű területek is a zöld infrastruktúra 
karakteres elemei. Települési kiterjedt zöldfelületnek tekinthetjük a temetők 
és a sportpálya területét is. A település három ismert temetővel 
rendelkezik. Az Öreg temető a templom feletti dombon található, 1926-ban 
zárták be, mára erősen becserjésedett, fásodott. A jelenlegi temetőbe 1926 
óta temetkeznek, mellette van a Havas Boldogasszony-kápolna és a 
Kálvária. Az izraelita temető a 2. világháborúig működött a zsidók számára, 
kicsi, kb. száz négyzetméternyi, benne három feketemárvány-síremlék, 
körülötte hatalmas cédrusfák voltak. A települési temetők jelentős 
zöldfelületi arányuknak köszönhetően a zöldfelületi rendszer fontos elemei, 
de ez a szerepük nincs tudatosan kihasználva Magyarországon, pedig 
esztétikai értékük nem elhanyagolható. Ahhoz, hogy a temető, mint 
települési zöldfelület kellően ki tudja fejteni a hatását, tervezéskor, 
bővítéskor megfelelően tájba kell illeszteni, és megfelelő helyen elhelyezett 
növényállománnyal kell ellátni.  

Felszíni vizek A Szebényi-vízfolyás és mellékvizei, a mesterséges tó és ezek parti sávjai 
nagyrészt az ökológiai hálózat ökológiai folyosó besorolású elemei. 

Külterületek 

A teljes közigazgatási területet tekintve fentiek kiegészülnek az erdők 
biológiailag aktív felszíneivel. Ezek nemcsak fontos zöldfelületi elemek, 
hanem gazdasági és termelési szempontból, valamint tájképileg is értékes, 
karakteres területek. A völgyoldali véderdők, patak-menti gyepes-ligetes 
természeti területek, mezőgazdasági területek, nagyrészt ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó besorolású elemei, természeti területek. 

 
A zöld infrastruktúra szerepe a településtervezésben: 

 Helyi identitástudat növelés  
 Multifunkcionális területhasználat  
 Adaptáció a klímaváltozáshoz (árvízvédelem, vízvisszatartás stb.) 
 Rekreáció fejlesztés 
 Élőhely fejlesztés 
 Zöld gazdaság, alternatív energia, élelmiszertermelés, telekérték növelés 
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 Városi klíma szabályozás: összekapcsolás 
 

 

 
A települési játszótér 

 
 

 
A Szentháromság-szobor körüli gondozott zöldfelület 
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Kilátás a Templomdombról a patak-menti zöldfelületekre 

 

 
A Kápolna és a temető idős tölgyfáinak együttese helyi védelemre érdemes 
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A temető idős tölgyfáinak együttese helyi védelemre érdemes 

 

 
Paplak és papkert kataszteri térképen (1891) 
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A zöld infrastruktúra elemei Szebényben 

Zöldfelületi ellátottság  
 
A zöldterületek mennyisége és minősége a társadalom jóléti állapotát, a környezet 
milyenségét jelzik. Egy kistelepülésen a gondozott, esztétikus, tájbaillő zöld környezet lehet a 
legnagyobb vonzerő. A zöldfelületek mennyiségét illetően elmondható, hogy a belterületen 
alapvetően magas a zöldfelület-arány, külterületen túlnyomórészt mező- és erdőgazdasági 
területek találhatók. 
 
A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

Szebény alapvetően jó zöldfelületi adottságokkal rendelkező, természetközeli jellegű 
település. A zöld infrastruktúra elemeinek összeköttetése azonban sokszor hiányos. A falu 
zöldfelületi karaktere átalakulóban levő, értékőrzésre törekvő, hagyományos, falusi jellegű.  
Az ide költöző külföldiek, városiak számára a falu, a kert, a zöld, az erdő-, mező-közeliség, a 
patakpart különös vonzerővé válik. A kert, park megléte különben is fontos vonzereje a 
lakóhelynek. A legtöbb kistelepülés számára a problémák többsége abból keletkezik, hogy 
az életforma megváltozása mellett hogyan lehet megőrizni a település – és ezen belül a 
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zöldfelületek – hagyományos jellegét. A korhű felújítás, megőrzés akkor tökéletes, ha 
nemcsak az épületre, hanem az azt övező kertre is kiterjed, viszont a hobbikertészkedés és 
az önellátó gazdálkodás közötti szakadék áthidalása nem könnyű. A régi paraszti 
építkezéshez ugyanis sajátos kertkialakítási forma és növényanyag is tartozott: éppolyan 
jellemző volt rá, mint a házra a meszelt fal vagy az oszlopos tornác. A parasztkert jellegzetes 
bélyegei: virágok az előkertben és a ház mentén, míg a fő- és (a hátsó) melléképület által 
határolt gazdasági udvarban a gyep mellett csak gyümölcsfát tűrtek meg. Ezt még általában 
sikerül jól megvalósítani, bár az idős, hagyományos gyümölcsfák kipusztulásával azok 
többnyire modern fajtákkal pótolhatóak. Nem ennyire egyértelmű azonban, hogy milyen a 
„hagyományos” és „falusias” közterület. Míg a legtöbb faluban számos urbanizációs 
jelenséget találunk, a városok lakói az ezektől viszonylag érintetlen falu, és – egy, a városi 
létből sem teljesen kiszakadó - "falusi", - illetve a két életforma határán lévő üdülő életforma 
felé vonzódnak. Ez egyrészt a várostól távoli,  természetbe ágyazott életforma és 
településkép kialakításához is vezethet, de a kertekben, parkokban városi jellegű fajok, 
gesztusok, funkciók alkalmazásában is testet ölthet. Ezen elemek, növények egy része 
presztízsfunkcióval is bír.  

Mindezt azért tartottuk fontosnak részletezni, mert a település központjában levő, gondozott 
zöldfelületek sok elemében városias karakterűek, funkcióit (sportpálya, játszótér …stb.), 
épített elemeit, emlékműveit tekintve is.  

A temetői és egyéb virágtartók egy alapvetően zöld környezetben feleslegesek, azok 
alkalmazása nagy burkolt felületeken indokolt, ahol nem lehet a termett talajba virágot, 
növényt ültetni. 

A templom körüli öreg tuják nem túl esztétikusak, és túl sokat takarnak az épületből. 

A korábban kizárólag szőlővel és gyümölccsel művelt területeken a termelést egyre jobban 
háttérbe szorította az üdülő funkció. 

A temető bekerítése sem feltétlen indokolt, a további temetések és a temetőfejlesztés is 
megérdemelne egy átgondolt koncepciót, mivel a temető-kálvária együttese zöldfelületileg, 
tájképileg legalább annyira kiemelt pontja a településnek, mint a központi rész. 

Az erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület részben érinti a belterületet, többek között a 
temetőt és kertes részeket is, kisebb részben az ökológiai folyosó területét is. Ezeket nem 
javasoljuk.  
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14.1 KÖZÚTHÁLÓZAT, VASÚT 

A község déli harmadát metszi az M6 autópálya, amelynek itt található az egyik pihenőhelye. 
A településnek az autópálya Pécsvárad – Somberek csomópontján van a legközelebbi 
csatlakozási lehetősége. 

A település északi határoló útja az 5606 jelű, Somberek – Pécsvárad összekötő út. Átlagos 
napi forgalma 2123 egységjármű, ebből 208 a nehéz jármű. 

A falu főutcája az 5614 jelű Szebény – Hímesháza összekötő út. Átlagos napi forgalma 539 
egységjármű, ebből 42 a nehéz jármű.  

Mindkét út igen kis forgalmú és dombos terepen halad, változatos vonalvezetéssel. A főutca 
északi bevezető szakasza a kis sugarú ívben fekvő meredek szakasz és keskeny járda miatt 
balesetveszélyes. Célszerűnek tűnik a burkolt árok lefedése teherbíró előre gyártott 
elemekkel. 

A 64 jelű Pécs – Bátaszék vasút teljes hosszában megszűnt a személyforgalom, Pécsvárad 
és Bátaszék között pedig mindenféle forgalom. A vágányok egy részét elbontották, de több 
szakaszon még megmaradt. Megvizsgálható, hogy a beerdősült nyomvonal alkalmas-e 
térségi kerékpárút számára. 

 

14.2 CSOMÓPONTOK 

A település igazgatási területén csak szintbeni, jelzőtáblás elsőbbségadással szabályozott 
vagy egyenrangú útkereszteződések találhatóak. Az állami útnak mindenhol elsőbbsége van. 
Ez a helyzet - a helyenként elrendelt sebességkorlátozással – megfelel az út- és beépítési 
viszonyoknak. 

 

14.3 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A 2022.05.23-án érvényes állami menetrend szerint a munkanapokon közlekedő 
autóbusz-járatok száma: 

 Palotabozsok felé 9, visszafelé 6 
 Himesháza felé, csak délután 5, visszafelé 5, ebből 1 délelőtt 
 Pécsvárad felé 7, visszafelé 7, felerészben átszállással. 

 

 

 

 

14. KÖZLEKEDÉS 
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14.4 GYALOGOS KÖZLEKEDÉS, MIKROMOBILITÁS 

A keskeny közterületek miatt a településen kiépített járda kevés helyen található, és ami van, 
az sem elég széles, és nem megfelelő burkolatú.  
A mikromobilitás olyan járművekkel vagy eszközökkel történő közlekedést jelent, amelyek 
tömege nem haladja meg a 350 kg-ot, sebességük pedig a 45 km/órát (pl. kerékpárok, 
elektromos rollerek stb). A rájuk vonatkozó előírások megjelenéséig ezekkel a járművekkel 
az úttesten vagy kerékpárúton célszerű közlekedni, járdán csak akkor, ha mind a gyalogos, 
mind a járműforgalom elenyésző. 
 
Az igazgatási terület északi szélén, az 5606 j. összekötő úton jelöli ki a megyei 
területrendezési terv a térségi kerékpárutat. Ehelyett vonalvezetése, hangulatos környezete 
miatt a felhagyott vasútvonalat javasoljuk térségi kerékpárútként hasznosítani. 

 

14.5 PARKOLÁS 

A közösségi létesítmények beépítetlen területrésze alkalmas a funkcióhoz szükséges 
gépjárművek elhelyezésére. 

A lakóterületi utcákon a rövid idejű várakozás forgalomcsillapító hatású. Megtiltása csak a be 
nem látható szakaszokon indokolt. 
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15.1.  VÍZELLÁTÁS 
 
Szebény Község Baranya megyében, a Mohácsi Járásban, az M-6 jelű autópályától északra 
helyezkedik el. A lakosság létszáma a 2020-as KSH adatok alapján 270 fő. A lakásállomány 
194 db. A lakások közül 184 db rendelkezik vízbekötéssel, és 81 lakóháznál építettek ki 
egyedi szennyvíztisztító rendszert.  

Szebény község vízellátását a Feked-Véménd-Szebény kistérségi vízműről oldották meg. A 
településen a lakossági vízfogyasztás 2020-ban 25 m3/d körül alakult. A közületi, illetve 
egyéb vízfelhasználás a településen 30-40 m3/d. A vízellátó rendszeren a vízigény tehát 60-
70 m3/d körül alakul. 

A Szebényi vízellátó rendszer üzemeltetője a DRV Zrt, Siófok. 

 A vízbázisok a Feked községben és Szebény községben meglévő fúrt kutak. A Fekedi kút 
vize lágy, a Szebényi kút vize a szabvány határértéket meghaladó nitrátot tartalmaz. Az 
ivóvíz minőségű vizet a két vízbázis vizének megfelelő arányú keverésével állítják elő 
(Keverési arány: 3,4:1.). A vízkeverés a fekedi vízműtelepen történik meg, ezért a 
Szebényben lévő kúttól egy külön nyersvíz vezeték épült ki a fekedi vízműtelepig. A 
vízkeverésen kívül a fekedi vízműtelepen csak fertőtlenítés történik, más vízkezelés nincs a 
rendszeren. 

A vízkeverés után a fekedi vízműtelep közbenső tárolójából átemelő szivattyútelep juttatja a 
vizet a fekedi, illetve külön szivattyútelep a véméndi, illetve szebényi vízellátó rendszerbe. A 
vízátadás Véménd és Szebény települések részére a Véménd Trefort pusztán kialakított 
mérő aknában történik meg. 

A vízátadási ponttól Szebényig egy Ø150 mm-es azbesztcement ellátó vezeték épült ki a 
Szebény keleti részén meglévő magas tárolóig, ami biztosítja Szebény vízellátó 
rendszerében a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését. A tároló hasznos víztere: V= 50 m3, 
anyaga vasbeton, üzemi vízszint: 201,56 mBf. 

Szebény vízellátó hálózata a tárolótól Ø80 mm-es azbesztcement és KM PVC csövekkel 
épült ki. Az ingatlanok vízbekötése a település nagy részén megtörtént. 
 
A vízellátó rendszer vízbázisainak főbb adatai: 
 
Szebény 2. jelű fúrt kút: 
Létesítés éve: 1981. 
Mélysége: 31,0 m 
Kataszteri száma: B-3 
EOV koordinátái: X=87,5; Y= 614,3; Z= 159,831 mBf 
Nyugalmi vízszint: pozitív 
Üzemben kitermelhető vízmennyiség: 528 l/min, -16,9 m üzemi vízszintnél 
Csövezése: 0,00-26,8 m között Ø 273 mm acél 
Szűrőzés: 14,8-26,8 m között 
 

15. KÖZMŰVESÍTÉS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS, CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS 
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Szebény 1. jelű fúrt kút (tartalék kút): 
Mélysége: 31,0 m 
Kataszteri száma: B-3 
EOV koordinátái: X=87,6; Y= 614,2 
Nyugalmi vízszint: -3,0 m 
Üzemben kitermelhető vízmennyiség: 1000 l/min, -0,9 m üzemi vízszintnél 
Szűrőzés: 3-17 m között 
 
Feked 1-es számú fúrt kút: 
Létesítés éve: 1992 
EOV koordinátái: X=89,8; Y= 612,3; Z= 190,34mBf 
Mélysége: 146 m 
Csövezése: 0-73,0 m Ø 241 mm acél, 0-146 m Ø 7” acél 
Szűrőzés: 77,5-80,5 , 96-100,5 m, 114-118 m, 141-143 m 
Nyugalmi vízszint: -4,3 m 
Üzemben kitermelhető vízmennyiség: 400 l/min, -36 méter üzemi vízszintnél. 
 
A fekedi vízellátó rendszer üzemeltetője a MEZŐFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű Kft, Paks. 
A vízellátó mű vízjogi üzemelési engedélyének száma: 12306-13/2013-276. Vízikönyvi 
száma: B. XI/153. 
A fekedi kútba beépített szivattyú kapacitása: Q= 400 l/perc. 
A vízmű telepen egy 100 m3-es vasbeton tárolóban történik meg a Szebényi és Fekedi kutak 
vizének a bekeverése. A tárolóból átemelő szivattyúk juttatják a vizet a Fekedi és a Véménd-
Szebényi vízellátó rendszerbe. 
A Véménd Trefortpuszta felé kiépített ellátó vezeték 2569 méter hosszú, NA 150 KM PVC 
anyagú. A fekedi vízműtelepen a Véméndet és Szebényt ellátó átemelő szivattyútelep 
kapacitása: Q= 580 l/perc. Az átadási pont Véménd és Szebény részére a Szebényi 
bekötőút elágazásánál van aknában kialakítva. Az aknában vízmérő található a két település 
irányába. 
 
15.2 SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 
 
Szebény község területe érinti a település vízbázisának belső és külső védőterületét, 
valamint a hidrogeológiai védőterület és védőidom „A” és „B” zónáját. Különösen fontos 
ezért, hogy a településen keletkező szennyvizek megfelelő kezeléséről és elhelyezéséről 
gondoskodjanak. 
A településen a fentiek szerint 194 lakóház van, melyek közül a vidékfejlesztési program 
keretében 81 ingatlannál egyedi szennyvíztisztítók kerültek telepítésre. A biológiailag 
tisztított szennyvizek elhelyezése szikkasztással történik. Amennyiben a vízkezelő 
berendezés a település mélyebben fekvő, talajvizes területén létesült, szikkasztó dombos 
rendszert terveztek az ingatlanokon a talajvíz szennyezés kizárására. A létesítmények 
pályázati forrás igénybe vételével épültek, a fenntartási időszak 5 év. 
 
A programból kimaradó ingatlanoknál a szennyvízkezelés megoldása jelenleg 
ellenőrizetlenül történik gyűjtő, vagy szikkasztó rendszerű aknákba. A tároló műtárgyakból a 
szennyvizet szippantó autóval szállíttatják el a kijelölt szennyvíz fogadó helyre. Ezeknél az 
ingatlanoknál nem kizárható az altalaj, és a talajvíz szennyezése, ami a sérülékeny vízbázis 
miatt aggályos. 
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15.3 CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS 
 
Felszíni vizek szempontjából Szebény település az érvényben lévő Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv szerint a Csele-patak felső és Hímesházi-patak (AOH648), valamint a Horpács-patak 
(AOC784) felszíni víztesteket érinti. Szebény község a 147/201. (IV.29) Korm. rendelet 2. § 
19. pontja és a VITUKI Nonprofit Kft által kiadott lista (1991-1995) alapján a magas 
talajvízállású települések közé tartozik. 

A településen a csapadékvíz elvezetésére nyílt árokrendszer épült ki. A település 
vízelvezetését biztosító Szebényi-vízfolyás a településen áthaladó 5614-es számú közút 
nyugati oldali völgyében ered, és a vízfolyás medre a település belterületén, a Petőfi utca 40-
es számú házánál éri el a közút területét. Innen a vízfolyás az út mellett a Petőfi utca-
Kossuth Lajos utca csomópontjáig burkolattal lett ellátva, és az útárok funkcióját is biztosítva 
érkezik le a völgyfenékre. Itt keresztezve a Petőfi utcát, a Kossuth utca területén déli irányba 
fordul, és déli irányban hagyja el a települést. A Kossuth utcai keresztezésnél északi irányból 
csatlakozik a vízfolyásba a Malom-árok elnevezésű mellékág, ami a településtől északra 
lévő völgy, és az árok melletti belterületi utcák vizeit vezeti le a Szebényi vízfolyásba. A 
Malom árok csatlakozásától a Szebényi-vízfolyás nincs burkolva, és a kisebb lejtés miatt a 
völgyekből érkező nagy sebességű és mennyiségű vizek kiöntést okozhatnak. 

A vízfolyások elég nagy mennyiségű iszapot hoznak le a vízgyűjtőről a belterületre, ami a 
vízfolyás kisebb lejtésű belterületi szakaszán feliszapolódást okoz. Az árok karbantartásakor 
rendszeresen el kell a mederből távolítani az iszapot a vízelvezető kapacitás biztosítására. 

A vízfolyáson a közutak és utak alatti műtárgyak megfelelő méretűek, a helyszíni bejárás 
idején karbantartottak. Célszerű megvizsgálni a belterületen a Szebényi vízfolyás burkolását 
vízáteresztő mederelemekkel, a könnyebb tisztíthatóság érdekében. A vízáteresztő burkolat 
egyúttal biztosítaná a talajvizek és forrásvizek elvezetését is a völgyfenéken. 

A belterületi utcák vízelvezetése a nagy lejtések miatt csak burkolt árkokkal oldható meg.  

Az utcák és ingatlanok védelmére a külterületeken célszerű övárkokkal védekezni. Ezek 
célszerű kialakítására a teljes településre kiterjedő vízrendezési terv készítése 
mindenképpen javasolt, különösen a településtől északra lévő két mellékvölgy nagy vízgyűjtő 
területe miatt. 

A Szebényi-vízfolyás és a Malom-árok vízgyűjtő területén célszerű megvizsgálni 
záportárolók létesítésének a lehetőségét, ami csökkentené a belterületen a Szebényi-
vízfolyást terhelő vízhozamot. 

Törekedni kell a lakóházaknál a csapadékvizek visszatartására, és az ingatlanokon történő 
hasznosítására. Az útterületekre a völgyoldalban lévő utcákban, csak az ingatlanokon 
létesített ciszternákon túlfolyó vizeket szabad késleltetve kivezetni, a vízelvezető rendszer 
védelme érdekében. 

A Szebényi-vízfolyáson a településtől délre halastavak üzemelnek. A halastavak 
természetes záportározóknak is tekinthetők, amelyek kíválóan alkalmasak a csapadékvíz 
visszatartására. A halastavaktól délre elfolyó vizeket a Csele patak vezeti le a Dunáig. 

Szebény községre a vízkárelhárítási terv készítése folyamatban van, amennyiben az 
ütemezés engedi, annak javaslatait, előírásait mindenképpen célszerű a rendezési tervben 
hasznosítani. 
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15.4 GÁZELLÁTÁS 
 
Szebény községben a vezetékes gázhálózat kiépült, amely a megfelelő kapacitással 
rendelkezik a lakóházak és a közintézmények ellátására. 
 
15.5 VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS 

I. A villamos energiaellátás jelenlegi állapota: 

Szebény energiaellátási szempontból az E.ON Zrt. ellátási körzetébe tartozik. 

A község villamos energiaellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a mohácsi 
MOHA nevű NAF/KÖF azaz a 132/22kV-os feszültségszintű alállomásából biztosítja. 

Az energiaellátást üzemviteli szempontból a nevezett alállomásból a Himesháza – Szebény - 
Véménd irányába kivezetett 22kV-os3x95mm2-es keresztmetszetű ún. gerinc 
szabadvezetékes hálózatról leágaztatott, névlegesen 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor 
állomások szolgáltatják. 

A villamos energiaellátás jelenlegi állapota a község folyamatos fejlődésével járó 
energiaigényének biztosításával, az elmúlt időszakok Áramszolgáltatói hálózatépítésének, 
illetve fejlesztéseinek eredményeként alakult ki. 

A községet ellátó meglévő 22kV-os középfeszültségű hálózatoknak és a típus, 
névlegesen 20/0,4kV-os transzformátor állomásainak állapota a következőképpen 
jellemezhető: 

 Az alállomásból kivezetett 3x95 mm2-es keresztmetszetű szabadvezetékes gerinc 
hálózat, illetve annak a transzformátor állomásokat ellátó leágazásai - az esztétikai 
megítéléstől eltekintve – megfelelőnek minősíthetők. 

 A bel-és külterületek villamos energiaellátását jelenleg összesen 5 db 20/0,4kV-os 
KÖF/KIF transzformátor állomásszolgáltatja. 

 A TR állomások – 1 db idegen KTW állomás kivételével - a 22kV-os gerinchálózatról 
leágaztatott 3x50mm2-es Ald. lletve AASC. típusú vezeték hálózatokkal szerelt 
oszloptranszformátor állomások, melyek a közvetlen kisfeszültségű 0,4kV-os 
energiaellátásokat és a település közvilágítását biztosítják. 

 Tulajdonviszonyok szerint 4 db KÖF/KIF transzformátor állomás az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati ZRT. tulajdonában és kezelésében van, ezek a következők: 

o Szekszárd, 11853, Kossuth ZT. nevű községi OTR 20/400 típusú állomás, 

o Szekszárd, 11852, MGTSZ MAJOR nevű OTR 20/250 típusú állomás. 

o Szekszárd, 11854, TEMPLOM nevű községi VOTR 20/160 típusú állomás, 

o Szekszárd, 19393, MÁV ÖRHÁZ nevű községi VOTR 20/125 típusú állomás, 

 Tulajdonviszonyok szerint az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. szempontjából 1 db 
idegen KÖF/KIF transzformátor állomás a következő: 

o Szekszárd, 19341, Szebény pihenő nevű Kompakt betonházas KTW 1600 típusú 
állomás, (Autópálya pihenő). 
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Technikai adatok, alkalmazott érintésvédelem: 

Középfeszültségen (22kV): Védőföldelés 

Kisfeszültségen (0,4kV): NULLÁZÁS 

A villamos energiaellátás kialakítása a meglévő KÖF/KIF hálózatok és transzformátor 
állomások műszaki állapota, kiterheltsége, elhelyezkedése ill. telepítése szerint: 

 A transzformátor állomásokat ellátó 22kV-os légvezetéki hálózatok hálózatképi 
kialakításán látszik, hogy a kezdetekben a fogyasztói igények ellátása volt a létesítési 
igények elsőrendű szempontja. Az eredendően így létesült 22kV-os hálózati 
nyomvonalak a település több évtizedes fejlődése során – a fogyasztói igényekhez 
hozzárendelt transzformátorokkal – alakították ki a jelenlegi hálózatképet. 

 A kommunális állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban kerültek telepítésre 
és rendelkeznek tartalék kapacitásokkal. 

 A kisfeszültségű 0,4kV-os hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve légvezetékes 
kialakításúak, melyek döntően meghatározzák e vonatkozásban a település arculatát. 

 A kisfeszültségű 0,4 kV-os erősáramú kommunális villamos energia hálózat kiépítettsége 
gyakorlatilag 100 %-os, többségében megfelelő állagú és megfelelő műszaki minőségű. 

 A villamos energiaellátás jelenleg mindenütt megoldott és a hálózatok, valamint a 
transzformátor kapacitások alkalmasak az egyedileg jelentkező kisebb energiaigények 
3x32A-ig a hálózatra történő rácsatlakoztatásra. Így az esetlegesen új igényként 
jelentkező családi házak, vagy egyéb fogyasztók ellátása folyamatosan biztosított. 

 Nagyobb - 3x32A feletti - új igények estén az E.ON ZRT. -hoz benyújtandó előzetes 
igénybejelentések elbírálásra kerülnek a csatlakozási feltételek meghatározásával. 

 
Zöld, illetve megújuló energetikai létesítmények:  

A községben ilyen energiaforrások nagyüzemi viszonylatban, az E.ON Zrt. hálózati villamos 
energiaellátásának csökkentése érdekében intézményi szinten nem létesültek. 

Megjegyzendő, hogy a Háztartási Kiserőmű (50kW energiatermelés nagyságrendig) 
kategóriájába tartozó, valamint a háztetőkre telepített fotovoltanikus napelem rendszerek 
megjelenése a fokozódó lakossági igény következtében várhatóan Szebényben is 
általánossá válik. 

 
Közvilágítás: 

Szebény községben a közvilágítás üzemeltetését, illetve korszerűsítését nem az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt., hanem az Önkormányzat részéről megbízott vállalkozó végezte. 
A közvilágítás átfogó korszerűsítése a hagyományos lámpatestek LED fényforrással 
üzemeltetett lámpatestekre történő kicserélésével megtörtént. 
A lámpatestek a 0,4kV-os kommunális hálózat tartóoszlopaira kerültek. 
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15.6 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
 
A község területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám) és a vezetékes 
hálózatok is.  
 
A vezetékes távbeszélő hálózat a községben teljes körűen kiépített, esetleges új előfizetői 
igényekre a szabad kapacitás rendelkezésre áll. A vezetékes telefon a mobiltelefonok 
térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók megjelenésével – eredeti funkcióját 
tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A vezetékes telefonhálózat szerepe a szélessávú 
internet-hozzáférés kiszolgálásában jelentős, bár az egyéb technológiák terjedése miatt 
csökkenő. Vonalas telefonon Szebény a 69-es körzetszámon érhető el, szolgáltató a Magyar 
Telekom. 
 
A kábeltelevíziós hálózatnak ugyancsak jelentős a szerepe, hisz a televíziós jeleken kívül 
internetes és telefonos szolgáltatások lebonyolítására is alkalmas.  
 
Az egyes szolgáltatások előfizetési számának alakulását a szolgáltatók akciói, 
csomagkínálata és hűségidős konstrukciója nagyban befolyásolja, így sokszor a 
csomagajánlat miatt kedvezőbb olyan szolgáltatást is megvásárolni, amelyet az előfizető 
valójában nem használ (pl. vezetékes telefon). 
 
A Szebényben elérhető szolgáltatások: 
 

Szolgáltatás Szolgáltatók 
Internet vinet, Telekom, bigblu 
Mobilnet Yettel 
Tv Direct One 
Mobiltelefon Yettel, Vodafone, Telekom 
Internet + tv + telefon Telekom 

 
Forrás: telenet.hu 

 
Szebény közigazgatási területén adótorony nem található. 
 
A hírközlési építmények építésével, engedélyezésével kapcsolatos szabályokat az 
elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet 
tartalmazza. Amennyiben a hírközlési hálózat áthelyezése vagy átépítése szükséges, úgy 
ennek előírásai alapján kiviteli tervet kell készíteni arra jogosult tervezővel. E tervet 
benyújtva építési engedélyt kell kérni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. 
 
A településen meglévő távközlési légvezetékek és földkábelek nyomvonalát a szolgáltatók 
adatszolgáltatása alapján a közműellátással foglalkozó tervlapok, a megalapozó vizsgálat és 
a fejlesztési tervlap tüntetik fel.  
  
A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelményekről, 
illetve az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről Szebény 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2019. 
(VIII. 13.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 
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16. KATASZTRÓFAVÉDELEM, A TERÜLETEK HASZNÁLATÁT,  

      ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 

 
 
 
16.1. MÉRNÖKGEOLÓGIAI JELLEMZŐK 

A település jelenlegi épített környezete alatti teherviselő kőzettér igen fiatal geológiai korú 
képződmények együttese. Meghatározó a völgyoldalakon mindenütt jelen lévő – épületek 
alatti, valamint a pincéket befogadó – pleisztocén kőzetliszt jelenléte. Kisebb mértékű a délre 
lejtő közel kiegyenlített felületű völgytalp jelenléte, ahol a közvetlen hátteret jelentő 
völgyekből lehordott kőzettörmelékkel együtt a lemosódott lösz (iszap) keveredése alkotja a 
teherviselő közeget. 

 
Földtani veszélyforrások 

A XX. században bekövetkezett és egyes településeken az épített környezetre is 
veszélyeztetést jelentő tömegmozgásos események és helyszínek áttekintését biztosítva 
történt – az 1970-es évektől kezdődően – az Országos Felszínmozgásos Kataszter 
összeállítása. Elsősorban a károkozást eredményező gravitációs tömegmozgások kerültek 
számbavételre a kataszter összeállításakor. Az eseményekről nyilvántartólap készült a 
mozgástípus és a helyi viszonyok sajátosságait is ismertetve.  

Az Országos Felszínmozgásos Kataszter tartalma szerint Szebény területére vonatkozóan 
nem került sor történelmi időkben bekövetkezett tömegmozgásos helyszín rögzítésére. 
Napjainkban nem azonosítható olyan helyszín sem, ahol földtani veszélyforrás 
aktivizálódásaként gravitációs tömegmozgás kialakulásra utaló terepi előjelek 
mutatkoznának.  

 
Építésföldtani viszonyok és értékelés 

A településre jellemző földtani felépítés és az aktuális morfológiai viszonyok ismeretében a 
jelenlegi és a további területhasználati célok megvalósulását alapvetően a fiatal geológiai 
korú képződmények aktuális állapota és a felszíni formák jelenléte határozhatja meg. 
Elsősorban a belterület nagyobb hányada alatti – a lejtős területrészeken mindenütt jelen 
lévő – gyors állapotváltozásra alkalmas és erózióra fokozottan érzékeny löszös sáv aktuális 
állapota és változásra való hajlama jelenthet szűk területrészekre kiterjedően nem 
felismerhető előjelek nélküli veszélyeztetést gravitációs tömegmozgás esetleges 
kialakulásával. A völgytalpi fiatalabb geológiai korú kevésbé nyugodt településű üledékanyag 
a megismétlődő tartós átáztatások miatt fellépő lehetséges utótömörödése okozhat csak az 
ottani épített környezetre szintén nem előre jelezhető veszélyeztetést.  

Az előbbiekben említett lehetőségek aktivizálódása mindenképpen klimatikus hatásokra 
következhet be a kőzettér alkalmasságát teljes mértékben kihasználva és szoros 
összefüggést is mutatva az állandó emberi jelenéttel. A lehetséges káresemények 
megelőzéséhez viszont elégséges, ha a további területhasználat – a kőzettér 
mérnökgeológiai sajátosságainak és a klimatikus hatások várható kilengéseinek ismerében – 
alkalmazkodással történik.  
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A belterület egyes – kiemelt helyzetűnek minősíthető – részleteiben, valamint a nyugatra és 
keletre kivezető fokozatosan kimélyült mélyutas részletekben kerültek kialakításra a 
település pincéi. A belterületi ingatlanoknál jellemzően az udvarok határát is alkotják azon 
nyitott kőzetfalak, ahol a pincék bejárata található. A pincék jellemzően vájással készültek és 
többségüknél csak a bejárati részleteknél történt megerősítés, viszont a jelenleg nem 
használt üregek bejárata csak elvétve mutat megbízható állékonyságot. Teljes biztosítással, 
vagy megbízható béleléssel kialakított pincék inkább csak elvétve találhatók. Ennek 
ismeretében a település távlati fejlesztésekor számításba kell venni a pince és üreg 
viszonyokat. Kedvező helyi adottságnak tekinthető viszont, hogy az udvari kőzetfalak 
megbontásával kialakított pincék szelvénye szinte kivétel nélkül olyan irányba tart, ahol a 
terepszinten jelenleg nem található építmény. A mélyutas részletekben található pincék feletti 
területrészek napjainkig nem kerültek beépítésre. A helyi jellemzők ismeretében csak azon 
rejtett üregek eseti jövőbeni megnyílását lehet valósan előre jelezni, amelyeknek kialakulása 
a jelenlegi településszerkezettől eltérően létesült és a már korábban elbontott építmény 
jelenlétéhez kötődik, vagy a jelenlegi hiányos felszíni vízelvezetés következményeként 
napjainkban váratlanul kialakulhatnak.  

 
Földrengés veszélyeztetett területei 
 

 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 

Szebény területén a földrengés 
általi veszélyeztetettség a 
közepesnél alacsonyabbnak 
tekinthető, melyet az évekre 
visszamenő adatok, 
feljegyzések is alátámasztanak. 
 
A Magyarországon amúgy is 
csekély erejű földrengések 
nincsenek jelentős hatással az 
itt élőkre.  

 

 
16.2 VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A település vízkár-elhárítási tervének elkészítése folyamatban van. 
 
A település közigazgatási területét érintő belvíz valamint csapadékvíz szakszerű és 
ártalommentes elvezetését, vagy részbeni összegyűjtését és helyben tartását az adottságok 
és a lehetőségek figyelembe vételével, a belterületi és a külterületi vízrendezés 
összehangolásával biztosítani kell. 
 
Árvízveszély és árvíz elleni védelem 
 
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Szebény település árvíz és belvíz 
szempontjából nem veszélyeztetett. 
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A községben a csapadékvíz elvezetését nyílt árkokkal oldották meg, a csapadékvizek 
befogadója a települést észak-déli irányban metsző Szebényi-vízfolyás. A csapadékvíz 
elvezető rendszer bemutatását a 15. fejezet tartalmazza. 
 
A napjainkban egyre inkább jellemzővé vált hirtelen és koncentrált csapadékhullások 
következményeként a belterületen olyan „villám árvizek” kialakulása lehetséges, melyek a 
levonulási útvonalban lévő építmények állagát veszélyeztethetik. Ezen események ellen az 
elfolyási útvonalak nyitottságával lehet közvetten védekezni. Ezen megfontolásból a 
településen a mélyvonalakban ne legyenek újabb építési helyek. 
 
Belvízveszély 
 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.rendelet 2.§ 
19. pontja alapján magas talajvízállású terület az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított 
legmagasabb szintje 1,5 méter felett van. Szebény nem tartozik a magas talajvízállású 
települések közé. 
 
Baranya megye területrendezési terve alapján a községet a „Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete” nem érinti. 
 

 
 
16.3 EGYÉB VESZÉLYFORRÁSOK 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011.(XI.10.) Korm.rendelet V. fejezete és 
103.§(1) bekezdése értelmében a település III. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva. 
  
A településnek katasztrófavédelmi szempontból sorolt településeken a polgármesternek – a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével – települési veszély 
elhárítási tervet kell készítenie. 
 
A település belterületének közúthálózatán nem jellemző a veszélyes áruszállítás.  
 


